INSTRUÇÕES OPERACIONAIS DO TELEFONE DE INCÊNDIO

Sistema de controle CyberCat®
(N/P 10-064 / 10-066)
Sistemas de comunicação de emergência (ECS - Emergency Communications Systems)
Essas instruções devem ser emolduradas e exibidas ao lado do painel de acordo com a regulamentação NFPA 72, Código
nacional de alarme de incêndio para o sistema local de alarme de incêndio.

SISTEMA DA LINHA DE DEPARTAMENTO
Em um sistema de linha de departamento, todas as tomadas do telefone do corpo de bombeiros estão conectadas
diretamente à haste do telefone do sistema de voz. Assim que um fone for conectado a uma tomada do telefone, ele será
conectado automaticamente à haste do telefone. Isso permite a comunicação de duas vias entre qualquer outro telefone
conectado e o telefone de incêndio principal localizado na Central de comando de incêndio (FCC - Fire Command Center).
À medida que fones adicionais forem conectados, eles serão automaticamente conectados à haste do telefone e poderão
ouvir e participar da conversa.
Para iniciar uma chamada:
1.

Conecte um fone portátil a uma tomada do telefone do corpo de bombeiros. O telefone será automaticamente
conectado à haste do telefone, permitindo a comunicação de duas vias com qualquer outro telefone conectado
(máximo 5).

2.

Pressione a chave ATIVAR TELEFONE DE INCÊNDIO na placa de controle de paginação localizada na FCC para
conectar o telefone de incêndio principal à haste do telefone (se aplicável). O LED vermelho associado acenderá
de forma sólida para indicar que o telefone de incêndio principal está conectado à haste do telefone.

LObservação: o fone do Telefone de incêndio estará ativado assim que for selecionado.
Para encerrar uma chamada:
1.

Desconecte o fone portátil da tomada do telefone do corpo de bombeiros.

2.

Pressione a chave ATIVAR MICROFONE na placa do controle de paginação localizada na FCC. O LED vermelho
associado acenderá para indicar que o microfone agora está ativado. O LED da chave ATIVAR TELEFONE DE
INCÊNDIO apagará.

EM CASO DE PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO:
Nome:___________________________________________
Endereço:_________________________________________
Fone:_________________________________________
ou com a Fike
Departamento de atendimento ao cliente
(800) 979-FIKE (3453) ou
(816) 229-3405
Consulte o documento da Fike PTBR-06-564, “Manual do conjunto de paginação digital” para obter mais informações.
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