
De 1-tonige sirene
wordt geactiveerd en
de bediendeelzoemer
zal gaan piepen.

U stelt een medisch
alarm in werking door
gelijktijdig de toetsen
4 en 6 voor twee seconden
ingedrukt te houden.

U stelt een overval
alarm in werking door
gelijktijdig de toetsen
7 en 9 voor twee
seconden ingedrukt
te houden.

      Gebruik van persoonlijke veiligheidsfuncties

U stelt een brandalarm
in werking door
gelijktijdig de toetsen 1
en 3 voor twee seconden
ingedrukt te houden.
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Als “stil overval” is
ingesteld, wordt wel
een melding verzonden,
maar wordt de sirene
niet geactiveerd.

De sirene wordt
geactiveerd en de
bediendeelzoemer
zal gaan piepen.

Zones overbruggen1

Wanneer u het systeem
inschakelt, geeft het
bediendeel met een
geluidssignaal aan dat
een zone is overbrugd.

Druk op de 
toetsen om naar de optie
In/Uitschakelen te gaan
en druk op OK.

Druk op OK en voer
uw gebruikerscode in.

U selecteert de te overbruggen zones voordat u het
systeem inschakelt. Wanneer u het systeem weer
uitschakelt, wordt de selectie opgeheven.

Verstoorde zones bekijken

Druk op  als u alle
verstoorde zones wilt
weergeven.

Sluit alle open zones
en neem contact op
met de installateur over
de eventuele
gesaboteerde zones.

Alle open of
gesaboteerde zones
worden weergegeven.

Zones met een verstoring verhinderen u het
systeem in te schakelen Dit zijn zowel de open
als gesaboteerde zones.

Overbrugde zones bekijken

Druk op  als u alle
overbrugde zones wilt
weergeven.

Alle overbrugde zones
worden weergegeven.

Wanneer u uw systeem in- of uitschakelt kunnen de
overbrugde zones geen alarm genereren.

Zones overbruggen
 Zone 1 1

 2 Overbrugd
 <beschrijving>

 5 Open
 <beschrijving>

 6 Sabotage
 <beschrijving>

Druk op OK om terug
te keren naar het begin.

Gebruik de  toetsen
om door de lijst met
verstoorde zones te scrollen.

Druk op OK om terug
te keren naar het begin.

Gebruik de 
toetsen om door de
lijst met overbrugde
zones te scrollen.

Een brandalarm, medisch alarm en overval alarm kunt u
handmatig in werking stellen. Bij ieder van deze alarmen is het
mogelijk om een melding naar de alarmcentrale te versturen.

Menu Menu

Als u toegang heeft tot
meer als 24 zones,
selecteert u eerst de
gewenste zonegroep.
Vervolgens wordt de lijst
met zones weergegeven.

Scroll door de lijst
met zones. Druk op
OK om de gewenste
zone te selecteren.

Menu

Druk op de 
toetsen om naar de optie
Zones overbruggen te
gaan en druk op OK.

 In/Uitschakelen
 Zones overbruggen

Menu Menu
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Inschakelen

Voer uw
gebruikerscode in.

De bediendeelzoemer
begint te piepen en
de uitlooptijd wordt
gestart.

Als u uw systeem niet kunt inschakelen, controleer
dan of alle zones gesloten zijn.

Uitschakelen

Voer uw gebruikerscode
in.

Voer uw gebruikerscode
in.

Het alarmgeheugen
geeft de zone(s) weer
waar het alarm heeft
plaats gevonden.

Druk op OK om
het alarmgeheugen
te verlaten.

Uitschakelen na een alarm

Druk op de 
toetsen om door
alarmgeheugen
te scrollen.

Verlaat de locatie.

Branddetectoren resetten

Ga naar Reset
branddetector.
Druk op OK.

Als zich een brandalarm voordoet, moet u het alarm
uitschakelen en daarna de branddetectoren resetten.

De bediendeelzoemer
stopt.

 Systeem gereed
 Code voor in

Het systeem is
uitgeschakeld.

 Functies
 Reset branddet>

Wanneer de uitlooptijd
is verstreken, is uw
systeem ingeschakeld en
geeft de bediendeelzoemer
gedurende twee seconden
een ononderbroken toon.

De bediendeelzoemer
piept sneller tijdens
de laatste 10 seconden
van de uitlooptijd.

Wanneer u de deur naar het beveiligde gebied opent,
wordt de inlooptijd gestart en geeft de bediendeelzoemer
een ononderbroken toon.

De sirene stopt en de
bediendeelzoemer stopt
met piepen.

 8 Alarmgeheug.
 PIR Slaapkamer

Menu

Opmerking: Deze Naslaggids beschrijft hoe u met het menu van het bediendeel taken kunt uitvoeren. De Gebruikershandleiding bevat aanvullende informatie over het gebruik van de functietoetsen voor de uitvoering van taken.

De branddetectoren
worden gereset en de
brand-LED gaat uit.

Voer uw
gebruikerscode in.

De sirene stopt en de
bediendeelzoemer stopt
met piepen.

 6 Alarmgeheug.
 Bovenverdieping

Menu

Het alarmgeheugen
geeft de zone(s) weer
waar het alarm heeft
plaats gevonden.

Druk op de 
toetsen om door het
alarmgeheugen te
scrollen. Druk op OK.

Het systeem is gereed
om in te schakelen.

 Systeem gereed
 Code voor in

Een inbraak- en sabotagealarm stellen een 2-tonige
sirene in werking. Bij een brandalarm wordt een
1-tonige sirene geactiveerd. Bij alle typen alarmen
gaat de bediendeelzoemer snel piepen.

In/uitschakelen met een hoofdcodebediendeel

Toets uw gebruikerscode
in op het
hoofdcodebediendeel.

Volledig in: schakelt het gehele systeem in (behalve overbrugde
zones).Gedeeltelijk in: schakelt het gehele system in (behalve interne
en overbrugde zones).

Geef de nieuwe
gebruikerscode in. De
nieuwe code
overschrijft de oude
code. Als de code
wordt weergegeven
met streepjes,
veranderen deze in
sterretjes. Druk op
OK.

Druk op Toetsen
om te scrollen naar
Functies >
Gebruikerdetails >
Gebruikerscode en
druk op OK.

Druk op OK en
geef uw
gebruikerscode in.

Changing your user code

Geef uw nieuwe
gebruikerscode
nogmaals in ter
bevestiging, en druk
hierna op OK.

Om in te schakelen volg stap 3-5 in het
inschakel menu.Als er word uitgeschakeld is
het bediendeel stil.

Menu Menu
Gebruikerscode
 ****

Druk op F1 om gedeeltelijk in te schakelen.
Druk op F2 om volledig in te schakelen.
Druk op F3 om uit te schakelen.

 1   2   3   4
 x   #   x   #

F1 F2 F3
 Bevestig code
 ****

De status van de gebieden wordt
weergegeven.
x  Gebied is uitgeschakeld.
    Gebied is ingeschakeld
    Gebied is gedeeltelijk ingeschakeld.

 1   2   3   4
 x   ?   x   ?

Geef het gebiedsnummer
dat u wilt in/uitschakelen.
Bij het betreffende gebied
verschijnt een ?. In dit
voorbeeld worden 2 en 4
veranderd.

********


