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Beveiligingssysteem met

LED-bedieningspaneel

Naslaggids

Herstel rookdetectoren

De Brand LED

brandt.
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Er zullen geen

LEDs meer branden

in het zone venster.

De Brand LED is

niet meer opgelicht.

Druk *7.
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Voer uw

gebruikerskode in.

C
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Deurbel

Druk op de

deurbeltoets.  Als de

deurbel is

uitgeschakeld, wordt

deze nu ingeschakeld.

Was de deurbel

ingeschakeld, dan

wordt deze nu

uitgeschakeld.
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Activatietoetsen voor noodgevallen

Druk 7 en 9 tegelijk

in gedurende twee

seconden om een

overval door te

sturen.
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Druk 4 en 6 tegelijk

in gedurende twee

seconden om een

medisch alarm door

te sturen.

Druk 1 en 3 tegelijk

in gedurende twee

seconden om een

brandalarm door te

sturen.
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Uw kode wijzigen

Het systeem is

uitgeschakeld.

Druk op *5.

De OK LED

knippert.

Voer het

tweecijferige

gebruikersnummer

in van de kode die

u wenst te wijzigen.

De OK LED licht

constant op.

Voer een

hoofdgebruikerskode

in.
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Voer een nieuwe

gebruikerskode in.

Het OK LED

knippert.  Druk op #

om de programmeer-

modus te verlaten.
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Het systeem inschakelen met

de modus Afwezig

d�h
Druk op de h toets.

Het systeem zal

inschakelen (indien

deze optie

geprogrammeerd

werd door de

installateur).

De wapenings-LED

zal oplichten.
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Voer uw

gebruikerskode in.
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Uitschakelen
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Overbruggen
Het systeem moet worden uitgeschakeld vooraleer een zone wordt

overbrugd.

Voer uw

gebruikerskode in.
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Druk op de I

toets.

Druk op de I toets.

Druk op de

zonenummers die

moeten uitgesloten

worden.
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De LED zones zullen

ophouden te

knipperen en het OK

LED zal oplichten.
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Het systeem inschakelen met

de modus Aanwezig

Druk op de g toets.

Het systeem zal

ingeschakeld

worden.
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De wapenings-LED

zal oplichten.
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Indien de OK LED

brandt, is het

systeem klaar om

ingeschakeld te

worden.

Voer uw

gebruikerskode in

om het systeem uit

te schakelen.
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De wapenings-LED

zal uitgaan en het

systeem is

uitgeschakeld.

Knipperende

LEDs duiden op

open zones.
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Het systeem voorbereiden

Indien de OK-LED

op het

bedieningspaneel niet

brandt, is één van de

zones niet beveiligd.

Druk op Overbruggen

om de zones die u niet

wilt beveiligen te

overbruggen.

Indien er LEDs

knipperen, dan zijn

er zones niet

beveiligd.
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Sluit alle deuren en

vensters die u wilt

beveiligen.
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Overbruggen uitschakelen

Voer uw

gebruikerskode in.
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Druk op de I

toets.

Druk op de I toets.

Overbrugde zones

worden aangegeven

door knipperende

LEDs.

Voer de

zonenummers in

die moeten worden

overbrugd.
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