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Het Monitor ISM LCD-toetsenbord beschikt 
over een geïntegreerde 2-lijnen display en 
multi-functieeel toetsenbord met 
achtergrondverlichting.  (Met een scharnierend 
toegangsdeksel) 

Toetsenbord display en knoppen  
 
Het scherm is uw 
'venster’ naar het 
systeem. 

Knoppen onmiddellijk onder de display: 
Deze laten u toe om items te selecteren 
vertoond in de display. 

Het numerieke toetsenbord:  Dit laat toe om 
nummers in te voeren, en ook letters (indien 
toepasbaar). 

De � toets:  Dit brengt u terug naar een vorig 
scherm, of laat u uit een menu (afmelden). 

De � en � toetsen:  Deze toetsen laten toe om 
bijkomende items en topics te bekijken. Het �
en/of � ������	 
��	 ��		�� ����������� ��
het scherm indien van toepassing. 

Noodtoetsen en geprogrammeerde 
functietoetsen:  Terzelfdertijd drukken op ƒ 
en een nummertoets zal de actie uitvoeren 
zoals geprogrammeerd voor die toets-
sequentie.  Drukken op een paar noodtoetsen 
doet een alarm afgaan. 

 Brand 
  Paniek/Politie alarm 

✴  Nood (Niet medisch) 

Invoeren in het toetsenbord  
(gebruikers ID en/of PIN) 
"Invoeren" voorziet u van toegang tot de 
features van het LCD-toetsenbord. 
Aanmelden: 

Open het deksel van 
het toetsenbord en 
tik uw gebruikers ID 
nummer en/of PIN 
nummer zoals 
aangegeven op de 
display. 

Bij het invoeren van uw gebruikers ID en/of PIN zal u 
toegang krijgen tot alle menus en features zoals 
toegewezen met uw gebruikersbevoegdheden. 

Bij het beëindigen van het bekijken of invoeren van 
items, kan u de � toets gebruiken om die te verlaten 
(druk meerder keren als nodig-tot het scherm 
“aanmelden” verschijnt). Tip:  U zal ook automatisch 
worden afgemeld indien u geen toetsen indrukt 
gedurende ongeveer één (1) minuut. 

 

Indien u wordt verpIicht om binnen te 
gaan / zich aan te melden 
Een dwang (paniek)alarm gaat af als u uw PIN 
invoert met de laatste twee digits in 
omgekeerde volgorde.  (Dit kan gebeuren op 
de toetsenborden van de lezer, systeem LCD-
toetsenborden, en LED-toetsenborden van een 
appartement.) 

Normaal PIN Voorbeeld:  1 2 3 4 
Als u wordt verplicht om binnen te gaan:   
1 2 4 3  

Deze feature zal beschikbaar zijn tenzij hij werd 
buiten werking gesteld door uw service technicus  
toen uw systeem oorspronkelijk werd ingesteld. 

De MONITOR ISM™ LCD-toetsenbord 

Informatie en  
Selecties 

Welkom   
ID ?: _ _ _ 

 

Uw Naam   
PIN ?: _ _ _ _ 
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Toetsenbord toegang basiselementen 
Gebruik de knoppen onmiddellijk onder de 
display om items te selecteren die worden 
vertoond op het scherm. 

De knoppen � en � laten u toe om 
bijkomende topics, indien beschikbaar, te 
bekijken. 

(“�" en/of "�" zullen op de display verschijnen 
om aan te geven dat deze toetsen kunnen 
gebruikt worden). 

Gebruik de � toets wanneer u met de huidige  
menu / topic klaar bent. 

Alarm bewakingsfeatures 

Omgaan met alarmen (wat gedaan 
indien het toetsenbord gaat piepen) 
Als een alarm afgaat, moet u eerst beslissen of 
het een geldig alarm (inbraak, batterij defect, 
enz.), of een vals alarm is.  Als zich een geldig 
alarm voordoet, verzeker u er dan van om de 
gepaste personen te waarschuwen, en/of 
onderneem stappen om ofwel zelf de item te 
behandelen of, indien gepast, uzelf en anderen 
buiten gevaar te brengen. 

Stilleggen van een vals alarm 
Indien een vals alarm afgaat, kan een bevoegd 
gebruiker dat alarm buiten werking stellen, het 
systeem onscherp stellen en de 
bewakingsinstallatie laten weten dat het alarm 
niet geldig is.   

Deze feature is eventueel niet beschikbaar in alle 
zones. Raadpleeg uw locale 
veiligheidsvertegenwoordiger voor meer infomatie. 

De mogelijkheid om alarmen uit te wissen vereist 
"Service Test" bevoegdheid. 

Indien alarmen actief zijn, zal u een optie 
krijgen om het systeem stil te leggen als u zich 
aanmeldt: 
 
• Activeer het toetsenbord en meldt u aan met 

uw gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Zoemers uit? � Ja (of Bekyk 1st indien 
gewenst) 
Indien Bekijken:  (Alarm XXXX;  Klaar,  ?,  Volg): 
Klaar (wanneer het bekijken van alarmen is voltooid) 

? (om bijkomende details te bekijken) 

Volg (om het volgende alarm te bekijken)  
• (Zoemers uit? � Ja) 

• Gebr checken? � Ja 

• Invoeren van (uw) PIN: _ _ _ _   
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Selecteer bijkomende items indien aanwezig: 
• Uit (onscherpstellen), of Deelstand (omtrek 

scherpgesteld). 

• Alle zones uit (Ja voor alle, of Nee voor specifieke 
zones) 
Zone XXXX (Uit,  Vlg,  Klaar): 
Uit (of Deelstand) (onscherp stellen van de 
vertoonde zone) 

Vlg (selecteren van een verschillende zone) 

Klaar (als alle gewenste zones zijn ingesteld) 

(U zal ook een kans krijgen om te bevestigen, of van 
gedachte te veranderen.)  

• Bev (erkennen van een vertoond alarm). 

• Volg Functie (aangemeld blijven en andere 
taken uitvoeren).  

Wanneer voltooid, druk een paar keer op de 
(�) toets, of laat het toetsenbord een tijd 
onderbreken (� � minuut). 

Uitbreiden van de geplande sluitingstijd 
(WerkLaat), of onderbreken van het  
schema 
 
• Activeer het toetsenbord en aanmelden met uw 

gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Druk op de � ����� ��� ��	
���� ���	
�����
Maak daarna uw selecties als volgt: 

• Schema   
Zone XX   Status (Schm,  Volg Zone) 
Volg Zone (selecteren van een verschillende 
zone) 
Schm (overwerken of uitstellen voor de vertoonde 
zone) 
  
Indien de sluitingstijd wordt uitgebreid (WerkLaat): 
WerkLaat 
"+" of "-" (Aanp) (Tot gewenste tijd verschijnt). 
Ok (bevestigen van de vertoonde sluitingstijd). 
 
Indien het schema wordt uitgesteld (Uist): 
Uist, en daarna Ok 
 
Hervatten/Herinstalleren van een uitgesteld schema: 
(Uist), en daarna Hervat 
 

Wanneer beëindigd, druk een paar keer op de 
(�) toets, of laat het toetsenbord een tijd 
onderbreken (� � minuut). 

Scherpstellen/onscherpstellen of 
bekijken van het huidige 
scherpstelniveau (systemen/zones) 
 
• Activeer het toetsenbord en meldt u aan met 

uw gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Uit (onscherpstellen), Deelstand (omtrek 
scherpgesteld),   
of Aan (scherpgesteld) zoals gewenst.  

• Alle zones aan (of Uit of Deelstand)? (of selecteer 
indiv. zones)  

Zone XXXX (Scherpstelniveau , Vlg, Klaar): 
Aan(of Uit, of Deelstand) (om de vertoonde zone 
scherp/onscherp te stellen) 
Vlg (selecteren van een verschillende zone) 
Klaar (als alle gewenste zones zijn ingesteld) 
 
Zones op Aan/Uit/Deelstand(Ok, Bekijk): 
Ok (bevestigen), of Bekijk (opnieuw 
controleren van selecties) 
 
Indien sensors worden overbrugd (geen 
rekening mee gehouden), of op het huidig 
ogenblik worden uitgeschakeld/geactiveerd, 
zal u ertoe worden opgeroepen om af te 
rekenen met:  
 
Ptn ovbrg/ alarm (Ok, Bekijk): 
OK (scherpstellen zonder de punten/sensors te 
bekijken) 
Bekijk (bekijken van overbrugde/uitgeschakelde 
sensors)  
Zone X (Ptn, Volg, All): 
Ptn:  Bekijken/selecteren van punten waar 
overbruggen mogelijk is (sensors) in de 
getoonde zone; 
Volg:  Selecteren van een verschillende zone; 
All:  Bekijken/selecteren van alle punten 
waarvan overbruggen mogelijk is, ongeacht de 
zone. 
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Sensor XXXX (Staat | Overbrug,  ? ): 
"�":  Druk op deze toets om te scannen door 
de sensors/punten (in het systeem of een 
geselecteerde zone); 
Overbrug:  Overbruggen van de vertoonde 
sensor (veroorzaakt dat het systeem de sensor 
verwaarloost en laat scherpstellen toe); 
"�" / "?":  "�" toont de zone voor de sensor. 
"?" springt naar de volgende die "niet OK" is. 
  
Klaar om scherp te stellen (OK,  Terug): 
Ok:  Scherpstellen van het systeem; 
Terug:  Van gedachte veranderen; 
 
Volg Functie (uitvoeren van andere taken). 

Na scherpstellen (Aan), onmiddellijk verlaten langs 
de aangewezen uitgangsroute! 

Status en controle features 
Gebruik makend van een LCD-toetsenbord, 
kan u: 
• De status van verscheidene items in het 

systeem controleren en het huidige 
scherpstelniveau van de gewenste zone(s) 
bekijken.   

• Defecte sensors overbruggen om toe te laten 
het systeem en/of specifieke zone(s) scherp te 
stellen. 

• Bevelen om deuren te ontgrendelen, opnieuw 
te vergrendelen, of operationele 
karakteristieken te wijzigen. 

• Gebruik de functietoetsen om 
geprogrammeerde signaleren en/of 
verwisselen van functies uit te voeren.  

Tip:  De status van de meeste items kan worden 
bekeken op een zone per zone basis, en het 
scherpstelniveau van iedere zone kan ook vertoond; 

Opmerking:  Bijkomende statusschermen (Comms, 
Modem, en Licns) zijn toegankelijk door een service 
technicus (dwz. service aanmelden) Deze behoren 
tot service issues die niet toepasselijk zijn voor deze 
handleiding. 

Controle van systeem status 
(sabbotage, lage batterij, enz.): 
 
• Activeer het toetsenbord en aanmelden met uw 

gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Druk op de � ����� ��� ����� ��������
verschijnt.  Selecteer daarna Ja. 

• Druk op � ����� ������ �� ����	���� ������
Systeem. 

• Selecteer "?" om te scannen doorheen de 
items op de lijst.  
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Controle van status van 
sensors/punten (en zones) 
 
• Activeer het toetsenbord en aanmelden met uw 

gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Druk op de � ����� ��� ����� ��������
verschijnt.  Selecteer daarna Ja. 

• Druk op � ����� ������ �� ����	���� ������
Punten  
(of Overbrug, indien u een sensor direct wenst te 
overbruggen.)   

Zone X (Ptn, Volg, All): 
Ptn:  Bekijken/selecteren van punten (sensors) 
waarvan overbruggen mogelijk is in de 
vertoonde zone; 
Volg:  Selecteren van een verschillende zone; 
All:  Bekijken/selecteren van alle punten 
waarvan het overbruggen mogelijk is, 
ongeacht de zone. 
  
Sensor XXXX (State | Overbrug,  ? ): 
"�":  Druk op deze toets om te scannen door 
de sensors/punten (in het systeem of een 
geselecteerde zone); 
Overbrug / OvbOph:  Selecteer Overbrug om 
het systeem de sensor te doen negeren (of 
"OvbOph" om een "Overbruggen" te verwijderen dat 
actief is) 
"�" / "?":  "�" toont de zone voor de sensor. 
"?" springt naar de volgende die "niet OK" is. 
 
Indien  all punten OK zijn, zal u een "Alles veilig" 
boodschap zien.  Om terug te keren naar het 
hoofdscherm (afmelden), druk een paar keer op de 
(�) toets, of laat het systeem een tijd onderbreken 
(1 minuut). 

  

Controleren van status of 
controleren van lezers of deuren 
 
• Activeer het toetsenbord en aanmelden met uw 

gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer daarna 
deze items: 

• Druk op de � ����� ��� ����� ��������
verschijnt. Selecteer daarna Ja. 

• Druk op � zoals nodig, en selecteer daarna 
Deuren.  

Zone X (Deur, Volg, All): 
Deur:  Voor deuren in de vertoonde zone; 
Volg:  Tonen van de volgende zone; 
All:  Alle deuren ongeacht de zone. 
  
Deur ABC (Deur,  Lezers): 
"�":  Laat toe om beschikbare deuren te 
scannen; 
Deur:  Deur status, of commandos om de deur 
te ontgrendelen of opnieuw te vergrendelen, of 
alle kaarten te blokkeren (of te reinstalleren); 
Deur ABC (Deur-Status,  ? ): 

• "�":  Laat toe om te scannen doorheen beschikbare 
deuren; 

• Selecteer de deurstatus:  Gebruik daarna de � � 
toetsen om een commando te bereiken (en druk op 
de toets onder het commando om het te selecteren); 

• "�" / "?":  "�" toont de zone voor de deur. 
"?" springt naar de volgende deur die “niet OK” is  
(dwz., overgeslagen, in 'alarm', of sabotage ontdekt).   
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Lezers:  Geeft aan dat de lezermodus actief 
zijn en laat u toe om de lezermodus te wijzigen 
(bvb. Kaart+PIN, dubbele aanmelding, enz.). 
 
Lezers:  Deur ABC (Deur, ZoneName | Cmd): 

• "�":  Druk op deze toets om de tweede lezer te 
bekijken voor de geselecteerde deur (indien 
toepasbaar); 

• Cmd:  Voorziet in toegang tot de volgende 
lezermodus selecties:    
(Gebruik de � � toetsen om toegang te krijgen tot 
een commando, en druk op de toets onder het 
commando om het te selecteren); 

• Modus: Toegangsmodi including "Normaal", 
"Dubbele aanmelding" (twee gebruikers/kaarten 
nodig om binnen te komen), en "Escort" (toegewezen 
'escort', daarna 2de geldige kaart); 

• Krt:  Dit houdt meerdere kaartmodus selecties 
(dwz. kaart en/of UID en PIN); 

• Verg:  Dit laat u toe om de kaarttoegang voor 
deze lezer te blokkeren of opnieuw te installeren. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(afmelden), druk meerder keren op de (�) 
toets, of laat het systeem een tijd onderbreken 
(1 minuut). 

 

Controleren van de status van een 
appartementsgebouw (Condo) 

(Appartement/Meer huurders toetsenbord) 
Voor systemen die appartements 
toetsenboren(meerdere huurders) bevatten, is 
de MONITOR ISM Director software vereist 
om het systeem in te stellen. Omwille van de 
complexiteit van een gewone 
appartementsinstallatie is het aangeraden om 
de appartementsstatus alleen bij middel van 
de software te controleren. 

Ieder 'appartement' toetsenbord behoort tot een 
individuele appartementssuite of een andere 
onafhankelijke ruimte. Als dusdanis worden de 
functies scherp-/onscherpstellen alleen door de 
appartementstoetsenborden ter beschikking gesteld.  

Controleren van de status of 
controleren van liftlezer 
Voor systemen die liften bevatten, zullen de 
"Status" menus een "Elev" selectie inhouden 
voor liften en de geassocieerde lezers 
daarvan. De beschikbare selecties zullen 
dezelfde zijn als voor de standaardlezers, 
zoals beschreven in de voorgaande sectie. 

Waarschuwing:  Alle etagestatus en controle 
functies zijn alleen beschikbaar met de MONITOR 
ISM Director software.  Daarom is het aangeraden 
om alle status van liftlezer- en controletaken ook uit 
te voeren met de software.   

Uitzondering:  Controleren van een specifiek aspect 
van een liftlezer kan uitgevoerd langs het  
toetsenbord (zoals het controleren of het in de Kaart 
Plus PIN modus staat), maar u zal moeten 
aanmelden bij het workstation van een operator om 
te zien of alle etages veilig zijn. 
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Wijzigen van uw PIN 
 
1) Activeer het toetsenbord, en meldt u aan met 

uw gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer 
daarna deze items: 

2) Druk op � ����� ������ �� ����	���� ������
PIN. 

3) Voer de tekens van uw nieuwe PIN in (4 of 5 
tekens, zoals opgeroepen). 
Hint: U kan de letters op het toetsenbord 
gebruiken om een woord te 'spellen' als 
herinnering aan uw PIN. 

4) Voer de tekens van uw nieuw PIN opnieuw 
in wanneer gevraagd (dit beschermt tegen 
schrijffouten). 

Opmerking: De laatste twee tekens van de PIN 
mogen niet identiek zijn. Gebruik geen 
opeenvolgende nummers als 1234.  Omwille van 
veiligheidsredenen zijn dubbele PINs niet toegestaan 
voor systemen die alleen een PIN gebruiken als 
gebruikerscode. 

  

Gebruikers:  Toevoegen of wissen 
van gebruikers, of wijzigen van 
instellingen 
Gebruiker (Definitie):  Een persoon die de 
toetsenborden van het systeem mag gebruiken en/of 
toegang krijgen bij deuren waarvan de toegang wordt 
gecontroleerd. 

1) Activeer het 
toetsenbord, en 
meldt u aan met 
uw gebruikers ID en/of PIN.  Selecteer 
daarna deze items: 

2) Druk op � �����
nodig, en 
selecteer daarna 
Gebr's. 

3) Voer het 
gewenste 
gebruiksnummer  
in (en selecteer Ok). 

 

        
Bij het selecteren van een bestaande gebruiker zal 
het volgende scherm "Wyzig" en "Wissen" tonen. 
Voor een leeg/beschikbaar gebruikersnummer zal 
het scherm “Toe" (Toevoegen) tonen. 

Ook verschijnen de beschikbare topics en een 
verschillende volgorde, al naargelang u een nieuwe 
gebruiker aan het toevoegen bent of aan het werken 
bent met een bestaande. 

4) Selecteer Toe,  Wyzig,  of  Wissen zoals 
gewenst. 

?: Op het scherm "Toe", behoort "?" tot systemen 
met toetsenborden van een appartement (laat het 
bekijken toe de gebruiker-naar-appartement taken 
voor uw geselecteerd gebruikersnummer).  
Opmerking:  Appartement-naar-gebruiker taken 
kunnen alleen ingesteld met de MONITOR ISM 
Director software.   

Wissen:  Bij het annuleren van een gebruiker 
zal u worden gevraagd om de operatie te 
bevestigen (Ja), of  te Stop. 

5) Verwijs naar de details die volgen terwijl u 
werkt met een van de volgende topics: 

Bev:  Gebruik de 
Volg en Vorig 
knoppen om een 
bevoegdheidsprofiel te selecteren voor de 
gebruiker. (Selecteer Ok wanneer voltooid). 

Dit bepaalt welke deuren de gebruiker kan 
binnengaan (en op welk moment van de dag), en de 
taken die de gebruiker kan uitvoeren bij de 
toetsenborden van het systeem.  Kan niet 
ongedefinieerd ("Undfnd"). 

Gebruikersbevoegdheden zelf zijn normaal gezien 
ingesteld door uw service technicus (service PIN 
nodig). 

                  
...vervolgd... 
  

Administratie- en Onderhoudstaken 

Welkom   
ID ?: _ _ _ 

Menu Opties � � 
↓PIN    ↓Gebr's 

0xx   Kies  
↓OK   Gebruiker 

0xx  Profiel  
↓Ok  ↓Volg ↓Vorig 
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Systeem / Condo:  
Voor systemen met 
appartement 
toetsenborden zal dit 
scherm u toelaten 
om toegang te 
krijgen tot het scherm voor Systeem 
bevoegdheid (zelfde als Bev, hierboven), en 
het scherm voor Condo bevoegdheid. 

Tip:  Druk op � indien u dit scherm niet wenst te 
gebruiken. 

Gebruik de Volg en Vorig knoppen om een 
bevoegdheidsprofiel te selecteren voor de 
gebruiker.  (Selecteer Ok wanneer voltooid). 

Appartement (Condo) Bevoegdheid of "Undfnd":  
Dit is een gereserverd appartementsgebruiker (die 
kan worden gewijzigd door iemand met appartement 
"Master" bevoegdheid). 

Appartement-tot-gebruikerstaken kunnen alleen 
ingesteld met de MONITOR ISM Director software.   

 
Meer:  Voorziet in toegang tot bijkomende 
schermen. 

Naam:  Gebruik het 
toetsenbord om de 
gebruikersnaam in te 
voeren en selecteer Ok wanneer voltooid. 

Tip:  Controleer de letters op het numerieke 
toetsenbord.  Druk daarna snel voor iedere letter in 
de naam op de specifieke toets tot de letter 
verschijnt (bvb. drukken op 2 levert 2, A, B, C;  0 
geeft 0, Z, <spatie>, Q, enz). 

Om te bewegen naar de volgende letter-positie, 
gebruik de � toets, of wacht 2 seconden. Gebruik de 
� � toetsen om een vorige letter te herschrijven, en 
voer daarna de letter in zoals tevoren. 

  

Kaart:  Voer het 
versienummer 
(indien van 
toepassing) en het toegangs-kaart/token 
nummer in voor deze gebruiker en selecteer 
Ok wanneer voltooid. 

Als geen kaarttoegang (toegang bij gecontroleerde 
deuren) van toepassing is, laat het kaartnummer dan 
staan als "000000000". 

Het versienummer wordt gewoonlijk ingesteld door 
de service technicus (service PIN nodig). 

Harde software revisies zijn nodig voor 9-digit kaart 
Ids en voor ondersteuning van kaartversienummers: 
≥ V3.2 paneel firmware en ≥ V1.5 deur/lift controller 
firmware. 

 
PIN:  Dit laat toe om 
het Persoonlijke ID 
Nummer in te stellen 
of te wijzigen voor deze gebruiker.  (U zal 
worden verzocht om het twee keer in te voeren 
om te helpen beschermen tegen schrijffouten.) 

De laatste twee tekens  van de PIN moeten 
verschillen.  Gebruik geen opeenvolgende nummers 
zoals 1234. 

Taal / MiVa:  Dit 
scherm laat u toe om 
de LCD taal voor 
deze gebruiker in te stellen, en te bepalen of 
de “fysieke MIVA” ontgrendeltijden en tijden 
voor het openhouden van de deur toepasbaar 
zijn voor deze gebruiker. 

Selecteer Taal om te 'schakelen' van taal, of 
MiVa om de “MIVA” instelling te 'schakelen'.  
Wanneer voltooid, selecteer Ok. 

Bekijk het scherm of de instellingen zijn gewijzigd. 
(U zal in ditzelfde scherm blijven.) 

6) Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(afmelden), druk een paar keer op de (�) 
toets, of laat het systeem een tijd 
onderbreken (1 minuut). 

 

0xx Gebruikersnaam 
↓Systeem ↓Condo 

 

0xx  AuthProfile 
↓Ok  ↓Volg ↓Vorig 

Gebruikersnaam ... 
↓OK 

0xx Gebruikersnaam 
↓OK  vv_nnnnnnnnn 

Nieuw PIN  - - - - 
Voor Gebr     0xx 

0xx..Lng:Eng.C:N 
↓OK  ↓Taal ↓MiVa 
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Instellen van datum en tijd 
"Service Test" bevoegdheid is vereist om de datum 
en/of tijd in te stellen. 

De eerste twee ‘vakantiedagen' zijn gereserveerd als 
de datums om automatisch te schakelen tussen 
standaardtijd en het zomeruur. 

 
1) Activeer het toetsenbord en meldt u aan met 

uw gebruikers ID en/of PIN.   

2) Druk op � zoals nodig en selecteer daarna 
Tijd. 

3) Voer huidige datum en tijd in. 

Voer de uren in als 00-23 (24-u. klok). 

U kan de (� �� toetsen gebruiken om heen en 
weer te schuiven binnen de datum of tijd, indien 
nodig.  

4) Wanneer voltooid, selecteer Ok. 

5) Om terug te keren naar het 
hoofdscherm(afmelden), druk een paar keer 
op de (�) toets, of laat het systeem een tijd 
onderbreken (1 minuut). 

  
Logbestand:  Bekijken of printen 
Dit vereist gebruikersbevoegdheid voor de specifieke 
zone(s). 

Afhangende van uw systeemtype en licenties, zullen 
tot 65 536 gebeurtenissen worden opgenomen. 
Printen van het historisch log vereist een 
expansiemodule geschikt voor een printer- zoals een 
High-Security Communicatie (HSC) module. 

1) Voer uw gebruiker ID en/of PIN in om u aan 
te melden bij het toetsenbord. 

2) Druk op � zoals nodig, en selecteer Log. 

3) Om het historisch log te printen, selecteer  
deze items (in de getoonde volgorde):  
Categorie,  App,  HSC of SMA (de module 
waar de printer mee verbindt), en "Printer".  
Selecteer daarna een gewenste optie: 
• Start:  Schakelt de printer in (indien vereist). 

• Resume:  Hervat een printout; 

• Cncl:  Annuleren van een afdruk.  Tip:  Het is 
mogelijk dat u de printer moet uitschakelen om 
het geheugen ervan te wissen. 

• Plog:  Afdrukken van het complete historisch 
log.  

     
Instellen van de taal voor afdrukken:  Selecteer deze 
items (in de getoonde volgorde):  (Log), Categorie, 
App, HSC of SMA (de module waarmee de printer 
wordt verbonden), en Lang.  Selecteer daarna 
"Change" (Wijzigen) gevolgd door Ok. 

4) Om het logbestand te bekijken, selecteer 
Alle voor een complete lijst, of Categorie 
voor het verleden dat toebehoort aan een 
Zone, Appartementstoetsenbord (Condo), of 
Applicatiemodule (bijv. HSC) 

Als u "Alle" selecteerde zal de zone of een ander 
item geassocieerd met iedere gebeurtenis worden 
getoond op het scherm. 

5) Als u Categorie selecteerde, selecteer uw 
gewenste topic (zoals per Zone). 

Per Zone:  (Zone X, Arm Status | Hist,  Volg Zone): 
Hist:  toont de gebeurtenisisen voor de getoonde 
zone; 
Volg Zone:  springt naar de volgende zone. 

6) Om door de boodschappen te gaan, gebruik 
de � �� � �������.  Voor meer details over 
een vertoonde boodschap over een 
gebeurtenis, selecteer "...". 

Druk op � �� � �� ���	 
� �� ��
 ��
 ��������
van de afgelopen gebeurtenissen. 
"T/L" naast de tijd geeft aan dat de datum/tijd niet 
werd ingesteld toen de gebeurtenis zich afspeelde. 

7) Om terug te keren naar het 
hoofdscherm(afmelden), druk een paar keer 
op de (�) toets, of laat het systeem een tijd 
onderbreken (1 minuut). 
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Testen Sensors, Paniekknoppen, 
Sirenes, enz.  
Alle tests vereisen bevoegdheid voor "Systeem 
Test".  

Noodpunten (dwz. rook, brandalarm, paniek, enz.) 
op een bewaakt systeem zijn altijd scherpgesteld, en 
moeten alleen getest als de bewakingsinstallatie 
werd gecontacteerd.   

 
1) Voer uw gebruikers ID en/of PIN in om zich 

aan te melden bij het toetsenbord.  

2) Druk op � zoals nodig, en selecteer Test. 

3) Om sirenes te testen (en LEDs), selecteer 
Systeem.  

Een systeemtest doet alle sirenes afgaan gedurende 
5 seconden, en alle LEDs oplichten (een "ChxSum" 
boodschap zal ook verschijnen, deze kan 
genegeerd).   

4) Om paniekknoppen of bewaakte sensors te 
testen, selecteer Zone (ipv. "Systeem").  
Zone XXXX (Test,  Volg Zone): 
Test:  Om de vertoonde zone te testen; 
Volg Zone:  Verspringt naar de volgende zone. 

5) Selecteer daarna Loop voor de bewaakte 
sensors (en deuren), of Overval voor 
paniekknoppen.  

6) Loop nu doorheen de zone en schakel alle 
bewaakte sensors of paniekknoppen in.  

Een looptest moet binnen de 15 minuten uitgevoerd. 

Als u op een paniekknop drukt luister dan naar een 
‘bel’ geluid bij de toetsenborden die werden ingesteld 
om deze zone te bewaken. 

7) Keer bij de looptest terug naar het 
toetsenbord en selecteer Bekijk om de 
resultaten in beeld te brengen.  

"Mislukt" kan ook betekenen dat u enkel maar vergat 
om de specifieke sensor uit te schakelen. 

Druk op de "..." toets om alle punten van 
bij de test in beeld te brengen. Als 
alternatie kan u de � � toetsen gebruiken 
om de resultaten van alle punten in de 
zone in beeld te brengen. 

8) Selecteer Eind (of Stop) bij een “loop” of 
“paniek” test als die beëindigd is. Daarna kan 
u een andere zone selecteren om te testen-
indien gewenst. 

9) Om terug te keren naar het 
hoofdscherm(afmelden), druk een paar keer 
op de (�) toets, oof laat het systeem een tijd 
onderbreken (1 minuut). 
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MONITOR ISM™ scherpstellen 
station (optie)  
Lezers met verbeterd-scherpstellen-station 
laten toe om vele taken uit te voeren. 

“Badge” verwijst naar het tonen van uw kaart of 
gebruiker-ID en PIN alsof u wenst binnen te gaan bij 
een specifieke deur. 

Indien u zich identificeert met gebruiker-ID en/of PIN, 
(dwz. geen kaart/token gebruikt), voer dan een enkel  
"#" in om het begin van uw ID/PIN tekens aan te 
geven.) 

Verzeker u ervan alle tekens van uw gebruiker-ID 
en/of PIN in te voeren (bijv. 023). 

 

Commando Resultaat 

∗  1 “badge” Zone uitschakelen 

∗  1 0 “badge” Alle zones uitschakelen 

∗  2 “badge” Zone in deelstand schakelen 

∗  3 “badge” Zone inschakelen 

∗  3 0 “badge” Alle zones inschakelen 

∗  5 “badge” Deur vergrendelen (indien niet 
vergrendeld), of Deur  
ontgrendelen & Zone 
onscherpstellen 

∗  6 n “badge” Uitbreiden geprogrammeerde 
sluitingstijd naar “n” uur vanaf 
nu (1-8, of 2 uren indien “n” 
niet wordt opgegeven). 

∗  7 “badge” Activeren scherpstellingsstaat 
LED display gedurende 
ongeveer 20 seconden 

∗  9 “badge” Alarm stilleggen (in alle 
zones) 

# # Annuleren van een 
gedeeltelijke ingang     

Overwerken en scherpstellen LEDs wisselen af:    
Dit kan betekenen dat de bedrading van het 
scherpstellingsstation fout is. 

MONITOR ISM Scherpstellen 
station LEDs en Tonen 

 

Overwerk LED  

Vol geel, licht op binnen de 15 minuten voor 
sluitingstijd. 

Uitgeschakeld als de zone niet geprogrammeerd is 
of als het nog langer dan 15 minuten voor 
sluitingstijd is. 

 

Deurstaat LED  

Vol rood als de deur vergrendeld is. 

Vol groen als de deur ontgrendeld is. 

Flikkerend rood bij onscherpstellen las er een 
alarm was in de zone. 

    
Scherpgestelde 
LED 

 

Vol groen als de zone onscherp is gesteld (Uit). 

Vol rood als de zone is ingesteld op "Deelstand" 
scherpstelniveau (alleen de omtreksensors worden 
bewaakt). 

Flikkerend rood als de zone is scherpgesteld (Aan). 

 
 

Item Tonen 

Ingang / Uitgang 
tonen 

Cadans zoals bij LCD-
toetsenbord 

Brandsirene Cadans zoals bij LCD-
toetsenbord brandsirene 

Inbraaksirene Continue toon 

Fout Commando Korte dubbele pieptonen 

Commando aanvaard Lange enkele pieptoon 

Niet bevoegd om het 
commando uit te 
voeren 

Lange dubbele pieptoon 

 

Scherpstellen referentiestation 
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MONITOR ISM Draadloos 
toetsenbord (optie)  
De onderstaande table toont de acties die 
kunnen uitgevoerd met een 
draadloos/handmatig toetsenbord (facultatief). 

“aanmelden” verwijst naar het invoeren van uw 
Gebruikers ID en PIN. 

 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commandotoets 
+1 

Schakelt zone volledig 
uit. 

“aanmelden” + 
commandotoets 
+2 

Schakelt zone in 
deelstand. 

“aanmelden” + 
commandotoets 
+3 

Schakelt zone volledig 
aan. 

“aanmelden” + 
commandotoets 
+4 

Voert een systeemtest 
uit. 

Luister of sirens gedurende 5 seconden klinken en 
observer of alle LEDs ontsteken. 

“aanmelden” + 
commandotoets 
+9 

Wist of legt alarmen stil. 

“aanmelden” + 
functietoets +1 tot 
9 

Activeert de 
geselecteerde 
functietoets 

* Annuleert om het even 
welke toets wordt 
ingevoerd. 

 

Draadloos toetsenbord referentie 
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