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Test uw systeem een keer per week 
Wekelijks testen van de sirene/bel van het systeem is vereist. Een Systeem test laat u toe om 
het hele system te testen om zich er van te verzekeren dat de veiligheidscomponenten goed 
functioneren. Deze test doet de lampjes op het toestenbord, de klankgever en de 
systeemsirene werken gedurende 5 seconden om zeker te zijn of ze werken. Volg de 
instructies in deze handleiding voor “Sirene testen (Systeemtest)” op de pagina’s Inhoud 
onder “Administratie en onderhoud”. 
Indien een onderdeel van het systeem niet goed werkt, informeer dan onmiddellijk uw 
veiligheidsverantwoordelijke voor assistentie. 

 

 Deze instructies worden gebruikt voor zowel de Open xL- als Monitor xL-versies van xL 
beveiligingsapparatuur. 

  De Open xL-versie is te herkennen aan een rode punt op de xL-apparatuur en het 
verpakkingsmateriaal. 

  Modelnummers die eindigen met een “T” duiden op Open xL-apparatuurversies. 
 Open xL- en Monitor xL-versies van de xL Security Equipment kunnen niet samen worden gebruikt. 
 VBUS-apparaten kunnen worden gebruikt met zowel Open xL- als Monitor xL-versies van de xL Security 

Equipment. VBUS-apparaten worden niet gebruikt in combinatie met ISM-apparatuur. 
 Alleen Monitor xL Security Equipment kan worden gebruikt voor het upgraden van een Monitor ISM-

beveiligingssysteem. De Open xL-versie wordt niet gebruikt in combinatie met Monitor ISM-apparatuur. 
 Alleen Monitor xL Director Software kan worden gebruikt voor het upgraden van de Director Software, 

die communiceert met een Monitor ISM-beveiligingssysteem. De Open xL Director Software wordt niet 
gebruikt in combinatie met Monitor ISM-apparatuur. 

 Open xL-, Monitor xL- en ISM-systemen kunnen communiceren met dezelfde HSC-IP ontvanger. Bij het 
Open xL-systeem is echter een Open xL HSC-IP module nodig voor communicatie met de HSC-IP 
ontvanger. 

 Een normale IP Module (niet HSC-IP) kan worden gebruikt door een Open xL-, Monitor xL- of ISM-
systeem als deze uitsluitend communiceren met de Monitor xL of Open xL Director Software. 

 Alleen Monitor xL Director Software kan worden gebruikt in combinatie met een Monitor xL 
beveiligingssysteem. 

 Alleen Open xL Director Software kan worden gebruikt in combinatie met een Open xL 
beveiligingssysteem. 

 Bevestig dat de juiste firmware wordt gebruikt bij het upgraden van de firmware van een 
beveiligingsysteem. Door het upgraden van de firmware van een Open xL-beveiligingsysteem met 
Monitor xL firmware kunnen bewerkingen systeembreed in storing gaan. Een Open xL-systeem moeten 
worden geüpgraded met Open xL firmware. Ook mag alleen Monitor xL firmware worden gebruikt voor 
het upgraden van een Monitor xL-systeem. 
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Over deze handleiding 
Deze handleiding geeft details over het 
uitvoeren van verschillende taken in een xL 
systeem met een LCD-toetsenbord.   

Om een gewenst thema te vinden, raadpleegt 
u de inhoudsopgave (vooraan in deze 
handleiding), of de index (achteraan in deze 
handleiding). 

Tip:  onderaan iedere oneven pagina krijgt u 
eveneens een aanduiding over uw algemene 
positie in deze handleiding. 

Zie ook (Verwante documenten) 
Voor meer details over de VEREX Director 
software, raadpleeg de online Help of de 
handleiding die bij de software wordt geleverd. 

Auteursrechten en handelsmerken  
TM Pentium is een handelsmerk van Intel 
Corporation 
™ ® Microsoft, Windows, Windows2000, en 
Windows XP zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de Microsoft 
Corporation.  
 
© Copyright 2008 CSG Security Inc. / Sécurité 
CSG Inc. 
Alle rechten voorbehouden. 

Aansprakelijkheidsbeperking 
Omwille van voortdurende verbeteringen in 
kwaliteit en ontwerp, reserveren we ons het recht 
om productspecificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Alle software, 
firmware, tekeningen, diagrammen, specificaties, 
catalogussen, literatuur, handleidingen en ander 
geleverd materiaal i.v.m. ontwerp, gebruik en 
service van de verwante producten is eigendom 
van de fabrikant. 

Industrie Canada Klanteninformatie 
OPMERKING:   
deze apparatuur voldoet aan de Technische 
Specificaties voor Terminale Apparatuur die van 
toepassing zijn in de Canadese Industrie.  Het 
registratienummer bevestigt dit.  De afkorting 
IC, voor het registratienummer betekent dat de 
registratie is gebaseerd op een 
Conformiteitsverklaring die bevestigt dat werd 
voldaan aan de technische specificaties van de 

Canadese Industrie.  Dit betekent niet dat de 
Canadese Industrie de apparatuur heeft 
goedgekeurd. 
De aansluitfactor (REN) toegewezen aan iedere 
terminal levert een aanduiding hoeveel 
terminals maximaal mogen verbonden worden 
met een telefooninterface.  De beëindiging op 
een interface kan bestaan uit een combinatie 
van apparaten die alleen voldoen aan de 
vereiste dat de som van de REN's van alle 
apparaten niet hoger is dan vijf. 
Het REN voor de xL met de Noord-Amerikaanse 
modem is 0.1. 
Het REN voor xL dat de wereldwijde modem 
gebruikt is 0.0. 
Herstellingen aan gecertificeerde apparatuur 
moeten gecoördineerd worden door een 
vertegenwoordiger geautoriseerd door de 
verdeler.  De telefoonmaatschappij kan de 
gebruiker verzoeken om de apparatuur uit te 
schakelen omwille van herstellingen of 
wijzigingen die de gebruiker aan de apparatuur 
heeft aangebracht, of door storingen in de 
apparatuur. 
Voor de eigen beveiliging moeten gebruikers 
zich ervan verzekeren dat de elektrische 
aardingen van de energievoorziening, 
telefoonlijnen en interne metalen waterleiding, 
indien die bestaat, samen verbonden zijn.  De 
voorzorg is in het bijzonder belangrijk in 
landelijke gebieden.  
Opgepast:  gebruikers mogen niet proberen om 
dergelijke verbindingen zelf aan te leggen, maar 
moeten de gepaste elektrische 
inspectiebevoegdheid contacteren, of een 
elektricien, naargelang gepast. 
 
NOORD-AMERIKA: 
Klantinstructies voor de FCC 
Reglementering 
Deze apparatuur voldoet aan de regels en 
reglementering van de Federal 
Communications Commission (FCC) voor 
telefoonapparatuur en de Technische 
Vereisten voor Verbinding met het 
Telefoonnetwerk gepubliceerd door de 
Administrative Council for Terminal 
Attachments (ACTA). Op de modemkaart van 
dit apparaat vindt u een label met o.m. een 
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productidentificatie met het formaat 
US:AAAEQ##TXXXX.  Dit nummer dient op 
aanvraag van de telefoonmaatschappij 
verstrekt te worden. 
Deze apparatuur werd ontworpen voor 
verbinding met het telefoonnetwerk of 
installaties met een kabelverbinding die NIET 
steunt op een modulaire jack.  Bij installatie 
van een modulaire jack is het de 
verantwoordelijkheid van het installerende 
bedrijf om er voor te zorgen dat het contact en 
/ of de stekker voldoen aan de criteria van de 
telefoonindustrie. 
Het REN-nummer wordt gebruikt om het 
aantal apparaten te bepalen dat op een 
telefoonlijn kan aangesloten worden. Te hoog 
aantal REN’s op een telefoonlijn kunnen tot 
gevolg hebben dat de apparaten niet bellen bij 
een binnenkomende oproep. In de meeste, 
maar niet alle zones, mag de som van de 
REN’s niet hoger zijn dan vijf (5.0). Om zeker 
te zijn over het aantal apparaten dat op een 
lijn mag aangesloten worden, zoals bepaald 
door het totaal van de REN’s, neemt u best 
contact op met de lokale 
telefoonmaatschappij. 
Het REN voor de xL met de Noord-
Amerikaanse modem is 0.2. 
Het REN voor xL dat de wereldwijde 
modem gebruikt is 0.0. 
 
OPGEPAST: als deze apparatuur (xL) 
potentieel schadelijk kan zijn voor het 
telefoonnetwerk, dan zal de 
telefoonmaatschappij u vooraf proberen te 
waarschuwen dat de service kan onderbroken 
worden. . Indien een voorafgaande 
waarschuwing niet praktisch is, dan zal de 
telefoonmaatschappij u zo snel mogelijk 
waarschuwen. Als de service wordt 
onderbroken, dan wordt u op de hoogte 
gebracht van uw recht om een klacht in te 
dienen bij de Federal Communications 
Commission (FCC), indien u dit nodig acht. 
De telefoonmaatschappij kan wijzigingen 
aanbrengen in haar installaties, apparatuur, 
operatie of procedures die de werking van 
deze apparatuur kunnen beïnvloeden. In dit 
geval moet het volgende gebeuren: 

u krijgt vooraf een verwittiging om de nodige 
modificaties 
te voorzien voor een ononderbroken service. 
Als u problemen ondervindt met deze 
apparatuur (xL), gelieve dan contact op te 
nemen met het installerende bedrijf voor 
informatie over reparatie of de garantie. 
Als de apparatuur schade veroorzaakt aan het 
telefoonnetwerk, is het mogelijk dat de 
telefoonmaatschappij u verzoekt om de 
apparatuur uit te schakelen tot het probleem is 
opgelost.    
Er bestaan geen onderdelen die door de klant 
kunnen gerepareerd worden.  Alle reparaties 
moeten door een geautoriseerde verkoper 
worden uitgevoerd. 
Deze apparatuur kan niet gebruikt worden op 
een publieke telefoon (met muntstukken) van de 
telefoonmaatschappij.  De verbinding met de 
telefoondienst is onderhevig aan de officiële 
tarieven.  (Neem contact op met de commissie 
voor nationale publieke service, publieke 
service commissie of bedrijfscommissie voor 
meer informatie.) 
Het xL systeem voldoet aan de vereisten van 
EN 60950, Technologische 
Veiligheidsinformatie. Om de compliantie te 
behouden is het belangrijk dat de volgende 
aanbevelingen worden opgevolgd. 

Netvoeding 
Het xL systeem is bedoeld om permanent in 
verbinding te staan met de wisselstroombron. 
Zorg ervoor dat een gemakkelijk bereikbaar 
tweepolig uitschakelapparaat 
(stroomverbreker) in de bekabeling van de 
installatie is ingebouwd om de apparatuur uit 
te schakelen in geval van een servicebeurt. 
De aardgeleider waarmee dit apparaat is 
verbonden moet duidelijk geïdentificeerd zijn. 
Het is belangrijk dat de netvoeding verbonden 
is in overeenstemming met de nationale 
elektrische bekabelingcodes en alleen wordt 
uitgevoerd door bevoegde personen. 
De AFx controlekasten werden voorzien van 
kabeluitdrukken aan de zijkanten, boven- en 
onderaan, voor de aansluiting met de leiding. 
Zorg ervoor dat de netkabel die de kast 
binnenkomt goed is vastgemaakt met 
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kabelkoppelingen en dat deze kabel apart 
wordt gehouden van alle andere datakabels. 
Enkele AFx modellen voornamelijk bedoeld 
voor streken met een wisselstroom van 230V 
worden geleverd met een ingebouwde 
reductietransformator. De hoofdzekering in 
deze units is een snelle zekering van 500mA, 
250V (Verex onderdeel n° 342-3356; 
Bussman N° AGX-1/2). Draag er zorg voor dat 
bij vervanging alleen dezelfde of een juist 
equivalente zekering wordt gebruikt. Zorg er 
tevens eens te meer voor dat de netkabel 
goed is bevestigd en los van alle datakabels 
wordt gehouden. 

AFx heeft 16V wisselstroom input nodig bij 
TB1 op het moederbord voor de units 
zonder ingebouwde transformator. Gebruik 
wisselstroom van 110V tot 16V, minimum 
reductie van 40V wisselstroom, energie 
beperkte Klasse II transformator bekabeld 
in een beschermd aftakkingcircuit. Alleen 
gecertificeerde transformators mogen 
gebruikt worden met een output die 
aangeduid wordt als SELV. De stroom uit 
deze units mag de 1.8Amps niet 
overschrijden; raadpleeg de stroom voor 
iedere unit vooraleer deze met het 
controlepaneel te verbinden. Een 
bijkomende voeding zal vereist zijn als de 
stroomlimiet van het hoofdpaneel werd 
bereikt. 
 
WAARSCHUWING: 
NOORD-AMERIKA: 
AUSTRALIË 
Deze apparatuur werd getest en voldoet aan 
de limieten voor de Klasse A digitale 
apparaten, in overeenstemming met Deel 15 
van de FCC Regels. Deze beperkingen zijn 
ontworpen om een redelijke bescherming te 
bieden tegen schadelijke interferentie als de 
apparatuur in een commerciële omgeving 
wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, 
gebruikt en kan radiofrequentie-energie 
uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenkomst met de handleiding, 
kan ze schadelijke interferentie aan de 
radiocommunicatie veroorzaken. De operatie 

van deze apparatuur in een residentiële zone 
veroorzaakt vaak schadelijke interferentie. In 
dit geval wordt de 

gebruiker verzocht om de interferentie op 
eigen kosten te corrigeren. 
Dit is een product Klasse A. In een 
huiselijke omgeving kan dit product radio-
interferentie veroorzaken, waarbij de 
gebruiker eventueel gepaste 
beschermingsmaatregelen dient te nemen. 
WAARSCHUWING: wijzigingen of 
modificaties die niet uiterlijk werden 
goedgekeurd door VEREX Technology 
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om 
deze apparatuur te bedienen ongeldig 
verklaren. 
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CE – Conformiteit 
Het xL systeem dat in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de vereisten van Richtlijn 89/336/EEC van 
de Raad – De EMC-richtlijn en 73/23/EEC - de Richtlijn voor Lage Voltage. Om naleving van deze richtlijn te 
handhaven is het van essentieel belang om de installatie aanbevelingen zoals beschreven in deze handleiding, na 
te leven. 

Standaards voor verklaring van conformiteit: 
• CISPR 11:2003 / EN55011:2003 - klasse A – Limieten en methodes voor meting van de karakteristieken van 

radiostoring voor industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) radiofrequentie apparatuur. 
• CISPR 22:2003 / EN55022:2003 Klasse A – Limieten en methodes voor meting van de karakteristieken van 

radiostoring van informatietechnologie apparatuur. 
• EN 50130-4:1995 – Elektromagnetische compatibiliteit – productfamilie standaard: Immuniteitseisen voor 

componenten van brand-, inbraak- en sociale alarmsystemen. 
• EN 60950-1: 2001 – Veiligheid van de Informatie Technologie 

Standaard Beschrijving Toegepaste nauwgezetheid Prestatie 
it iIEC 1000-4-2 

EN 61000-4-2 
Elektrostatische 
ontlading 

6kV Contactontlading (direct en indirect) 
8kV Luchtontlading 

A 
A 

IEC 1000-4-3 
EN61000-4-3 
ENV 
50140/240 

Uitgestraalde RF 
immuniteit 

10V/m, 80-1000 MHz, 1 kHz 80% AM 
modulatie 
10V/m 80-2000 MHz, Pulsmodulatie met 1 Hz 
Square 

A 
A 

IEC 10000-4-4 
EN 61000-4-4 

Elektrische snelle 
overgang 

+/-2kV over wisselstroomleidingen 
+/-1kV over gelijkstroom- en I/O-leidingen 

A 
A 

IEC 1000-4-5 
EN 61000-4-5 

Overspanning 
weerstaan 
immuniteit 

+/-2kV gewone modus over 
wisselstroomleidingen 
+/- 1kV differentiële modus over 
wisselstroomleiding 
+/-2kV gewone modus over I/O-leidingen.  

A 
A 
A 

IEC 1000-4-6 
EN 61000-4-6 
ENV 50141 

Geleide RF 
(radiofrequentie) 
immuniteit 

10Vrms, 0.15-100 MHz, 1kHz 80% AM-
modulatie over wisselstroomleidingen 
10Vrms, 0.15-100 MHz, 1kHz 80% AM-
modulatie over I/O-leidingen 
10Vrms, 0.15-100 MHz, Pulsmodulatie met 1 
Hz Square 

A 
 

A 
 

A 

IEC 1000-4-11 
EN61000-4-11 

Vermindering 
 
Tijdelijke 
onderbrekingen 
 
 
Spanningsvariatie 

60% voor 0.5, 1, 5 & 10 cycli 3 keer herhaald 
iedere 10s 
30%  voor 0.5, 1, 5 & 10 cycli 3 keer herhaald 
iedere 10s 
100% voor 0.5, 1, 5 & 10 cycli 3 keer herhaald, 
iedere 10 seconden. 
+10%, -15% voor wisselstroom vanaf nominaal 

A 
 

A 
 

A 
 

A 

IEC 1000-3-2 
EN61000-3-2 

Harmonische 
stroomemissies 

Klasse A (Andere), Klasse B (Draagbare  
apparatuur), Klasse C (Lichtapparatuur) of 
Klasse D (Speciale stroom spanningsvorm) 

GOEDKEUREN 

IEC 1000-3-3 
EN61000-3-3 

Spanningsvariatie 
en -flikkering bij 
systemen met 
laagspanningsvoe
ding 

Spanningsvariatie 
Spanningsflikkering 

GOEDKEUREN 
GOEDKEUREN 
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Geachte klant, 
• U wordt aangeraden om de verschillende procedures in deze handleiding na te 

kijken terwijl het systeem wordt geïnstalleerd. Vraag aan uw installateur om alle 
vragen te beantwoorden die u hebt hierover. 

• Het is belangrijk om aan het einde van deze handleiding de sectie na te lezen met 
informatie over het alarmsysteem, onder de titel “Referentie onderwerpen”. Vraag 
aan uw installateur om de informatie te verstrekken die in deze sectie moet worden 
ingevoerd. 

Hartelijk dank. 

Welkom 
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1 , - # 2 ABC 3 DEF

4 5 JKL 6 MNOGHI

7 8 TUV 9 WXYPRS

0 Z_Q

WELKOM
Gebruiker

Rood Groen Geel
Toetsenbord 
Lampjes

Rood knipperend: 
Beveiliging AAN
Continu: 
Gedeeltelijke 
beveiliging 
(DEELSTAND)

Groen altijd 
Aan als er 
voeding is.

_ _ _ _

Geel Aan als er een 
probleemconditie is.
Knipperend als er 
geen 
wisselstroomnet is.

 
Het xL LCD-toetsenbord (vloeibaar 
kristalscherm) heeft een geïntegreerde 2-lijnen 
weergave en multi-functie verlicht toetsenbord.  
(Het toetsenbord zit verborgen achter een 
scharnierend toegangsdeksel.) 

Wat u met het LCD-toetsenbord 
kan doen  
Met de xL LCD-toetsenborden kunt u: 

• de beveiliging aan en uit zetten; 
• de status van items controleren; 
• items controleren / commanderen; 
• administratieve taken uitvoeren; 
• Sommige modellen kunnen functioneren als 

een kaartlezer om toegang te geven tot 
afgesloten ruimten. 

Toetsenbord weergave en 
knoppen  
De weergave is uw ‘venster’ tot het xL-
systeem. 

Als u uw gebruikers-ID en/of PIN invoert, krijgt 
u toegang tot alle menu’s en functies zoals 
toegewezen via uw gebruikersbevoegdheden. 
Knoppen onder het weergavenscherm 
De knoppen onmiddellijk onder het 
weergavenscherm laten toe om geassocieerde 
onderwerpen in het weergavenscherm te 
selecteren.  
Net als de rest van het toetsenbord, worden deze 
knoppen verlicht voor gebruik in slecht verlichte 
omstandigheden. 

Het numerieke toetsenbord 
Het hoofd toetsenbord biedt de mogelijkheid 
om nummers en ook letters in te voeren (waar 
van toepassing). 
De toets    
Dit is de "escape" toets, die u toelaat om terug 
te keren naar een vorig scherm, of een menu 
volledig te verlaten (uitloggen). 

De pijltoetsen ◄  ► op het toetsenbord 
Met deze toetsen kunt u verschillende 
elementen en onderwerpen selecteren.   
Indien beschikbaar, verschijnen de pijltoetsen 
links ◄ of rechts ► op het scherm.  

Noodtoetsen en geprogrammeerde 
functietoetsen 
Een nummer ingedrukt samen met de ƒ toets 
zal de actie uitvoeren zoals geprogrammeerd 
voor die toetssequentie.  De noodtoetsen 
onderaan het toetsenbord zenden ieder een 
specifiek noodbericht (naar de centrale 
noodkamer). 

Voor meer informatie over de noodtoetsen, 
raadpleeg de sectie "Gebruik van de noodtoetsen" in 
het hoofdstuk "Alarmen…". 
Voor meer details over de programmeerbare 
functietoetsen, raadpleeg: "Gebruik van 
functietoetsen" in het hoofdstuk "Status & controle". 

 

Het xL LCD-toetsenbord 
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Als u wordt gedwongen om een 
beveiligd gebied of gebouw 
binnen te gaan 
Een dwang (paniek) alarm wordt ontvangen 
als u uw PIN invoert met de twee laatste cijfers 
in omgekeerde volgorde.  Dit kan gebeuren bij 
lezer toetsenborden, systeem LCD-
toetsenborden en de LED-toetsenborden van 
de suitebeveiliging. 

Normale PIN voorbeeld:  1 2 3 4 
Bij toegang onder dwang:  1 2 4 3  
Deze functie is beschikbaar, tenzij uitgeschakeld 
door uw service technicus als het systeem voor het 
eerst wordt opgestart. 

Inloggen bij het toetsenbord 
(Gebruikers-ID en/of PIN) 
OPMERKING: Uw installateur zal u een 
Gebruikers-ID en PIN-nummer geven om 
te gebruiken bij het toetsenbord om in het 
systeem in te loggen. 
(De standaard Master gebruikers-ID en 
PIN zijn: bijv., ID: 001 en PIN:7793) 
"Inloggen" geeft u toegang tot de functies van 
the LCD-toetsenbord. Om in te loggen: 

Open het deksel 
van het 
toetsenbord, en 
voer uw 
gebruikers-ID en/of 
PIN-nummer in 
zoals aangegeven op het scherm.  

Bij beëindigen van bekijken of invoeren van 
elementen kunt u de toets  gebruiken om te 
sluiten (druk meerdere keren naargelang nodig--tot 
het scherm "Gebruiker..." verschijnt). 
Tip:  U wordt ook automatisch afgemeld als u 
gedurende ongeveer één (1) minuut geen andere 
toetsen indrukt. 

 

Overzicht van schermen 
(Onderwerpen)  
Als u aangemeld bent, zult u alleen de 
onderwerpen zien waarover u bevoegdheid 
heeft.  Sommige of alle volgende onderwerpen 
zullen beschikbaar zijn: 

Een onderwerp selecteren:  druk op de toets "►" 
tot het gewenste onderwerp op het scherm 
verschijnt.  Druk dan op de toets onmiddellijk onder 
uw onderwerp om het te selecteren. 

 
Uit // Deelstand // 
In:  Het eerste 
scherm dat u te 
zien krijgt, laat u toe om de zone(s) scherp- of 
onscherp te stellen, of andere onderwerpen te 
openen.   
Slechts twee selecties voor 
scherp/onscherpstellen verschijnen 
tegelijkertijd – afhankelijk van de huidige 
scherpstel status van de zone(s). 
Uit: alle beveiliging is volledig uitgeschakeld. 
Deel(stand): gedeeltelijke bescherming. 
Interne bewegingsdetectoren uitgeschakeld. 
Alleen de omtrekbeveiliging staat aan. Voor 
gebruikers om binnen de beschermde zone te 
blijven. 
In: de volledige beveiliging is ingeschakeld. 
Niemand bevindt zich in de beschermde zone.  
Status:  dit laat toe om de status van 
verschillende elementen van het systeem te 
controleren, of elementen naar een andere 
status te verwijzen. 

Ongewone status schermen zoals “Communicaties, 
Modem, Licenties”. Kunnen worden genegeerd. Die 
zijn bestemd voor de service technicus. 

Overbruggen:  dit laat toe om defecte 
sensor(en) te overbruggen zodat het systeem 
die negeert, en/of het systeem te kunnen 
scherpstellen. 

Log:  dit laat toe om een record van de taken 
te bekijken die de gebruikers hebben 
uitgevoerd (zones onscherpstellen, sensoren 
overbruggen, enz.) 

Welkom   
Gebruiker: _ _ _ 

 
Uw naam verschijnt   
PIN: _ _ _ _ 

 Alles uit Menus ► 
       ↓Deel   ↓In  
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PIN:  dit laat degene die aangemeld is toe om 
zijn wachtwoord zelf te wijzigen. 

Gebruikers:  dit laat toe om  'gebruikers' van 
het systeem toe te voegen of te verwijderen, of 
instellingen te bekijken of te bewerken voor 
specifieke gebruikers.    
Een "Gebruiker" is iemand die de bevoegdheid heeft 
om zich aan te melden bij systeem toetsenborden, 
en/of toegang te krijgen bij deuren met 
toegangscontrole. 

Test:  dit laat toe om verschillende aspecten 
van het systeem te testen. 

Verifiëren:  dit stelt iemand in staat om de 
eigen aanwezigheid te bewijzen.  Hierdoor 
weet een bewakingsinstantie dat u aanwezig 
bent na toevallig een sensor te hebben 
uitgeschakeld, en/of een vals alarm te hebben 
stilgelegd. 

Schema:  dit laat toe om de geplande 
sluitingstijd  voor een zone te verlengen (de 
functie "overwerk"), of om een schema 
volledige uit te stellen. 

In-/uitschakelen: opent het scherm opnieuw 
om het systeem Uit, In deelstand of Aan te 
zetten.  

Tijd:  dit laat toe om het tijdstip en/of de datum  
voor een systeempaneel te wijzigen. 

Basisprincipes voor invoer bij 
toetsenbord 
Gebruik de knoppen onmiddellijk onder het 
weergavenscherm als de “ “ pijl naast de 
gewenste onderwerpen in het scherm naar de 
overeenkomstige knoppen op het toetsenbord 
wijst. 

De ◄ en ► knoppen laten toe om bijkomende 
onderwerpen te bekijken—indien beschikbaar.  
  
("◄" en/of "►" verschijnt in het 
weergavenscherm om aan te geven dat deze 
toetsen kunnen worden gebruikt). 

Gebruik de “ ” escapetoets als u klaar bent 
met het huidige menu / onderwerp om terug te 

keren naar het hoofdscherm of ondergeschikte 
schermen te verlaten. 

Letters invoeren (bijv. voor een 
gebruikersnaam) 
Met het numerieke toetsenbord kan u 
nummers--en ook letters--invoeren voor 
onderwerpen die dit ondersteunen.  

Indien vereist, druk meerdere keren op de 
specifieke toets tot de gewenste letter 
verschijnt:  

Steeds op "2" drukken geeft:  2  A  B  C op het 
scherm. 

Steeds op "3" drukken geeft:  3  D  E  F op het 
scherm. 

...enz. (raadpleeg de letters op iedere toets). 

Tip:  de "_" op de 0 toets (nul) betekent een spatie. 
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De beveiliging in-en 
uitschakelen 
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Alarmfuncties 
Naargelang de configuratie van het systeem, 
kunnen specifieke alarmen worden 
aangegeven door de volgende elementen: 
• een alarmbericht verschijnt bij specifieke 

toetsenbord(en); 
• toetsenbord 'sonalerts' (piepers) kunnen 

weerklinken; 
• een lokale sirene kan worden geactiveerd; 
• een alarmbericht kan verstuurd worden naar 

een particulier alarmcentrale (PAC)  en/of naar 
een beheer-PC die werkt met de VEREX 
Director software; 

• een programmeerbare "output" kan worden 
geactiveerd (dit kan een hoorn doen klinken, of 
een ander type geautomatiseerde 
'schakelende' functie uitvoeren);  

• een numerieke semafoon kan worden 
opgeroepen om de drager ervan te verwittigen 
dat een specifiek alarm zich heeft voorgedaan. 

Deze acties kunnen volledig worden aangepast voor 
ieder type gebeurtenis – voor ieder scherpstelniveau 
waarin het systeem zich op een gegeven moment 
kan bevinden (Uit, Deelstand of volledig Aan). 

Hoorbare toetsenbord tonen 
• De volgende hoorbare toetsenbord tonen 

vergezellen de visuele indicaties van het 
toetsenbord zoals lampjes en berichten op het 
scherm. 

• Er bestaan 2 versies voor sommige van de 
tonen: 

 Standaard: gewone toonwerking. 
 Alternatief: tegenovergesteld aan de gewone 

werking. 
Nieuwe systemen gebruiken de standaard 
toonwerking. De alternatieve toonwerking moet 
speciaal geprogrammeerd worden door de 
veiligheidsverantwoordelijke. 
Deze tonen zijn ook van toepassing op deze 
die door een Scherpstellen station worden 
uitgezonden. Zie de sectie over de 
Scherptstellen station referentie in deze 
handleiding      
Indrukken toetsenbord toetsen/knoppen 
Enkele korte pieptoon. 
Fout tonen voor verkeerd ingedrukte toetsen  
6 korte pieptonen 
Brandalarm 
Standaard en alternatieve werking:  

Snelle toon aan en uit. 

Inbraakalarm, Probleem conditie 
Standaard werking: 
Constante continue toon. 
Alternatieve werking: 
Trage aan / uit tonen 
Ingang- en uitgangsvertraging (tonen 
gegenereerd iemand de beschermde zone 
binnenkomt of de bescherming is ingesteld voor het 
verlaten) 
Standaard werking: 
trage aan en uit tonen tot de laatste 15 
seconden van de vertraging als de tonen 
versnellen en dringender worden om aan te 
geven dat de bescherming moet uitgeschakeld 
worden of de zone moet verlaten worden om 
een vals alarm te voorkomen.  
Alternatieve werking: 
Continue toon. 
Ingangsvertraging nadat het systeem in alarm is 
geweest of tijdens een alarm conditie 
Standaard en alternatieve werking:  
Zeer snelle in/uitschakeltonen. 
Uitgangsvertraging met beschermingspunt 
onveilig 
Standaard en alternatieve werking:  
Zeer snelle in/uitschakeltonen 

Bevestigen uitgangsvertraging (de 
uitgangsvertraging is in kortsluiting als er wordt 
buitengegaan langs de uitgang voor het einde van de 
uitgangsvertraging) 
Standaard en alternatieve werking: 
Snelle in/uitschakeltonen 
Sluitingstijd nabij (een systeem dat een schema 
heeft zal een waarschuwing laten horen als de tijd om 
de bescherming in te schakelen nabij is)  
Standaard en alternatieve werking: 
30 minuten voordat de geplande beschermde 
zonebescherming moet inschakelen, maakt het 
toetsenbord 3 korte pieptonen. Tijdens de 
laatste 15 minuten worden de tonen geleidelijk 
sneller.   
Bel (zie “Functietoets referentie” in deze handleiding   
Als de belfunctie is ingeschakeld en een deur 
wordt geopend. 
Standaard en alternatieve werking:  
Drie korte lage pieptonen. 
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Sirenes 
Conventionele sirene 
Brandalarm:  Onderbroken toon(dezelfde 
als bij een brandalarm in de vorige 
toetsenbord toondetails). 
Inbraakalarm:  constante toon.   
Stemsirene (optioneel)  
Brandalarm:  constante toon, gevolgd door 
een optionele stem met brandalarm bericht. 
(Bijv. “BRAND! BRAND! ...   Onmiddellijk 
buitengaan!”) 

Inbraakalarm:  aan-en-uit toon, gevolgd 
optioneel door een stem met inbraakalarm 
bericht. 
(Bijv. “Indringing! Indringing! ... De politie 
werd gewaarschuwd, onmiddellijk verlaten”). 

Werken met alarmen (wat te doen 
als het toetsenbord piept) 
Als zich een alarm voordoet, moet u eerst 
beslissen of het om een geldig alarm (inbraak, 
batterijdefect, enz.), of een vals alarm gaat.  
Als zich een geldig alarm voordoet, verzeker u 
er van om de gepaste personen te 
waarschuwen, en/of stappen te ondernemen 
om zelf met het element af te rekenen—indien 
gepast, of u zelf en anderen in veiligheid te 
brengen. 

Een vals alarm stilleggen 
Een bevoegd gebruiker kan een vals alarm 
Annuleren, het systeem onscherpstellen en 
de meldkamer informeren om de respectieve 
nooddienst niet uit te sturen.   

Deze functie is misschien niet beschikbaar in alle 
zones.  Raadpleeg uw installateur voor meer 
informatie. 

De volgende stappen veronderstellen dat u 
toevallig een vals alarm heeft geactiveerd.  Als 
een alarm werd gegenereerd, zal het LCD-
scherm het alarm tonen en de toetsenbord 
'klankgever' zal waarschijnlijk ook een 
constante toon laten horen. 
 

Stappen: 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Selecteer Ja 
om het alarm 
stil te leggen. 

  
3. Selecteer 

opnieuw Ja om 
te verifiëren wie 
u bent.  

4. Voer uw PIN in 
bij aanvraag.  
Dit geeft de 
meldkamer een signaal dat u het vals alarm 
wilt annuleren.   

5. Voor uitzetten 
zone(s), 
selecteer "Uit".  

6. Selecteer Ja 
om alle zones 
uit te 
schakelen, indien gewenst.  

 
7.  Bij een vals 

alarm, 
verschijnt het 
volgende scherm.  

8. Selecteer 
Bevestigd om 
het alarm te 
bevestigen en het systeem onscherp te 
stellen.  

XXX: verwijst naar het nummer voor de bewaakte 
sensor (ingangspunt) die in alarm was. 

 
9. Druk op deze 

toets om een 
andere functie 
uit te voeren.  

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut).  

!! In Alarm !! 
Gebruiker: _ _ _ 

Sirene uit? 
↓Ja  ↓Nee  Bekyk↓ 

Gebruiker verifiëren? 
↓Ja  ↓Nee 

Om gebruiker te 
verifiëren PIN 
invoeren: _ _ _ _  

Druk op ► voor menu’s 
↓Uit  ↓Deelstand 

Alle zones Uit? 
↓Ja  ↓Nee 

Zone XX 
had een alarm 

xxx: Sensor Naam Status  
↓Bevestigd 

Onscherpstellen... 
↓Volgende functie 
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De ingangstonen stoppen dan en de geselecteerde 
zones zijn volledig onscherp gesteld. 

As de verificatieoptie wordt gebruikt, moet dit 
gebeuren binnen de minuut dat het valse alarm zich 
voordeed, om het station het signaal te doen 
bevestigen. 

Gebruik van de noodtoetsen 
Er zijn drie noodtoetsen die een noodalarm 
veroorzaken.  Dit zal naar de meldkamer 
worden verstuurd, en kan ook een lokaal alarm 
inschakelen, een programmeerbare output 
en/of een numerieke semafoon bericht 
genereren (afhankelijk van de instelling van 
het systeem). 
Om een noodalarm te versturen, drukt u 
tegelijkertijd op de knop aan beide kanten van 
het specifieke symbool.  

1 , - # 2 ABC 3 DEF

4 5 JKL 6 MNOGHI

7 8 TUV 9 WXYPRS

0 Z_Q

WELKOM
Gebruiker _ _ _ _

 
Waarschuwingstoetsen 

 Brand, druk op de functietoets “F” 
(beschreven in “Gebruik van de 
functietoetsen”) en tegelijkertijd de linker 
pijltoets ◄ . 

 Paniek/Politie alarm, druk tegelijkertijd 
op de linker en rechter pijltoetsen ◄ ►.  

 Noodtoestand (Niet-medisch), druk 
tegelijkertijd op de linker pijltoets ► en op de 
escapetoets “ “. 
Waarschuwingstoetsen zijn alleen beschikbaar als 
ze werden besteld en geleverd door uw installateur. 

Overwerk:  De geplande sluittijd 
verlengen 
Een schema geeft een voorstelling bijv. 
wanneer een commercieel systeem open is 
voor normale werkuren.  Indien de geplande 
sluittijd nabij is als de beveiliging is 
ingeschakeld, en u wilt in de zone blijven, dan 
kan u de sluittijd verlengen.  
Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Druk op de 
pijltoetsen 
◄►tot u 
"Schema" ziet.  Selecteer daarna Schema. 

3. Selecteer 
Schd om het 
schema voor 
de geselecteerde zone te wijzigen (bijv. 
Kantoor) of selecteer Volgende zone om 
een andere zone te selecteren.  

4. Selecteer 
Overwerk om 
de sluittijd voor 
uw geselecteerde zone te wijzigen.  

5. Selecteer "+" 
of "-" om de 
sluittijd aan te 
passen (Adj) zoals gewenst.  

De "+" en "-" (Aanp) toetsen passen de sluittijd aan 
in stappen van 30 minuten.  

6. Zodra de 
geplande 
sluittijd juist is, 
selecteer OK.  

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Schema  ►  ↓OK 

ZoneNaam.....Uit 
↓Schd ↓Volgende zone 

Sluiten -->09:30pMo 
↓Overwerk  Susp↓ 

..tot  17:30pFr 
↓OK     ↓+ Aanp --↓ 

..Tot  17:30pFr 
↓OK   ↓+ Aanp --↓ 
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Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 
Een bevoegde gebruiker mag alleen het schema 
Overwerk wijzigen voor vandaag.  15 minuten voor 
een schema eindigt, zal het systeem bellen om aan 
te geven dat een geplande sluiting in behandeling is.  
Op dit punt mag een bevoegde gebruiker het tijdstip 
voor Overwerk wijzigen om de sluittijd van het 
systeem te onderbreken tot op een gespecificeerd 
moment. 

Schema’s onderbreken voor een 
zone of zones 
Een schema kan volledig geblokkeerd worden 
als u niet wilt dat een geplande sluittijd 
doorgaat. 

Stappen: 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en/of wachtwoord 
in om zich aan te melden bij het toetsenbord.  

2. Druk op de 
pijltoetsen ► tot u 
"Schema" ziet.  
Druk dan op de toets onmiddellijk onder 
"Schema" om het te selecteren. 

3. Selecteer Schd 
om het schema 
voor de 
geselecteerde zone te onderbreken (bijv. 
Kantoor) of selecteer Volgende zone om 
een andere zone te selecteren.  

4. Selecteer Susp 
om het schema 
voor de 
geselecteerde zone te onderbreken   

5. Selecteer OK om 
het schema te 
onderbreken en 
terug te keren naar het hoofdscherm. 
Selecteer Hervatten om het schema 
opnieuw in te stellen.   

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 

escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

WAARSCHUWING: Een schema blijft 
onbeperkt onderbroken tot “Hervatten” is 
geselecteerd. 

Beveiliging AAN, Deelstand, of de 
huidige scherpstelniveau bekijken 
Met de gepaste bevoegdheid kan u het 
systeem scherp- en onscherpstellen, of de 
specifieke zone(s) met een LCD-toetsenbord. 
Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in 
om zich aan te melden bij het toetsenbord.  

2. Selecteer de 
knop voor het 
gewenste 
beveiligingsniveau.   

Als alle zones UIT zijn geschakeld, dan worden 
alleen DEELSTAND en AAN getoond.  Als 
DEELSTAND geen geautoriseerde functie is, dan 
wordt alleen AAN getoond. 
Het scherpstelniveau "Deelstand" verwijst naar de 
sensoren op de omtrek die worden bewaakt, maar 
niet naar de interne.   Dit wordt gewoonlijk gebruikt 
als iemand zich in de installaties of de beveiligde 
zone bevindt. 

3. Selecteer Nee 
om een zone 
te kiezen die u 
wilt bekijken of wijzigen (of Ja voor alle zones 
AAN). 

4. Druk op de linker knop om het 
scherpstelniveau in te stellen.  Selecteer 
Volgende om een andere zone te kiezen, of 
selecteer 
Gereed om af 
te sluiten. 

5. Selecteer OK om te bevestigen.  (Herzien 
laat u toe om van mening te veranderen.) 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Schema ► ↓OK 

Zone..........Uit 
↓Schd↓Volgende zone

Sluiten 17:30p Mo  
↓Overwerk  Susp↓ 

Onderbroken 
↓OK  Hervatten↓ 

ZoneNaam.....Uit 
↓Aan  ↓Volgende Gereed↓ 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
     ↓Deelstand↓Aan 

Alle zones AAN? 
↓Ja   ↓Nee 

Zone(s) naar....AAN 
↓OK   ↓Herzien 
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6.  Als punten nu worden overbrugd, of zich in 
sabotage, in alarm, of niet OK bevinden, 
dan verschijnt het volgende scherm als u 
probeert om een zone scherp te stellen 
(naar Deelstand of AAN). 

7. Selecteer OK? 
Om het systeem 
scherp te stellen, 
of Beeld om de punten te tonen die op dit 
ogenblik niet OK zijn.  

WAARSCHUWING: De selectie OK stelt 
het systeem scherp met punt(en) die niet 
veilig zijn. 

 
Selecteer Bekyk om 
punten te bekijken 
die op dit ogenblik 
overbrugd of niet OK zijn.  Op dat ogenblik zal 
het systeem punten aangeven die niet OK zijn, 
en u verplichten om 
deze punten te 
overbruggen of te 
beveiligen om het 
systeem scherp te stellen.  

Selecteer het gewenste onderwerp: 
• Ptn:  overbrugbare punten (sensoren) in de 

getoonde zone; 
• Volgende:  toon 

de volgende zone; 
• Alle:  alle 

overbrugbare punten ongeacht de zone. 
Als een punt/sensor wordt getoond, hebt u de 
volgende opties: 
• "◄►":  druk op de pijltoetsen om door de 

sensoren (punten) in het systeem te bladeren 
(of in de geselecteerde zone); 

• Overbruggen:  selecteer dit om de 
geselecteerde 
sensor voor het 
systeem te 
negeren (overbruggen). 

• "?" springt naar het volgende punt dat niet OK 
is.  

Als alle punten 
werden overbrugd 
of beveiligd, dan stelt het systeem automatisch 
scherp. 

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

De toon die u hoort is een herinnering om snel 
de zone of de installaties te verlaten. Tijdens 
de laatste 15 seconden versnelt deze 
onderbroken toon. De uitgangstonen stoppen 
dan en de geselecteerde zones zijn volledig 
scherp gesteld. 

Beveiliging inschakelen 
1. Als u de zone bent binnengekomen met 

de beveiliging AAN, dan piept het 
toetsenbord en 
het scherm 
vertoont: 

2. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord 
in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord. 

3. Dit scherm 
verschijnt om de 
zone volledig uit 
te schakelen of in Deelstand te brengen 
voor gedeeltelijke beveiliging.    

4. Na de selectie, 
zal dit scherm u 
vragen of de 
beveiliging voor alle zones moet gewijzigd 
worden, als er meer dan een zone 
bestaat. Als 
“Nee” wordt 
geselecteerd, 
toont dit scherm de huidige conditie van 
de beschikbare zones, bijv. “Aan” en de 
selecties voor die zone. Selecties voor 
andere zones worden getoond door op 
“Volgende” te drukken, of wijzig alleen het 
beveiligingsniveau voor de zone waar u 
zich bevindt. Drukken op de knop 
“Gereed” zal de selecties verwerken die u 
hebt gemaakt.  

Beveiliging inschakelen voor 
zonegroepen, een groep zones of 
individuele zones. 

Raadpleeg uw installateur om deze functie aan uw 
systeem te doen toevoegen. U moet de gepaste 

Ptn overbrugd! 
↓OK?   ↓Beeld 

ZoneNaam.....Uit 
↓Ptn ↓Volgende Alle↓  

Punten niet OK! 
↓Bekyk 

xxx:► Sensor Naam 
Status ↓Overbruggen ↓? 

Scherp...Overbruggen
↓Volgende Functie 

Zone(s) Scherpstellen 
Gelieve te verlaten 

Onscherpstellen ID 
invoeren: _ _ _ 

Druk op ► voor menu’s 
↓Uit  ↓Deelstand   

Alle zones Uit 
↓Ja   ↓Nee 

Zone 1........Aan 
↓Aan ↓Volgende Gereed↓ 
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bevoegdheid hebben om bijkomende beveiligde 
zones te 
controleren. 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en wachtwoord in om zich aan te melden bij 
het toetsenbord.  

2. Selecteer de 
knop voor het 
gewenste 
beveiligingsniveau. Kiezen van “Deelstand” 
zal selecties leveren voor de zones apart.  
Selectie van “Aan” zal de speciale manier 
aangeven om de zonebeveiliging in te 
schakelen.  

3. Selecteer Ja 
als een 
bevoegde 
gebruiker werd toegewezen met het 
bevoegdheidsniveau om een bepaalde groep 
of groepen van zones tegelijkertijd in te 
schakelen.  

4. Indien 
bevoegd, 
selecteer Nee 
om individuele Zonegroepen of Zones in te 
schakelen. 

Beveiliging zoneprioriteit Aan/Uit 
Prioriteit scherpstellen vereist dat de zones in 
de volgorde van prioriteit worden scherp- en 
onscherp gesteld. Als beveiliging van de Zone 1 
eerst wordt ingeschakeld, en daarna de zones 2 
en 3, dan zou het onscherp stellen van de zones 
beginnen bij 3, daarna 2 en 1. Deze sequentie 
kan variëren en het is noodzakelijk om de orde te 
verkrijgen van uw veiligheidsverantwoordelijke of 
systeembeheerder. 
Als de bescherming 
van zones niet in de 
juiste sequentie wordt 
in- of uitgeschakeld, zal dit foutscherm 
verschijnen en het proces wordt niet uitgevoerd. 
Het zal daarna juist moeten uitgevoerd worden. 

Gemeenschappelijke 
zonebeveiliging Aan/Uit 
Een gemeenschappelijke ingang voor bvb. een 
gebruiker met alleen bevoegdheid voor bepaalde 

zones in een systeem met meerdere zones moet 
in staat zijn om de ingang te gebruiken naar de 
verschillende zones. Tegelijkertijd moet een 
gebruiker die alleen bevoegdheid heeft voor zijn 
particuliere zones voorbij dezelfde ingang, 
eveneens in staat zijn om binnen te komen. Dit 
kan van deze hoofdingang een 
“gemeenschappelijke zone” maken. Beide 
gebruikers kunnen bevoegdheid hebben voor 
deze gemeenschappelijke zone om hun 
particuliere zones te bereiken. Dit laat ze toe om 
de bescherming aan- en uit te schakelen voor 
deze gemeenschappelijke zone als hun 
bevoegde zones in gebruik zijn. Raadpleeg uw 
veiligheidsverantwoordelijke of 
systeembeheerder voor informatie en 
bevoegdheid voor een Gemeenschappelijke 
Zone. 

Zonebeveiliging AAN met TOKEN 
Raadpleeg uw installateur om deze functie aan 

uw systeem te doen 
toevoegen. U moet de 
gepaste bevoegdheid 
hebben om 
bijkomende beveiligde 
zones te controleren. 
 
 
 

1. Plaats en houd 
en het token 
voor het 
toetsenbord op een afstand van ca. 5-8 cm. 

2. De 
uitgangsvertragi
ng zal starten 
en het 
toetsenbord zal de pieptoon van zijn 
uitgangsvertraging laten horen. 

Zonebeveiliging UIT met TOKEN 
1. Als u de zone 

bent 
binnengekomen 
met de beveiliging AAN, dan piept het 
toetsenbord en het scherm vertoont: 

2. Houd het token opnieuw voor het 
toetsenbord op een afstand van ca. 5-8 cm. 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
    ↓Deelstand ↓Aan 

Alle zones AAN? 
↓Ja   ↓Nee 

Zone kiezen per? 
↓Groep  ↓Zone 

ZONE 1 
Prioriteitsfout 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Scherpstellen... 
↓Volgende functie 

Onscherpstellen 
Gebruiker: _ _ _ 
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3. Het scherm 
toont: 

 Beveiliging 
zal uitgeschakeld zijn.  

 
Werking systeem in VK 
Het volgende is vereist om conformiteit te 
verzekeren met de norm ACPO, DD243:2002. 

Als dit scherm 
verschijnt na 
scherpstellen …  
heeft het systeem een Bevestigd alarm 
ontvangen en moet de volgende procedure 
uitgevoerd worden: 
Bevestigde alarmen resetten 
Als een bevestigd alarm zich voordoet op een 
plaats, zal de gebruiker in staat zijn om het 
systeem onscherp te stellen en in stilte te 
brengen. De weergave van de knipperlichten 
van bevestigd alarm, als dit onderdeel vormt 
van de systeemapparatuur, zal ook worden 
uitgeschakeld.  Maar scherpstellen zal 
geblokkeerd worden tot hersteld door een 
ingenieur tijdens een service oproep op de 
volgende manier:  
1. de kast met het hoofdpaneel moet geopend 

worden om de ‘sabotagesensor’ te activeren. 
2. Het systeem zal een sabotage alarm 

genereren; de bevoegde gebruiker moet dit 
eerst in stilte brengen. 

3. Daarna moeten de service gebruikers-ID en 
PIN ingevoerd worden, gevolgd door de ID en 
PIN van de bevoegde gebruiker. 

(De standaard Master gebruikers-ID en PIN 
zijn: bijv., ID:01 of 001m PIN:7793) 
4. Selecteer daarna “Bevestigd alarm resetten”. 
5. Sluit de hoofdcontrole kast om de 

sabotagesensor te beveiligen. 

Als een poging wordt ondernomen om het 
systeem scherp te 
stellen en deze 
reset procedure 
werd niet 
uitgevoerd, dan verschijnt dit scherm voor een 
ogenblik… 
 

Knop Extern scherpstellen 
Bij een poging om het systeem scherp te stellen 
en de beveiligde zone te verlaten, moet de knop 
“Extern scherpstellen” worden ingedrukt. Indien 
dit niet gebeurt, krijgt u de conditie “Verlaten 
mislukt”. De beveiliging zal scherpstellen aan het 
einde van de scherpstel vertraging en een 
rapport van mislukte uitgang zal worden 
gerapporteerd in het historielog van het systeem.   
 
Systeemoperatie voor GB en 
Europa 
Sabotages herstellen 
Als zich een sabotage conditie voordoet, zal 
die worden geregistreerd in het historielog van 
het systeem.  Alle bevoegde gebruikers 
kunnen nochtans sabotages stil leggen; het 
volgende systeembericht zal verschijnen op 
het LCD-scherm om aan te geven dat een 
sabotage conditie zich heeft voorgedaan… 

 
Dit bericht zal alleen verschijnen als de 
sabotage conditie werd hersteld. Het gele 
“probleem” lampje op het toetsenbord zal 
eveneens uitgaan.  
1. Dit bericht kan alleen gewist worden tijdens 

een service oproep op de volgende manier. 
2. De kast met het hoofdpaneel moet geopend 

worden om de ‘sabotagesensor’ te activeren. 
3. Het systeem zal een sabotage alarm 

genereren; de bevoegde gebruiker moet dit 
eerst in stilte brengen. 

4. Daarna moeten de service gebruikers-ID en 
PIN ingevoerd worden, gevolgd door de ID en 
PIN van de bevoegde gebruiker. 

(De standaard Master gebruikers-ID en PIN 
zijn: bijv., ID: 001 en PIN:7793 
Dit schermbericht 
zal ook verschijnen 
om de master 
bevoegdheidsgebruiker te vragen de ID en PIN in 
te voeren. 
Na voltooiing van de herstelprocedure, kan de 
systeem status worden gecontroleerd om te 

Onscherpstellen...
↓Volgende functie 

Bevestigd alarm!  
Gebruiker: _ _ _ 

Was in sabotage! 
Gebruiker: _ _ _ 

  !! Kan niet      
 scherpstellen !!  
 Bevestigd alarm! 

2de Service gebruiker 
Gebruiker: _ _ _ 
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verzekeren dat de enige sabotage conditie die 
nog wordt getoond, de open kast van het 
hoofdpaneel is.  
5. Sluit de hoofdcontrole kast om de 

sabotagesensor te beveiligen. 

Condities scherpstellen / onscherpstellen 
Als er op het moment van scherpstellen bepaalde 
systeemfouten bestaan, dan wordt scherpstellen 
geblokkeerd. 
Het rode scherpstellampje op het toetsenbord zal 
alleen voor 30 seconden blijven branden, vanaf 
het moment dat er wordt scherpgesteld. Dit om te 
voorkomen dat de systeemconditie gemakkelijk 
zichtbaar zou zijn. 
 
Om de scherpstelstatus van het systeem te 
bekijken, meldt u zich aan vanaf het scherm “ID 
invoeren”. Als alle zones AAN staan in dit scherm 
krijgt u het 
volgende te zien:  
 
Als één of meerdere zones staan scherpgesteld, 
dan verschijnt het 
volgende: 
 
Als zich een 
probleemconditie voordeed sedert de laatste 
scherpstelling, dan verschijnt dit scherm bij 

onscherpstellen... 
Als dit scherm wordt bevestigd (Bev) dan kan de 
probleemconditie alleen worden bekeken door de 
status van het systeem te controleren. Als er 
foutcondities bestaan, dan moeten regelingen 
getroffen worden om die te corrigeren. 
 
Herstellen op afstand 
Voor klanten die eerder het ACPO-alarm zelf 
wensen te herstellen, i.p.v. door een 
service/ingenieur. 
• Als het ACPO-alarm zich voordoet, vertoont 

het LCD-toetsenbord een code van 6 
tekens. 

• De klant waarschuwt de meldkamer van dit 
nummer. 

• De meldkamer voert het nummer in in het 
vakje “Klant input:” van het programma en 
genereert een antwoordnummer van 6 
tekens. 

• De meldkamer geeft dit antwoordnummer 
aan de klant die het invoert in het 
toetsenbord en daarna het ACPO-alarm kan 
herstellen. 

Alles aan Menu’s ► 
↓Uit  ↓Deelstand 

Gedeeltelijk 
scherpgesteld ► 
↓Uit  ↓Deelstand 

Systeem fout of 
Sabotage    
↓Bevestiging 
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Status opvragen en 
elementen 
controleren 
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Status en controle functies 
OPMERKING: Status zal bepaalde opties 
weergeven, bijv. “Comms, Modem, Licns” die 
niet vertrouwd lijken omdat ze niet in deze 
publicatie worden behandeld. Deze opties 
moeten genegeerd worden door de 
eindgebruiker omdat ze alleen voor de 
technicus bedoeld zijn.   

Met een LCD-toetsenbord kunt u: 

• de status van verschillende elementen in het 
systeem controleren en het huidige 
scherpstelniveau van gewenste zone(s) 
bekijken.   

• Defecte sensoren overbruggen om het 
systeem en/of specifieke zone(s) te kunnen 
scherpstellen; 

• Deuren commanderen te ontgrendelen, 
opnieuw te vergrendelen of de 
werkingskarakteristieken te wijzigen; 

• De functietoetsen gebruiken om 
voorgeprogrammeerde signalering- en/of 
schakelfuncties uit te voeren. 

Gebruik van de functietoetsen 
LCD-toetsenborden geven 10 functietoetsen 
die verschillende signalering- en/of 
schakelfuncties kunnen uitvoeren. Raadpleeg 
uw installateur om te weten welke zijn 
geïnstalleerd. 
Om de functietoets 1, 2, 3, 4 of 5 te gebruiken, 
drukt u gewoon op de toets "F", houdt die 
ingedrukt, en drukt u tegelijkertijd op het 
gewenste nummer.  

1 , - # 2 ABC 3 DEF

4 5 JKL 6 MNOGHI

7 8 TUV 9 WXYPRS

0 Z_Q

 
Voor de functietoetsen 6, 7, 8, 9 en 0, moet 
een gebruiker met bevoegdheid voor die 
functietoetsen de eigen ID/PIN invoeren om 
deze functietoetsen te kunnen gebruiken. 

Deze vereiste kan toegewezen worden naargelang 
nodig voor een zone. Raadpleeg uw installateur. 

 
Om zich aan te 
melden, open het 
deksel van het 
toetsenbord, en 
voer uw 
gebruikers-ID 
en/of PIN-nummer in zoals aangegeven op het 
scherm. 

Druk daarna op de "F" toets, houdt die 
ingedrukt, en druk dan tegelijkertijd op het 
gewenste nummer. 

Controle van 
systeemstatus(bewaakte condities 
voor een systeem controle unit) 
De functie systeemstatus toont de status van 
alle condities zoals (sabotage, lage 
accuspanning, enz.) die worden bewaakt voor 
de controle unit geassocieerd met uw 
toetsenbord.   

Deze elementen kunnen ook worden 
gereferencieerd als condities van de “Apparatuur”. 

 
Stappen: 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Selecteer ► om 
toegang te 
krijgen tot 
andere functies.   

3. Gebruik de 
pijltoetsen ◄ en 
► om door de 
elementen uit de lijst te bladeren. Als “Status” 
verschijnt, druk dan op OK. 

4. Gebruik de 
pijltoetsen ◄ 
en ► om door 
de elementen uit de lijst te bladeren, en druk 
op OK. 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

 
Uw naam verschijnt  
Invoeren PIN: _ _ _ _ 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
 ↓Deel      ↓Aan 

Menu opties 
◄ Status ►  ↓OK 

Status Opties 
◄ Systeem  ►  ↓OK 
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Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Voor meer details over de mogelijke statusberichten, 
raadpleeg: “Foutberichten en probleem indicaties” in 
de referentiesectie achteraan deze handleiding.  

Controle van de status van 
sensoren (punten) en zones  
De functie Puntstatus laat toe om de status 
van sensoren in het systeem te controleren (en 
het scherpstel niveau voor zones te bekijken). 
Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Selecteer ► om 
toegang te 
krijgen tot 
andere functies. 

3. Gebruik de 
pijltoetsen ◄ en 
► om door de 
elementen uit 
de lijst te bladeren.  

4. Selecteer 
Punten en druk 
op OK. 
 

5. Selecteer het 
gewenste 
onderwerp: 

• Ptn:  beveiliging Punten (sensoren) in de 
vertoonde zone: 

• Volg(ende):  toon de  volgende zone; 
• Alle:  alle punten ongeacht de zone.  
Als een 
punt/sensor wordt 
weergegeven, hebt 
u de volgende opties: 
• "►":  druk op de pijltoets naar rechts om door 

de sensoren (punten) in het systeem (of de 
geselecteerde zone) te scannen; 

• Overbr(uggen) / Delbyp:  selecteer 
Overbruggen om het systeem de sensor te 
doen negeren (of "Delbyp" om een "Overbruggen" 
te verwijderen dat van kracht is).   
Zie ook:  een defecte sensor overbruggen, volgt 
verder. 

• "?" springt naar het volgende punt dat niet OK 
is. 

Overbruggen verschijnt alleen voor punten die 
overbrugbaar zijn. 
Een ingangsdeur moet specifiek 
geprogrammeerd worden om overbrugbaar te 
zijn. Raadpleeg uw veiligheidsverantwoordelijke. 
Een sensor van een zone kan niet overbrugd worden 
als de zone AAN is.  

Als alle punten OK 
zijn, dan ontvangt u 
een bericht "Alles 
veilig".   
Om terug te keren naar het hoofdscherm (uitloggen), 
drukt u enkele keren op de escapetoets “ “, of laat u 
het systeem onderbreken (1 minuut). 

Een defecte sensor overbruggen 
of isoleren 
Als het systeem (of een specifieke zone) moet 
scherpgesteld worden met een defecte of 
onveilige sensor, dan moet u de 
probleemsensor overbruggen. 
Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Blader met de 
pijltoetsen ◄ 
► naar links of 
rechts tot “Overbruggen” op het scherm 
verschijnt.  Druk op OK 

Een sensor van een zone kan niet overbrugd worden 
als de zone AAN is. 
U kunt ook sensoren overbruggen via de Punten-
status schermen (zie het voorgaande onderwerp 
voor meer details). 

 
3. Selecteer het 

gewenste 
onderwerp: 

 Welkom  
 Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
        ↓Deel      ↓Aan

Menu opties 
◄ Status ►  ↓OK 

Status opties 
◄ Punten  ►  ↓OK 

ZoneNaam.....Uit 
↓Ptn   ↓Volg  Alle↓  

xxx:Sensor Naam Status 
              ↓Overbruggen ↓?

Alle punten in de 
zone zijn veilig 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu Opties 
◄ Overbruggen ►  ↓OK 

ZoneNaam.....Uit 
↓Ptn    ↓Volg  Alle↓   
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• Ptn:  overbrugbare punten (sensoren) in de 
getoonde zone; 

• Volg(ende):  toon de volgende zone; 
• Alle:  alle overbrugbare punten in alle zones. 
4. Als een punt/sensor wordt weergegeven, 

hebt u de volgende opties: 
• "►":  druk op 

deze toets om 
door de 
sensoren (punten) in het systeem (of de 
geselecteerde zone) te scannen; 

• Overbruggen / Delbyp:  selecteer 
Overbruggen om het systeem de sensor te 
doen negeren (of "Delbyp" om een "Overbruggen" 
te verwijderen dat van kracht is).   

• "?" springt naar het volgende punt dat niet OK 
is.  

5. Als alle overbrugbare punten veilig zijn, dan 
zult u een verwant bericht zien.   

Een overbrugging 
wordt opgeheven 
de volgende keer 
de zone wordt 
uitgeschakeld, in het geval de gebruiker de 
gepaste bevoegdheid heeft. 

Een sensor isoleren 
Met de bevoegdheid "Isoleren" kan een sensor 
permanent overbrugd worden tot de 
overbrugging handmatig wordt opgeheven. 
 
1. Bypass 

selecteren. 

  
2. Selecteer een 

zone en “Ptn” 
om Punten in 
die zone te bekijken. 

 
3. Selecteer 

“Cmd”, 
(Commando). 
Druk op de knop onder het vraagteken geeft 
overbrugbare punten aan in de zone die 
onveilig zijn. 

 
4. Gebruik de 

pijltoetsen om een normale Overbrugging of 
Isolering van het punt uit te voeren. Voer 
dezelfde procedure uit om “Isoleren” voor 
een punt te verwijderen. 

WAARSCHUWING: het toetsenbord zal 
aangeven dat er een punt in Overbrugging of 
“Isolering” is iedere keer de bescherming wordt 
ingeschakeld. Een punt in “Isolering” geeft nooit 
beveiliging en de “Isolering” zal niet verwijderd 
worden als de zone de volgende keer wordt 
uitgeschakeld. De Isolering van een punt in 
“Isolering” moet verwijderd worden om terug 
beveiliging te bieden bij dit punt. 
Om terug te keren naar het hoofdscherm (uitloggen), 
drukt u enkele keren op de escapetoets “ “, of laat u 
het systeem onderbreken (1 minuut). 

Controle status of controleren 
lezers of deuren 
De schermen Deur status laten degenen met 
de gepaste bevoegdheid toe om: 
• de status van deuren in het systeem (of 

specifieke zones) te controleren; 
• Deuren te commanderen om te ontgrendelen, 

opnieuw te vergrendelen of de 
bewerkingskarakteristieken te wijzigen;  

Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord. 

2. Selecteer ► om 
toegang te 
krijgen tot 
andere functies. 

3. Gebruik de 
pijltoetsen ◄ en ► om door de elementen te 
bladeren.  
 

4. Selecteer 
Deuren en druk 
op OK. 

5. Selecteer het 
gewenste 

xxx:Sensor Naam  
Status ↓Overbruggen ↓? 

Geen overbrugbare 
punten onveilig 

Menu opties 
◄ Overbrg  ►  ↓Ok 

Kantoor.......Uit 
↓Ptn 

002►LOBBY BEWEGING 
Ok    ↓Cmd     ?↓ 

002►LOBBY BEWEGING 
↓Isoleren    ◄► 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
↓Deelstand  ↓Aan 

Menu opties 
◄ Status  ►  ↓OK 

Status opties 
◄ Deuren ► ↓OK 

ZoneNaam.....Uit 
↓Deur ↓Volgende Alle↓ 
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onderwerp: 
• Deur:  voor deuren in de getoonde zone; 
• Volgende:  toon de volgende zone; 
• Alle:  alle deuren ongeacht de zone.  

6. Selecteer nu Deur, of Lezers, naargelang 
gewenst: 

• "►":  druk op deze toets om door de deuren 
in het systeem (of de geselecteerde zone) 
te scannen; 

• Deur:  Deurstatus, of Commando’s om de 
deur te ontgrendelen of opnieuw te 
vergrendelen, of alle kaarten te blokkeren 
(of opnieuw in te stellen); 

• Lezers:  zal de huidige lezercondities in het 
systeem aangeven en laat u toe om de 
conditie te wijzigen (bijv., Kaart+PIN, twee 
kaarten, enz.).   

7. Als u Deur selecteerde, dan wordt de 
deurstatus 
getoond, en 
heeft u de 
volgende opties: 

• "►":  druk op deze toets om door de deuren in 
het systeem (of de geselecteerde zone) te 
scannen; 

• Selecteer de deurstatus:  daarna kunt u de 
linker en rechter pijltoetsen  ◄ ►  gebruiken om 
toegang te hebben tot een commando (en druk 
op de toets onder het commando om het te 
selecteren); 

• "?" springt naar de volgende deur die niet OK 
is.  

8. Als u Lezers selecteerde, dan wordt de 
lezerstatus getoond, en heeft u de volgende 

opties: 
• "►":  druk op deze toets om de tweede lezer 

voor de geselecteerde deur te bekijken (indien 
van toepassing); 

• Cmd:  geeft toegang tot de selecties voor 
lezermodus die nu volgen. 

9. Uw keuzes voor Cmd worden hieronder 
getoond: 

• Modus:  toegangsmodi omvatten: "Normaal", 
"Twee kaarten" (twee 

gebruikers/toegangskaarten nodig om binnen 
te komen), en "Escort" (een gebruiker 
geïdentificeerd als een "Escort" moeten eerst 
hun kaart tonen, en daarna een 2de persoon 
met een geldige kaart); 

• Kaart:  dit omvat verschillende kaartmodus 
selecties (d.w.z. kaart en/of UID en PIN); 

• Vergrendelen:  dit laat toe om kaarttoegang te 
vergrendelen of opnieuw in te stellen bij deze 
lezer. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm (uitloggen), 
drukt u enkele keren op de escapetoets “ “, of laat u 
het systeem onderbreken (1 minuut). 
 

Controle van status of controleren 
van een liftlezer 
Voor systemen met liften, zullen de menu's 
"Status" een "Lift" selectie bevatten voor liften 
en de geassocieerde lezers.  De beschikbare 
selecties zullen hetzelfde zijn als voor 
standaard lezers, zoals beschreven in de 
voorgaande sectie.   

Waarschuwing:  alle functies voor 
verdiepingsstatus en controle zijn alleen 
beschikbaar via de Director software.  Het 
wordt aanbevolen om alle taken voor liftlezer 
status en controle ook uit te voeren via de 
software.   
Uitzondering:  controle van een specifiek 
aspect van een liftlezer kan uitgevoerd worden 
via het toetsenbord (zoals controleren of het 
zich in Kaart plus PIN-modus bevindt), maar u 
zult zich moeten aanmelden bij de Director 
software PC om te bekijken of de verdiepingen 
beveiligd zijn. 

R0x:  Zone Naam 
↓Modus ↓Kaart ↓Vergrendel  

D0x:  Deur Naam 
↓DeurStaat ?↓ 

D0x:  Deur Naam 
↓Deur  ↓Lezers 

D0x:  Zone Naam 
↓Cmd    RdrModus 
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Controle van status van een 
toepassingsmodule 
U kunt de status van iedere "toepassings-" 
module in het systeem controleren.  (Een 
toepassingsmodule levert extra functionaliteit 
zoals een printer of draadloos puntbewaking.) 

Stappen: 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Selecteer ► 
om toegang te 
krijgen tot 
andere functies.  

3. Gebruik de 
linker en 
rechter 
pijlknoppen ◄ ► om door de onderwerpen te 
bladeren. 

4. Selecteer 
Toep om de 
status van een 
Toepassingsmodule te bekijken. Druk op 
OK.  

5. Selecteer Ja 
om de status 
van de 
aangeduide module te bekijken (bijv. “HSC” 
voor Printer), of gebruik de rechter pijltoets 
► om een andere module te selecteren.  

6. Selecteer 
HSC en 
daarna 
Printer om de status van de Printer te 
bekijken.  

7. Het 
statusscherm 
zal aangeven 
of het systeemapparaat OK is, of 
uitgeschakeld en alle overige informatie 
erover. 

Selecteer Volgende om de status van de 
volgende module te bekijken.  

Om terug te keren naar het hoofdscherm (uitloggen), 
drukt u enkele keren op de escapetoets “ ”, of laat u 
het systeem onderbreken (1 minuut). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom   
Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
     ↓Deelstand ↓Aan 

Menu opties 
◄ Status  ►   ↓OK 

Status opties 
◄ Toep  ►      ↓OK        

ModuleNaam/Type ► 
↓Ja  ↓Nee 

Pod Status . . . . 
↓Printer    

PRN(printer):OK 
POD:OK 
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Administratie en 
onderhoud  
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Uw PIN wijzigen 
Degene die aangemeld is kan altijd de eigen 
PIN wijzigen.   
Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij 
het toetsenbord.  

2. Druk ► om 
naar de PIN 
optie te 
bladeren.  

3. Selecteer PIN om uw PIN te wijzigen. Druk 
op OK.  

4. Voer uw nieuwe PIN met 4 of 5 tekens in.  

Tip:  U kunt de letters op het toetsenbord gebruiken 
om een word te 'spellen' om uw PIN te herinneren.  

Voer uw PIN een tweede keer in als dit wordt 
gevraagd (dit helpt beschermen tegen 
schrijffouten).  
Opmerking: De laatste twee tekens van de PIN 
mogen niet identiek zijn.  Gebruik geen 
opeenvolgende nummers zoals  1234.  Uit 
veiligheidsoverwegingen, zijn dubbele PIN's niet 
toegelaten op systemen met alleen een PIN voor 
gebruikers.   Als het bericht “PIN niet toegelaten” 
verschijnt, selecteer dan een andere PIN. 

Het scherm “PIN gewijzigd” verschijnt en 
brengt het systeem dan terug naar een stand-
by scherm. 
 
  

Een gebruiker aan het systeem 
toevoegen 
Nieuwe gebruikers kunnen naargelang nodig 
aan het systeem worden toegevoegd.   
Een gebruiker is iemand die systeem 
toetsenborden mag gebruiken, en/of toegang krijgt 
bij deuren met toegangscontrole. 

 
Stappen: 
1. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 

om zich aan te melden bij het toetsenbord.  

2. Druk op de toets ► tot "Gebruikers" 
verschijnt, en druk op OK. 

3. Voer een geldig gebruikersnummer in (en 

selecteer OK), of selecteer OK, en druk 
daarna op ► tot een gebruikersnummer 
verschijnt met "Toevoegen" (i.p.v. Wijzigen 
en Wissen). 

4. Onbekend (Niet-gedefinieerd) 

Selecteer Invoeren. 

?: In dit scherm, "?" verwijst naar systemen met 
toetsenborden voor Appartementsbeveiliging (laat 
toe om de verwante mogelijkheden van de Suite 
van de gebruiker voor het geselecteerde 
gebruikersnummer te bekijken).  Opmerking:  
toewijzigingen van appartementsbeveiliging voor 
een gebruiker worden ingesteld via de VEREX 
Director software.   

Raadpleeg de details die volgen terwijl u werkt 
met een van de onderwerpen uit de lijst: 
Automatisch:  Gebruik de knoppen 
Volg(ende) en Vorig(e) om een 
bevoegdheidsprofiel te selecteren voor de 
gebruiker.  (Selecteer OK bij voltooiing). 

Dit bepaalt welke deuren de gebruiker kan 
binnengaan (en op welk moment van de dag), en 
de taken die ze zullen kunnen uitvoeren bij de 
systeem toetsenborden.  Deze selectie kan niet 
Onbekend Ongedefinieerd) blijven. 
Raadpleeg uw installateur om wijzigingen aan te 
brengen in de bevoegdheidsniveau’s. 

 
   

Welkom   
Gebruiker: _ _ _ Welkom   

Gebruiker: _ _ _ 

Druk ► voor menu’s 
            ↓Deelstand ↓Aan 

Menu opties 
◄ Gebruikers ► ↓OK 

0xx  
↓OK    Kies gebruiker 

Menu opties 
◄  PIN          ►    ↓OK  

Geef PIN _ _ _ _  
Voor gebruiker: UID# 

 PIN gewijzigd 
 voor gebruiker xxx 0xx  AutProfiel 

↓Ok  ↓Volg ↓Vorig 

0xx ►  Onbek. 
↓Invoeren           
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Standaard 
bevoegdheidsinstellingen 
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Noodtoestand Uit      
Isoleren      
Overbruggen      
Auto-lift overbruggen      
Test      
Service test      
Alarm stilleggen      
Status      
Historie      
Functietoets autorisatie      
Overwerk      
Schema onderbreken      
Aan      
Uit      
Deelstand      
Automatisch onscherpstellen 
naar Uit      

Automatisch alle zones 
onscherpstellen      

Toegang 
Toegang als zone 
Uit/Aan/Deelstand is      

Escort      
Master opheffing      
Deuralarm herstellen      
Deurcommando      
Klasse A      
Klasse B      
Klasse C      
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Systeem / Suite (Condo):  Voor systemen 
met toetsenborden voor 
Appartementsbeveiliging, geeft dit scherm 
toegang tot het 
scherm Systeem 
bevoegdheid 
(hetzelfde als het 
vorige Aut 
“Bevoegdheid”) of 
het bevoegdheidsscherm 
Appartementsbeveiliging (Condo).  

Tip:  Druk op de escapetoets “ ” als u dit scherm 
niet wenst te gebruiken. 

Gebruik de knoppen Volg(ende) en Vorig(e) 
om een bevoegdheidsprofiel 
Appartementsbeveiliging voor de gebruiker te 
selecteren.  (Selecteer OK bij voltooiing).  
Suite bevoegdheid of "Onbek":  Dit is een 
gereserveerde suite gebruiker (die kan bewerkt 
worden door een gebruiker met de bevoegdheid van 
Suite "Master").  

Toewijzigingen van Appartementsbeveiliging 
bevoegdheid voor een gebruiker worden ingesteld 
via de Director software.   

 
Meer:  geeft toegang tot bijkomende 
schermen. 
Naam:  Gebruik het 
toetsenbord om de 
gebruikersnaam in te 
voeren, en selecteer OK bij beëindiging. 
Tip:  controleer de letters op het numerieke 
toetsenbord.  Druk daarna, voor iedere letter van de 
naam op de specifieke toets tot de letter verschijnt 
(bijv, druk op 2 levert een 2, A, B, C; 0 geeft 0, Z, _ 
<space>, Q, enz). 
Om naar de volgende letterpositie te bewegen, 
gebruik de rechter pijltoets ►, of wacht 2 seconden.  
Om een voorgaande letter opnieuw te schrijven, 
gebruikt u de linker en rechter pijltoetsen ◄ ►, en 
voer daarna de letter in zoals tevoren. 

 
 
Kaart: Voer het 
nummer met de 
kaartversie in (indien 

van toepassing), en het 
toegangskaart/tokennummer voor deze 
gebruiker, en selecteer OK bij beëindiging. 
Als kaarttoegang (ingang bij gecontroleerde deuren) 
niet van toepassing is, laat u het kaartnummer als 
«000000000». 
Ondersteuning voor het nummer van de kaartversie 
is beschikbaar bij uw veiligheidsvertegenwoordiger. 
Firmware revisies zijn nodig voor kaart ID’s met 9 
tekens of kaarten met versienummers:  Paneel 
firmware ≥ V3.2 en deur/lift controller firmware ≥ 
V1.5.  

PIN:  Dit laat toe 
om het Persoonlijke 
Identificatie 
Nummer voor deze gebruiker te configureren 
of te wijzigen.  (U zult worden gevraagd om het 
twee keer in te voeren--om te helpen 
beschermen tegen schrijffouten.) 

De laatste twee tekens van de PIN mogen niet 
identiek zijn.  Gebruik geen opeenvolgende 
nummers zoals 1234. 

Taal / MIVA:  Dit 
scherm laat toe om 
de LCD-taal voor 
deze gebruiker in te stellen, en al dan niet 
ontgrendeltijden en deur-openhouden van 
toepassing is voor deze MIVA-gebruiker. 
Selecteer Taal om te 'wisselen' van taal, of 
MIVA om de "MIVA" instelling te ‘schakelen’.  
Klik op OK als u klaar bent. 
Kijk op het scherm om te zien of de instellingen 
werden gewijzigd.  
(U blijft in hetzelfde scherm.) 
Lng:Eng betekent dat de taal 
Engels is. 
C:N betekent Miva? – Nee. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Instellingen voor een gebruiker 
bekijken of wijzigen 
Voor een bestaande gebruiker kan u de 
instellingen bekijken of bewerken, naargelang 
gewenst. 

0xx GebruikerNaam 
↓Systeem ↓Condo  

0xx  Bevoegdh 
↓OK  ↓Volg ↓Vorig 

         . . . . 
↓OK 

0xx GbrNaam 
↓OK  vv_nnnnnnnnn 

Nieuwe PIN  -- - -  
Voor Gebruiker   0xx 

0xx..Taal:Eng.C:N 
↓OK  ↓Taal ↓ MIVA 
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Een gebruiker is iemand die systeem toetsenborden 
mag gebruiken, en/of toegang krijgt bij deuren met 
toegangscontrole. 

Stappen: 
1. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 

om zich aan te melden bij het toetsenbord.  

2. Druk op de toets ► tot "Gebruikers" 
verschijnt, en druk op OK. 

3. Voer een geldig gebruikersnummer in (en 
selecteer OK), of selecteer eerst OK, en 
druk daarna op ► tot de gewenste gebruiker 
op het scherm verschijnt. 

4. Bewerken selecteren 

 
↓?: verwijst naar systemen met 
Appartementsbeveiliging (Condo) toetsenborden (om 
toe om de toewijzingen van suite gebruikers voor uw 
geselecteerd gebruikersnummer).  Opmerking:  
Toewijzingen van suite gebruikers kunnen alleen 
geconfigureerd worden via de Director software.   

Raadpleeg de details die volgen terwijl u werkt 
met een van de onderwerpen uit de lijst: 
Meer:  Geeft toegang tot meerdere schermen. 
Kaart:  Voer het nummer met de kaartversie in 
(indien van toepassing), en het 
toegangskaart/tokennummer voor deze 
gebruiker, en selecteer OK bij beëindiging. 

Als kaarttoegang (ingang bij gecontroleerde deuren) 
niet van toepassing is, laat u het kaartnummer 
ongewijzigd als  "000000000". 
Ondersteuning voor het nummer van de kaartversie 
is beschikbaar bij uw veiligheidsvertegenwoordiger. 
Firmware revisies zijn nodig voor kaart ID’s met 9 
tekens of kaarten met versienummers:  Paneel 
firmware ≥ V3.2 en deur/lift controller firmware ≥  
V1.5. 

PIN:  Dit laat toe om het Persoonlijke 
Identificatie Nummer voor deze gebruiker te 
configureren of te wijzigen.  (U zult worden 
gevraagd om het twee keer in te voeren--om te 
helpen beschermen tegen schrijffouten.) 

De laatste twee tekens van de PIN mogen niet 
identiek zijn.  Gebruik geen opeenvolgende 
nummers zoals “1234”. 

Naam:  Gebruik het toetsenbord om de 
gebruikersnaam in te voeren, en selecteer OK 
bij beëindiging. 

Tip:  Controleer de letters op het numerieke 
toetsenbord.  Druk daarna, voor iedere letter van de 
naam op de specifieke toets tot de letter verschijnt 
(bijv, druk op 2 levert een 2, A, B, C; 0 geeft 0, Z, _ 
<space>, Q, enz). 
Om naar de volgende letterpositie te bewegen, 
gebruik de rechter pijltoets ►, of wacht 2 seconden.  
Om een voorgaande letter opnieuw te schrijven, 
gebruikt u de linker en rechter pijltoetsen ◄ ►, en 
voer daarna de letter in zoals tevoren. 

 
Automatisch:  Gebruik de knoppen 
Volg(ende) en Vorig(e) om een 
bevoegdheidsprofiel te selecteren voor de 
gebruiker.  (Selecteer OK bij voltooiing). 

Dit bepaalt welke deuren de gebruiker kan 
binnengaan (en op welk moment van de dag), en de 
taken die hij zal kunnen uitvoeren bij de systeem 
toetsenborden.   
Dit instellen als Undfnd zal de gebruiker 
verwijderen! 
Bevoegdheidsprofielen van de gebruiker worden 
normaal ingesteld door uw service technicus (service 
PIN is nodig). 

 
 
 
 
 

Nieuwe PIN - - - -  
Voor gebruiker 0xx 

GbrNaam   . . . . 
↓OK 

0xx Bevoegdheid 
↓OK ↓Volg ↓Vorig 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Gebruikers ► ↓OK 

0xx  
Selecteer gebruiker ↓OK 

0xx ► GbrNaam 
↓Bewerken ↓Verwijderen↓? 

0xx GebruikerNaam 
↓OK vv_nnnnnnnnn 
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Systeem 
/Appartement 
(Appartementsbe
veiliging):Voor 
systemen met 
toetsenborden 
voor 
appartementsbeveiliging, geeft dit scherm 
toegang tot het scherm Systeem bevoegdheid 
(hetzelfde als het vorige Aut) en het 
bevoegdheidsscherm 
(Appartementsbeveiliging). 

Tip:  Druk op de escapetoets “ ” als u dit scherm 
niet wenst te gebruiken. 

Gebruik de knoppen Volg(ende) en Vorig(e) 
om een bevoegdheidsprofiel te selecteren voor 
de gebruiker. (Selecteer OK bij voltooiing). 
Appartement (Appartementsbeveiliging) 
Bevoegdheid van "Onbek":  Dit is een 
gereserveerde suite gebruiker (die kan bewerkt 
worden door een gebruiker met de bevoegdheid van 
Suite "Master"). 
Toewijzigingen van Apartementsbeveiliging 
bevoegdheid voor een gebruiker worden ingesteld 
via de Director software. 

Taal / MIVA:  dit 
scherm laat toe 
om de LCD-taal 
voor deze gebruiker in te stellen, en al dan niet 
ontgrendeltijden en deur-openhouden van 
toepassing is voor deze MIVA-gebruiker. 

Selecteer Taal om te 'wisselen' van taal, of 
MIVA om de "MIVA" instelling te ‘schakelen’.  
Klik op OK als u klaar bent. 
Kijk op het scherm om te zien of de instellingen 
werden gewijzigd.  
(U blijft in hetzelfde scherm.) 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Een gebruiker verwijderen 
Gebruikers kunnen verwijderd worden uit het 
systeem indien nodig. 
Om het kaartgebruik na te gaan, kan u mogelijk de 
gebruiker in het systeem laten, maar hem instellen 
met een bevoegdheidsprofiel dat geen toegang geeft 
bij deuren of toetsenborden.  (Zie het voorgaande 
onderwerp voor meer details). 
Opmerking:  De bevoegdheid instellen als 
"ongedefinieerd" zal de gebruiker verwijderen 
(vergelijkbaar met selectie van Verwijderen). 

Stappen: 

1. Voer uw 
gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Gebruik de linker 
en rechter 
pijltoetsen ◄ en 
► om door de 
elementen te bladeren tot "Gebruikers" 
verschijnt en druk op OK. 

3. Voer een geldig 
gebruikersnumm
er in (en 
selecteer OK), of 
selecteer eerst OK, en druk daarna op ► tot 
de gewenste gebruiker op het scherm 
verschijnt. 

4. Met de gewenste 
gebruiker op het 
scherm, selecteer 
Verwijderen. 

5. Selecteer daarna 
Ja om de 
gebruiker te 
verwijderen, of Annuleren om de actie stop 
te zetten. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

0xx GbrNaam 
↓Systeem ↓Condo 

 
0xx AutProfiel 
↓OK ↓Volg ↓Vorig 

0xx..Taal:Eng.C:N 
↓OK ↓Taal ↓MIVA 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Gebruikers ► ↓OK 

0xx Selecteer gebruiker 
 ↓OK 

0xx ► GbrNaam 
↓Bewerken ↓Verwijderen ↓? 

Verwijderen? 
↓Ja  ↓Annuleren 
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Datum en tijdstip instellen 
De datum en tijd van het paneel kunnen indien 
nodig ingesteld worden via een LCD-
toetsenbord.  

De bevoegdheid "Servicetest" is vereist om de 
datum en/of tijd in te stellen. 
Voor een referentie van de datums om automatisch 
te wisselen tussen zomer- en wintertijd, raadpleeg  
"Feestdagen en datums voor tijdswisselingen" (in de 
sectie Referentie). 

 
Stappen: 

1. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 
om zich aan te melden bij het toetsenbord.  

2. Gebruik de linker en rechter pijltoetsen ◄ en 
► om door de elementen te bladeren tot 
"Tijd" verschijnt en druk op OK. 

3. Voer huidige datum en tijdstip in.  

4. Observeer de knipperende cursor 
naargelang u jaar, maand, dag, uren en 
minuten (2 tekens iedere keer) invoert.   
  
Klik op OK als u klaar bent. 

OPMERKING: Voer de uren in als 00-23 (24-uren 
klok). 
Voorbeeld: Middag = 12:00, 1PM = 13:00, 2 PM = 
14:00 tot 11PM = 23:00, Middernacht = 00:00, 1 AM 
= 01:00, 2 AM = 02:00 enz.   
U kunt de toetsen (◄ ►) gebruiken om vooruit of 
terug te bladeren op de datum en het moment, 
naargelang nodig.  

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets « », of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

 

Handmatig bellen van Director PC 
vanaf het LCD-toetsenbord: 
• Deze operatie is voor systemen die met de 

Director software kunnen communiceren. 
• Als de systeemconfiguraties werden gewijzigd 

bijvoorbeeld: door de klant om een nieuwe 
gebruiker toe te voegen, dan zal het 
noodzakelijk zijn om de Director configuraties 
bij te werken voor het systeem. 

1. Voer uw gebruikers-ID en/of PIN in om zich 
aan te melden bij het toetsenbord. 

2. Druk op de pijltoetsen voor Menu selecties. 

3. Gebruik de linker en rechter pijltoetsen ◄ en 

► om door de elementen te bladeren tot 
Director verschijnt en druk op Ok. 

4. “Director 
opties”, 
“Bijwerken 
Config” verschijnt.  Druk op Ok. 

5. “Bijwerken Config., Gelieve te wachten” zal 

verschijnen en daarna wijzigen in “Bezig met 

verbinden” 
6. Als het systeem bezig is met communicatie 

met de Director software, dan verschijnt “In 
uitvoering” met een draaibalk ernaast. 

7. Een sterretje: “ ” verschijnt tussen het uur 
en de minuten op het hoofdscherm met de 
tijd en de datum tot de communicatie is 
voltooid. 

 
 
 
 
 

Menu opties 
◄ Tijd ► ↓OK 

Menu opties  
◄  Director ►      ↓Ok 

Datum  YY--MM-DD 
Tijd   HH:MM  ↓OK 

Bijwerken Config 
Gelieve te wachten... 

Bijwerken Config 
Bezig met verbinden... 

Config downloaden 
In uitvoering....   – 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Director Opties 
◄ Bijwerken Cfg ► ↓Ok 
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De historie bekijken 
Iedere activiteit die zich in het systeem 
voordoet, kan bekeken worden als één 
gebeurtenis per keer.    Dit omvat zone 
(alarmen) / deuractiviteit, en ook de taken die 
gebruikers hebben uitgevoerd bij een 
toetsenbord. 
Afhankelijk van uw systeemtype en 
licentietoestemmingen, zullen tot 65 536 
gebeurtenissen geregistreerd worden.   
De historie van een zone bekijken vereist de 
bevoegdheid voor die zone. 

Stappen: 
1. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 

om zich aan te melden bij het toetsenbord. 
2. Gebruik de linker of rechter pijltoetsen (◄ of 

►) om door de elementen te bladeren tot 
Log verschijnt en druk op OK. 

3. Selecteer Alle voor een complete lijst, of 

Categorie voor historie verwijzend naar een 
Zone, Condo (Appartementsbeveiliging) 
toetsenbord, of Toepassingsmodule (bijv. 
Printer). Druk op OK. 

4. Als u Categorie selecteerde, selecteer dan 

uw gewenst onderwerp (zoals per Zone). 
 (Appartement: Appartementsbeveiliging) 

Als u "Alle" selecteerde, dan wordt de zone of een 
ander onderwerp geassocieerd met iedere 
gebeurtenis op het scherm getoond.  

 
5. Als u Zone selecteerde, dan wordt het 

scherpstelniveau voor de eerste zone 
getoond, en kan u het volgende selecteren:  
• Hist:  toont het logbook met 

gebeurtenissen voor de getoonde zone; 
• Volgende zone:  springt naar de volgende 

zone.  
6. Om door de Historie te gaan, drukt u op de 

linker en rechter pijltoetsen (◄►). Voor 
meer details over deze gebeurtenis, 
selecteert u ". . .↓ ". 

Druk op één van deze toetsen om verder de Historie 
te bekijken.  

 
"T / L" naast de tijd geeft de datum/tijd aan die niet 
was ingesteld toen de gebeurtenis zich voordeed. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 
 
Afdrukken van historie logboek 
Als uw systeem een module met 
printercapaciteit bevat, dan kan u het 
historielog afdrukken.  (Dit zal per datum 
worden gesorteerd). 
 
Stappen: 
1. Verzeker u er van dat de printer is 

ingeschakeld, en dat er papier werd 
ingeladen. 

2. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 

om zich aan te melden bij het toetsenbord.  
3. Gebruik de linker en rechter pijltoetsen ◄ en 

► om door de elementen te bladeren tot 
Historie verschijnt en druk op OK. 

4. Als Categorie verschijnt, drukt u op OK. 

5. Selecteer Toep (Toepassingsmodule) om 

toegang te krijgen tot de module met 
printerfuncties.  

6. Selecteer SMA of HSC, andere verwante 

xxx ►  1:23pMar 
Gebeurtenis weergegeven ↓ 

Menu opties 
◄ Log ►         ↓OK 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Historie ► ↓OK 

Historie bekijken van: 
◄  Categorie ► ↓OK 

ZoneNaam.....Uit 
↓Hist ↓Volg zone 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Log kijken van? 
◄  Alle     ►  ↓OK 

Historie bekijken van: 
↓Zone ↓Condo ↓Toep 

Historie bekijken van: 
↓Zone ↓Condo ↓Toep 
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apparaatselecties die alleen bestemd zijn 
voor gebruik door een technicus.  Maar 

beide zullen toegang geven tot de 
Printerselectie. 

7. Selecteer Printer om toegang te krijgen tot 

de printermenu.    
Kies uit de volgende selecties: 

• Starten:  schakelt de printer in (indien vereist). 
• Pauze / Hervatten:  onderbreekt of hervat een 

afdruk; 
• Cnc:  annuleert een afdruk.  Tip:  u moet misschien 

ook de printer uitschakelen om het geheugen ervan 
te wissen. 

• Plog:  drukt het volledige historielog.   
Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

De afgedrukte historietaal wijzigen 
U kunt de taal voor het afgedrukte historie 
logboek wijzigen, indien nodig. 
Raadpleeg uw installateur om te bevestigen of uw 
systeemversie deze functie ondersteunt. 

 
Stappen: 

Volg de stappen 1 tot 6 uit het vorige 
“Afdrukken van historie logboek”. 

7. Bij stap 7, selecteer Taal om de druktaal 
voor deze 
toepassings
module te 
wijzigen. 

De huidige afgedrukte taal zal worden gewijzigd 
vanaf de eerste regel naast "Taal:". 

 
 

8. Selecteer Wijzigen om de taal te wijzigen.  
Selecteer OK bij voltooiing. 

 
 
 
Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Bewaakte sensoren testen (een 
looptest uitvoeren)  
Een Looptest laat u toe om specifieke 
sensoren (detectiepunten) in het systeem te 
testen, om er zeker van te zijn dat ze correct 
werken. 

Een looptest kan uitgevoerd worden door gebruikers 
met de bevoegdheid "Systeemtest"  
Een looptest moet binnen de 15 minuten beëindigd 
worden. 
Noodpunten (bijv. rook, brandalarm, paniek, enz.) op 
een bewaakt systeem worden weergegeven als 
Scherpgesteld en mogen niet getest worden tijdens 
een looptest.  De meldkamer moet gewaarschuwd 
worden als deze punten zullen getest worden.  Bij 
een succesvolle test, zullen noodpunten GESLAAGD 
aangeven en Scherpgesteld wijzigt in Alarm. 
"Geslaagd" betekent dat een detectiepunt juist werkt 
(d.w.z. de sensor werkt juist), maar "Mislukt" 
betekent dat er een probleem kan zijn met dat punt 
of dat het punt niet werd uitgeschakeld. 
Alle punten, behalve noodpunten mogen tijdens de 
controle overbrugd worden voor het comfort. Herstel 
alle overbruggingspunten voor de bescherming terug 
in te schakelen of de systeembeveiliging zal worden 
gereduceerd.  

Stappen: 
1. Voer uw gebruikers-ID en/of wachtwoord in 

om zich aan te 
melden bij het 
toetsenbord.  

2. Gebruik de 
linker en 
rechter 
pijltoetsen ◄ 
en ► om door de elementen te bladeren tot 
Test verschijnt en druk op OK. 

3. Als Zone 
verschijnt, drukt 
u op OK. 

 

Menu Optie 
↓SMA   ↓HSC 

Optie selecteren… 
↓Printer  ↓Taal 

Optie selecteren: 
↓Printer  ↓Taal 

Taal: Taal 
↓OK  ↓Wijzigen 

Printer On-line 
↓Pauze ↓Cnc ↓Plog 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Test     ► ↓OK 

Wlke test? 
↓Zone  ↓Systeem 
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4. Kies uit de 
volgende 
selecties: 

• Test:  om de getoonde zone te testen; 
• Volgende zone:  Om naar de volgende zone 

te springen. 
5. Selecteer 

Loop om een 
looptest voor 
deze zone uit te voeren. 

6. Op dit ogenblik kan u doorgaan met de test 
van de beschermpunten in de geselecteerde 
zone (bijv. deuren openen, voorbij 
bewegingsdetectoren lopen, enz.). 

OPMERKING: als brandsensoren of ingangen 
van het type 24-uur moeten getest worden en het 
gaat om een rapportage-systeem, dan moet de 
meldkamer gewaarschuwd worden.  

De looptest moet binnen de 15 minuten beëindigd 
worden. 

 
7. Na activering van punten in de geteste zone, 

keert u terug 
naar het 
toetsenbord 
en selecteert 
Controle om de resultaten te bekijken van de 
looptest.  

8. De geteste punten en de resultaten 
(Geslaagd/Mis
lukt) worden 
getoond. 

9. Druk op ". . .↓ " toets om alle punten te 
bekijken die werden getest.  Een andere 
methode is de linker en rechter pijltoetsen 
◄ en ► te gebruiken om door de 
resultaten van alle geteste punten in de 
zone te bladeren.    

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Testen paniekknoppen(Uitvoeren 
van overvaltest)  
Een Overval test laat u toe om de apparaten 
"overval / paniek" in het systeem te testen, om 
te verzekeren dat ze goed werken. 
OPMERKING: met de selectie Overval test 
worden overvalsignalen naar de meldkamer 
voorkomen.   

Een overvaltest kan uitgevoerd worden door 
gebruikers met de bevoegdheid "Systeemtest"  

Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Gebruik de 
linker en 
rechter 
pijltoetsen ◄ en ► om door de elementen te 
bladeren tot Test verschijnt en druk op OK. 

3. Selecteer 
Zone. 
 
 

4. Kies uit de 
volgende 
selecties: 

• Test:  om de getoonde zone te testen; 
• Volgende zone:  om naar de volgende zone 

te springen.  
5. Selecteer Overval om een ‘overval’-test voor 

deze zone uit 
te voeren.  

Op dit ogenblik 
kan u doorgaan 
om de overvalapparaten in de geselecteerde 
zone te testen. Zoals drukken op 
paniekknoppen, enz. 
OPMERKING: met de selectie Overval test 
wordt voorkomen dat overvalsignalen naar de 
meldkamer worden verstuurd.  

Bij het activeren van overvalapparaten in de geteste 
zone, zal het systeem een belgerinkel uitzenden als 
de overvalpunten worden geactiveerd, indien die 
goed werken.   Als geen belgerinkel wordt 
uitgezonden bij het testen van de punten, moet u 
mogelijks hierover informeren bij uw installateur.  

ZoneNaam.....Uit 
↓Test ↓Volg Zone 

Kies soort test 
↓Loop ↓Overval 

Zone in test 
↓Bekyk ↓Stop 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Test     ►  ↓OK 

Test? 
↓Zone  ↓Systeem 

xxx ►   ItemNaam 
Status        ...↓ 

ZoneNaam.....Uit 
↓Test ↓Volg zone 

 Kies soort test 
 ↓Loop  ↓Overval 
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6. Selecteer Stop 

bij beëindiging 
van bekijken en/of om een andere zone te 
testen. 

Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 
escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

Testen sirenes (Systeem test)  
Een Systeem test laat u toe om het hele 
systeem te testen om zich er van te 
verzekeren dat de veiligheidscomponenten 
goed functioneren (sirenes, enz.). 

Systemen in de UL-lijst:  deze test moet minstens 
één keer per week worden uitgevoerd voor UL-
systemen. 

Stappen: 
1. Voer uw 

gebruikers-ID 
en/of 
wachtwoord in om zich aan te melden bij het 
toetsenbord.  

2. Gebruik de 
linker en 
rechter 
pijltoetsen ◄ en ► om door de elementen te 
bladeren tot Test verschijnt en druk op OK. 

3. Selecteer 
Systeem. 
 

Alle sirenes zullen luiden gedurende 5 seconden en 
alle toetsenborden lampjes branden om aan te 
geven dat het systeem goed werkt. 

 
4. Tijdens de 

systeem test 
verschijnt dit 
bericht.    

Gelieve dit bericht (Controlesom) te negeren. Het is 
bestemd voor gebruik door technisch personeel. 

 
Om terug te keren naar het hoofdscherm 
(uitloggen), drukt u enkele keren op de 

escapetoets “ “, of laat u het systeem 
onderbreken (1 minuut). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom  
Gebruiker: _ _ _ 

Menu opties 
◄ Test    ►  ↓OK 

Test? 
↓Zone  ↓Systeem 

Systeem in test 
CS=[xxxxx] 

Test overval ptn 
↓Stop 
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Referentie  
onderwerpen 
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Uw alarmsysteem heeft specifieke informatie.  Die informatie moet hieronder geregistreerd worden 
op het moment van de installatie.

Contactinformatie 
 

Veiligheidsverantwoordelijke: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
Meldkamer telefoonnummer:  

___________________________________ 

 

Uw systeemnummer: 

___________________________________ 

Wanneer de meldkamer contacteren 
• Als zich een toevallig alarm voordoet. 
• Als een belangrijk werk wordt uitgevoerd in 

de installaties dat in conflict kan treden met 
het alarm. 

• Als u het systeemnummer en wachtwoord 
verliest. 

• Als u een periodieke test uitvoert die testen 
van paniekknoppen of sommige sensoren 
inhoudt, of met alle beveiliging 
ingeschakeld.  

Wanneer uw installateur te contacteren 

• Als er een fout zit in het systeem. 
• Om bijkomende beveiligingsapparatuur te 

bestellen. Zoals een contact voor een 
nieuwe deur, rooksensoren, 
bewegingsdetectoren voor een nieuwe 
bijkomende kamer, enz. 

 

 

Beschermde zonenamen:  

Zone 1:  _____________________________ 

Zone 2: _____________________________ 

Zone 3: _____________________________ 

Zone 4: _____________________________ 

Zone 5: _____________________________ 

Zone 6: _____________________________ 

Zone 7: _____________________________ 

Zone 8: _____________________________ 

Zone 9: _____________________________ 

Zone 10:_____________________________ 

Zone 11:_____________________________ 

Zone 12:_____________________________ 

Zone 13:_____________________________ 

Zone 14:_____________________________ 

Zone 15:_____________________________ 

Zone 16:_____________________________ 

Systeem informatie 
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Systeem details:   
Ingangs- en uitgangsvertragingen:  

Ingangsvertraging:_______    
Uitgangsvertraging:_______ 

  

Diverse functies:  
    Ja Nee 

Dwang PIN ingang ondersteund     

Ingangsvertraging in Deelstand     

Scherpstellen naar Deelstand 
indien buitengaan mislukt       

Uitgangsvertraging beëindigen     

Alarm als buitengaan mislukt     

 

Noodtoetsen die beschikbaar zijn:  
    Ja Nee 

Brand          

Politie         

Noodtoestand (niet medisch)      

Functietoets referentie 
De functietoets ( F ) wordt ingedrukt en 
ingehouden terwijl specifieke nummertoetsen 
worden ingedrukt voor aangepaste functies.   

Opmerking: Functietoetsen zijn niet actief tot ze aan 
het systeem worden toegevoegd door uw 
installateur. 

Functietoetsen 1 – 5 kunnen gebruikt worden 
door iedereen.  De functietoetsen 6, 7, 8, 9 en 
0 eisen misschien van de gebruiker (met 
functietoets bevoegdheid) om de eigen 
gebruikersnummers in te voeren voor hij de 
functietoetsen kan bedienen. 
Functietoets toewijzingen: 

F + 1 = _________________________ 

F + 2 = _________________________ 

F + 3 = _________________________ 

F + 4 = _________________________ 

F + 5 = _________________________  
           (schakelt ook "bel" in en uit) 
F + 6 = _________________________ 

F + 7 = _________________________ 

F + 8 = _________________________ 

F + 9 = _________________________ 

F + 0 = _________________________ 
 

Deurbel functie: 
De "Deurbel" functie verwijst naar de 
LCD-toetsenborden die tonen uitzenden 
als een omtrekdeur wordt geopend (terwijl 
de zone staat scherpgesteld op 
"Deelstand")--om personen te 
waarschuwen dat iemand is 
binnengekomen. 
Tegelijk op F en 5 drukken schakelt altijd 
de "Bel" functie aan en uit, en deze 
functietoets sequentie kan ook 
geprogrammeerd worden voor een 
bijkomende functie indien gewenst. 
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Geen enkel branddetectie systeem mag voor 
100 procent veilig worden gehouden. 

Dit brandalarm systeem kan een vroege 
waarschuwing van een zich ontwikkelende 
brand geven. Een dergelijk systeem echter 
verzekert geen beveiliging tegen schade aan 
de eigendom, of verlies van het leven ten 
gevolge van een brand.  Ieder brandalarm 
systeem kan falen om te waarschuwen voor 
een aantal redenen zoals: rook bereikt een 
detector niet die achter een gesloten deur zit. 

Bij het bekijken van rookalarmen voor residentiële 
toepassingen, raadpleeg de norm NFPA 72, "De 
nationale brandalarm code", of de gelijkwaardige 
voor uw gebied. 
De NFPA-versie is verkrijgbaar voor een nominaal 
bedrag, bij:  The National Brand Protection 
Association,   
1 Batterymarch Park, P.O. Box 9101,   
Quincy, MA  02269-9101.  

Residentiële installaties 
Navolging van de NFPA norm 72 kan leiden tot 
redelijke brandveiligheid als de volgende 
elementen worden in praktijk gebracht: 

• Gevaren minimaliseren:  vermijd de drie 
traditionele brandgevaren--roken in bed, 
kinderen alleen thuis laten en schoonmaken 
met brandbare vloeistoffen. 

• Een brandwaarschuwingssysteem leveren:  
De meeste brandslachtoffers sterven thuis.  De 
meerderheid overlijdt in hun slaap.  Het 
minimum niveau van bescherming vereist 
werkende rookdetectoren buiten ieder 
slaapvertrek, en op iedere bijkomende 
verdieping van het verblijf.    

Opmerking:  Probeer nooit om een groot vuur alleen 
te bestrijden, en gebruik nooit water bij een keuken 
(vet) vuur.  (Voor een klein vet vuur, gebruik 
zuiveringszout, of een brandblusapparaat dat 
hiervoor goedgekeurd is.)  

Brandveiligheid in de praktijk 
Vuur kan zich snel aangroeien en zich 
verspreiden in uw huis. Bij een typische 
huisbrand heeft u misschien slechts twee 
minuten om te ontsnappen vanaf het moment 
dat het rookalarm luidt. Als u weet hoe u die 
minuten verstandig moet gebruiken, kan het 
verschil maken tussen leven en dood. Daarom 
is een ontsnappingsplan bij huisbrand zo 
belangrijk. Het ontwerpen en in de praktijk 
brengen van een ontsnappingsplan bij 
huisbrand zal u helpen om onmiddellijk in actie 
te treden als het rookalarm luidt, zodat u snel 
en veilig het huis kan verlaten. 

Richtlijnen ontsnappingsplan: 
• Verzeker u er van minstens één rookalarm op 

iedere verdieping van het huis te hebben en in 
of dichtbij de slaapkamer. Test de alarmen 
iedere maand door op de testknop te drukken, 
en vervang de batterijen een keer per jaar of 
als het alarm piept, als waarschuwing dat de 
batterij leegloopt. (Opmerking: nieuwere 
rookalarmen beschikken over een 
herhaalpatroon van drie pieptonen, gevolgd 
door een pauze van anderhalve seconde.) Het 
merendeel van de huidige rooksensoren zijn 
onderling verbonden met alarmcontroles (zoals 
deze) en krijgen van daaruit hun energie.   

• Bij het binnenkomen van andere gebouwen, 
inclusief andere mensen hun huis, vraag welk 
type noodalarmsystemen ze hebben 
geïnstalleerd. Als het luidt, reageer dan 
onmiddellijk.  

• Teken een plattegrond van de verdieping 
van uw huis, merk alle deuren en vensters en 
geef de locatie aan van ieder rookalarm. Als 
vensters of deuren tralies hebben, rust die dan 
uit met sneluitschakelingen.   

• Lokaliseer twee ontsnappingsroutes vanuit 
iedere kamer. De eerste weg naar buiten moet 
de deur zijn, en de tweede kan een venster 
zijn.  

• Als u buitengaat, sluit dan de deuren achter u 
om de verspreiding van vuur en rook te 
vertragen.  

• Als uw uitgang is geblokkeerd door rook of 

Residentiële brandveiligheid / Evacuatieplan 
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vuur, gebruik dan de tweede uitgang om te 
ontsnappen. Als u door rook heen moet om te 
ontsnappen, buk u dan en kruip onder de rook 
door in veiligheid. Rook stijgt naar het plafond, 
waarbij de lucht tegen de vloer koeler en 
schoner blijft. Kruip op handen en knieën, niet 
op uw buik, omdat zwaardere vergiffen zich in 
een dunne laag op de vloer vastzetten.  

• Als u in een hoogbouw woont, gebruik dan de 
trappen – nooit de lift – in geval van brand.  

• Kies een ontmoetingsplaats op een veilige 
afstand van uw huis en merk het op het 
ontsnappingsplan. Een goed ontmoetingspunt 
zou een boom, een telefoonpaal of het huis 
van een buur kunnen zijn. In geval van brand, 
moet iedereen bijeen komen op het 
ontmoetingspunt.  

• Verzeker u er van dat straatnummer/adres van 
uw huis zichtbaar is voor de brandweer.  

• Onthoud het telefoonnummer van de locale 
brandweer. Eens buiten, bel dat nummer 
onmiddellijk van bij een buur of gebruik een 
celtelefoon die u hebt kunnen bemachtigen bij 
het buitengaan.  

• Oefen uw ontsnapping minstens twee keer per 
jaar.  

• Ga NOOIT opnieuw binnen in een brandend 
gebouw!  

Appartementsgebouwen, slaapzalen en 
hooggebouwen 
Als u in een appartementsgebouw of slaapzaal 
(tot vier verdiepingen) woont, verzeker u er 
dan van dat het brandbeveiliging en 
alarmsystemen heeft, en raadpleeg met uw 
appartementsbeheerder om te verzekeren dat 
uw systemen regelmatig worden getest en 
goed werken. 

Als u in een hooggebouw woont, tel dan het 
aantal deuren tussen uw appartement en de 
twee dichtst bijzijnde uitgangen. Als u brand 
ontdekt, luid dan het brandalarm en bel de 
brandweer. Verlaat snel de zone, neem uw 
sleutel mee en sluit alle deuren na u. Als het 
gebouw een waarschuwingssysteem met stem 
heeft, volg dan nauwkeurig de instructies, 
tenzij u dit in onmiddellijk gevaar brengt. Als 
brand of rook uw uitgang blokkeert, blijf dan in 
uw appartement en dek alle spleten en 

ventilatie af (met natte handdoeken, kleefband, 
linnen, kleren, en zo meer) daar waar rook kan 
binnenkomen. Bel de brandweer, zelfs als er al 
brandweerlieden bij het gebouw zijn, en leg ze 
uit waar u zich bevindt. Roep de brandweer 
om hulp met een helgekleurd doek. Open, 
indien mogelijk, het venster boven en onder, 
maar sta gereed om het onmiddellijk te sluiten. 

Berichten voor jonge kinderen 
Om beveiligd te zijn tegen brand in huis, 
heeft u het volgende nodig: 
1. Rookalarmen:  verzeker u er van minstens 
één rookalarm op iedere verdieping van het 
huis te hebben. Een rookalarm maakt veel 
lawaai. Als u een rookalarm hoort piepen, 
betekent het dat er rook is en dat u uw huis 
moet verlaten.  
Vragen: hoevelen onder u hebben een rookalarm 
thuis? Hebt u ooit uw rookalarm gehoord? Welk 
geluid maakt het? Weet u wat het rookalarm 
betekent? 

 
2. Een ontnappingsplan voor thuis:  maak 
een ontsnappingsplan voor thuis met de 
ouders of de volwassenen die bij u wonen. U 
heeft twee uitwegen nodig voor iedere kamer. 
Eén manier naar buiten is de deur, de tweede 
kan het venster zijn. Nadat u uw plan heeft 
gemaakt, probeert u het uit! 

3. Een ontmoetingsplaats:  kies een plaats 
buiten uw huis waar iedereen bijeenkomt na 
het buitengaan. Een goede ontmoetingsplaats 
zou een boom, een telefoonpaal of een 
brievenbus kunnen zijn. 
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(optie)  
Het optionele scherpstelstation laat toe om 
vele systeemtaken uit te voeren zonder zich 
aan te melden bij het LCD-toetsenbord.  
Hierna volgt een overzicht van de beschikbare 
commando’s.   
Voor meer informatie over het binnenkomen via een 
gecontroleerde deur en/of het scherpstellen van het 
systeem, raadpleegt u de hoofdstukken "Welkom" en 
"Alarm". 
<aanmelden> stelt het formulier voor 
gebruikersidentificatie voor dat wordt gebruikt, bijv. 
badge en of ID – PIN toegang. 
Verzeker u er van dat alle tekens van uw gebruikers-
ID en/of PIN in te voeren (bijv. 023). 

   Commando Resultaat 
<aanmelden> 
alleen 

Toegang 

(Tijdelijk ontgrendelen van een deur) 

Commando Resultaat 

 1 
<aanmelden> 

Zone uitschakelen 

Commando Resultaat 

 1 0 
<aanmelden> 

Alle zones Uit 

 

VERZEKER U ER VAN DAT ALLE 
BESCHERMINGSPUNTEN VEILIG ZIJN BIJ HET 
SCHERPSTELLEN VAN HET STATION.  
Als wordt scherpgesteld naar DEELSTAND of AAN 
terwijl een of meerdere niet-overbrugbare 
beschermingspunten onveilig zijn, dan waarschuwt 
het scherpstelstation de gebruiker met hoorbare en 
visuele indicaties. Het scherpstel station zal een 
lang zoemgeluid maken en de linker en rechter 
lampjes zullen heen en weer flikkeren. Dit al ook 
een alarmconditie veroorzaken. De gebruiker moet 
UIT schakelen, het probleem lokaliseren en 
corrigeren, en opnieuw proberen scherpstellen.  
Als het beschermingspunt overbrugbaar is, dan 
wordt het automatisch overbrugd bij het 
scherpstellen van het station. Tenzij speciaal 
geprogrammeerd, zijn alle punten behalve de 
ingang/uitgangsdeur overbrugbaar. 

Commando Resultaat 

 2 
<aanmelden> 

Zone naar Deelstand 

Commando Resultaat 

 3 
<aanmelden> 

Zone AAN schakelen 

Commando Resultaat 

 3 0 
<aanmelden> 

Alle Zones Aan schakelen 

Commando Resultaat 

 5 
<aanmelden> 

Deurcommando’s en  Zone 
onscherpstellen 

Deurcommando’s 
Als de zone Uit is en de deur ontgrendeld, dan is 
de deur vergrendeld. 
Als de zone Uit is en de deur vergrendeld, dan is 
de deur ontgrendeld. 
Zone onscherpstellen 
Als de zone Aan is, de deur vergrendeld, en de 
gebruiker is bevoegd, dan schakelt de zone uit en 
de deur is ontgrendeld.  

Commando Resultaat 

 6 
<aanmelden> 

Overwerk in zone voor 2 
uren vanaf het huidig 
moment. 

 

Geplande zone alleen. 
Dit commando kan alleen opnieuw gebruikt worden 
aan het einde van de eerste 2 uren als het 
scherpstel station de sluittijd opnieuw zal 
aangeven, terwijl het LED voor overwerk zal 
knipperen en er zijn tonen. Op dat ogenblik, kan dit 
commando opnieuw gebruikt worden om de 
sluittijd nog eens 2 uren te verlengen. 

Commando Resultaat 
 6 n 

<aanmelden> 
Overwerk in zone 
gedurende n uren. 

Overwerk in deze zone voor “ n “ uren, waar n = 1 
– 9 uren, in geplande zone alleen. 

 
 
 
 
 

Referentie scherpstelstation 
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Commando Resultaat 

 7 
<aanmelden> 

Gebruik Scherpstel lamp 
om conditie van de zone te 
bekijken gedurende 20 
seconden. 

Scherpstel lamp is groen voor zone die UIT staat. 
Scherpstel lamp is rood als de zone in 
DEELSTAND is. 
Schepstel lamp is rood flikkerend als de zone AAN 
staat.  

Commando Resultaat 

 9 
<aanmelden> 

Alarm stilleggen (in alle 
zones) 

 
 
 
 

Commando Resultaat 

# # Annuleert alle toetsen 
vroeger ingevoerd. 

Commando Resultaat 

# Indien een commando “ ” 
met UID/PIN wordt 
uitgevoerd, voer een toets 
"#" in tussen het 
commando en het 
invoeren van UID/PIN (bijv. 
“  1 # 341 4141 ” voor 
gebruiker 341, pin=4141 
bij poging om de zone 
scherp te stellen: 1). 

Geen commando's (gewone toegang) 
Deur modus <Aanmelden> Opmerkingen 
Kaart alleen <kaart> Als een UID/PIN wordt ingevoerd, zal 

dit worden genegeerd. 
Kaart en PIN <kaart> <pin> UID is niet vereist gezien de kaart 

automatisch het <uid> identificeert. 
Kaart of UID/PIN <kaart> of <uid> <pin>  
UID/PIN alleen <uid> <pin> Als de kaart wordt getoond, zal die 

worden genegeerd. 
 <uid> – Gebruikers-Id 
Met commando's 
Deur modus <cmd> <Aanmelden> Opmerkingen 
Kaart alleen <cmd> <kaart> Als een UID/PIN wordt ingevoerd, zal 

dit worden genegeerd. 
Kaart en PIN <cmd> <kaart> <pin> Kaart badging moet altijd worden 

uitgevoerd vóór de PIN in te voeren. 
Kaart of UID/PIN <cmd> <kaart> of

<cmd> # <uid> <pin> 
Indrukken van “#” is vereist tussen het 
commando en uid/pin. 

UID/PIN alleen <cmd> # <uid> <pin> Indrukken van “#” is vereist tussen het 
commando en uid/pin. (Observeer 

<cmd> # <pin> in systemen met 
alleen PIN) 

 <cmd> – Commando 
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xL Scherpstelstation lampen 
Het optionele xL scherpstelstation heeft drie 
lampjes om de status van deur, systeem en 
scherpstellen aan te duiden.  De volgende lijst 
geeft de berichten voor de lampjes weer en de 
hoorbare resultaten vanaf het 
scherpstelstation.  Voor details over 
Toetsenbord tonen, zie Hoorbare Toetsenbord 
Tonen. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

Lampjes

wordt gebruikt voor het commando 
om het alarm      9 /aanmelding/ stil 
te leggen.

Dit pictogram op toets 9

 
 

Lamp 
overwerken 

 

Geel licht continu 15 minuten voor geplande 
sluittijd. 

Het licht is uit als de zone niet gepland is of als het 
nog meer dan 15 minuten voor sluittijd is. 

 

 

 
Lamp 
deurstatus 

 

Continu rood als de deur vergrendeld is. 

Zelfde continu groen als de deur niet vergrendeld 
is. 

Flikkerend rood terwijl de bescherming uit is als er 
een alarm was in de zone. 

 
  
Lamp 
scherpstellen 

 

Zuiver groen als de zone op onscherp staat (Uit). 

Continu rood als de zone in het scherpstelniveau 
"Deelstand" is (alleen de omtreksensoren worden 
bewaakt). 

Flikkerend rood als de zone scherpgesteld staat 
(Aan). 

 

Tone/Sirene Resultaat 

Ingang- of 
uitgangstonen 

Snelle pieptoon bij Aan 
en Uit. 

Brandsirene Een herhaalde toon die 
in- en uitschakelt 
telkens gedurende 5 
seconden. Na 3 keer is 
er een vertraging en 
daarna wordt dezelfde 
sequentie herhaald. 

Inbraaksirene Continue toon 

Verkeerd 
commando 

Dubbele korte 
pieptonen 

Commando 
aanvaard 

Enkele lange pieptoon 

Niet bevoegd om 
commando uit te 
voeren 

Dubbele lange 
pieptoon 
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xL draadloos toetsenbord (optie)  
Het optionele xL draadloos, draagbaar 
toetsenbord geeft de mogelijkheid om 
systeemcommando’s uit te voeren.  Hierna 
volgt een lijst van beschikbare draadloze 
toetsenbord commando’s, en hun 
overeenkomstige toetssequenties. 

“aanmelden” betekent invoeren van uw Gebruikers-
Id en PIN. 

 
Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commando toets 
+1 

Schakelt zone volledig Uit 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commando toets 
+2 

Scherpstellen zone naar 
Deelstand 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commando toets 
+3 

Schakelt zone volledig 
Aan 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commando toets 
+4 

Voert een systeem test 
uit 

Alle sirenes luiden en alle lampen aan gedurende 
5 seconden om aan te geven dat het systeem 
goed werkt. 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
commando toets 
+9 

Wist of legt allarmen stil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commando Resultaat 

“aanmelden” + 
functietoets +1 tot 
9 

Activeert geselecteerde 
functietoets 

Commando Resultaat 

* Annuleert alle ingevoerde 
toetsen 

 

 

 

Draadloze toetsenbord referentie 
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Toetsenbord scherm weergave 
foutberichten 
Deze sectie bevat een lijst met foutberichten 
die kunnen verschijnen op het scherm met de 
toetsenborden. De voorwaarde voor ieder 
bericht wordt hieronder verklaard.   

Energieonderbreking:  Wisselstroomstoring. 
  
Systeem probleem:  controle unit of module 
sabotage, communicatiemodule fout, 
zekeringsfout. 
 
Batterijstoring:  laag voltage uit controle unit 
of module batterij of ontbrekend/verbroken. 
 
Probleem met telefoon: probleem met 
communicatie naar de meldkamer. 
 
Problemen bij rapportage:  probleem met 
communicatie naar de meldkamer. 
 
Zone in test:  looptest of overvaltest in 
uitvoering. 
 
Programma verloren:  alarm 
bewerkingsconfiguratie voor systeem verloren.  
 
Programmafout:  fout in Alarmsysteem 
configuratie in controle unit, fout in configuratie 
op module. 
 
HSC-communicatie:  probleem bij 
alarmcommunicatie. 
  
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op 
met uw installateur. 

Geel probleemlampje op 
toetsenbord 
Het gele probleemlampje op het toetsenbord 
kan oplichten als zich de volgende 
systeemcondities voordoen: 

Systeem sabotage, Batterijstoring, 
Wisselstroomstoring (versturen naar 
flashgeheugen), Probleem met telefoonlijn, 
Vertraging rapporteren, Tijd verloren, Tijd 
gewijzigd, Programmafout, 
Zekeringsprobleem, Module probleem, Module 
programmafout, Diverse. (Test fout), HSC-
probleem. 

Systeemstatus probleem 
De volgende condities kunnen verschijnen in 
de weergave van de systeemstatus: 

Systeem Tmpr (sabotage),  
Geen Accu,  
Spanningsuitval (Wisselstroomstoring),  
Geen telefoonlijn,  
Vertraagd rapportering,  
Tijd verloren,  
Tijd gewijzigd,  
Programma bewerken,  
Programmafout,  
Zekering(en) fout,  
Module probleem,  
Module accu,  
Module ProgEdit,  
Module ProgErr,  
HSC (alarmcommunicatie) probleem  
"Module" verwijst naar een "Toepassingsmodule".  
(puntuitbreiding, deurcontroller, toetsenbord, enz.). 
Als een van deze problemen blijft bestaan, neem 
dan contact op met uw installateur. 

Foutberichten en probleem aanwijzingen 
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Hoe u valse alarmen voorkomt 
Gelieve uw deel te doen om valse alarmen te voorkomen. Dit verzekert dat de 
bevoegde personen uw noodmelding ernstig nemen. 
• Maak uzelf vertrouwd met de controle unit. Lees aandachtig de operator of 

gebruikershandleiding. Als er iets is dat u niet verstaat, neem dan contact om met uw installateur 
om dit te verklaren. 

• Ga alleen binnen en buiten via voorgedefinieerde ingangs/uitgangsroutes. 
• Schakel de beveiliging niet in met personen in de installatie, tenzij u DEELSTAND selecteert 

naar omtrekbescherming alleen. 
• Controleer de beschermde zone om er zeker van te zijn dat alle deuren gesloten zijn, en 

niemand binnen bleef voor de bescherming wordt ingeschakeld. 
• Houd steeds uw systeemnummer en wachtwoord gereed bij het bellen naar de meldkamer. 
• Houd uw systeemnummer en wachtwoord confidentieel. 
• Waarschuw de meldkamer als u de bescherming niet heeft uitgeschakeld voor de aftelling 

“ingangstijd” vervalt. 
• Waarschuw de meldkamer onmiddellijk als iemand toevallig een paniekknop of noodtoets 

activeert. 
• Waarschuw de meldkamer onmiddellijk als u toevallig een vals alarm activeert. 
• Waarschuw de meldkamer voor u een live test uitvoert. Bijv. Indrukken van noodtoetsen of 

detectieapparaten veroorzaken alarm met beveiliging ingeschakeld. 
• Verzoek om service van uw installateur in geval van een onverklaarbaar alarm of een 

systeemprobleem. 
• Verklaar de operatie van het systeem in detail aan iedere nieuwe gebruiker. 
• Laat geen huisdieren in beveiligde installaties als de bescherming volledig AAN is geschakeld, 

tenzij het systeem daarvoor is gepland. 
• Herstel snel iedere beschadigde deur of venster die teveel speling hebben of niet vergrendelen. 
• Plaats geen verwarmers, bewegende objecten of laat geen vensters open in het bereik van 

bewegingsdetectoren als de bescherming is ingeschakeld. 
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