
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MONITOR ISM™ / AFx™ 

Veiligheidssysteem 
Meerdere Bewoners 
Handleiding V1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding 

22-9050D V1.3 (4.2004)  MONITOR ISM™ / AFx™Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding 1 

Welkom nieuwe gebruikers! 
 

Er zijn twee soorten bediendelen t.b.v. Appartement beveiliging. Volg de instructies in de kolommen onder 
de figuur van het toetsenbord dat u voor u heeft. Maar eerst… 
Verzeker u ervan eerst uw veiligheidsvertegenwoordiger te vragen - 

• Wat uw tijdelijke PIN (Persoonlijk Identificatienummer) is om uw toetsenbord en het 
systeem te doen werken? 

 Iedere suite is ingesteld met één enkele hoofdgebruiker # 1 PIN zoals 1-2-3-4 om te kunnen 
beginnen en in staat te zijn om alle functies te gebruiken. Verder in deze handleiding leest u 
hoe de PIN zelf te wijzigen naar een persoonlijke PIN.  

• Zal u uw PIN altijd moeten gebruiken? 
 “Snel scherpstellen” Deze functie laat u toe om sommige commando´s in te voeren via een 

toetsenbord zoals het systeem inschakelen (ON) en zodoende hoeft u niet steeds uw PIN in te voeren. 
 “Zeker scherpstellen” Het systeem is zodanig ingesteld dat u uw PIN zal moeten invoeren voor iedere 

functie / commando. 
• Hoeveel tijd heeft u om binnen te komen of buiten te gaan? 
 Als u de gewone bescherming inschakelt, zal u beschikken over een vertraging om langs de voordeur 

buiten te gaan zonder een alarm te veroorzaken en uw toetsenbord zal een pieptoon laten horen terwijl 
u buiten gaat. Hetzelfde gebeurt wanneer u de deur opent om terug binnen te komen en de 
bescherming uit te schakelen. 

 Ga na hoe lang deze vertragingen duren om buiten te gaan of binnen te komen vooraleer ze eindigen 
en u een vals alarm veroorzaakt. 
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Snelle  installatiegids van het systeem 
Toetsenbord van Toetsenbord van 
de 8-zone de 2-zone 
module   module  
  
Zone Sensornaam Zone Sensornaam 

1  1  
2  2  
3    
4    
5    
6    
7    
8    

Toetsen om hulp te sturen 

BRAND  Ja   Nee SPECIFIEKE WAARSCHUWING   Ja   Nee  
POLITIE  Ja   Nee NAAM 
SPECIALE 
WAARSCHUWING  Ja  Nee 
NAAM 

Speciale commandotoets(en) 

Commandotoets # 1  Ja   Nee Speciale commandotoets  Ja  Nee 
NAAM NAAM  
Commandotoets # 2  Ja   Nee  
NAAM 

Voor beide toetsenborden 
Vertragingstijd binnenkomen Vertragingstijd buitengaan 

Functie snel scherpstellen  Ja  Nee      Functie veilig scherpstellen  Ja    Nee  
 (Altijd PIN gebruiken) 
Gebruikers ID Toegewezen aan (naam) PIN # 

1  (Hoofdgebruiker)  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Informatie veiligheidsafdeling 

Systeem ID 

Telefoon Veiligheidsafdeling  
     

2 3

5 6

8 9

0

1 2 3 4 5 6 7 8

f

4

7

1

X

!



 

22-9050D v1.3  MONITOR ISM™ / AFx™Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding 3 
   

De toetsenborden  
Een overzicht 
 

 Toetsen en lampjes op het toetsenbord identificeren 
 Gelijkaardige functies van de twee toetsenborden vergelijken 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

1 2

Gereed lampje

Brandalarm
lampje

Systeem probleem
indicator lampje

Zone scherpgesteld lampje

BRAND

POLITIE

SPECIALE
WAARSCHUWING

Druk tegelijkertijd op
beide toetsen, op een van
beide toetsenborden om
hulp te vragen van de
bewakingsdienst.

Escapetoets

Functietoets

Klapdeksel toetsenbord

Klapdeksel toetsenbord

ALLEEN OP DIT

TOETSENBORD

Sensor zones

Systeem in DEELSTAND, lampje brandt onoderbroken
Systeem volledig AAN als lampje knippert

Escapetoets
Commandotoets

Scherpsteltoetsen

Volledig AANDEELSTAND geen
vertraging ingang

DEELSTAND

Sturen hulp
waarschuwingst
oetsen

Toetsenbord van de 8-zone module Toetsenbord van de
2-zone module
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Toetsenbord van 
de 8-zone module 
Operatie 

 

Toetsenbord van 
de 2-zone module 
Operatie 

 
 Uitvoeren van “STUREN HULP” Waarschuwing (naar veiligheidspersoneel van                                   
 het gebouw) 
  

Druk tegelijkertijd op beide toetsen aan beide  zijden 
van de toetsenbord symbolen.  Voorbeeld: 
 
  Voor brandweer 
 
 Voor politie 
 
        Voor speciale 
 waarschuwing 

Druk tegelijkertijd op de toetsen en # voor een 
specifieke waarschuwing. 
 
 
 
 
 
 Informeer bij uw veiligheidsvertegenwoordiger 
over de detailles van uw specifieke waarschuwing. 

 

Als er een fout wordt gemaakt bij het indrukken van toetsen op een toetsenbord 
Druk op (escape) en start opnieuw. 
  

Druk op (escape) en start opnieuw. 

 

Uitschakelen systeem (OFF) of Stilleggen van ALARM conditie 
(toetsenbord klinkt ononderbroken). 

Voer uw PIN # in door op de respectieve 
nummertoetsen te drukken. Voer alleen het PIN # in. 
Voorbeeld: 
1-2-3-4 
 

Voer uw PIN # in door op de respectieve 
nummertoetsen te drukken. Voer alleen het PIN # in. 
Voorbeeld: 
1-2-3-4 
 

 
Inschakelen (ON) (verlaten) bij ingang/uitgang vertragingstoon. 
Het groene lampje onder het controleteken    op één van beide toetsenborden moet branden. 
Dit betekent dat al uw sensor zones veilig zijn. 
Als een of meer rode sensorlampjes op uw toetsenbord branden, zoek de reden en beveilig wat ermee 
verbonden is. Voorbeeld: als lampje 1 aanstaat, sluit dan de voordeur vooraleer scherp te stellen naar AAN 
(ON). 

 Toetsenbord van 
 de 8-zone module   
                                                  heeft 8 sensor   
                                                  zonelampjes.  

Toetsenbord van de 
2-zone module heeft 
2 sensor zonelampjes. 

Druk op deze toets om Snel scherpstellen in te 
schakelen:  
 Op het 
 toetsenbord. 
Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toets te drukken en voer daarna uw 
PIN in. 
Als het toetsenbord begint te piepen, ga dan langs 
de voordeur buiten. 

Druk op deze toetsen om Snel scherpstellen in te 
schakelen: 
 (Commandotoets) 

 en druk daarna op  
Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen kan 
als volgt: druk op daarna op 3 en voer uw PIN in 
via het toetsenbord. 
Als het toetsenbord begint te piepen, ga dan langs 
de voordeur buiten. 

#

1 2 3

4

1 2 3 4 5 6 7 8
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X #
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Toetsenbord van 
de 8-zone module 
  

Toetsenbord van 
de 2-zone module 
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Als het systeem is ingeschakeld op Volledig Aan, dan zal het lampje onder het sleutelsymbool 

  op het toetsenbord knipperen. De lampjes van beschermingspunten zullen niet gaan branden. 

Als het systeem in DEELSTAND staat omdat u binnenblijft, zullen alleen de deuren en vensters 
beschermd zijn. Het lampje van het sleutel symbool zal blijven branden en niet knipperen. 
Als het systeem in de DEELSTAND staat, zullen bewegingsdetectors alle beweging opsporen en hun 
lampje van de sensor zone op het toetsenbord doen branden, maar er zal geen alarm worden 
gegenereerd. Bewegingsdetectors staan slechts aan als het systeem volledig AAN staat en u de 
beschermde zone heeft verlaten.   
 
Naar DEELSTAND schakelen met ingang/uitgang vertragingstoon.  Een gebruiker die het systeem op dit 
niveau instelt kan buitengaan terwijl een andere gebruiker in de beschermde zone kan blijven. Een 
ingangsvertraging komt voor zodat een gebruiker kan binnenkomen en het alarm uitschakelen, terwijl een 
gebruiker die binnen is gebleven ervan wordt gewaarschuwd dat iemand binnenkomt.  
Druk op: 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toets te drukken en voer daarna uw 
PIN in. 

Snel scherpstellen: 

Druk op daarna  

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en voer daarna uw 
PIN in.  

 
DEELSTAND met hoorbare uitgangsvertraging. Geen vertraging ingang – direct Alarm als de deur wordt 
geopend. 

Druk op: 
 
Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toets te drukken en voer daarna uw 
PIN in. 

Snel scherpstellen: 

Druk op daarna 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en voer daarna uw 
PIN in.  

 
Schakel systeem AAN met stille uitgang vertraging. 
Vertraging ingang begint stil behalve gedurende de 
laatste 15 seconden als de waarschuwingstonen 
aanslaan. 

AAN met stille uitgang vertraging. Hoorbare 
vertraging ingang. 

 wordt twee keer ingedrukt. 

Druk op: (de “f - toets” Functie Toets) 

  En druk daarna op 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en voer vervolgens 
uw PIN in. 

Voorbeeld: Snel scherpstellen: 

Druk op daarna opnieuw      

vervolgens 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en voer vervolgens 
uw PIN in.  

 

 
 

1

2
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Toetsenbord van 
de 8-zone module 
  

Toetsenbord van 
de 2-zone module 
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Schakel systeem op DEELSTAND met stille uitgang 
vertraging. Vertraging ingang begint stil behalve 
gedurende de laatste 15 seconden als de 
waarschuwingstonen aanslaan. 

Druk op: en daarna 
  
Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en daarna uw PIN 
in te voeren. 

DEELSTAND met stille uitgang vertraging. Hoorbare 
vertraging ingang. 

 wordt twee keer ingedrukt. 
Voorbeeld: Snel scherpstellen: 

Druk op daarna opnieuw          

 vervolgens 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en daarna uw PIN 
in te voeren. 

 
DEELSTAND, stille uitgang vertraging. Geen vertraging ingang – direct Alarm indien de deur wordt 
geopend. 

Druk op: en daarna 
  
Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en daarna uw PIN 
in te voeren. 
 

 wordt twee keer ingedrukt. 
Voorbeeld: Snel scherpstellen: 

Druk op daarna opnieuw           

 vervolgens 

Of, indien geprogrammeerd, Veilig scherpstellen 
door op deze toetsen te drukken en daarna uw PIN 
in te voeren. 

Systeem op afstand inschakelen 
Indien u wegging en het systeem vergat in te schakelen, dan kan het op afstand worden scherpgesteld 
door de afdeling gebouwbeveiliging. Neem contact op met de bewaker, identificeer uw suite en verzoek 
de bewaker om uw systeem in te schakelen. 

Gebruiker verifiëren Als u denkt een vals alarm te hebben veroorzaakt (toetsenbord klinkt ononderbroken) 
kan u de Bewakingsdienst verwittigen dat U op het terrein bent vooraleer telefonisch met hen contact op te 
nemen. 
Indien scherpgesteld, schakel systeem uit met het 
PIN #. 
Verstuur daarna de verifieercode: 

Druk op daarna en voer  

opnieuw uw PIN in. 

Indien scherpgesteld, schakel het systeem uit met 
het PIN #.  
Stuur daarna de verifieercode: 

Druk op daarna en voer  

opnieuw uw PIN in. 
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Toetsenbord van 
de 2-zone module 
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Overbruggen van een sensor zone 
OPMERKING: Een ingang/uitgang sensor zone, voorbeeld: deur van de hoofdingang kan niet overbrugd. 
 
Druk op daarna vervolgens het  

sensor zonenummer en uw PIN. 
Slechts één punt tegelijk kan worden overbrugd. 
Herhaal dezelfde sequentie om de overbrugging van 
de zone te verwijderen. Een gebruiker met het 
niveau van hoofd- of bewonersbevoegdheid die het 
systeem uitschakelt zal automatisch een 
overbrugging verwijderen. 

 
Druk op daarna vervolgens het  

sensor zonenummer en uw PIN. 
Slechts één punt tegelijk kan worden overbrugd. 
Herhaal dezelfde sequentie om de overbrugging van 
de zone te verwijderen. Een gebruiker met het 
niveau van hoofd- of bewonersbevoegdheid die het 
systeem uitschakelt zal automatisch een 
overbrugging verwijderen. 

  
Bel Toetsenbord alarmtoon duidt aan dat de deur werd geopend. 
 
Druk op daarna schakelt de bel 
in. 

Druk op daarna schakelt de bel 
uit. 
 

 
Druk op daarna één keer  

om de functie in te schakelen. 

Herhaal om uit te schakelen. 

  
Systeemtest Alle toetsenbord lampjes, sounder schakelt in gedurende 5 seconden. 
 
Druk op daarna en tenslotte PIN. 

Druk op om vroeger te stoppen. 

 
Druk op daarna vervolgens  

 tenslotte PIN. 

Druk op om vroeger te stoppen. 
  
Looptest Beschermpunten kunnen getest met dit commando. Schakel de beschermpunten uit nadat het 
commando werd ingevoerd via het toetsenbord. Voorbeeld: open de voordeur en sluit ze, het lampje met 
nummer 1 brandt ononderbroken. Dit betekent dat beschermpunt  # 1 goed functioneert.  Herhaal hetzelfde 
om het volgende punt te testen, voorbeeld: lampje met nummer 2 is een bewegingsdetector. Schakel het uit 
en stel het terug in. Lampje # 2 brandt ononderbroken, enz. 

Druk op daarna vervolgens  

PIN. 

De test zal 5 minuten duren of druk op om 
te stoppen. 

Druk op daarna vervolgens     

tenslotte PIN. 

De test zal 5 minuten duren of druk op om 
te stoppen. 
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Speciaal Commando Als u een speciaal commando had ingesteld om een speciale functie te activeren. 
Controleer met het veiligheidsdepartement. 
 
Druk op daarna 
 
voor Speciaal Commando #1 
 
Druk op daarna 
 
voor Speciaal Commando #2 

 
 
Herhaal dezelfde  
sequentie om het 
commando uit te 
schakelen. 

Druk op daarna één keer       om de  

functie in te schakelen. 
Herhaal de stappen om uit te schakelen. 
 
 

OPMERKING: Indien het nodig is om uw PIN toe te 
voegen als systeem scherpstelprocedures worden 
uitgevoerd (voorbeeld: systeem AAN of in 
DEELSTAND), zal u het ook met deze commando´s 
moeten toevoegen. F en 1 en PIN of F en 2 en PIN. 

OPMERKING: Indien het nodig is om uw PIN toe te 
voegen als systeem scherpstelprocedures worden 
uitgevoerd (voorbeeld: systeem AAN of in 
DEELSTAND), zal u het ook met dit commando 
moeten toevoegen. en 5 en PIN. 

 
Uw PIN nummer wijzigen 

Druk op daarna en voer  

vervolgens uw vroegere PIN in,  
voer daarna uw nieuwe PIN in en voer dezelfde 
nieuwe PIN in ter bevestiging. 
 

Druk op daarna en voer  

vervolgens uw vroegere PIN in,  
voer daarna uw nieuwe PIN in en voer dezelfde 
nieuwe PIN in ter bevestiging. 

  
Een nieuwe gebruiker toevoegen 
Groepen van 2-8 gebruikers voor iedere suite moeten ingesteld als  “niet toegewezen” door de 
Veiligheidsadministratie vooraleer gebruikers kunnen toegevoegd (toegewezen) via een toetsenbord. Een 
nieuwe suite zal een tijdelijke PIN van Hoofdgebruiker # 1hebben. Vraag aan uw 
veiligheidsverantwoordelijke wat de PIN is en wijzig deze daarna. 

Druk op en druk daarna op  
 

Druk op en druk daarna op  
 

 
Vervolgens voor een van beide toetsenborden: 
• Uw Hoofdgebruiker PIN invoeren. 
• Voer nu het nieuwe identificatienummer van de gebruiker in. (Er kunnen tot 8 gebruikers in het systeem 

zitten, 1 – 8. Als u weet dat u hoofdgebruiker # 1 bent, dan is die gebruikers ID positie niet vrij. Druk op 
het volgende gebruikers ID # “2” voor de volgende gebruiker. Die positie zal nu bezet zijn. De volgende 
nieuwe gebruiker  zal het ID # 3 krijgen, en zo verder tot alle 8 ID posities uiteindelijk bezet zijn.) 

• Voer nu de nieuwe bevoegdheidsnummer van de gebruiker in. De nieuwe gebruiker kan een van de 
volgende bevoegdheidsniveaus krijgen toegewezen, waarbij de bevoegdheden worden beperkt als volgt:  
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Bevoegdhe idsniveaus HOOFD 
invoeren "2" 

Bewoner 
invoeren "3" 

Gast 
invoeren "4" 

Schoonmaker 
invoeren "5" 

Schakel systeem IN √ √ √ √ 
Schakel systeem UIT √ √ √  
Schakel systeem naar DEELSTAND √ √ √  
Zones overbruggen √ √   
Overbruggen verwijderen √ √   
Systeem testen √ √   
Gebruikers bewerken √    
Alamen resetten √ √   
Gebruik van functie / commandotoets √ √   

• De nieuwe gebruikers-PIN invoeren. 
• De nieuwe PIN ter bevestiging opnieuw invoeren. 

 De nieuwe gebruiker zou nu moeten geprogrammeerd zijn. Test de PIN door het  systeem AAN te zetten 
en de nieuwe PIN te gebruiken om het systeem UIT te schakelen. 
Ter herhaling: 
Druk op F en 9 en Master PIN en userID 
(#2-8) en Bevoegdheid # Niveau en nieuwe 
gebruikers-PIN, en ter bevestiging opnieuw de PIN 
van de nieuwe gebruiker. 

Ter herhaling: 
Druk op en 9 en Master PIN en userID (#2-8) en 
Bevoegdheid # Niveau, en ter bevestiging opnieuw 
de PIN van de nieuwe gebruiker. 

 
Een bestaande gebruiker wissen  
• Dezelfde procedures volgen zoals bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker, maar ipv gewoon een 

nieuw PIN # in te voeren, voer twee keer “0000” (4 nullen) in. 
• Daardoor zullen de vroegere gebruikers worden gewist en deze het systeem met het oude PIN # niet 

meer kunnen gebruiken. 
• Dit verwijdert de gebruiker uit de groep van 8 gebruikers van het systeem en dat gebruikers-ID zal nu 

vacant zijn voor een nieuwe gebruiker. 
Ter herhaling: 
Druk op F en 9 en Master PIN en userID 
(#2-8) en Bevoegdheid # Niveau en PIN# 0000 en 
opnieuw PIN# 0000 ter bevestiging. 

Ter herhaling: 
Druk op en 9 en Master PIN en userID (#2-8) en 
Bevoegdheid # Niveau en PIN# 0000 en opnieuw 
PIN# 0000 ter bevestiging. 

 Test of het oude PIN niet meer functioneert door het systeem AAN te zetten en de vroegere PIN te 
gebruiken om het systeem UIT te schakelen. Dit mag niet functioneren. Schakel het systeem UIT met uw 
hoofd PIN. 
 
 
 

 





OPMERKING: Een hoofdgebruiker kan het eigen 
bevoegdheidsniveau niet wijzigen. 
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 Extra commando’s voor het 8-zone bediendeel 
Een gebruikers-ID identificeren 
Nadat dit commando is ingevoerd, zal het gebruikers-ID # (2-8, de hoofdgebruiker is gewoonlijk 1) worden 
vertoond op de 8 sensorzone lampjes. Bijvoorbeeld, als de ingevoerde PIN tot de 5de gebruiker behoort, dan 
brandt het lampje # 5. Deze functie identificeert voor de hoofdgebruiker welke gebruikerslocaties vacant zijn 
of wiens gebruikers-PIN mag gewist om nieuwe gebruikers toe te voegen. 
 

Druk op daarna vervolgens een hoofd PIN, ten slotte de PIN van de gebruiker wiens 
gebruikersnummer u wenst te controleren, 2 – 8. 
De lampjes Klaar, Scherpgesteld en Problemen zullen knipperen en het lampje van het gebruikersnummer 
brandt ononderbroken. 
De aanduiding zal 10 seconden duren of druk op  om het toetsenbord te resetten naar de normale 
operatie. 
 

Verleende toegang tot hal 
Indien vooraf geregeld met het Veiligheids Management, kan dit commando een signaal sturen naar 
het hoofdbureau van het veiligheidspersoneel, conciërge, om een bezoeker toegang te verlenen. 

Druk op daarna    voer vervolgen een hoofd PIN in. 
 

Omschrijving van de indicatielampjes 

Lampje Weergave Betekenissen 
 
  
 Probleem 
 driehoek 
 
 
 
 

Traag knipperen 
Snel knipperen 

 
Aan 

 
Aan 

 

− Storing hydro systeem hoofdvoeding 
− Communicatieprobleem met apparatuur van 

hoofdcontrole van het gebouw 
− Mogelijk is toetsenbordbasis los, veroorzaakt 

sabotagewaarschuwing. (Alleen het 8-zone bediendeel) 
− Bij een snel knipperende Sensor Zone(s), bij een van 

beide toetsenborden. 
− Gebrekkige bedrading van sensor zone 
− Incorrecte programmatie van sensor zone. 

 – Controleer bij uw Veiligheidsverantwoordelijke.  
 
 Systeem Ok 

Aan 
 

Uit 

− Sensor Zones OK. Systeem is gereed om scherp te 
stellen 

− Sensor zone(s) niet veilig of systeem staat AAN. 
  
  
 Scherpgesteld 
  

Uit 
Aan 

 
 

Knipperen 

− Bescherming uit. 
− Bescherming in DEELSTAND (blijft binnen, geen interne 

bewegingsdetectors aan, alleen deuren en vensters 
beschermd). 

− Bescherming Volledig AAN 
 

X

3

0

2 3

5 6

8 9

0

1 2 3 4 5 6 7 8

f

4

7

1

X

!
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Lampje Weergave Betekenissen 
Sensor Zones 
1 – 8: Toetsenbord van de 
8-zone module 
1 en 2: Toetsenbord van de 
2-zone module 
 
 

Uit 
Aan 

Traag knipperen 
Snel knipperen 

− OK of bescherming AAN. 
− Onveilig of systeem in looptest. 
− Overbrugd. 
− Met Probleem lampje. Voorbeeld: defecte bedrading. 

• Scherpgesteld en 
Probleem 

• Sensor Zone 
– gecombineerd 

 
– Knipperend 

– Aan 

 

− Geeft aan dat het systeem zich in een alarmconditie 
bevond toen het systeem werd uitgeschakeld. 

− De sensor zone met alarm zal dat aangeven met een 
brandend lampje. 

− Stopt automatisch of druk op:  
Druk op X op het 8-zone bediendeel om te stoppen 

 Druk op # op het 2-zone bediendeel om te stoppen 

• Klaar, Scherpgesteld en 
Probleem 
• Sensor Zone(s) 
– gecombineerd  

 
– Knipperend 

– Aan 

− Looptest bezig. Lampjes van beschermingspunt zullen 
gaan branden als hun sensor wordt uitgeschakeld en 
gewist (open en sluit de deur) om na te gaan of ze goed 
functioneren. 

 Druk op X om de test te stoppen bij 
condominiummodule. 

 Druk op # om de test te stoppen bij CondoLite. 
− Een Gebruikers-ID identificeren (Alleen het 8-zone 

bediendeel) Zie voor meer informatie de  Bijkomende 
Commando´s hierboven. 

Alleen het 8-zone 
bediendeel 
 
 Brand 
 

Aan − Een apparaat dat brand waarneemt (rooksensor) werd 
gestart. 

− Het sensor zone lampje waarmee de sensor is 
verbonden kan ook zijn ingeschakeld. 

− Voer uw PIN in via het toetsenbord om het  toetsenbord 
alarm te stoppen. 

− Als de brand conditie is gewist, zouden de lampjes voor 
brandalarm op het toetsenbord automatisch moeten 
resetten. 

 
 
 
 
 
 

1 2
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Omschrijving van de geluidstonen 

Toontype Geluid Betekenis 
Bel Twee korte pieptonen − Een onscherpe ingangszone, zoals de 

voordeur, wordt geopend en de bel luidt om 
hierover te waarschuwen. 

Alarm/Probleem 
waarschuwing 

Ononderbroken toon − Als een waarschuwingsconditie wordt ontdekt. 
− Voer PIN in bij een van beide toetsenborden 

om te stoppen. 
Brand 
8- en 2-zone  toetsenborden 

Toon aan en uit − Brand ontdekt. 
− Noot: het 2-zone bediendeel heeft geen 

indicatielampje voor brand. Echter, indien een 
branddetector op zone nr. 2 is aangesloten, 
gedraagt zone 2 zich op dezelfde manier als 
een branddetectiezone van het 8-zone 
bediendeel.  

− Volg de instructies zoals hierboven 
aangegeven voor het 8-zone bediendeel. 

Ingang/Uitgang Pulstoon − Buitengaan of binnenkomen door de voordeur. 
“Ingang/Uitgang vertraging 
eindigt” waarschuwing 

Snelle tiktoon − Laatste 15 seconden bij normale ingang of 
uitgang 

Uitgang met een sensor zone 
overbrugd 

Acht korte pieptonen − Waarschuwing dat scherpstellen is opgetreden 
met een overbrugd beschermpunt of –punten. 

Toets protest Snelle korte 
pieptonen 

− Incorrecte toets ingedrukt op toetsenbord. 

Toets feedback Eén enkele snelle 
pieptoon 

− Bij indrukken van om het even welke toets 
− Geen toon indien de noodtoetsen � en # op 

het 8-zone bediendeel tegelijk worden 
ingedrukt. 

Toets confirmatie Eén langgerekte 
pieptoon 

− Bevestiging van correct invoeren van een 
commando sequentie op een toetsenbord. 

Alarmmededeling bij 
binnenkomen door 
hoofdingang 

Pulstoon op hoge 
snelheid  

− Er was een alarm toen het systeem werd 
scherpgesteld. 

Alarm bij laatste keer dat  het 
systeem werd scherpgesteld. 

Enkele, snelle 
pieptonen 

− Deze pieptonen komen voor als het systeem 
wordt uitgeschakeld terwijl er een alarm was 
toen het systeem werd scherpgesteld. 

Uitgang met probleem Enkele pieptonen met 
hoge snelheid 

− Scherpstellen van systeem terwijl zich 
probleemconditie voordoet. 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


