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Uw beveiligingssysteem kan worden bedient met onderstaande bediendelen.
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Inschakelen van uw alarmsysteem
Inschakelen kan op 2 manieren, afhankelijk van de instellingen kunt u met of zonder code inschakelen.
1. Volledig
2. Gedeeltelijk

( niemand meer in huis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
(Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

Volledige inschakeling
Druk op de toets

afhankelijk van de instelling moet u een code invoeren.

Gedeeltelijke inschakeling
Druk op de toets

afhankelijk van de instellingen moet u een code invoeren.

Uit schakelen van uw alarmsysteem
Uit schakelen van het alarm is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem het zelfde.
Toets u code in gevolgd door
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Uit schakelen bij Alarm
Uitschakelen bij Alarm kan op twee manieren:
1. Druk code +
Alarm meldingen moeten na de uitschakeling worden bevestigd. Pas na de bevestiging zal het rode lampje
op het bediendeel uitgaan.
2. Druk

1> Ing overbrug
2 Blokkeer

gevolgd door de code + 2x

Druk nu op de toets

Druk op

4> Paneelstatus
5 Pin Wijzigen

tot u bij 4.paneel status bent.

en met de

2> Alarmen
3 Storingen

toets naar optie 2.

Druk hierna weer op

Druk in het alarmen menu op
Druk nu meerdere malen op

om de alarm melding te bevestigen.
om terug te keren naar de dagstand op het display.

Zone’s Overbruggen (tijdelijk uitschakelen)
Kunt u om de een of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken,
maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.
Druk de

toets in gevolgd door u CODE en daarna op de

Ga m.b.v. de

Druk hierna op

toets.

toets naar de desbetreffende zone toe en druk op

om de status van “uit overbrug” naar “overbrugd”te

veranderen. Druk om deze keuze te bevestigen op
Druk nu meerdere malen op
display.

1>Entree deur
>Uit overbrug<
1>Entree deur
Overbrugd

.

om terug te keren naar de dagstand op het

*Na iedere in en uitschakeling zal de zone automatisch uit de overbrugging
gaan.
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