Gebruikershandleiding
MASTER

Inschakelen met code
1. Druk uw toegangscode
2. Druk ‘’ON’’
EN (Enkel bij gebiedskeuze !!!)
3. Kies het gebied dat je wilt inschakelen Bv: “0” + “ENTER” (alles) of “1” + “ENTER”
(Wil je meerdere gebieden inschakelen druk vb: 1 + enter daarna 2+ enter, enz…

Uitschakelen met code
1.
2.

Druk uw toegangscode
Druk ‘’OFF’’
EN (Enkel bij gebiedskeuze !!!)
3. Kies het gebied dat je wilt uitschakelen Bv: “0” + “ENTER” (alles) of “1” + “ENTER”
(Wil je meerdere gebieden uitschakelen druk vb: 1+ enter daarna 2+ enter, enz…

Overval alarm activeren via klavier
1. Druk uw toegangscode waarvan het laatste cijfer is verhoogd !!
Bv: 123456 = gewone code
123457 = Overval code
2. Druk “ON” of “OFF” of “ENTER”

Uitschakelen van een ALARM
1. Druk uw toegangscode
2. Druk op “OFF”

Informatie laatste alarmen
1.
2.
3.
4.
5.

Druk “ 2 x “ENTER”
Laatste voorval word weergegeven +tijd +datum!
Druk “1 x ENTER”
Voorlaatste voorval word weergegeven+ tijd +datum!
Enz…….

Zone Overbruggen
1.
2.
3.
4.
5.

Druk “MENU” gevolgd door de “toegangscode”.
Druk “ENTER”.
Druk “10” + “ENTER”.
Druk het zonenummer in dat je wilt overbruggen vb: ”1”+” “ENTER”.
Druk nu 2x op “CLEAR” en ga verder met het inschakelen van het systeem.

Resetten van een brandalarm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk uw toegangscode.
Druk “OFF”
Kies het gebied waar het brandalarm zich voordoet! Vb: “0”.
Druk op “ENTER”. (De sirene’s zijn nu gestopt!!)
Druk nogmaals uw toegangscode.
Druk “OFF”
EN ( Enkel bij gebiedskeuze !!!)
7. Kies het gebied waar het brandalarm zich voordoet! Vb: “0” + “ENTER”
(de branddetector is nu gereset).
Opm: Er moet altijd 2x een geldige kode ingevoerd worden om de
Branddetector te resetten!!! Zoals hierboven beschreven.

Programmeren en wijzigen van codes
1.
2.
3.
4.

Druk MENU
Geef je CODE in
Druk ENTER
Druk 14 + ENTER
Op de display verschijnt: 1.WIS 2.TOON 3.MAAK 4.AANTAL GEBRUIKERS?
1. WIS
- 1 + ENTER
= wis gebruiker nr:?
- bv. 40 + ENTER = gebruiker 40 is gewist!
- CLEAR
= Hoofdmenu “CODES”

2. TOON
- 2 + ENTER
- Bv.40 + ENTER
- ENTER
- Druk nu 6xENTER
- Druk CLEAR

= Toon gebruiker
= gebruiker nummer 40
= eerste gegeven van gebr.40
= toon gebruiker gegevens
= Hoofdmenu “CODES”

3. MAAK & WIJZIG
- 3 + ENTER
- ?? + ENTER
- ?? + ENTER
- ENTER
- ?? + ENTER
- ENTER
- ?? + ENTER
- ENTER
- Druk op * toets
- CODE + ENTER
- CODE + ENTER
- 3x ENTER + 2x CLEAR

= geef gebruikersnummer in + ENTER
= geef alarmgroepnummer in + ENTER
= bevestiging alarmgroep
= geef deurgroepnummer in + ENTER
= bevestiging deurgroep
= geef etagegroepnummer in + ENTER
= bevestiging etagegroep
= geef de gewenste code in + ENTER
= bevestig de gewenste code + ENTER
= EINDE!

4. TOON AANTAL GEBRUIKERS
-4 + ENTER

= Toont het aantal gebruikers in systeem!

Opvragen geheugen
1. Druk “MENU” + “CODE” + “ENTER”
2. Druk “5”+ “ENTER” = menu geheugen!
3. Druk “1” + “ENTER” = eerste plaats geheugen!
Scroll nu met de “ENTER” en “MENU” toets door het geheugen.
Druk “1”( = scan) om het volledige geheugenblok te bekijken!

Instellen van tijd en datum
1.
2.
3.
4.

Druk “MENU” + “CODE” + “ENTER”
Druk “15” + “ENTER” = menu tijd & datum
Druk “1” + “ENTER” = Toon tijd & datum
Druk “2” + “ENTER” = Wijzig tijd & datum
Pas nu de tijd & datum aan en bevestig telkens met “ENTER”

Bij technnische problemen kan u steeds
Terecht op het nummer 011/ 23 12 88

Rev: 04/06/2014

