Gebruiksaanwijzing Centrale VAG 400 systeemsplitsing
Versie : 6.08
1ste code is Hoofdcode
2de code (deelsyst. 1)
3de code (deelsyst. 2)
4de code (ged. In dienst)
5de code
6de code
7de code

n.b. Gebruik nooit een 0
Min. 4 en max 6 cijfers

Volledig inschakelen van het alarmsysteem
1)
2)

3)

N.B.

Druk 0 en de code die geprogr. is voor de volledige inschakeling van het deelsyst. (code 2 of 3)
U hoort een ononderbroken geluidssignaal.
Totaal in
Syst. 1 (2) inschak.
,=1= of =2=
U heeft een zekere geprogrammeerde tijd om de beveiligde zone te verlaten.
Het geluidssignaal stopt.
[ 1 ] of [2]
Systeem AAN
Indien
wordt vermeld op de display druk dan 0,
Open zone(s)
kontroleer de aangegeven zone(s) en herbegin de inschakelprocedure.

Gedeeltelijk inschakelen van het alarmsysteem
1)
2)

3)

Druk 0 en de code die geprogr. is voor de gedeeltelijke inschakeling van het systeem. (code 4)
Met ononderbroken geluidssignaal
Zonder geluidssignaal
Gedeeltelijk in
Gedeeltelijk in
Syst.1 Inschakel.
Syst. 1 inschak.
,=1= of =2=
verschijnt.
<1> of <2>
U heeft een zekere geprogrammeerde tijd om
de beveiligde zone te verlaten
Het geluidssignaal stopt.
Het systeem is onmiddellijk in dienst.
<1> of
<2>

Uitschakelen van het alarmsysteem
1)
2)

Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een onderbroken geluidssignaal.
Druk 0 en uw code. Het geluidssignaal stopt en het systeem is uitgeschakeld.
1
2

Wat doet U bij alarm?
1)

2)
3)
N.B.

1 of 2 knippert om te zeggen welk systeem in alarm is.
Druk 0 en uw code.
Druk nr. van systeem dat knippert.
De sirenes vallen automatisch uit.
De display geeft aan van welke zone(s) het afkomstig is.
Voorval in geheugen. Zonenr., plaats, datum en uur van het alarm worden vermeld.
Reset uw alarmsysteem. Druk 0.
De 0-toets is tevens de wistoets. Deze dient U te gebruiken in geval van een foutieve
manipulatie van het klavier.
BIJ PROBLEMEN DRUK DE 0 + CODE
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Wijzigen van gebruikers codes
1)

Druk 0 en uw hoofdcode.
Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2

2)

Inschakel menu
Druk enkele malen op

totdat er

Wijzig codes

verschijnt.

3)

Druk op 
Druk eenmaal op

4)

Codes & opties
Druk op 

totdat er
verschijnt.

Code 01 In gebruik
Op de display verschijnt de eerste code en de vermelding of deze reeds is toegewezen.
N.B.

Code 01 is steeds de Hoofdkode.

5)

Gebruik
Druk op

6)

of

tot U het nummer van de code vindt die U wenst te wijzigen.



Nw. code
7)
8)

Voer de nieuwe code in. De code moet min. 4 en max 6 cijfers bevatten. Een 0 mag nooit.
Druk op 
Herhaal

9)

Voer nogmaals de nieuwe code in. De sterretjes geven de ingevoerde cijfers weer.
Druk op 
Syst.(n) 1 of

10)

2

Dit duidt aan dat de gebruikerscode is geprogrammeerd.
Druk op X zo vaak dat er
Afsluiten
Druk vervolgens op
,1

verschijnt.


2

Overbruggen van zones
Druk 0 en de Hoofdcode
1)

Overbruggen zonder hoofdcode
Druk uw kode van systeem 1 of 2.
1)
Totaal in

Kies systeem 1 of 2, en druk op1 of 2.

verschijnt.

Inschakel menu
2)

Druk op

verschijnt.

3)

3)

Overbruggen
Druk op 

totdat

Niets overbrugd

of

4)

Display vermeldt overbrugde zone(s).
Druk op , je hoort een pieptoon.

5)

.= 1 = [ 1 ]

2)

Zie centrale voor zone indeling

Overbrug zone 01
4)

Druk meteen op
(binnen 3 sec).
Druk nr. van zone die U wilt overbruggen.

Voer nummer van de zone in die U wenst te overbruggen.
Druk op 

Systeem AAN

De zone is overbrugd.
5)
6)

Herhaal punt 4) voor iedere zone die U wenst te overbruggen.
Druk op X totdat

7)

Afsluiten
Druk op 
1

verschijnt.

2

8)

Schakel het systeem in. Het systeem gaat in dienst met uitz. van de overbrugde zones.

N.B.

De overbrugging wordt automatisch opgeheven bij het uitschakelen van het alarmsysteem.

Opvragen geheugen
Druk 0 en de hoofdkode
1)
Kies systeem 1 of 2 en druk op 1 of 2.
Inschakelen ?.
2)

Druk op

totdat

3)

Geheugen-tijd-dag
Druk op 

verschijnt.

Toon geheugen
Druk op 
Druk op 0 voor zonebenaming te zien.
Druk opnieuw op 0 voor datum uur van alarm te zien.
#001 ........

Laatste voorval verschijnt.

4)

Gebruik

5)

Systeem keert na 1 min. terug naar dagstand.

en

om het geheugen te bekijken.
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