GEBRUIKSAANWIJZING CENTRALE VAG 500
===================================
Betekenis van de led's.
----------------------Groen led: brandt bij aanwezigheid van netspanning
Geel led: brandt in geval van storing in het systeem
Rood led: brandt bij alarm
KODES:
======
Het alarmsysteem wordt afgeleverd met 3 verschillende kodes.
Kode 01: hoofdcode ; met deze kode kan U alle codes wijzigen
en heeft U toegang tot andere onderdelen van het
programma
Kode 02: Gebruikerskode voor de totale in- en uitschakeling
van het alarmsysteem.
Kode 03: Gebruikerscode voor de gedeeltelijke inschakeling
en de totale uitschakeling van het alarmsysteem.

Volledig inschakelen van het alarmsysteem:
==========================================
1) Druk de overeenkomstige gebruikerscode.
2) U hoort een ononderbroken geluidssignaal. De display
vermeldt VERLAAT PAND. U heeft een zekere, geprogrammeerde tijd om de beveiligde zone te verlaten.
3) Het geluidssignaal is gestopt. Het alarmsysteem is ingeschakeld.
N.B. Indien de display aangeeft ZONE(S) OPEN, druk dan 0.
Kontroleer de aangegeven zone(s) en herbegin de inschakelprocedure.
Gedeeltelijk inschakelen van het alarmsysteem:
===============================================
1) Druk de overeenkomstige gebruikerscode.
2) Er volgt geen geluidssignaal. De display vermeldt
SYSTEEM. GED. IN.
Uitschakelen van het alarmsysteem:
===================================
1) Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een onderbroken geluidssignaal.
2) Druk een willekeurige gebruikerskode. Het geluidssignaal
uitgeschakeld.

stopt en het alarmsysteem is

Wat doen bij alarm ?
=====================
1) Druk een willekeurige gebruikerskode. De sirénes van het
2) De display geeft aan van welke zone(s) het alarm afkomstig
is.
3) Reset uw alarmsysteem: druk 0.
N.B. De 0-toets is tevens de wistoets.
Deze dient U te gebruiken in geval van een foutieve

alarmsysteem vallen uit.

manipulatie van het klavier.
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Wijzigen van de hoofdkode:
===========================
1) Voer uw huidige hoofdkode in. In de display verschijnt
INSCHAKELMENU.
2) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat
WIJZIG KODES verschijnt.
3) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
4) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
5) Voer uw nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max.
6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
6) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER.
Voer nogmaals de nieuwe kode in. De sterretjes geven de
ingevoerde cijfers weer. Druk nogmaals V.
7) Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
8) Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.

Wijzigen van gebruikerskodes
=============================
1) Voer de hoofdkode in. In de display verschijnt INSCHAKELMENU.
2) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat
WIJZIG KODES verschijnt.
3) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
4) Druk één van de pijltjes totdat KODE PRIVILEGE verschijnt.
5) Druk V. In de display verschijnt het nummer van de eerste
geselecteerde kode (01) evenals
de vermelding of deze
kode reeds toegewezen is. Kode 01 is steeds de hoofdkode.
6) Gebruik de pijltjes tot U het nummer van de gebruikerskode vindt die U wenst te wijzigen.
7) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
8) Voer een nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max.
6 cijfers bevatten. Gebruik
geen 0.
9) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals
de nieuwe kode in. De sterretjes geven de ingevoerde
cijfers weer. Druk nogmaals V.
10)Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
11)Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.

N.B.
Ingeval van foutieve manipulatie van het klavier, druk toets X
zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt. Druk vervolgens V en herbegin de procedure.

