GEBRRUIKSAANWIJZING VAG 500
--------------------------Inschakelen van een autonoom deel van het alarmsysteem:
=======================================================
1) Druk de kode die correspondeert met het betreffende
deelsysteem (S1, S2, S3)
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 deelsysteem is
ingeschakeld.
N.B. Indien de display aangeeft ZONE(S) OPEN, druk dan 0.
Kontroleer de aangegeven zone(s) en herbegin de inschakelprocedure.
Uitschakelen van een autonoom deel van het alarmsysteem:
========================================================
1) Bij het betreden van de beveiligde zone hoort U een onderbroken geluidssignaal.
2) Druk de kode die correspondeert met het betreffende
deelsysteem (S1, S2, S3). Het geluidssignaal stopt en het
deelsysteem is uitgeschakeld.
In- en uitschakelen van het alarmsysteem met de hoofdkode:
==========================================================
1) Druk de hoofdkode. De display geeft aan of de deelsystemen
in- of uitgeschakeld zijn.
2) Druk het cijfer (1, 2 of 3) van het deelsysteem dat U wenst
in- of uit te schakelen.
3) Bij inschakelen vermeldt de display INSCHAKELMENU. Druk
toets V. U leest nu NORMAAL IN. Druk nogmaals toets V.
U hoort een ononderbroken geluidssignaal. Na beëindiging
van het geluidssignaal is het betreffende deelsysteem ingeschakeld.
Bij uitschakelen vermeldt de display UITSCHAKELEN ?. Druk
toets V. U leest nu BEEINDIGEN ?. Druk nogmaals toets V.
Het betreffende deelsysteem is nu uitgeschakeld.
Wat moet U doen bij alarm ?.
============================
1) Druk de kode die correspondeert met het deelsysteem waarvan het alarm afkomstig is
ofwel druk de hoofdkode.
2) De display geeft aan van welke zone(s) het alarm afkomstig
is.
3) Reset uw alamrsysteem : druk 0.
N.B. De O-toets is tevens de wistoets. Deze dient U te gebruiken in geval van een

foutieve manipulatie van het
klavier.

Wijzigen van de hoofdkode:
==========================
1) Voer uw huidige hoofdkode in. De display geeft aan of de
deelsystemen in- of uitgeschakeld zijn.
2) Druk het cijfer (1, 2, 3) van een deelsysteem dat niet
ingeschakeld is. In de display
verschijnt INSCHAKELMENU.
3) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat
WIJZIG KODES verschijnt.
4) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
5) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
6) Voer uw nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max.
6 cijfers bevatten. Gebruik geen 0.
7) Druk V. De display vermeldt VERIFIEER.
Voer nogmaals de nieuwe kode in. De sterretjes geven de
ingevoerde cijfers weer.
8) Druk toets X zo vaak tot BEEINDIGEN verschijnt.
9) Druk V. De display vermeldt opnieuw datum en uur.
Wijzigen van gebruikerskodes en toekennen van attributen:
==========================================================
1) Voer de hoofdkode in. De display geeft aan of de deelsystemen in- of uitgeschakeld zijn.
2) Druk het cijfer (1, 2, 3) van een deelsysteem dat niet
ingeschakeld is. In de display verschijnt INSCHAKELMENU
3) Druk één van de toetsen gemerkt met een pijltje totdat
WIJZIG KODES verschijnt.
4) Druk V. U leest WIJZIG EIGEN KODE.
5) Druk één van de pijltjes totdat KODE PRIVILEGE verschijnt.
6) 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.
7) Gebruik de pijltjes tot U het nummer van de kode vindt
die U wenst te wijzigen.
8) Druk V. U leest NIEUWE KODE.
9) Voer een nieuwe kode in. De kode moet min. 4 en kan max.
6 cijfers bevatten. Gebruik
geen 0.
10)Druk V. De display vermeldt VERIFIEER. Voer nogmaals
de nieuwe kode in. De sterretjes geven de ingevoerde
cijfers weer.
11)Druk V. De display geeft aan, aan welk deelsysteem (S1,
S2, S3) de geprogrammeerde kode is toegekend.
12)Druk V. De cijfers en sterretjes gaan knipperen. Druk het
cijfer (1, 2, 3) van het
deelsysteem waaraan U de kode
wenst toe te kennen. Indien de kode reeds toegekend was
aan een bepaald deelsysteem, dan wordt dit geannuleerd
door het corresponderende cijfer te drukken (het cijfer
wordt vervangen door een sterretje).
13)Druk V. In de display verschijnt ATTRIBUTEN.

14)Druk V. De display vermeldt het nummer van de geselecteerde kode evenals de attributen die aan deze kode zijn
toegekend. Om de tweede lijn met attributen weer te geven
drukt U #.
15)Druk V. De vermelding OK knippert in de display.

16)Gebruik de pijltjes om het gewenst attribuut te selecteren. Het geselecteerde attribuut knippert in de display.
Wenst U dit attribuut toe te kennen, druk dan V. De
vermelding O.K. knippert opnieuw in de display. Het
attribuut is nu toegekend. Indien het attribuut reeds
toegekend was, dan zal het op deze wijze verwijderd worden.
17)Herhaal manipulatie 15 voor ieder attribuut dat U wenst toe
te kennen of te verwijderen.
18)Druk de toets X zo vaak tot U de vermelding BEEINDIGEN
TOEKENBARE ATTRIBUTEN:
---------------------Vi = Volledige inschakeling
Gi = Gedeeltelijke inschakeling
Us = Uitschakeling
Ob = Overbruggen (incl. geforceerde inschakeling)
Ts = Toegangssignalering
Wk = Wijzigen kode
Ko = Wijzigen overige kodes
Vb = Verwijder blokkering
Td = Tijd/datum (incl. geheugen, printer)
Du = Dwang
In = Installateur
Bl = Buitenverlichting

leest. Druk vervolgens V.

