GEBRUIKERSHANDLEIDING
95EN

GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN
Inleiding.............................................................................................…….. 2
Over het alarm systeem………………………………………………………. 2
Gebruikerscodes en tags……………………………………………… 2
Afstandbediening………………………………………………………. 2
Codepanelen……………………………………………………………. 2
Kenmerken codepanelen……………………………………………… 3
Zones……………………………………………………………………. 3
Partities………………………………………………………………….. 4
Gebruik van het alarmsysteem……………………………………………….. 5
Alarm systeem aanzetten……………………………………………………… 5
Aanvullende partities aanzetten………………………………………. 6
Partitie blokken aanzetten…………………………………………….. 6
Alarm systeem uitzetten………………………………………………………. 7
Wat te doen als het alarm afgaat…………………………………………….. 8
Het systeem resetten………………………………………………………….. 8
De remote reset code krijgen…………………………………………. 9
Andere handelingen…………………………………………………………... 10
Speciale gebruikerscodes…………………………………………….. 10
Overval alarm op het codepaneel……………………………………. 10
Gebruik van een afstandbediening……………………………………..…… 11
Aanzetten…………………………………………………………..…... 11
Uitzetten…………………………………………………………...……. 11
Foutmeldingen…………………………………………………………………. 12
Het systeem aanzetten met actieve zones………………………………….. 12
Overzicht………………………………………………………………… 12
Enkelvoudige fout toon………………………………………………… 12
“Dee dah dee dah”……………………………………………………… 12
Noodberichten………………………………………………………………….. 13
Andere berichten……………………………………………………………….. 14
Het log (geheugen) gebruiken………………..…………..……………………16

Gebruikershandleiding 95EN / 22 oktober 2013 / versie 2

1

INLEIDING
Deze handleiding beschrijft hoe het alarm systeem aan- en uit te zetten. Het
beschrijft ook hoe de sirenes uit te zetten in geval van een alarmmelding en het
systeem hoe het systeem te resetten zodat het weer gebruikt kan worden.
Voor meer complexe taken, of als U wilt weten hoe het systeem te programmeren,
verwijzen wij U naar de Managers Manual.
Om zeker te zijn van probleemloos gebruik, bespreek het systeem met Uw
installateur of systeem manager voordat U het gebruikt.

Over het alarm systeem
Het systeem bestaat uit diverse componenten, zoals codepanelen en sensoren,
gekoppeld aan de controle unit. De controle unit is uit het zicht geplaatst en kan
gekoppeld zijn aan een externe sirene en flitslicht teneinde een audio en visueel
alarm te geven.
De controle unit kan ook gekoppeld zijn aan een alarmcentrale. Deze alarmcentrale
is verantwoordelijk voor het bellen van de politie indien er een alarm optreedt en
fungeert als een filter teneinde valse alarmen te voorkomen.
Indien Uw systeem is gekoppeld, dient U volledig de werking van het alarm te
begrijpen teneinde valse alarmmeldingen te vermijden. Teveel valse alarmmeldingen
kan resulteren dat de politie niet meer op een oproep reageert.
Gebruikerscodes en tags
Teneinde het systeem te kunnen gebruiken dient U in het bezit te zijn van een
cijfermatige “gebruikerscode” of een plastic “tag”.
Een gebruikercode is een unieke 4 of 6 cijferig getal welke door de systeem manager
aan U wordt toegekend. U dient de code op het codepaneel in te voeren elke keer
als U het systeem wenst te bedienen.
U kunt ook een tag hebben: dit is een kleine plastic ‘druppel’ welke een draadloze
code bevat. Om de tag te gebruiken, hout U de tag op niet meer dan 10 cm. voor het
codepaneel.
Zodra U Uw code heeft ingetoetst of de tag heeft aangeboden, zal het codepaneel
aangeven wat U verder dient te doen.
Afstandbediening ( optioneel)
Met een afstandbediening kunt U partities (of het gehele systeem) aan- of uitzetten
zonder gebruik van het codepaneel. Zie pagina 10 voor meer details.
Codepanelen
Uw alarmsysteem heeft minstens één, en wellicht meerdere, codepanelen in het
pand.
Vanaf het codepaneel kunt U het alarmsysteem aan- en uitzetten, alsmede
programmeren en testen.
Het codepaneel kan ook een tag reader bevatten, zodat U een tag kunt gebruiken in
plaats van een code.
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Kenmerken codepanelen
1. Display: Normaal geeft dit de datum, tijd en een
banner bericht (ingesteld door U
alarminstallateur). Als U het systeem gebruikt
geeft het display aan: tekst om U te helpen,
waarschuwingsberichten en andere systeem
informatie. De instructies in deze gids verwijzen
vaak naar de display.
2. Groene stroom led: brandt constant als er
stroom is.
3. Functie indicator: bij een defect geeft deze aan
dat er meer dan 1 bericht te resetten is (pagina
8). De indicator kan geprogrammeerd worden
door een monteur om andere condities aan te
geven.
4. Toetsen:
Tot

Toets in gebruikerscode of kies partities om aan te zetten

of

Accepteer opties weergegeven in de display

of

Verlaat de aangegeven optie zonder het systeem aan- of uit te
zetten
Scroll naar de volgende / vorige optie
Verander de setting van de weergegeven optie
Menu (alleen werkzaam na invoeren gebruikerscode). Zie
manager’s manual.

5. Klepje: een bescherm klepje. Sluit dit klepje om de toetsen te beschermen als
het codepaneel niet gebruikt wordt.
Zones
Het alarmsysteem heeft diverse “zones”. Elke zone heeft een sensor, zoals een
bewegingsdetector of een deurcontact, welke door de controle unit van het
alarmsysteem wordt gecontroleerd.
De controle unit geeft elke zone een uniek vier cijferig getal. De installateur kan de
zones namen geven teneinde U te herinneren aan de locatie.
Uw installateur heeft elke zone geconfigureerd op een bepaalde wijze te reageren als
deze is geactiveerd, afhankelijk of het systeem aan of uit staat. Bijvoorbeeld, een
zone met een bewegingsdetector kan een geheel alarm veroorzaken als het
alarmsysteem aan staat.
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Partities
De alarminstallateur groepeert zones in partities,
welke elk onafhankelijk aan of uitgezet kunnen
worden.
Uw systeem kan tot 8 partities hebben. Om U
behulpzaam te zijn kan de systeem manager
namen geven aan de partities, welke ook in het
display verschijnen, teneinde het voor U
gemakkelijker te maken.
De alarmsysteem manager geeft gebruikers
toegang tot één of meer partities naar behoefte. U
kunt alleen deze partities waartoe U toegang heeft
aan of uitzetten.
De alarminstallateur kan ook partities groeperen in
blokken. Uw gebruikerscode of tag kan blokken van
partities aan of uitzetten indien toegestaan.
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GEBRUIK VAN HET ALARM SYSTEEM
Alarm systeem aanzetten
Volg de volgende stappen om het systeem of een partitie aan te zetten:
1. Identificeer Uzelf bij het codepaneel
2. Kies de partitie(s) die U aan wilt zetten
3. Verlaat het pand en voltooi de handeling
Allereerst, controleer of iedereen de betreffende ruimtes heeft verlaten en sluit
alle deuren en ramen. U kunt niet het systeem aanzetten als een zone actief is
(zie pagina 11).
1. Identificeer Uzelf:
Op het codepaneel toets Uw code in of houdt de tag ervoor.
Als U verandert van mening, dan kunt U
in toetsen om
uit het systeem te gaan zonder het systeem aan te zetten.
2. Kies partities:
teken om
De onderste regel van het display gebruikt een
de partities aan te geven welke U kunt aanzetten. In dit
voorbeeld, kunt U aanzetten partities A1 en A2, maar niet
partities A3-A8.
Toets herhaaldelijk

om elke reeks partities te zien.

Alle partities kiezen (geheel aanzetten):
Indien U al Uw partities aan wilt zetten toets op
het pand (zie hieronder).

en verlaat

Eén partitie kiezen:
Indien U alleen één partitie aan wilt zetten, toets het nummer van
de partitie in om aan te zetten. Bijvoorbeeld, toets op
om
partitie 2 aan te zetten.
De bovenste regel van de display geeft de partitie aan welke U
gekozen heeft. Als U een andere partitie wilt kiezen, gebruik de
of de
toets.
De onderste regel geeft de partitie naam, indien de installateur
deze heeft toegevoegd.
Toets op
om de geselecteerde partitie aan te zetten. Verlaat
het pand (zie volgende pagina).
U ziet een bericht als er zones zijn overbrugd (gebruikers optie 1)
of uitgesloten (gebruikersoptie 2). Toets in en verlaat het pand
(zie hieronder).
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3. Verlaat het pand en voltooi de handeling
Verlaat het pand via de aangegeven route. De binnensirene
geeft een toon om U te waarschuwen dat het systeem aan
gaat. (Opm.: de installateur kan deze toon uitgezet hebben.)
4. Sluit de laatste deur en toets op de uitgang voltooings knop
(indien geleverd).
5. Zodra de binnensirene stopt staat het systeem aan.
Indien de verlaat toon verandert in een alarm toon, ga verder
volgens pagina 8.
Zones kunnen uitgeprogrammeerd zijn.

Aanvullende partities aanzetten
Als al één partitie van het systeem aan staat en U wilt een andere partitie aanzetten:
1. Op het codepaneel, toets Uw gebruikerscode in of houdt de
tag ervoor.
2. De onderste regel van de display geeft de partities aan waar
U toegang heeft en welke hiervan aan en uit staan. In dit
voorbeeld, heeft U toegang tot de partities A1 en A2, maar
alleen partitie A2 staat aan.
3. Toets het nummer in corresponderend met de partitie welke
om partitie 1 aan te
U aan wilt zetten. Bijvoorbeeld, toets
zetten.
4. Toets op
en volg de overblijvende handelingen. (Indien U
verdere details nodig heeft, zie pagina 5.)
Noot: Uw systeem kan zo geprogrammeerd zijn dat U één partitie uit moet zetten
voordat U een andere aan kunt zetten (dit komt meestal voor in woonhuizen). Vraag
Uw systeem manager (of de installateur) voor details.

Partitie blokken aanzetten
1. Op het codepaneel, toets Uw gebruikerscode in of houdt de
tag ervoor.
2. Toets op
3. Toets

.
of

om het blok te selecteren dat U wilt.

4. Toets
en volg de overblijvende handelingen. (Indien U
verdere details nodig heeft, zie pagina 5.)
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Alarm systeem uitzetten
Om het systeem uit te zetten, ga direct naar het codepaneel en volg de instructies in
één van de twee volgende secties afhankelijk van het geluid van de binnen sirene.
Als de binnensirene een geluid maakt:
1. Als de binnensirene een geluid maakt en U ziet het hiernaast
getoonde bericht dan heeft U de entree timer gestart (b.v.
door de detector af te laten gaan welke het Final Exit gebied
monitort.) Het geluid zal doorgaan totdat U het systeem heeft
uitgezet.
De controle unit start een alarm als U geen code intoetst of
geen tag laat zien voordat de entree timer afloopt.
2. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het
codepaneel.
De controle unit zet het systeem uit.
De controle unit zet die partities uit welke door de systeem
manager aan Uw gebruikerscode zijn toegewezen.
Als de binnensirene geen geluid maakt (U heeft niet de entree timer gestart):
1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het
codepaneel.
2. De onderste regel van de display geeft de partities aan waar
U toegang heeft en welke aan en uit staan. In dit voorbeeld,
heeft U toegang tot partities A1, A2 en A3, maar alleen
partities A2 en A2 staan aan. (toets
om partities in andere
reeksen te zien.) U kunt nu één van de volgende handelingen
doen:
Alle partities uitzetten:
Toets in
. Dit zet alle partities uit welke weergegeven worden als aan.
Een partitie aanzetten die uitstaat:
Toets het nummer van een partitie in welke nu uit staat, b.v. toets
aan te zetten (zie pagina 6).

om partitie 3

Een enkele partitie uitzetten:
Toets het nummer in van een partitie die aan staat, b.v. toets
om partitie 2 aan te zetten.
De display geeft de partitie aan die U uit wilt zetten. Indien U een
andere partitie wilt kiezen, gebruik de
of de
toets. (Toets
om de partities in andere reeksen te zien.) De onderste regel
geeft de naam van de partitie weer als de systeem manager
deze ingevoerd heeft.
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Toets

om de geselecteerde partitie uit te zetten.

Een blok partities uitzetten:
Toets

.

Toets

of

om het gewenste blok te kiezen.

De display geeft het blok aan welke U gekozen heeft.
Toets

om het geselecteerde blok uit te zetten.

Wat te doen als het alarm afgaat
Als er een alarm is geweest en U wilt de sirenes uitzetten:
1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het
codepaneel. Dit zet de binnen- en buitensirenes uit.
Als Uw gebruikerscode geen toegang heeft tot de partitie
welke in alarm is, dan gaan welk de binnen- en buitensirenes
uit als U Uw code of tag gebruikt, maar reset niet de flitser of
andere outputs.
2. De display geeft tijdelijk details aan van het alarm, evenals de
zone welke het alarm heeft veroorzaakt en de tijd en datum.
3. De display geeft een ALERTS boodschap. U dient het
systeem te resetten zoals hieronder beschreven.

Het systeem resetten
Het systeem resetten laat U de ALERTS zien welke geweest zijn en verwijderd de
ALERT boodschap van de hoofd display. In sommige gevallen, kunt U Uw
alarmsysteem niet aanzetten voordat het systeem gereset is.
Elke gebruiker kan de sirenes uitzetten en de alert boodschap zien, maar bij
sommige alarmmeldingen is er een monteur of een speciale reset code (pagina 9)
nodig om het systeem te resetten.
De sirene van het codepaneel kan om de minuut een waarschuwingsgeluid geven
als het systeem gereset moet worden.
Hoe het alarm systeem te resetten:
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1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het
codepaneel als U de ALERTS op het display ziet.
2. De display geeft aan hoeveel alarmmeldingen er zijn (één in
het voorbeeld links).
3. Toets
om achtereenvolgens elk bericht te bekijken (zie
verder pagina 12).
U kunt

intoetsen om de alarm boodschappen te stoppen.

4. U zult het bericht zien zoals hiernaast aangegeven als U elk
bericht heeft gezien. Toets
om het systeem te resetten.
De ALERTS boodschappen moeten niet meer aangegeven worden, tenzij:
• De fout er nog steeds is (b.v. een hoofdstoring).
• U een monteur dient te bellen.
• Een remote reset code nodig is (zie hierna).

De remote reset code krijgen (deze is in Nederland niet van toepassing)
U zult dit scherm zien als U een remote reset code nodig heeft
van de alarmcentrale.
Hoe de remote rest code te verkrijgen en te gebruiken:
1. Toets

bij dit bericht.

2. Maak een notitie van de opgegeven code. De code kan 4 of 6
cijferig zijn. (De bovenste regel van de display kan aangepast
zijn door U installateur.)
3. Neem contact op met de alarmcentrale en geef de code door.
De alarmcentrale zal U details vragen over het alarm. Als er
geen monteur langs hoeft te komen, zal de centrale U een
remote reset code geven.
4. Toets de remote reset code in. De display wijzigt zodra U het
eerste getal van de reset code intoetst, zoals aangegeven in het
linker voorbeeld.
5. Toets

als de code compleet is.
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Andere handelingen
Speciale gebruikerscodes
Afhankelijk van de wijze waarop U systeem is geprogrammeerd, kan indien U een
gebruikerscode invoert:
• Een stil alarm melding genereren, welke aangeeft dat U gedwongen wordt het
pand in te gaan.
• Een geheel overval alarmmelding genereren.
• Isoleren van (shunt) zones. Als u de code intoetst zal dit de zones weer
herstellen.

Overval alarm op het codepaneel
Als de installateur op het codepaneel overval alarmen heeft ingevoerd, zal als U de
toetsen 1 en 3 intoetst een overval alarm genereren.
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GEBRUIK VAN EEN AFSTANDBEDIENING
Een afstandbediening is een klein apparaat welke U aan een sleutelbos kunt
bevestigen. De afstandbediening heeft vier knoppen en een klein lampje welke
oplicht als de afstandbediening een signaal geeft. Geleverd vanuit de fabriek zijn drie
knoppen geprogrammeerd om partities aan te zetten en de vierde om alle partities uit
te zetten:

1.
2.
3.
4.
5.

knop 1: partitie(s) aanzetten
knop 2: partitie(s) aanzetten
knop 3: partitie(s) aanzetten
knop 4: alle partities uitzetten
LED

De installateur programmeert het systeem zodat alle individuele afstandbedieningen
herkend worden (ze hebben allemaal een unieke elektronische identiteit). Uw
systeem manager kan de knoppen 1 tot 3 programmeren om verschillende partities
aan te zetten en knop 4 om bepaalde partities uit te zetten (i.p.v. alle partities). Als
Uw systeem manager U een afstandbediening geeft, zorgt U er voor dat U de
functies van alle knoppen begrijpt.
Merk op dat U een knop minstens twee seconden dient in te drukken teneinde de
afstandbediening in werking te stellen. Deze vertraging is bedoeld zodat de
afstandbediening niet per ongeluk af kan gaan in Uw broekzak.
Aanzetten
Controleer of het systeem uit staat. Sluit alle ramen en deuren.
1. Toets de betreffende knop in van de afstandbediening.
De binnensirenes geven de verlaat toon en het display van het codepaneel geeft
de gebruikelijke verlaat boodschappen aan.
2. Verlaat het pand door de uitgang en verzeker U er van de deur goed te sluiten.
Aan het eind van de exit tijd stopt de verlaat toon en is de geselecteerde
partitie(s) aan gezet.
Als U een fout toon hoort welke aangeeft dat er nog een zone actief is, kunt U
doorgaan met het systeem aan te zetten. Zie de volgende pagina.
Uitzetten
1. Betreedt het pand door de aangegeven toegangsdeur.
2. Toets op knop 4 van Uw afstandsbediening.
Het systeem gaat uit. De display geeft het standby scherm aan.
Bedenk dat de afstandbediening geprogrammeerd kan zijn om enkele partities uit te
zetten, maar andere niet.
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FOUTMELDINGEN
Het systeem aanzetten met actieve zones
Overzicht
Als u het systeem aan wilt zetten met een of meer actieve zones, zal de controle unit:
OF het aanzetten stopzetten en zullen de binnensirenes een enkelvoudige lage fout
toon geven, teneinde Uw aandacht te vestigen op de display.
OF de binnensirenes zullen herhaaldelijk hoge tonen geven om aan te geven dat U
de installatie niet aan kunt zetten en een alarm geven aan het einde van de verlaat
tijd.
Enkelvoudige fout toon
1. Het systeem geeft een fout toon en onderbreekt de exit
procedure.
2. De display geeft de actieve zones aan.
3. Onderzoek waarom de zones actief zijn en herstel hiervan
de oorzaak (zie notities).
4. Zodra alle zones klaar zijn, geeft de display de hiernaast
vermelde tekst aan. Toets
om de exit procedure
opnieuw te starten. Ga door als gebruikelijk.
Om de aanzet procedure te verlaten zonder de actieve zones te herstellen,
.
toets
Uw systeem kan U toestaan door te gaan met aanzetten met enkele actieve
zones. U dient aan Uw installateur te vragen welke zones dit zijn. Indien U
deze zones actief kunt laten, toets
om door te gaan met aanzetten. (Als U
de afstandbediening gebruikt, toets nogmaals de knop in.)
“Dee dah dee dah”
1. Het systeem geeft een hoog, snel herhalende toon en de
display geeft achtereenvolgens de actieve zones weer.
Teneinde de aanzet procedure te verlaten zonder de actieve
zones te herstellen, toets in Uw gebruikerscode en toets
als U het systeem dient uit te zetten.
2. Onderzoek waarom de zones actief zijn en herstel de
oorzaak.
3. Als alle zones goed zijn, ga verder met de exit procedure.
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Indien U de zones niet kunt herstellen voor het eind van de exit tijd en U kunt het
systeem niet aanzetten met deze zones actief, dan:
1. De binnensirene en het flitslicht gaan aan en de display geeft
de hiernaast vermelde boodschap aan.
2. Toets in Uw gebruikerscode of houdt de tag voor de display
om de sirenes uit te zetten en opnieuw het systeem aan te
zetten.
Indien Uw systeem verbonden is met een alarmcentrale, zal dit alarm niet de politie
waarschuwen. U dient U alarminstallateur te vragen de betreffende zones te
controleren.

Noodberichten
Hiernavolgend geven wij U de betekenis van de boodschappen welke U te zien kunt
krijgen als U het systeem reset (pagina 8). Neem contact op met Uw installateur als
er problemen zijn die U niet op kunt lossen.
Er is een zone in alarm. De display geeft het zone
nummer samen met de tijd en datum.
Het alarmsysteem signaleert een fout in de communicatie
met de meldcentrale. U kunt het systeem niet aanzetten
voordat de fout is hersteld.
Er is een 230V stroom uitval en het systeem draait op de
noodaccu. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de
stroomvoorziening is hersteld. Indien de fout aanhoudt, zal
de noodaccu leeg raken.
De noodaccu heeft een fout of is afgekoppeld. U kunt het
systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem
contact op met Uw alarminstallateur.
De deksel van de controle unit is verwijderd. U kunt het
systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem
contact op met Uw alarminstallateur.
De deksel van een extern apparaat gekoppeld aan de
controle unit is verwijderd. U kunt het systeem niet
aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op met
Uw alarminstallateur.
De deksel van de sirene is verwijderd. U kunt het systeem
niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op
met Uw alarminstallateur.
Eén of meerdere zones ontbreken gedurende een routine
test van de alarminstallateur. U kunt Uw systeem nog
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steeds aan- en uitzetten, maar U dient contact op te
nemen met Uw installateur.
De display geeft dit bericht al het tamper circuit van een
zone is geactiveerd. Neem contact op met Uw installateur.
Een monteurscode of remote reset code dient ingevoerd
te worden om het systeem weer aan te zetten.
Neem contact op met uw installateur om het systeem te
resetten.
U dient de alarmcentrale te bellen voor een remote reset
code (zie pagina 9).

Andere berichten
Het alarmsysteem heeft een onderhoudscontrole nodig. U
kunt nog steeds het systeem aan- en uitzetten maar U
dient contact op te nemen met Uw installateur.
De hardware configuratie van het alarmsysteem is
gewijzigd. U kunt het systeem niet aanzetten.
Dit bericht verschijnt als een codepaneel afgesloten is
nadat meerdere malen een verkeerde code is ingetoetst.
Na vijf minuten gaat het bericht weg en is het codepaneel
weer vrij.
De controle unit heeft een zelfwerkende eigenschap dat
bepaalde partities aan- en uitzet op vooringestelde tijden.
Het codepaneel geeft dit bericht één minuut voordat de
partities gaan schakelen en de binnensirenes geven een
geluid elke tien seconden om U te waarschuwen het
gebied te verlaten. Als U de juiste gebruikerscode heeft
kunt U de inschakeling vertragen door Uw code in te
toetsen en de “defer setting” optie te kiezen.
Een monteur van de alarminstallateur is in het gebouw en
in het systeem ingelogd. U kunt het systeem als normaal
bedienen. Het bericht verdwijnt zodra de monteur uitlogt.
Een andere gebruiker vraagt toegang tot het systeem. U
kunt het codepaneel niet gebruiken totdat dit bericht
verdwenen is.
Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op externe
zone X. Neem contact op met de installateur.
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Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op de
externe sirene. Neem contact op met de installateur.
Kan niet aanzetten vanwege een fout van één of meer
componenten (is aangegeven). Neem contact op met de
installateur.
Kan niet aanzetten vanwege een fout van één of meer
zones (is aangegeven). Toets op
om de zone te
bekijken welke in storing is. Neem contact op met de
installateur.
Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op de
controle unit. Neem contact op met de installateur.
Kan niet aanzetten omdat er geen stroomvoorziening is op
de controle unit. Herstel de fout of geef de fout door aan
de installateur.
Kan niet aanzetten in verband met een telefoonlijnstoring.
Herstel de fout of geef de fout door aan de telefoon
provider.
Het codepaneel is afgesloten van het systeem (gewoonlijk
door een sleutelschakelaar) en kan niet gebruikt worden.
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HET LOG (GEHEUGEN) GEBRUIKEN
Met deze optie kunt U de inhoud van het geheugen inkijken. Het log bevat de datum
en tijd van de systeem gebeurtenissen, zoals partities die zijn uitgezet, zones die
overbrugd zijn, overval codes die zijn geactiveerd en communicatie problemen.
1. Toets

om deze optie te selecteren.

2. Toets

om “view log” (log inkijken) te selecteren.

3.
3. Toets

of

om door de gebeurtenissen te lopen

( geeft de oudere gebeurtenissen weer). Om naar een
volgende gebeurtenis van een bepaald type te gaan
toets:
1 = alarm
6 = gebruiker codes
2 = 24 uurs alarm
7 = partities aan
3 = brand alarm
8 = partities uit
4 = overval alarm
9 = binnenkomst
5 = zone tamper
4. Indien gewenst, toets

om verdere details weer te

Geven. Door
in te toetsen kunt U speciale gebeurteNissen van een bepaalde offset (positie) in het log
Bekijken.
5.Toets

om het scherm te verlaten.
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