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BEKNOPTE GEBRUIKSHANDLEIDING
SCANTRONIC 9851 & 9752
Gefeliciteerd met de aanschaf van de SCANTRONIC 9851 & 9752, hieronder een beknopte gebruikers handleiding. In dit voorbeeld
hebben we voor het gemak de standaard code 1234 gehanteerd, uiteraard is deze code na installeren van uw systeem niet meer
actief. Indien u een tag heeft kunt u deze ook gebruiken. Er is ook nog een mogelijkheid de tag plus uw code te gebruiken. (Voor een
uitgebreide handleiding verwijzen wij U naar onze site: www.kleist.nl, ‘download handleidingen’.)

A. INSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM
U toetst de code 1234 gevolgd door
rechts onderaan, u gebruikt uw tag of uw code plus tag. Hierna hoort u een gelijkmatige toon.
Dit betekent dat alle contacten op de deuren en/of ramen een gesloten contact hebben en de PIR-melders geen beweging meer
zien. Na de uitlooptijd (meestal 30 seconden) is het systeem ingeschakeld en actief. LUISTER OF ER INGESCHAKELD WORDT OF
KIJK NAAR DE FLITSER, WELKE EEN AANTAL KEER AANGAAT WANNEER HET SYSTEEM GOED INGESCHAKELD IS.

B. UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM
Ga het pand binnen via de daarvoor bestemde deur en ga zonder oponthoud naar het codebediendeel, u hoort tijdens het binnen
treden een signaal op het codebediendeel ter herkenning van de inlooptijd. U toetst de code 1234, u gebruikt uw tag of uw code plus
tag. U hoort 2 pieptoontjes. Het display geeft aan dat het systeem uitgeschakeld is. De tekst in het display blijft enige tijd staan. Die
gaat automatisch op de datum en tijd terug.

C. BRANDALARM MELDINGEN VAN UW SYSTEEM
Het systeem geeft een brandalarm met een 2-tonig signaal via het codebediendeel en sirene. Op het display staat de tekst “BRAND”.
1. Verlaat het gebouw en bel de brandweer. Probeer het systeem niet uit te schakelen.
2. Nadat de brandweer de toegang tot het pand heeft vrijgeven, handelt u verder vanaf punt E.

D. INBRAAKALARM MELDING VAN UW SYSTEEM
WAARSCHUWING!!!! BIJ HET GEACTIVEERDE ALARM KAN HET ZIJN DAT ER EEN INDRINGER NOG IN UW PAND IS.
Bij een inbraakmelding loopt u eerst rond het pand om te kijken of er daadwerkelijk inbraakschade te zien is. Als dit het geval is
waarschuwt u eerst de politie voordat u het pand betreedt. Nadat de politie de toegang tot het pand heeft vrijgegeven handelt u
verder vanaf punt E.

E. UITSCHAKELEN VAN SYSTEEM NA MELDING
1. Ga het pand binnen via de daarvoor bestemde deur en ga zonder oponthoud naar het codebediendeel.
2. Toets uw toegangscode 1234, u gebruikt uw tag of uw code plus tag. De sirene(s) stoppen en u hoort 2 piepjes ter bevestiging dat
het systeem is uitgeschakeld. Het display toont de alarmmelding en de daarbij behorende melder die geactiveerd werd.
3. Overtuig u ervan dat de oorzaak van de melding is weggenomen. Vervolg met het herstel (RESET) van het systeem onder punt G.

F. SABOTAGE MELDING
Wanneer er een sabotagemelding in het display staat aangegeven, kunt u het systeem alleen uitschakelen met uw code 1234
gevolgd door
rechts onderaan, u gebruikt uw tag of uw code plus tag. Echter kan en mag een reset van het systeem alleen door
de installateur gedaan worden. Dit i.v.m. eventuele schade aan het systeem en/of kabels.

G. HERSTELLEN VAN SYSTEEM (RESET)
Er zijn twee mogelijkheden om uw systeem te herstellen.
rechts onderaan, u gebruikt uw tag of uw code plus tag. Op het display verdwijnt de
1. U toetst uw code 1234 gevolgd door
melding en uw systeem is weer vrijgegeven en normaal. Indien dit niet lukt is waarschijnlijk de tijd verstreken. Nu dient U wederom
rechts onderaan, u gebruikt uw tag of uw code
Uw code 1234 in te toetsen, gevolgd door nogmaals uw code 1234 gevolgd door
plus tag
2. Als het middelste lampje brandt links naast het display (Sleutel) dan kunt u het systeem niet zelf herstellen. Dan kan en mag
alleen de installateur dit doen. U dient de installateur te bellen om het systeem te herstellen. Dit kan 24-uur per dag onder nummer
0206400522.
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H. GEHEUGEN INZIEN
Het alarmsysteem slaat de laatste 250 gebeurtenissen op. Om het gebeurtenisgeheugen op te roepen, gaat u als volgt te werk:
Voer een geldige gebruikerscode in of gebruikt uw tag.
Het codepaneel toont: “selecteer”.
Druk op de toets: 5
De LCD-display toont nu de jongste gebeurtenissen als eerste.
Om binnen het gebeurtenisgeheugen vooruit en achteruit te bladeren, gebruikt u toets 1 om vooruit te bladeren of toets 3 om
achteruit te bladeren.
om tussen de gebeurtenis en datum/tijd te wisselen.
Druk op de toets
Druk op de toets X om het gebeurtenisgeheugen te verlagen.
Het gebeurtenisgeheugen kan niet door de programmeur en niet door de gebruiker gewist worden.

I. TOEGANGSCODE WIJZIGEN
Om uw toegangscode te wijzigen dient u de uitgebreide handleiding te raadplegen. Indien u de toegangscode door de installateur wil
laten wijzigen, dient u contact met ons op te nemen.

J. DWANGCODE
ALS ER IN UW SYSTEEM EEN DWANGCODE GEPROGRAMMEERD IS, DAN MAG U DEZE CODE ALLEEN GEBRUIKEN ALS U
ONDER DWANG MOET UITSCHAKELEN. BIJVOORBEELD: U WORDT OVERVALLEN BIJ HET BINNENTREDEN VAN HET
PAND EN GEDWONGEN HET SYSTEEM UIT TE SCHAKELEN. U TOETST DE DWANGCODE IN EN HET SYSTEEM SCHAKELT
OOK DAADWERKELIJK UIT. GEEN SIRENE EN GEEN FLITSER ACTIEF, MAAR WEL DE MELDING NAAR DE MELDKAMER DIE
DE POLITIE WAARSCHUWT OM IN UW PAND TE KOMEN KIJKEN. OOK ALS HET SYSTEEM UITGESCHAKELD IS EN ER EEN
OVERVAL GAANDE IS BIJ BIJVOORBEELD EEN KASSA, KUNT U DE DWANGCODE INTOETSEN OM ZO EEN
OVERVALMELDING TE MAKEN BIJ DE MELDKAMER. DEZE CODE KRIJGT U VAN DE BEVEILIGINGSMANAGER EN DIENT
ALLEEN GEBRUIKT TE WORDEN VOOR DAADWERKELIJKE NOODSITUATIES.

K. DEURBEL IN-/UITSCHAKELEN
Uw systeem kan het geluid van een deurbel (ding-dong) genereren als een bepaalde deur opengaat terwijl het systeem is
uitgeschakeld. Om de deurbel in- of uit te schakelen:
1. Toets uw toegangscode 1234, u gebruikt uw tag of uw code plus tag.
2. Toets '7'.
Het display toont:
Als u nogmaals toets '7' indrukt schakelt u de deurbel uit.
3. Toets

.

L. OPROEP NAAR DOWNLOADER
Indien uw installateur verzoekt om een verbinding met het alarm netwerk via de Downloader te maken, volgt u de onderstaande
procedure:
1. Toets uw toegangscode of gebruik uw tag.
2. Toets 0
Het display toont:
.

3. Toets 1 op aanwijzing van de installateur gevolgd door

M. SYSTEEMTIJD EN –DATUM INSTELLEN
Het controlepaneel bevat een klok/kalender die loopt zolang er spanning aanwezig is (netspanning/noodstroomaccu). Het systeem
gebruikt deze klok voor meldingen in het logboek. Als de voedingsspanning wegvalt, of de accuspanning (te) laag is raakt de klok
ontregeld. U kunt tijd en datum ook wijzigen bij de overgangen van zomer- en wintertijd. Alleen Gebruiker 01 kan deze instellingen
wijzigen.
Instellen van tijd en datum:
1. Toets de toegangscode van gebruiker 01.
2. Toets “6”. Het display toont de datum
3.

Toets twee cijfers voor de dag gevolgd door

4.

Toets twee cijfers voor de maand gevolgd door

5.

Toets twee cijfers voor het jaar gevolgd door

.
.
. Het display toont de tijd.

6. Toets twee cijfers voor het uur gevolgd door .
7. Toets twee cijfers voor de minuten gevolgd door
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