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Gebruikershandleiding

De fabrikant beveelt aan om het systeem minstens één keer per maand te testen.

Geen enkele onderdeel van de centrale kan door de gebruiker vervangen worden, 
alleen een erkende installateur kan de Kyo 100 of 300 herstellen.

Bentel Security zal geen enkele verantwoordelijkheid opnemen voor ondergane 
schade die te wijten is aan een foutief gebruik of installatie van het product

Het systeem moet in overeenstemming met de instructies en geldende wetten en 
regelgevingen geplaatst worden.

Bentel Security verklaart dat de centrales Kyo 100 en Kyo 300 in overeenstemming 
zijn met de wezenlijke vereisten van de Europese richtlijn 1999/5/EG. De volledige 
verklaring van overeenstemming R&TTE kunt u terugvinden op volgende site
 www.bentelsecurity.com/dc.html

Kyo 100 en 300 zijn in overeenstemming met CEI 79/2 2de editie 1993 
-prestatieniveau II. 

Kyo 100 en 300 hebben het keuringsnummer INCERT C0040070.
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Bediening via klavier

Lees het volgende hoofdstuk aandachtig om een beeld te krijgen hoe u de centrale 
kan besturen via de verschillende klavieren. De klaviertypes Alison/S, Alison-DV, 
Alison-DVP, Alison/32LP et MIA-D zijn gelijkaardig met uitzondering van volgende 
punten :

De MIA-D heeft een groter scherm en 6 sneltoetsen om onmiddellijk alarm te 
activeren (brand, paniek,… te programmeren door de installateur)

De Alison-DV is kleiner, maar bezit een ingebouwde microfoon en luidspreker 
voor vocale toepassingen.

De Alison/S is identiek aan de Alison-DV maar is niet uitgerust met microfoon 
of luidspreker (dit type is NIET compatibel met de Kyo300).

De Alison-DVP is identiek aan de Alison-DV maar bezit een geïntegreerde 
badgelezer.

De Alison/32LP is een LED klavier met geïntegreerde badgelezer. Enkel 
gebruik voor diagnose, programmatie is hier niet mogelijk vanuit dit type. 

 
Figuur 1 : de verschillende types a) MIA-D  b) Alison-DV  c) Alison 32LP.
1. Functie LED’s  2.Beeldscherm 3.Microfoon 4.Toetsen   5. Informatiekaart
6.op/neerklapbaar deksel   7.sneltoesten (supertoetsen)

OPMERKING : de 32 LED’S van de Alison 32/Lp corresponderen met de 
verschillende groepen van uw systeem (32 voor de KYO 300, 16 voor de KYO100). 
De LED die overeenstemt met een groep reageert als volgt : aan indien deze groep 
gewapend is, gedoofd indien de groep ontwapend is, knipperend (traag) bij detectie 
van alarm of sabotage in een ontwapende groep, snel knipperend bij detectie van 
alarm of sabotage in een gewapende groep.
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Contrast

Om het contrast van het scherm te wijzigen drukt u op :
  om het contrast te verhogen
 om het contrast te verlagen

Helderheid
Om de helderheid van het scherm te wijzigen drukt u op :

 om de helderheid te verhogen
 om de helderheid te verlagen

Supertoetsen
Indien uw installateur de « supertoetsen » heeft geprogrammeerd, hebt u de 
mogelijkheid om acties uit te voeren zonder een code in te voeren.

MIA Alison Activation

     - Beide toetsten ingedrukt houden
    - Beide toetsten ingedrukt houden

    - Beide toetsten ingedrukt houden
Toets  +/- 3 sec. ingedrukt houden

Toets  +/- 3 sec. ingedrukt houden

Toets  +/- 3 sec. ingedrukt houden

Afhankelijk van de instellingen kunnen activeren de « supertoetsen»  :

Elektrische apparaten 

De digitale telefoonkiezer

De vocale telefoonkiezer

De « supertoetsen» reageren onmiddellijk, u hoort een « beep » signaal ter 
bevestigen van het commando
De « supertoetsen » kunnen worden ingesteld voor verschillende functies op 
verschillende klavieren.

Auditieve en visuele signalen op het klavier
LEDS
In onderstaande tabel kunt u de betekenis terugvinden van de LED signalen op de 
verschillende klavieren.
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LED SIGNALEN OP KLAVIEREN 
Symbool BETEKENIS

Uit : alle groepen waartoe dit klavier behoord zijn ontwapend.
Aan : tenminste één van de groepen waartoe dit klavier behoord is 
gewapend.
Traag knipperend : de functie « stop alarmen » is geactiveerd.
Snel knipperend : de functie « stop alarmen » is geactiveerd en minstens 
één van de groepen waartoe dit klavier behoord is gewapend.
Uit : geen alarmen.
Aan : Zone alarm in geheugen.
Traag knipperend : sabotage.
Snel knipperend : Alarm en sabotage op minstens 1 zone.
Uit : geen fouten .
Aan : ten minsten één fout gedetecteerd.
Traag knipperend : minstens één zone in test.
Snel knipperend : minstens één zone in test en een fout gedetecteerd.
Uit : geen vocale boodschappen opgenomen.
Aan : ten minste één vocale boodschap opgenomen.                              (*)
Uit : Ten minste 1 (niet overbrugbare) zone open.
Aan : Klaar voor wapening (alle niet overbrugbare zones in rust).

                                  (**)
Uit : Geen sabotage.
Traag knipperend : Sabotage in geheugen.
Snel knipperend : Sabotage.                                                                 (**)
Uit : Centrale gesloten.
Brandt : Centrale geopend (**)
Uit : Alle zones waartoe het klavier behoord zijn onoverbrugd.
Aan : ten minste 1 zone waartoe het keypad behoord is overbrugd       (**)
Uit : De centrale is niet geconfigureerd voor teleservice oproepen.
Aan : De centrale is geconfigureerd voor teleservice oproepen.
Traag knipperend : De centrale is in programmeerfase.
Snel knipperend : gebruiker menu actief.                      (**)

NOTA: De alarm en tamper evenementen weergegeven gaan het altijd over zones van 
een groep die aan het klavier zijn toegekend. De zones van andere groepen worden 
niet in aanmerking genomen.
(*) Enkel voor MIA/D, Alison/DV en Alison/DVP
(**) Enkel voor Alison/32LP

 
Beeldscherm

In rust geeft de eerste regel het uur en de datum weer.
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Als de centrale een alarm of een sabotage heeft geregistreerd op een zone (led zal 
knipperen in functie van het soort alarm), zal de eerste lijn de betrokken zone 
aangeven.

Als de centrale meerdere alarmen of sabotage heeft geregistreerd, zal de eerste lijn 
de betrokken zones aangeven. (een voor een weergegeven met 3 sec. interval).

De tweede lijn geeft informatie weer over de status van de groepen (gewapend, 
ontwapend, …).
 
 De Kyo 300 beheert 32 groepen en de Kyo 100 16. Slechts 8 groepen kunnen 

worden weergegeven op het scherm van een klavier. Daarom zal de n° onder de 
groep slechts overeenkomen als het klavier de 8 eerste groepen van de centrale 
weergeeft.

Wapeningsstatus van de groepen op klavier met scherm
Eerste Mode Resultaat

I Wapenen Alle zones toegewezen aan deze groep worden gewapend

D Deel De zones van deze groep met het attribuut deelbeveiliging 
worden gewapend, de andere zones wijzigen niet van status.

S Onmiddellijk Gedeeltelijke bewapening waarbij de in- en uitgangstijden 
worden overgeslagen.

U Ontwapenen Alle zones toegewezen aan deze groep ontwapenen.

- Niet actief Deze groep is niet toegewezen aan dit klavier en kan dus niet 
bestuurd worden vanaf dit klavier.

Nota : Als een groep één of meerdere alarmen in geheugen heeft zal de letter knipperen.

De fouten worden in het rechter deel van de tweede lijn aangeduid. De aanwezigheid 
of in het geheugen opgenomen fouten worden door een « X » boven het 
overeenkomstige symbool aangeduid.

Fouten
Symbool Aangedui

d Door
Betekenis

X
Aan : Sabotage van de centrale.
Knipperend : De sabotage is niet langer aanwezig maar 
opgenomen in geheugen.

X
Aan : Sabotage systeem.
Knipperend : De sabotage is niet langer aanwezig maar 
opgenomen in geheugen.
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X

Brandt : Sabotage randmodule (klavier, lezer, uitbreiding, 
…).
Knipperend : De sabotage is niet langer aanwezig maar 
opgenomen in geheugen.

X
Brandt : Foute sleutel/kaart aan lezer.
Knipperend : Minstens één foute sleutel/kaart evenement in 
geheugen.

X

Brandt : Een randapparaat (klavier, lezer, uitbreiding, …) 
ontbreekt.
Knipperend : Minstens één ontbrekend randapparaat 
evenement in geheugen..

NOTA : Installateur reset is noodzakelijk om de signalisaties van fouten uit te wissen.

Als de installateur met uw centrale kan communiceren (Teleservice) , zal boven de 
sleutel aangeduid zijn.

Als de centrale klaar is om op een telefonisch verzoek te antwoorden (antwoord 
apparaat), zal aanwezig zijn boven het hoorntje van telefoon. 

Als de telefoonlijn bezet is of er een telefoonlijn fout is zal boven de telefoon 

aangeduid zijn.

Telefoon
Symbool Aangeduid 

door
Betekenis

Aan : Teleservice actief
Uit : Teleservice inactief
Aan : antwoordapparaat aan
Uit : antwoordapparaat uit
Aan : Lijn bezet
Uit : Lijn vrij
Knipperend : Fout telefoonlijn

BUZZER
Het klavier laat aan biep horen telkens men een toets indrukt.
Verder word is er ook een toon bij:

Uitgangstijd (trage biep)

 ingangstijd (snelle biep)

Signaal automatische wapening ( 4 bieps)

Een foutief commando zal worden aangegeven door en langere biep.
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Basis commando’s
U kunt 9 basiscommando’s bekomen door uw code samen te stellen en door op de 
overeenkomstige toets te duwen. Alle commando’s, behalve de visualisering van de 
defecten of de uitgesloten zones, vereisen een geldige code.

Basis commando’s
<code>+ Totale wapening

<code>+ Ontwapenen

<code>+ Wapening type A

<code>+ Wapening type B

<code>+ Wapening type C

<code>+ Wapening type D

<code>+ Gebruikers menu
Visualisering van de defecten
Visualisering van de uitgesloten 
zones

 De commando’s beïnvloeden enkel de groepen die gemeenschappelijke zijn voor 
de code en het klavier waarop deze is ingegeven.

 Indien u na het invoeren van een code niet binnen de 30sec. op een toets drukt 
zal het klavier terug in rust keren.

De ingave van een foute code wordt weergegeven door een lange biep en volgend 
scherm:

TOTALE WAPENINNG  <code>+
Dit commando wapent alle groepen die zijn toegewezen aan dit klavier en de 
gebruikte code.
 Gebruik nooit de paniek code om het systeem te wapenen, dit activeert de 

geprogrammeerde acties indien een paniekcode wordt ingegeven.

TOTALE ONTWAPENING <code>+
Dit commando ontwapent alle groepen die zijn toegewezen aan dit klavier en de 
gebruikte code.

Ontwapening onder dwang : De ontwapening uitvoeren door een paniekcode te 
gebruiken. De centrale zal de gemeenschappelijke groepen tussen het klavier en de 
code ontwapenen en zal de geprogrammeerde taken voor paniek uitvoeren zonder 
dat er signalisatie optreed van overdracht (normaal wordt bij overdracht  
weergegeven).
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Ontwapening met een patrouille code : Indien de groepen door en patrouille codes 
worden ontwapend wapenen zij zich terug na het verstrijken van de patrouille tijd.

WAPENING TYPE A , B, C, D  <code>+ of of  of 

 Gebruik nooit de paniek code om het systeem te wapenen in type type A, B, C of 
D, dit activeert de geprogrammeerde acties indien een paniekcode wordt 
ingegeven.

Elke gebruikscode kan geprogrammeerd worden om 4 verschillende wapeningen te 
doen: de types A, B, C en D. Voor elk wapeningstype, zal de installateur 
geprogrammeerd hebben welke groepen zullen gewapend worden, welke groepen 
zullen ontwapend worden en welke groepen niet wijzigen van status.

 Opdat een groep kan gewapend of ontwapend worden vanaf een klavier, moet 
het klavier ook toegang hebben tot deze groepen.

SNELLE WAPENING  (klavieren met scherm)

Als de keuze van snel wapening is geactiveerd, zult u de mogelijkheid hebben om te 
wapenen zonder een code te moeten invoeren. Het te verloop is als volgt:

1. Druk op  en houd deze toets ongeveer 3sec. ingedrukt. Het klavier zal 
eerst een biep geven, vervolgens na de 3sec. een tweede biep.

2. Na de 2de biep de toets loslaten, u krijgt dan op het scherm:

3. U hebt nu 4 sec. Om op of of  of  te drukken om de 
overeenkomstige wapening uit te voeren. Indien u geen toets indrukt zal de 
centrale een snelle wapening uitvoeren op alle partities waartoe het klavier 
toegang heeft.

De snelle wapening beinvloedt die groepen die aan het klavier zijn toegewezen en 
die aan de snelle wapening zijn toegewezen.
 Uw installateur zal u verduidelijken welke klavieren u kunt gebruiken om welke 

groepen in te schakelen. 

OPMERKINGEN BIJ WAPENEN
Indien u een groep wapent met een uitgangstijd zal het klavier langzaam biepen om 
het verstrijken van de uitgangstijd weer te geven. Indien U meerdere groepen wapent 
met verschillende uitgangstijden zal het klavier langzaam biepen totdat de tijd van 
alle te wapenen groepen is verstreken ; de verschillende groepen worden echter wel 
onmiddellijk gewapend na het verstrijken van hun uitgangstijd. 

Wanneer u een wapening aanvraagt aan een klavier, controleert de centrale :
 Open zones
 Niet-actieve zones

KYO 100 / 300 10 September 2008

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



Gebruikershandleiding

 overbrugde zones

De wapening zal zich onmiddellijk voltrekken als geen van de hierboven beschreven 
evenementen aanwezig is.

Indien een van deze evenementen aanwezig is zal het scherm de overeenkomstige 
boodschap weergeven.

 Druk op , en gebruik de pijltjestoetsen om de betrokken zones te bekijken. 

 Druk op  om de wapening te annuleren, controleert vervolgens dat de 

overeenkomstige deuren en ramen goed zijn gesloten of dat er geen 
beweging is bij de aangegeven detectors.

 Probeer opnieuw.

 Alle open zones moeten worden gesloten voor het wapenen, anders 
genereert de centrale een alarm bij het wapenen.

Bij deze melding :
 Druk op  om de niet-actieve zones te bekijken.

 Druk op  om de wapening te annuleren en probeer opnieuw nadat er door 

de ruimte is gelopen indien de betreffende zones detectors zijn, anders 
open/sluit ramen of deuren indien het magneetcontacten betreft.

Bij deze melding: 
 Druk op  om de overbrugde zones te bekijken. Verzekert u ervan dat geen 

enkele zone onopzettelijk is overbrugd. Indien nodig druk op  om een 
overbrugde zone op te nemen in de wapening. Druk dan op  om de groepen 
te wapenen.

 Indien niet alle zones zijn opgenomen in de wapening wordt het 
veiligheidsniveau aanmerkelijk verlaagd. 
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In volgend voorbeeld is zone 5 overbrugd.

U kunt de andere zones visualiseren door op toets  of te drukken, u kunt 
eveneens de zone opnieuw opnemen in de beveiliging door op  te drukken.

Gebruik  of  om de zones die open, inactief of overbrugd zijn na elkaar te 
bekijken. 

SNELLE VISUALISATIE VAN FOUTEN
Uw systeem controleert permanent de aanwezigheid van fouten. Als er een fout is, 
zal de led bij  op het klavier aan gaan. Om de aanwezige fouten te controleren 
drukt op de toets van het klavier (in rust).

Indien er meerdere fouten aanwezig zijn kan u door op  of  te drukken de 
fouten één voor één visualiseren.

De tabel hieronder vermeldt de mogelijke fouten en wat het klavier bij "snelle 
visualisering van het gebrek" weergeeft.

BOODSCHAP OMSCHRIJVING
Fout Voed. 
systeem

De batterij van de centrale of van een bijkomende noodvoeding werkt niet naar 
behoren.

Batterij Laag De batterijspanning van de centrale of van een bijkomende noodvoeding is te 
laag.

230 V fout Er is een 220 Vac fout op de centrale of een bijkomende noodvoeding.
Batterijklemmen! Er is een batterij losgekoppeld op één van de bijkomende noodvoedingen.
Lader!          Er is een probleem met de batterijlader op één van de bijkomende 

noodvoedingen.
Switching! Eén van de bijkomende noodvoedingen heeft zijn batterijlader ontkoppeld.
12V kort        Voedingsuitgang kortgesloten op minstens één van de bijkomende 

noodvoedingen.
Tel.lijnfout Fout op de telefoonlijn.
Zekering B1 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  +N1 en +A1 (3,15A  250V)
Zekering B2 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  +N2 en +A2 (3,15A  250V)
Zekering B3 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  +N3 en +A3 (3,15A  250V)
Zekering B4 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  +B4 (3,15A  250V)
Zekering B5 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  +B5 (3,15A  250V)
Zekering +F Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  de voeding +F
Zekering +F1 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  de voeding +F1
Zekering BPI 1 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  de bus BPI1 (3,15A 250V)
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Zekering BPI 2 Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  de BPI2 (3,15A 250V)
Zekering KEYBUS Zekering doorgeslagen of verwijdert voor  de Vector bus.
VDS kaart afwezig Verbindingsproblemen met de auxilliaire kiezer (ontbreekt of fout).
Jump stop al mis De jumper STOP ALARM is geplaatst.
DL batt. leeg Lege batterij op minstens één draadloos toestel.
Uurwerk foutief De interne klok is gestopt.
Vox afwezig Verbindingsprobleem met de vocale module (ontbreekt of fout).
Start Progr. De centrale werd via PC geprogrammeerd (ter plaatse of van op afstand) 

wanneer het systeem ontwapend was.
Batterij lithium De batterij om het geheugen te bewaren is leeg en moet vervangen worden.
Inactiviteit De inactiviteit periode van een zone is verstreken.
Oproep install Een onderhoud is noodzakelijk, contacteer Uw installateur.
Oproep meldk. Bel de meldkamer voor een onderhoud
PIN gevonden De ingevoerde code is al in gebruik voor een andere gebruiker.

Indien er geen fouten zijn word weergegeven :

SNELLE WEERGAVE VAN DE GROEPSSTATUS 

Als u op de toets  drukt geeft het klavier de wapeningsstatus van de groepen die 
tot dat klavier behoren weer. 

 DDDUUUUU -- -- -- -- -- -- -- --
 I  I SSSSSS  U U U U U U U U

De eerste lijn van het scherm zal van links naar rechts de status van de groepen 1 tot 
en met 16 aangeven, de tweede lijn die van de groepen 17 tot en met 32 (enkel Kyo 
300).

I= Totaal gewapend
D= Deel gewapend (de interieur zones zijn niet gewapend)
S= Deel onmiddellijk gewapend (deel wapening zonder in- of uitgangstijd)
U= ontwapend
--= groep niet toegewezen aan klavier
De groepsstatus blijft ongeveer 6 sec. op het scherm weergegeven.

De visualisering is slechts mogelijk als dit door de installateur is geactiveerd. Als 
een alarm of een sabotage aanwezig is in een groep, zal het karakter van de 
groep knipperen.
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Gebruikershandleiding

HET GEBRUIKERS MENU <code> + 
(enkel voor klavieren met scherm)

Om het gebruikersmenu te bereiken, geeft u een geldige gebruikscode aan het 
klavier in en vervolgens drukt u op . Het gebruiksmenu laat u toe om de functies te 
bereiken waar de code toegang tot heeft.

Men kan het gebruikersmenu bereiken als de gewapend of ontwapend is. 

Door  of  te gebruiken kan u de verschillende opties doorlopen, vervolgens 

drukt u op  om het gewenste menu te selecteren. Men verlaat het menu door op  

te drukken zo vaak als nodig is.
Meerdere gebruikers kunnen ter zelfde tijd in het gebruikersmenu gaan vanaf 

verschillende klavieren

Het gebruikersmenu geeft u toegang tot de volgende functies
PS: De woorden tussen haakjes is de exacte tekst die op het klavier verschijnt.

 Reset alarmen
 Stop alarmen
 Wapeningen
 Uitstel aanvragen
 Teleservice aanvragen
 Automatische wapening ON/OFF (Autoset on/off)
 Teleservice ON/OFF (Teleserv on/off)
 antwoordapparaat ON/OFF
 Buzzer ON/OFF
 Wijzigen van een telefoon nummer (Wijzig n. tel.)
 Codes
 uur/datum
 Reset de programmatie van de Kyo (Reset prog.)
 Test klavier
 Test sirene
 uitgangen
 Status zones
 Onafgebroken registratie (Enregis. continu)
 Memo
 Geheugen
 Stop telefoon oproepen (Stop tel opr.)
 Timers on/off
 Sleutels on/off

KYO 100 / 300 14 September 2008

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



Gebruikershandleiding

Uw installateur heeft de centrale geprogrammeerd rekening houdend met uw 
gebruiksgemak en specificaties, daarom het mogelijk is dat niet alle opties 
worden weergegeven.

Kyo 300 beheert 195 gebruikscodes (97 voor Kyo 100). Standaard is enkel de eerste 
code actief (0001) om op uw centrale te werken. Uw installateur zal net zoveel codes 
programmeren dan gewenst is door u. Het toegangsniveau die voor elke code wordt 
geprogrammeerd, bepaalt de groepen en de opties die toegankelijk zullen zijn. Het 
menu zal alleen maar de opties weergeven die toegankelijk zijn voor de code die 
werd gebruikt om in het menu te gaan.
De commando’s zullen enkel van toepassing zijn op die groepen die 
gemeenschappelijk zijn voor het gebruikte kalvier en de code.RESET 
ALARMEN
Dit commando laat u toe alle signalisatie apparatuur terug in rust te brengen.
Na de reset uitgevoerd te hebben, zal het scherm u dit tonen:

GEBRUIKER MENU
Uitvoeren !

Als de signalisatie van alarm na "reset alarm" voortduurt, kies dan de optie STOP 
ALARM. De oorzaken van het aanhoudende alarm moeten onmiddellijk verholpen 
worden.

STOP ALARMEN
Dit commando  laat u toe alle signalisatie apparaten te stoppen en te blokkeren. Om 
terug te keren naar de gewone werking drukt u op eender welke toets.
Na het commando STOP ALARMEN is de centrale niet in staat om een alarm te 
detecteren of te signaleren. Het scherm toont u de volgende boodschap:

STOPPEN ALARMEN
STOPPEN ALARMEN 
De eerste lijn knippert, de 2de blijft vast staan.

Wapeningen
Dit commando laat u toe de verschillende groepen na elkaar te wapenen of 
ontwapenen als volgt:

1. Gebruik het toetsen  of om een groep te kiezen die 
gemeenschappelijk is voor het klavier en de code. De huidige status wordt 
door kruisjes aangegeven zoals hieronder :

          
                                                                      Groep                001
                                                                      Ontwapening      XXX
          
             Ten minsten één overbrugde zone
             Niet klaar voor deelwapening
             Niet klaar om totaal te wapenen 

2. Druk op  om de gewenste groep te selecteren. Het klavier geeft het 
volgende scherm weer:
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Gebruikershandleiding

1=TOTAAL      2=DEEL
3=DIRECT    4=ONTW.

3. Druk op  of  of  of  om respectievelijk de centrale totaal te 
wapenen, deelwapening, onmiddellijke wapening of ontwapening te bekomen. 

Druk op  om het menu te verlaten.

ZONE STATUS
Dit commando zal het mogelijk maken om zones te overbruggen of terug op te 
nemen in de wapening voor die groepen waartoe de gebruiker toegang heeft. Het is 
eveneens het mogelijk om het huidige status van de zone te visualiseren.

De status kan zijn :
 RUST : de zone is in rust
 ALARM : de zone is in alarm
 SABOTAGE : de zone is in sabotage (draad doorgeknipt, slechte verbinding)
 SHORT : de zone is in kortsluiting
 N.OVERB : de zone zal worden opgenomen bij wapening van zijn groep.
 OVERB : de zone is overbrugd en word niet opgenomen in de wapening.

 In geval van sabotage of kortsluiting moet u uw installateur verwittigen.

1. Gebruik  of om de groepen die aan het klavier en de code zijn 
toegewezen te tonen.
Zone            001
Slaapkamer

2. Druk  om de gewenste zone te selecteren. Het scherm toont u de status van 
de zone.
Slaapkamer
RUST             INCLUS

3. Maakt gebruik van  of   om een zone op te nemen (ON) of te 
overbruggen (OFF).

4. Gebruik  of om de andere zones te tonen en te bewerken of druk twee 

maal op  om terug te keren naar het gebruikersmenu.

Als u probeert groepen te wapenen waarvan zones in alarm of overbrugd zijn, 
zult u in het menu " zone status " terechtkomen. U zult slechts de zones zien die 
op het punt staan gewapend te worden.

GEHEUGEN
Dit commando laat u toe de om de bewaarde evenementen te bekijken en af te 
drukken. De Kyo 300 onthoud de laatste 10.000 evenementen in het geheugen 
(1.500 voor de Kyo 100). De evenementen worden opgeslagen in chronologische 
volgorde beginnend bij het meest recente.
Voor elk evenement kunt u de volgende details opvragen :
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Ev. Evenement nummer.

Type  Code herkent, sabotage …

 IDENT  Zone nr, groep…

MODULE Klavier, lezer,..

GEBR. Gebruiker codes, sleutels/kaarten

TIJD  Datum en uur van het evenement

Het scherm toont de volgende boodschap :
Geheugen
Sinds …  

Druk op  om de evenementen, druk op  of om tussen de evenementen te 
wisselen, druk op  om de details te verkrijgen.

Om de gebeurtenissen van een exacte datum te zien, drukt u vanaf het hierboven 
getoonde scherm, op of  tot u het volgende scherm verkrijgt:
Geheugen
Vanaf. ..   

Druk daarna op  , het klavier vraagt u de datum :
vanaf ...  
        01/01/2000
 
Geef de volledige datum in en druk op , gebruik  of  om tussen de 
evenementen te wisselen, druk op  om de details te verkrijgen.

Het scherm zal u afhankelijk van het type evenement de nuttige data hierbij 
tonen. 

Om de evenementen van een exacte datum af te drukken.

Vertrekkend vanaf volgend scherm :
Geheugen
Vanaf ….   

Druk op  of  tot u het volgende scherm verkrijgt :
Geheugen
Afdrukken vanaf…   

Druk daarna op  , het klavier vraagt u de datum :
vanaf ...  
        01/01/2000
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Geef de volledige datum in en druk op .
Het klavier verlaat het gebruikersmenu en de printer zal met de afdruk beginnen 
vanaf de ingegeven datum om te beëindigen met het recentste evenement.

Afdrukken is slechts mogelijk met behulp van de optionele module K3PRT.

AUTOSET ON/OFF
Indien uw installateur tijden voor wapening/automatische ontwapening van groepen 
heeft geprogrammeerd, laat dit menu u toe om of om deze functie aan of uit te 
schakelen.

Gebruik  of om de gewenste groepen te selecteren,   of   om de 
automatische wapening aan of uit te schakelen.
Groep            001
Timer   OFF

Druk op  om terug te keren naar het gebruikersmenu.

TELESERVICE  AANVRAAG(aanvr. teleserv)
Indien uw installateur deze functie heeft geprogrammeerd, dingt dit commando de 
installateur op te bellen om een onderhoud op afstand uit te voeren.
Deze opdracht wordt bevestigd door de volgende boodschap :
Uitvoeren!

De centrale onderbreekt alle communicatie en vomt het/de telefoonnummer(s) van 
de installateur. 

De installateur moet uitgerust zijn met het nodige materiaal en klaar zijn om deze 
oproep te kunnen aanvaarden.

TELESERVICE ON/OFF (Teleserv on/off)
Met dit commando kunt u de toelating voor de centrale om te reageren op 
binnenkomende teleservice oproepen aan of uitschakelen.Gebruik  of   om 
toegang te verlenen of uit te schakelen. Druk op  om terug te
 keren naar het gebruikersmenu.
Teleserv   on/off
Teleser.    ON

Indien teleservice uitgeschakeld is zal de centrale geen oproepen voor Teleservice 
aanvaarden en zal de installateur geen enkele opdracht vanop afstand kunnen 
uitvoeren.

Indien aangeschakeld kan de installateur de volgende zaken:
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Gebruikershandleiding

 Visualisering van de status van de centrale : status van groepswapeningen, 
alarm geheugen, overbrugde zones, zone status (open, sabotage), 
evenement geheugen, status van de randapparatuur, etc….

 Met een geldige gebruikerscode : wapenen, ontwapenen van groepen, 
overbruggen van zones, wissen van het alarmgeheugen

 Programmeren de centrale op voorwaarde dat alle groepen zijn ontwapend en 
dat de patrouilletijd niet actief is.

De teleservice laat de installateur toe vanop een pc vanop afstand 
onderhoudsverrichtingen uit te voeren die geen vervanging van onderdelen vereist. 

Indien de teleservice actief is, word een weergegeven bij .
TELEFOONBEANTWOORDER ON/OFF 
Door deze keuze te selecteren kunt u het deel telefoonbeantwoorder van het 
systeem activeren of of deactiveren. De functie telefoonbeantwoorder maakt het 
mogelijk de centrale op een telefonisch verzoek te antwoorden door een stembericht. 
Deze functie is enkel mogelijk als het systeem is uitgerust met een module K3-VOX
Antwoorder   on/off
Antwoorder    ON
Gebruik  of   om deze functie aan of uit te schakelen. Druk op  om terug te 
keren naar het gebruikersmenu.
Indien de telefoonbeantwoorder actief is zal een worden weergegeven bij 

  en heeft de gebruiker toegang tot de opties die in het einde van deze 
handleiding beschreven staan

UITGANGEN
Als uw installateur een uitgang heeft geprogrammeerd die voor uw gebruik is 
gereserveerd, zal dit menu u toelaten om ze te aan/uit te schakelen.
Om een uitgang aan te schakelen:
Gebruik  of  om in de lijst de uitgang te kiezen.
Uitgang            004
Verlichting
Druk op  om te selecteren, daarna  of   om de uitgang aan of uit te 
schakelen.
Druk twee maal op  om  terug te keren naar het gebruikersmenu.

STOP TELEFOON OPROEPEN (Stop Tel opr.)
Deze optie laat u toe alle lopende telefoonoproepen te onderbreken. 
Stop tel opr
Zeker ?
Bevestig met  of annuleer met .

UITSTEL
Als er automatische wapening werd geprogrammeerd en het systeem zich op een 
zeker uur moet wapenen, zal de functie uitstel u toelaten om de bewapening uit te 
stellen.
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De bevestiging van uitstel zal door een geluidssignaal en het volgende bericht 
gegeven worden:
GEBRUIKER MENU
Uitvoeren !

Indien een van de groepen geen verlenging toestaat zal er een ‘fout’ geluid 
signaal door het klavier worden weergegeven

De installateur zal de automatische wapening en de mogelijke verlengingen 
programmeren rekening houdend met de bijzonderheden van uw alarmsysteem. Hij 
zal dus u alle nuttige inlichtingen kunnen geven.

UUR/DATUM
Dit menu laat u toe het uur en de datum in uw centrale te wijzigen.
Het is onmogelijk het uur of de datum te wijzigen als een groep gewapend is.

Om het uur of de datum te wijzigen, selecteer het menu door op  te drukken.
Geef de nieuwe datum en uur in en bevestig door  te drukken of annuleer door op 

 te drukken en terug te keren naar het menu.

Er wordt verwacht dat het uur en de datum volledig word ingegeven, een 
gedeeltelijke ingaven word niet toegestaan. Als u een niettemin slechts een deel 
ingeeft word dit uitgewist door op  te drukken.

Het formaat van het uur en de datum kiest u door de verschillende formaten te 
doorlopen met behulp van de toetsen  en vervolgens door te bevestigen door 

 te drukken.

WIJZIGEN VAN TELEFOONNUMMRS  (wijzig n. tel.)
Dit menu laat u toe om de 8 eerste telefoonnummers van de lijst van de centrale te 
veranderen.
U wijzigt een telefoonnummer door met behulp van de toetsen en  de 8 
telefoonnummers zichtbaar te maken.
Wijzig               n.    tel.
Paul
Kies de te wijzigen nummer door op  te drukken.
U krijgt nu het oude nummer of een leeg scherm indien er nog geen nr 
geprogrammeerd is.
De toetsen  tot  laten u toe een nieuw nr in te geven.
De toest  is gebruikt voor #.
De toets  is gebruikt voor *.
Met de toetsen  en  kan je de hele nr bekijken en, bij voorbeeld, fouten 
corrigeren.
Om een nr te verwijderen druk op  totdat het klavier een ‘biep’ weergeeft.
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Druk op  om terug te gaan naar de weergave van alle telefoonnummers. 
RESET PROGRAMMATIE (reset prog.)
Wanneer het systeem door de installateur wordt geprogrammeerd, creëert de 
centrale de gebeurtenis "programma begin". Deze gebeurtenis wordt als een fout 
beschouwd en de  led zal zich aangaan (voor visualisering van de fouten zie p.13). 
om deze fout te verwijderen moet een reset van de programmering uitgevoerd 
worden, door te drukken op  selecteer je dit menu. U Krijgt dan het volgende 
scherm. 

GEBRUIKER MENU
UITVOEREN !

De led  zal nu doven indien er geen andere fouten aanwezig zijn.

CODES
Als de installateur de hiërarchie van de codes (meester en slaaf) heeft 
geprogrammeerd, maakt dit menu het voor de meestercodes het mogelijk om en om 
andere codes uit te schakelen of te wijzigen.

Enkel meestercodes hebben toegang tot dit menu.
 
De actieve slaafcodes kunnen de groepen beïnvloeden waartoe zij zijn toegewezen, 
uitgeschakelde slaafcodes kunnen niets wijzigen.

Selecteer het menu door op te drukken. 

Met behulp van  en  kunt u de verschillende geprogrammeerde slaafcodes 
weergeven:
Code n.        007
Jules

Kies de gewenste code door op  te drukken.
Jules
Actief

Gebruik  of   om deze code te activeren of deactiveren.

Een code kan zowel meester als slaaf zijn (slaaf van een code en meester over 
een andere code). Een meester code kan geen codes deactiveren die meester is 
over een andere code.

Door nogmaals op   te drukken kan je de code wijzigen.
U krijgt het volgende scherm te zien:
Nieuwe code
COD :       XXXXXX
Geeft de nieuwe code in (4 tot 6 cijfers) ;  * zullen X vervangen na ingave.
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Druk op   u krijgt dan volgend scherm :
GEEF NIEUWE CODE
COD :       XXXXXX

Geef opnieuw dezelfde nieuwe code en druk op  om de code te bevestigen en terug 
naar het menu met selectie van de code terug te keren.
Indien u wil annuleren kan u altijd op drukken.
Indien u een van de standaard codes ingeeft (0001 tot 0100 voor de Kyo 100 en 
0001 tot 0300 voor de Kyo300) krijgt u volgend scherm te zien:
Geef code opnieuw
Code ongeldig !

Indien u een code ingeeft die al in gebruik is krijgt u het volgende scherm te zien:
Geef code opnieuw
Code in gebruik!

In dit geval zal de centrale van mening zijn dat deze code werd ontdekt en wegens 
veiligheidsredenen zal de code worden uitgeschakeld. Een gebruiker die nadien 
probeert deze "ontdekte" code in te voeren zal dan het volgende bericht krijgen en 
zal niets meer kunnen doen met zijn code.
20 :14 01/02/2006
Code ontdekt !

Een “ontdekte" code moet opnieuw geprogrammeerd worden

Een “ontdekte" code zal aangeduid zijn door:
 led  zal zich aangaan (voor de visualisering van de fouten zie p.13)
 het bericht "ontdekte Code! "(in signalisatie van de fouten) 
 de details van de gebeurtenis in het geheugen:
 TYPE: verkeerde code 
 ID: het gebruikte klavier 

de datum en het uur van de gebeurtenis

De fout zal verdwijnen nadat een nieuwe code is geprogrammeerd.

MEMO
Dit menu, toegang mogelijk indien geprogrammeerd door installateur, laat u toe 
kleine vocale boodschappen op te nemen.
 
1.Op een memo op te nemen:
Nadat u de optie hebt geselecteerd met , Kies het submenu met  en :
Memo
opnemen Memo
Druk op  om met de opname te beginnen, spreek duidelijk en dichtbij de micro van 
het klavier, de koppeltekens op de tweede lijn wijzen u op de tijd die voorbijgaat.
De groene LED  op het klavier zal aangaan om de aanwezigheid van een nieuwe 
memo aan te geven.

2.Om een memo te beluisteren :
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Nadat u de optie hebt geselecteerd met , Kies het submenu met  en :
Memo
Beluister Memo
Druk op  om de weergave te starten ; de koppeltekens op de tweede lijn wijzen u op 
de tijd die voorbijgaat. De groene LED  op het klavier zal uitgaan, er zijn geen 
memo’s meer om te beluisteren.

U kunt geen nieuwe boodschap opnemen zolang er nog een onbeluisterde 
boodschap bestaat.

 
BUZZER ON/OFF
Als de buzzer van en klavier On staat, Signaleert hij de in- en uitgangstijden alsook 
het openen van en zone die als bel staat geprogrammeerd.
Dit menu laat u toe deze geluidsmeldingen uit te schakelen.

De Biep bij het indrukken van een toets blijft wel functioneel.

Selecteer de optie door op  te drukken.

Gebruik  of  om de buzzer aan of uit te schakelen. Druk op  om terug te 
keren naar het gebruikersmenu.
Buzzer   on/off
Buzzer   ON

TEST SIRENE
Dit menu laat u toe de werking van u sirene te testen.
Als u op  drukt zal de centrale de sirene voor een korte tijd laten werken, het klavier 
geeft daarna deze boodschap:  
Test sirene
Uitgevoerd!

TEST KLAVIER
Dit menu laat u toe de correcte werking van uw klavier te controleren.
Indien u drukt op  en het klavier is in goede staat, krijgt u de letters A tot P te zien 
op de 2 lijnen van het klavier, vervolgens zullen de led's   enkele sec. 
knipperen en ten slotte zal de buzzer 3 maal zoemen.

CONTINUE OPNAME (CONT. OPN.)
Dit menu maakt het mogelijk om naar de klanken te luisteren die door verschillende 
micro’s van het systeem voor, gedurende en na een gebeurtenis werden 
opgenomen. Het menu maakt eveneens het mogelijk om de continue opname 
opnieuw te starten.

Dit menu is niet toegankelijk totdat een van de evenementen, geprogrammeerd 
door de installateur, zich heeft voorgedaan.
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1.luisteren
met behulp van  en  kiest u het submenu « luisteren ».
Druk op  om het inluisteren te starten.
De tweede lijn geeft een indicatie van de verstreken tijd.

2.Opnieuw starten
met behulp van  en  kiest u het submenu « reset »
Druk op  om te resetten
TIMERS ON/OFF
De Kyo 300 heeft 64 verschillende timers, de Kyo 100 heeft er 32.
Deze timers kunnen worden gebruikt voor het automatisch aansturen van elektrische 
apparaten (lampen, verwarming, tuinsprinklers) en de aan of uitschakeling van 
systeemobjecten (uitgangen, codes, sleutels, badges,…) Uw installateur kan u 
hierover verdere inlichtingen geven.

Om een timer aan of uit te schakelen handelt u als volgt:
Ga naar het menu Timers on/off en druk op toets .
Met behulp van  en  kiest u de gewenste timer.
Timer           001
Timer off
Gebruik  of   om de timer aan of uit te schakelen.

Druk op  om terug te keren naar het gebruikersmenu

SLEUTELS ON/OFF
Om Sleutels aan/uit te schakelen handelt u als volgt:
Kies de optie sleutels on/off in het menu en druk op .
Selecteer met behulp van  en  de gewenste sleutel.
Gebruik   of   om een sleutel aan of uit te schakelen.

Druk op  om terug te keren naar het gebruikersmenu.

Een sleutel kan enkel worden aan of uitgeschakeld door een code die aan dezelfde 
groepen is toegewezen als de sleutel.GEBRUIK MET LED KLAVIER ALISON32 LP

Gebruikers Menu 
Om toegang tot het menu te verkrijgen geeft u een geldige code in (op een klavier in 
rust) en drukt  .

De oranje led  programmatie begint te knipperen
De 32 led's geven niet de status van de groepen aan tijdens de menu fase.
Om het menu te verlaten drukt u op .
Indien u geen enkele toets drukt binnen 30 sec. keert het klavier automatisch terug in 
rust.

Ongeacht de status van het systeem (gewapend of ontwapend) u kunt altijd in het 
menu.
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Meerdere gebruikers kunnen op het zelfde ogenblik toegang krijgen tot het menu 
vanaf verschillende klavieren.

Ongeoorloofde handelingen worden gesignaleerd door een ‘fout’ geluid.

Uw installateur heeft uw centrale geprogrammeerd volgens uw specificaties, 
daarom zullen niet alle menu’s voor u toegankelijk zijn.

De commando’s zullen enkel groepen beïnvloeden die gemeenschappelijk zijn 
voor de code en het klavier zoals ingesteld door uw installateur.

Enkel code 0001 is standaard ingesteld als actief

Hieronder vind u een tabel met de basis commando’s; voor verdere uitleg over deze 
commando’s zie de voorgaande hoofdstukken.

Fouten bekijken
Druk op  om de fouten weer te geven (de led's  en zullen knipperen).

Ontbrekende draadloze detectoren (led knippert)
Dit wordt onmiddellijk gesignaleerd door de led in overeenstemming met met de 
zone.

Platte batterij bij draadloze zones knippert)
Druk op  om weer te geven.

Druk op  om terug te keren naar de weergave van zonedefecten.
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Commandes
Reset alarmen  <code>+ +
Automatische wapening 
ON/OFF

<code>+ +

Teleservice ON/OFF <code>+ + Led 2 van het klavier zal aan- uitgaan 
om de status aan/uit te bevestigen

Uitstel <code>+ +
Aanvraag  teleservice <code>+ +
Buzzer ON/OFF <code>+ + Led 5 van het klavier zal aan- uitgaan 

om de status aan/uit te bevestigen
Sirene test <code>+ +
Telefoonbeantwoorder 
ON/OFF

<code>+ + Led 9 van het klavier zal aan- uitgaan 
om de status aan/uit te bevestigen

Stop telefoonoproepen <code>+ +
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Gebruik van sleutels en kaarten
Digitale sleutels en kaarten laten u toe om alle basiscommando’s uit te voeren om de 
verschillende lezers. Dit verbetert het gebruiksgemak van het systeem en vervangt 
codes door digitale sleutels en/of kaarten met een hoog veiligheidsniveau.

De Lezers
De lezers hebben 3 led's die het toelaten de status de tonen (rood, groen, oranje).
De lezers kunnen 3 specifieke evenementen aanduiden, vraag aan uw 

installateur welke hij heeft ingesteld om weer te geven.

De Kyo 100 en 300 beheren :
 Lezers type ECLIPSE ( b in onderstaande illustratie) Deze lezers accepteren 

sleutels van het SAT type( a in onderstaande illustratie) welke u inbrengt in de 
opening van de lezer.

 Lezers type  PROXI ( d in onderstaande illustratie) Deze lezers accepteren 
de sleutels van het type SAT en de proximity kaarten (c in onderstaande 
illustratie) die u nabij de gevoelige zone van de lezer moet aanbieden.

 Alison/32LP ( e in onderstaande illustratie) Deze klavieren hebben in 
ingebouwde lezer; zij accepteren de sleutels van het type SAT en de proximity 
kaarten die u nabij de gevoelige zone van de lezer moet aanbieden.

De Kyo 300 kan 32 lezers beheren (16 voor de Kyo 100).
De installateur zal voor elke lezer de groepen programmeren waartoe de lezer 
toegang heeft, alsook de manieren van wapening type A (oranje) en B heeft (groen).

De sleutels en kaarten
Deze centrale beheert :

 De SAT sleutels die compatibel zijn met ECLIPSE en proximity lezers.
 De proximity KAARTEN die compatibel zijn met proximity lezers (PROXI of 

ALISON/32LP met ingebouwde lezer)
KYO 100 / 300 26 September 2008
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Elke sleutel of kaart bezit een onzekere code die uit meer dan 4.000.000.000 
mogelijke codes wordt gekozen. Uw installateur kan 500 sleutels of kaarten met voor 
iedereen een identificatienummer, een beschrijving en de groepen waartoe zij 
toegang hebben programmeren. Het identificatienummer zal in het geheugen van de 
gebeurtenissen geregistreerd worden telkens als een sleutel of kaart op het systeem 
werkt.

De lezer LED’s
De lezers bezitten 3 led’s die de status van het systeem kunnen weergeven.

Geen sleutel/kaart bij lezer

Uw installateur kan de lezers programmeren om constant de status van het 
systeem weer te geven, of net omgekeerd, enkel de status weer te geven na het 
herkennen van een juiste kaart/sleutel.

Groepen die niet zijn toegewezen aan een lezer zullen niet de status van de led’s 
beïnvloeden.

weergaven door de lezer LED’S
LEDS STATUS BETEKENIS
ROOD UIT Alles groepen toegewezen aan de lezer zijn ontwapend

AAN Minstens één groep is gewapend
TRAAG 
KNIPPEREN

Minstens één alarm of sabotage in de toegewezen 
groepen in geheugen EN alle groepen zijn ontwapend.

SNEL 
KNIPPEREN

Minstens één alarm of sabotage in de toegewezen 
groepen in geheugen EN minstens 1 groep gewapend.

ORANJE UIT Geen wapening type A aanwezig
AAN Groepen zijn gewapend volgens type A

GROEN UIT Geen wapening type B aanwezig
AAN Groepen zijn gewapend volgens type B

Sleutel/kaart bij lezer
Indien er een sleutel/kaart word aangeboden bij de lezer zullen de led's als 
volgt werken:Snel knipperen van één LED 
Voordat de centrale wapent controleert hij de status van de zones (niet overbrugde, 
niet vertraagde zones) ; indien een zone open is (een open raam bijvoorbeeld) zal de 
led in overeenstemming met het type wapening snel knipperen. Indien dit het geval 
is, wapen de centrale niet of u veroorzaakt een vals alarm.
 De centrale heeft ongeveer 2 sec. Nodig om alle zones te controleren.
 Een vals alarm is simpel te stoppen door de centrale terug te ontwapenen. Indien 

u een vals alarm veroorzaakt, telefoneer naar de meldkamer zodat hun operator 
geen onnodige stappen onderneemt.

 Indien een automatisch overbrugbare zone open is word deze niet meegenomen 
in de wapening, zij wordt terug opgenomen na het ontwapenen van de 
bijbehorende groep.
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Snel knipperen van de 3 LED’S
Dit gebeurd indien er een kaart aan de lezer wordt aangeboden die niet herkend 
word door het systeem.

Traag knipperen van de 3 LED’S (enkel bij ECLIPSE lezers)
Indien u na het inbrengen van de sleutel de bestaande bewapening wil behouden 
(niets wijzigen) houdt de sleutel in de lezer totdat de 3 led’s traag knipperen.

Rode LED aan
Het systeem voert een volledige wapening uit bij het verwijderen van de sleutel/kaart.

Oranje LED aan
Het systeem voert een wapening type A uit bij het verwijderen van de sleutel/kaart.

Groene LED aan
Het systeem voert een wapening type B uit bij het verwijderen van de sleutel/kaart.

 Uw installateur kan de aanduidingen van de LED’s uitschakelen, in dit geval zult u 
geen indicaties hebben bij het gebruik van sleutels of kaarten.

Meervoudig systeem
De sleutels en kaarten kunnen geprogrammeerd worden voor gebruik op meerdere 
systemen en kunnen meerdere groepen beheren op elk van deze systemen.

Hoe sleutels en kaarten gebruiken

 De sleutels of kaarten kunnen door uw installateur geprogrammeerd zijn met een 
beperkt aantal operaties (1 tot 254). Deze sleutels en kaarten kunt u terug 
activeren in het gebruikersmenu (SLEUTELS ON/OFF).
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Ontwapenen
Om groepen die gemeenschappelijk zijn voor de sleutel/kaart en de lezer te 
ontwapenen steekt u de sleutel in de lezer of houdt de sleutel/kaart voor het 
gevoelige deel van de lezer, let op dat de 3 LED’s doven (zie fig. A hierboven) en 
verwijdert u de sleutel/kaart.

Totale wapening
Om groepen die gemeenschappelijk zijn voor de sleutel/kaart en de lezer te 
ontwapenen steekt u de sleutel in de lezer of houdt de sleutel/kaart voor het 
gevoelige deel van de lezer, let op dat de rode LED aan gaat doven (zie fig. B 
hierboven) en verwijdert u de sleutel/kaart.

Wapening type A
ECLIPSE lezer
Om een type A wapening uit te voeren (uw installateur kan u vertellen wat er onder 
type A wapening valt) :

Breng de sleutel in de lezer, de rode LED zal aangaan (zie fig. B hier boven)

Druk de sleutel 1 maal in het contact onderin de lezer, de rode LED zal doven 
en de oranje zal aangaan.

Verwijder de sleutel, de rode LED zal aangaan en het systeem zal een type A 
wapening uitvoeren.

PROXI lezers
Houdt de kaart nabij de gevoelige zone van de PROXI lezer, de LED’S zullen 1 voor 
1 aangaan (met 2 sec. interval), verwijder de kaart als de oranje LED aan is, het 
systeem zal een type A wapening uitvoeren en de rode LED zal aangaan.

Wapening type B
ECLIPSE lezer
Om een type B wapening uit te voeren (uw installateur kan u vertellen wat er onder 
type B wapening valt) :

Breng de sleutel in de lezer, de rode LED zal aangaan (zie fig. B hierboven)

Druk de sleutel 2 maal in het contact onderin de lezer, de rode LED zal doven 
en de groene zal aangaan.

Verwijder de sleutel, de rode LED zal aangaan en het systeem zal een type A 
wapening uitvoeren.

PROXI lezers
Houdt de kaart nabij de gevoelige zone van de PROXI lezer, de LED’S zullen 1 voor 
1 aangaan (met 2 sec. interval), verwijder de kaart als de groene LED aan is, het 
systeem zal een type A wapening uitvoeren en de rode LED zal aangaan.
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Stoppen van alarmen
 Op ECLIPSE lezers enkel als de installateur een sleutel geprogrammeerd heeft 

om dit te doen.

Neem de hiervoor geprogrammeerde  sleutel en breng deze in de ECLIPSE lezer 
(fig. E hierboven), dit zal u in staat stellen om de alarmen van de groepen die aan de 
sleutel en de lezer zijn toegekend te stoppen en/of telefonische opdrachten te 
stoppen. Als de sleutel is ingebracht zal de rode LED van status veranderen, de 
groene en oranje zullen uitdoven.

 Om de vorige wapening te herstellen is het voldoende de sleutel in het contact te 
laten totdat alle 3 de led’s langzaam beginnen te knipperen. Na het uitnemen van 
de sleutel wapent de centrale zich opnieuw zoals voor het inbrengen van de 
sleutel.

Wapenen/ontwapenen voor patrouilles
Sleutels/kaarten die zo door de installateur zijn geprogrammeerd kunnen gebruikt 
worden aan een lezer kunnen de centrale wapenen/ontwapenen voor patrouille. Een 
groep die ontwapend is met een patrouille sleutel/kaart wapent zich automatisch 
opnieuw op het einde van de patrouilletijd (zie installateur)
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Commando’s via telefoon
Indien uw centrale is uitgerust met de vocale K3-VOX optie en uw installateur codes 
heeft geprogrammeerd voor telefoon toegang kunt u uw centrale bedienen van op elk 
telefoontoestel met toetsen.
De Kyo 300 beheert 64 codes voor telefonische toegang, de Kyo 100 beheert er 16.
Iedere code kan worden ingesteld om specifieke functies uit te voeren.
U kunt uw systeem op 2 manieren bereiken via telefoon :

 Na het ontvangen van een oproep van uw centrale.
 Na het oproepen van uw centrale indien de functie telefoonbeantwoorder is 

geactiveerd.

TOEGANG

Toegang na het ontvangen van een oproep.
Bij alarm zal de centrale vocale boodschappen versturen naar de geprogrammeerde 
telefoonnummers. Als de centrale u oproept kunt u uw systeem bereiken door het 
invoeren van uw telefooncode gevolgd door # en dit zowel tijdens de gesproken 
boodschap als in de pauzes tussen de boodschappen.

Indien de functie «bevestigen van oproepen» is aangeschakeld moet u op de * 
toets van uw telefoon drukken tijdens de boodschap om de centrale de oproep als 
geslaagd te laten beschouwen.

Toegang bij het oproepen van de centrale
Indien de installateur de functie voor het ontvangen van externe oproepen heeft 
aangeschakeld kunt u uw systeem bedienen via de functie «telefoonbeantwoorder».

De « telefoonbeantwoorder » moet  zijn geactiveerd zodat de centrale de lijn kan 
opnemen bij een externe oproep. Wegens veiligheidsredenen mag men GEEN 
telefoon gebruiken de functie “laatste oproep herhalen” bezit om uw centrale te 
wapenen en ontwapenen vanop afstand.

Wanneer u de centrale oproept zijn er 2 mogelijkheden : de Teleservice is 
aangeschakeld of uitgeschakeld.

Teleservice aangeschakeld
De centrale zal na het ingestelde aantal beltonen opnemen en een hoge biep laten 
horen, na ongeveer 4 sec. zal u het ingestelde bericht van de telefoonbeantwoorder 
krijgen. U kunt nu uw code ingeven gevolgd door een # en de gewenste commando’s 
uitvoeren via telefoon.

Téléservice uitgeschakeld
De centrale zal na het ingestelde aantal beltonen opnemen en een lage biep laten 
horen, na ongeveer 4 sec. zal u het ingestelde bericht van de telefoonbeantwoorder 
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krijgen. U kunt nu uw code ingeven gevolgd door een # en de gewenste commando’s 
uitvoeren via telefoon.

Uw « telefooncode » invoeren
U kunt uw code invoeren zowel tijdens de boodschappen als tijdens de pauze tussen 
de boodschappen. Geef uw « telefooncode » in gevolgd door #.
Indien de centrale uw code herkend zal deze antwoorden met een korte hoge biep 
en verdere commando’s aanvaarden.
Indien de centrale uw code niet herkend zal zij een lage biep laten horen.
De centrale zal ophangen als er geen geldige code word gegeven tijdens de 

ingestelde tijd (30 sec. standaard aanpasbaar door installateur).
Indien  nodig kan men op # drukken om foute antwoorden te wissen en opnieuw 

beginnen.

TELEFONISCHE COMMANDO’S
Als uw code is herkend kunt u commando’s ingeven.
Indien een commando is aanvaard krijgt u een hoge biep.
Indien een commando wordt geweigerd krijgt u een lage biep.

Het systeem zal de verbinding verbreken indien er 2 min. Lang geen toets wordt 
ingedrukt.

Annuleren van commando’s/ fouten verbeteren : #
Druk op # om commando’s te annuleren en terug te keren naar ingave van 
commando’s.
Druk op # om foutieve cijfers te verbeteren, de centrale zal een dubbele biep laten 
horen om dit te bevestigen.

Reset Alarmen / ophangen : *
Indien u de centrale oproept druk op * om de verbinding te verbreken.
Indien u wordt opgeroepen wegens een alarm druk op * op de alarmen te stoppen 
alsook alle telefonische oproepen in de wachtrij te annuleren

Luisteren en spreken vanop afstand : 1
Druk op 1 om enkel in te luisteren via de micro’s die op het systeem aanwezig zijn.
Druk nogmaals op 1 om te praten via de geïnstalleerde luidsprekers.
U kunt door op 1 te drukken steeds wijzigen van spreken naar luisteren.

Indien u vervolgend op 2 drukt is er bidirectionele communicatie en kunt u normaal 
spreken tegen een persoon ter plaatse.
Indien u terug op 1 drukt komt u opnieuw in enkel luisteren mode terecht.
Indien de kwaliteit van de bidirectionele verbinding slecht keer dan terug naar 
monddirectioneel
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Status van zones/wapeningen van groepen : 2
Dit commando laat u toe om te controleren welke zones in alarm/rust zijn en welke 
groepen gewapend/ontwapend zijn.
De identificatie nummer van een zone bestaat steeds uit 3 cijfers, plaats nullen 

voor het groepscijfer indien nodig. Groepen bestaan steeds uit 2 cijfers voeg ook 
hier nullen toe indien nodig.

Nadat u op 2 hebt gedrukt op uw telefoon, druk op 1 voor de status van de zones, op 
2 voor de status van de groepen.

Status van zones
Geef het zonenummer is met 3 cijfers. Indien er voor de zone een vocale boodschap 
beschikbaar is zal u op deze manier de status krijgen. Indien er geen vocale 
boodschap is, 1 biep= zone in rust, 2 bieps= zone in alarm of sabotage. Nadien keert 
het systeem weer terug naar het begin van het menu.

Status van groepen
Geef het groepsnummer is met 2 cijfers. Indien er voor de zone een vocale 
boodschap beschikbaar is zal u op deze manier de status krijgen. Indien er geen 
vocale boodschap is, 1 biep= groep ontwapent, 2 bieps= groep gewapend. Nadien 
keert het systeem weer terug naar het begin van het menu.

Aan/uitschakelen van uitgangen 3
Dit commando laat u toe elektrische apparaten die verbonden zijn met de uitgangen 
aan of uit te schakelen (verlichting, verwarming,…)

Het identificatienummer van een uitgang bestaat altijd uit 3 cijfers, voeg nullen 
vooraan toe indien nodig.

Druk op 3 om het menu voor uitgangssturing te verkrijgen.

Druk daarna op 1 om de uitgang aan te schakelen 2 om deze uit te schakelen.

Geef daarna de nr. Van de uitgang in 3 cijfers.
De uitgang wordt onmiddellijk aan of uitgeschakeld en u keert terug naar het begin 
van het menu.

Gestructureerde wapenen
Dit menu laat u toe de centrale te wapenen of ontwapenen zoals in ingesteld.

Druk op 4 om het menu  “gestructureerd wapenen” te bereiken

Druk op 1 voor te wapenen (totale wapening). Alle  groepen die aan de telefooncode 
zijn toegewezen zullen zich wapenen.
Druk op 2 om alle groepen toegekend aan de telefooncode te ontwapenen.
Druk op 3, 4, 5 of 6 om alle toegekende groepen te wapenen volgens respectievelijk 
type A, B, C of D.
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De groepen worden onmiddellijk gewapend of ontwapend en de centrale keert terug 
naar het begin van het menu.

Wapenen/ontwapenen van groepen : 5
Dit commando laat u toe aparte groepen te wapenen/ontwapenen.

Het  identificatie nummer van een groep bestaat steeds uit 2 cijfers voeg nullen 
toe indien nodig.

Druk op 5 om in het menu wapenen/ontwapenen te komen.
Druk op 1 om te wapenen 2 om te ontwapenen.
Geef de groepsnummer in 2 cijfers.
De groep zal zich onmiddellijk wapenen  of ontwapenen en u keert terug naar het 
begin van het menu

Aan/uitschakelen van teleservice 6
Dit commando laat u toe de teleservice (zie hierboven) aan of uit te schakelen. Indien 
het aan staat schakelt u het uit door op 6 te drukken en omgekeerd.

Opnemen/weergeven van memo’s 7
Druk op 7 om in het memo menu te komen.
Druk 1 voor opname van een memo, druk 2 voor weergave van opgenomen memo’s.
Het einde van de opname of weergave wordt weergeven door een lage bieptoon.
Indien er al nog een boodschap is in het systeem terwijl u een andere wil opnemen 
geeft het systeem een bieptoon weer.

Reset alarmen 8
Dit commando laat u toe groeps-of centrale alarmen te stoppen en de centrale terug 
in rusttoestand te brengen. 
Een code heeft slechts invloed op de groepen waaraan hij is toegewezen

Aan/uitschakelen van de huidige telefonische code 9
Dit commando laat u toe de huidige actieve telefooncode uit te schakelen en de 
uitgeschakelde code aan te schakelen. De centrale reageert met een lage biep voor 
uitschakeling en een hoge biep voor inschakeling.

Deze veiligheidsfunctie laat u toe de centrale te beschermen tegen ongewenste 
toegang. een code die via telefoon is uitgeschakeld kan enkel via een klavier 
terug worden ingeschakeld (gebruikersmenu-codes).
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Standaard Codes (fabrieksinstellingen).
De standaard codes zijn als volgt :
Neem de identificatienr van een code en voeg een 0 toe. Bv. Code nr 001 heeft als 
pin 0001, code nr 002 heeft pin 0002, code 031 heeft pin 0031 etc…
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