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Premier 412/816/832 Gebruiker Handleiding 

Bediening van het systeem 

Dit document behandelt de alledaagse bediening van uw alarm systeem, voor 
meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Premier hoofdgebruiker 
handleiding. 

Volledig inschakelen 
Toets uw gebruikerscode in  gevolgd door de  toets. De 
‘gewapend’ led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de 
uitlooptijd. 

Deels inschakelen 
Toets uw gebruikerscode in  gevolgd door de  toets. De 
‘gewapend’ led zal traag pinken ter indicatie van de deel wapening.  

Wapenen van één of meerdere partities 
Toets uw gebruikerscode in gevolgd door de toets. Kies de 
partities die moeten gewapend worden door toetsen  -  in te drukken, en 
bevestig met  . Druk om stil te wapenen.

Ontwapenen tijdens de inlooptijd 
Ga het gebouw binnen via de toegangsdeur. De inlooptonen zullen te horen zijn, 
ga naar het clavier en toets uw code in . 

Ontwapenen zonder inlooptijd 
Ga naar het klavier en geef uw gebruikerscode in  gevolgd door 
de / toets. Opgelet: Indien uw systeem slechts uit één partitie bestaat is 
het niet nodig om op de / toets te drukken.  

Overbruggen van zones 
Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door de  toets. Geef de 
zonenummer in die overbrugd moet worden bv. 02, 04 etc. Wanneer alle 
gewenste zones zijn ingegeven druk: 

/ Om volledig te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd 

 Om deels te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd 

 Om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd 

Reset van alarmen/fouten 
Geef uw gebruikerscode in en druk op . 
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 Premier 412/816/832 Gebruiker Handleiding 

Laatste alarm log 
Geef uw gebruikerscode in gevolgd door . U zal de zones 
zien die een alarm veroorzaakt hebben tijdens de laatste wapening. Druk  Om 
terug te gaan naar de ontwapende status. 

Bevestigen van service fouten 
Wanneer de Service led begint te pinken, geef uw gebruikerscode in 
gevolgd door . U krijgt nu alle service fouten te zien (zie 
tabel met service fouten achteraan). Druk  of om de fout te bevestigen 
en terug te keren naar de ontwapende toestand.  

Deurbel aan/uit zetten 
Geef uw gebruikerscode in gevolgd door  of  de 
deurbeltoon is hoorbaar ter bevestiging. Om de deurbel weer uit te zetten 
herhaalt u deze stappen, de fouttoon is hoorbaar ter bevestiging. 

Wijzigen gebruikerscode 
Geef uw gebruikerscode in gevolgd door . Geef uw 
nieuwe gebruikerscode in  gevolgd door de / toets. Geef 
nogmaals uw nieuwe gebruikerscode in  om te bevestigen. 

Stop doormelding 
Geef uw gebruikerscode in  gevolgd door . 

Bediening van het systeem via sneltoetsen 

Als uw installateur dit heeft geprogrammeerd, kunnen de volgende functies 
uitgevoerd worden met sneltoetsen: 

Volledig inschakelen 
Druk op de / toets. De ‘gewapend’ led zal pinken en de uitgangstonen 
zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd. 

Deels inschakelen 
Druk op de  toets. De ‘gewapend’ led zal traag pinken om aan te tonen dat 
het systeem deels is ingeschakeld.  

Overbruggen van zones 
Druk op de  toets. Geef de zones in die overbrugd moeten worden bv. 02, 04 
etc. Wanneer alle gewenste zones zijn ingegeven druk: 

/ Om volledig te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd 

 Om deels te wapenen met de geselecteerde zones overbrugd 
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 Om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd 

Reset van alarmen/fouten 
Druk op de toets. 

Service foutenuitlezen op led klavieren 

led fout conditie 

1 AC fout 

2 Telefoonlijn fout 

3 2-draads rook alarm 

4 

Box/aux sabotage: 

druk  voor het type sabotage, led 1 – 3  licht 
op: 

led 1 = Paneel (Boxà sabotage 

led 2 = Aux Tamper 

led 3 = Aux HU 

5 Datum/tijd verlies 

6 
Zone sabotage/probleem 

druk  om de zone nummer te zien: 

7 
klavier sabotage 

druk  om het klavier nummer te zien: 

8 

Systeem fouten 

druk  om het type fout te zien: 

led 1 = Output 1 fout   

led 2 = Output 2 fout   

led 3 = Sirene/LS fout 

led 4 = 2-draads rooksensor fout  

led 5 = Aux zekering stuk 

led 6 = batterij fout 

led 7 = Service Timer/Zone duurtest gefaald 

led 8 = communicatie  fout 
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 Premier 412/816/832 Gebruiker Handleiding 

 Gebruiker codes aanmaken 

Programmeren van gebruikers  
De programmeer gebruikers functie geeft de hoofdgebruiker of gebruikers met de 
juiste toegang de mogelijkheid om nieuwe gebruikers aan te maken. Het aantal 
gebruikers dat kan geprogrammeerd worden is als volgt: 

 - Premier 412 32 gebruikers 

 - Premier 816 32 gebruikers 

 - Premier 832 64 gebruikers 

Gebruiker 00 is de installateur en kan enkel gewijzigd worden door de 
installateur. Gebruiker 01 is de hoofdgebruiker code. Geen van beide kan gewist 
worden uit het systeem. 

Elke gebruiker is toegewezen aan gebruiker opties 1, 2,3 en tekst.  

Zie de volgende menu’s 

Gebruiker opties 1 

Gebruiker opties 1 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde 
gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.  

De volgende opties zijn mogelijk: 

 

 Partitie 1 

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 1 

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 1 

Partitie 2 

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 2 

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 2

Partitie 3 

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 3 

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 3

Partitie 4 

Aan: de gebruiker heeft toegang tot partitie 4 

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot partitie 4

Kan wapenen 
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Aan: De gebruiker kan de partities wapenen waar deze toegang tot heeft. 

Uit: De gebruiker kan geen partities wapenen

Kan overbruggen 

Aan: De gebruiker kan zones overbruggen in de partities waar hij toegang tot 
heeft. 

Uit: De gebruiker kan geen zones overbruggen.

 Kan ontwapenen 

Aan: De gebruiker kan de partities ontwapenen waar deze toegang tot heeft. 

Uit: De gebruiker kan geen zones ontwapenen. 

De installateur code (gebr. 00) kan enkel ontwapenen als het systeem 
gewapend werd met de installateur code. 

 

Kan gebruiker functies uitvoeren 

Aan: De gebruikerscode heeft toegang tot de volgende gebruiker functies: 

- reset 

- zien alarm log

- zien service fouten

- deurbel aan/uit

- wijzigen eigen code

Uit: De gebruiker kan de bovenstaande functies niet uitvoeren.

 

Gebruiker opties 2 

Gebruiker opties 2 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde 
gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.  

De volgende opties zijn mogelijk: 

Eenmalig code gebruik 

Aan: De gebruikerscode kan slechts 1 maal gebruikt worden om het systeem te 
wapenen en te ontwapenen, nadat de toegangscode is gebruikt om het systeem 
uit te schakelen wordt deze automatisch gewist. 

Uit: De gebruikerscode blijft geldig. 

Blokkeer code met controle timer 1 
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 Premier 412/816/832 Gebruiker Handleiding 

Aan: Wanneer controle timer 1 aan is zal de gebruikerscode niet aanvaard 
worden door het systeem. Als controle timer 1 uit staat zal de gebruikerscode 
normaal werken. 

Uit: De gebruikerscode werkt altijd 

Doormelding opening is aan 

Aan: Het systeem zal een sluiting rapporteren naar de meldkamer wanneer deze 
gebruikerscode wordt gebruikt om te ontwapenen. 

Uit: Het systeem zal geen opening rapporteren 

Doormelding sluiting is aan 

Aan: Het systeem zal een sluiting rapporteren naar de meldkamer wanneer deze 
gebruikerscode wordt gebruikt om te wapenen. 

Uit: Het systeem zal geen sluiting rapporteren 

Dwangcode 

Aan: De gebruikerscode zal een HU alarm rapporteren naar de meldkamer 
wanneer deze toegangscode gebruikt wordt.  

Uit: De gebruikerscode werkt normaal. 

Activeer deurslot output 

Aan: Als deze gebruikerscode wordt gebruikt zal het output type ‘deurslot’ 
geactiveerd worden voor 2 seconden. 

Uit: Het gebruik van deze gebruikerscode zal de output niet activeren. 

Legt globale HU/brand stil 

Aan: Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de sirene en de externe 
sirene voor alle partities te stoppen, ook als de gebruiker niet is toegewezen tot 
alle partities. 

Uit: De gebruiker kan enkel de sirene stoppen van de partitie waartoe deze 
toegewezen is.  

Gebruiker opties 3 

Gebruiker opties 2 kunnen worden aan en/of uitgezet voor een geselecteerde 
gebruiker, zodat het toegangsniveau kan gewijzigd worden.  

De volgende opties zijn mogelijk: 

 Kan installateur code programmeren 

Aan: De gebruiker heeft toegang tot gebruiker 00 (installateur) in het 
programmeer gebruiker menu 

Uit: de gebruiker heeft geen toegang tot gebruiker 00.

 Kan NVM vergrendelen 

Aan: De gebruiker kan de NVM vergrendelen en ontgrendelen. Indien deze is 
vergrendeld kan de laad default jumper niet meer gebruikt worden. 
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Uit: De gebruiker kan de NVM niet vergrendelen. 

 Toegang tot installateur programmeer menu 

Aan: de gebruiker heeft toegang tot het installateur menu. 

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot het installateur menu.

 Testoproep transmissie 

Aan: De gebruiker kan een testoproep sturen naar de meldkamer. 

Uit: De gebruiker kan geen testoproep versturen.

 Kan alarm/fout bevestigen 

Aan: de gebruiker kan alarmen en service fouten bevestigen en resetten. Een 
gebruiker kan het systeem ontwapenen na alarm, ook al heeft de gebruiker geen 
‘kan ontwapenen’ optie. 

Uit: De gebruikerscode kan niet gebruikt worden om alarmen/fouten te 
bevestigen.

 Gebruiker programmatie menu 

Aan: De gebruiker heeft toegang tot de gebruiker programmatie menu (90-96). 

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot dit menu.

 Kan gebruikerscodes programmeren 

Aan: De gebruiker kan gebruikerscodes wijzigen en aanmaken menu (80-85) 

Uit: De gebruiker heeft geen toegang tot dit menu

 Partities enkel van lokaal klavier

Aan: de gebruiker kan enkel worden gebruikt om partities die zijn toegewezen tot 
het klavier te wapenen of te ontwapenen. 

Uit: De gebruiker kan alle partities die hem zijn toegewezen wapenen en 
ontwapenen van op elk klavier.



Gebruiker tekst (Enkel LCD)
Indien het systeem is uitgerust met een LCD klavier kan de gebruiker een tekst 
van 8 karakters toewijzen aan elke gebruiker. Deze tekst wordt gebruikt wanneer 
men het geheugen bekijkt.  

Programmeren van standaard gebruikers 

Dit menu optie geeft u de mogelijkheid om standaard gebruikers aan het systeem 
toe te voegen. De gebruiker zal automatisch toegewezen worden aan de 
volgende opties:  
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 Premier 412/816/832 Gebruiker Handleiding 

Gebruiker opties 1: 

- partitie 1  

- kan wapenen  

- kan ontwapenen 

- kan overbruggen 

- kan gebruikerfuncties uitvoeren 

Gebruiker opties 2:  

- doormelding opening is aan 

- doormelding sluiting is aan 

- legt globale HU/brand stil 

Gebruiker opties 3: 

- kan alarm/fout bevestigen 
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