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1.  Inleiding 

1.1 Systeeminformatie 

Installateur:  

Telefoonnummer:  

  

  

  

1.2 Documentatie Conventies  
1.2.1 Tekststijlen 

Om belangrijke delen in de tekst naar voren te 
brengen, worden de volgende tekststijlen gebruikt: 

Vetgedrukt Duidt op belangrijke tekst of 
termen, waarvan u nota moet 
nemen. 

Schuingedrukt Verwijst naar een tekening, een 
tabel of een andere sectie in 
deze handleiding. 

[#][4][9] Cijfers tussen haakjes geven 
toetsen op het klavier weer.  
Als ze naast elkaar staan, dan 
moeten de toetsen in volgorde 
gedrukt worden om een 
bepaalde functie op te roepen.  
In dit voorbeeld opent het 
drukken op de [#] toets, 
gevolgd door de [4] toets en de 
[9] toets de Klavier Aanpassen 
functie. 

[#]+[1] Cijfers tussen haakjes geven 
toetsen op het klavier weer.  
Als er een + tussenin geplaatst 
is, dan moet men de eerste 
toets indrukken en blijven 
indrukken terwijl men op de 
tweede toets drukt. In dit 
voorbeeld zal door het 
ingedrukt houden van de [#] 
toets en tegelijkertijd op de [1] 
drukken het volume van het 
klavier verhogen als eerst de 
Klavier Aanpassen functie 
opgeroepen werd ([#][4][9]). 

1.2.2 Opmerking, Pas Op en Waarschuwing 

Doorheen dit document vindt men belangrijke 
opmerkingen die betrekking hebben op de 
persoonlijke veiligheid en/of de beveiliging van de 
uitrusting, systeembewerkingen, enz.  Deze worden als 
volgt weergegeven: 

 

De “Belangrijk” opmerking geeft informatie 
die nodig is om een bewerking met 
success te kunnen uitvoeren. 

 

 

De “Pas Op” nota geeft informatie die 
bedoeld is om een incident te vermijden dat 
de goede werking van het programma of de 
uitrusting kan beletten.  

 

 

De “Waarschuwing” nota geeft informatie 
die bedoeld is om een incident te 
vermijden dat de goede werking van het 
programma of de uitrusting kan beltten of 
zelfs persoonlijk letsel veroorzaken. 

1.2.3 Andere Conventies 

Onder de hoofding van elke gebruikersfunctie is er een 
aankruisvakje voorzien dat aangeeft of de functie op 
uw systeem beschikbaar is. 

Na het aankruisvakje volgt de toetssequentie voor de 
functie. Deze sequentie toont de toetsen die u moet 
indrukken om de functie uit te voeren.  Hieronder is 
een voorbeeld. 

Toetssequentie: [#][4][9] 

Een beschrijving van de functie en de werking ervan 
volgt op de toetssequentie. 
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1.3 Uw Beveiligingssysteem 

 

Dit systeem heeft een telefoonlijn-overname 
functie.  Het systeem kan geprogrammeerd 
zijn om met een meldkamer te communice-
ren om systeemevenementen zoals alarmen 
te melden.  U kunt uw telefoon niet gebrui-
ken op het moment dat het systeem met de 
meldkamer aan het communiceren is.  In 
het geval de meldkamer niet in staat zou 
zijn om het rapport te ontvangen, wat 
weinig waarschijnlijk is, kan uw telefoon tot 
20 minuten lang niet beschikbaar zijn terwijl 
het systeem bijkomende pogingen 
onderneemt om met de meldkamer te 
communiceren. 

Als uw telefoonaansluiting niet beschikbaar 
is, dan kan het systeem geen rapporten 
naar de meldkamer sturen, tenzij een 
alternatieve manier vooor het versturen 
ervan werd voorzien. 

Deze gebruikershandleiding toont hoe u uw systeem 
moet gebruiken en onderhouden.  Ze handelt over 
basisfuncties, zoals het aan en af zetten van uw 
systeem. 

De functies die in dit document beschreven worden, 
zijn door uw installateur geprogrammeerd, maar het 
kan gebeuren dat niet alle functies in uw systeem 
beschikbaar zijn. 

Voor bepaalde functies moet u uw Persoonlijk 
Identificatie Nummer (PIN) invoeren.  

Uw systeem helpt bij het verzekeren van leven, eigen-
dommen en investeringen tegen brand, diefstal en 
lichamelijke schade.  Het kan bestaan uit één of 
meerdere klavieren, deur/venster sensoren 
(apparaatjes die kunnen zien of een deur/venster open 
of dicht is), bewegingsdetectoren en 
branddetectiematerialen.  Elk apparaat is verbonden 
met een centrale.  

 

Figuur 1: DS7447E Klavier 
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Figuur 2: DS7445i Klavier 
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1.4 Basisbegrippen van een 
Beveiligingssysteem 

1.4.1 Wat is een Zone? 

Een Zone is een detector of een groep van apparaten 
die op uw beveiligingssysteem aangesloten zijn.  Zones 
worden geïdentificeerd volgens de plaats die ze in het 
oog houden, zoals een voordeur, een 
slaapkamervenster of inkomhall. 

1.4.2 Wat is een Geactiveerde Zone? 

Als een zone (zoals een deur of een venster) gesloten 
is, dan noemt men ze normaal.  Als de deur of het 
venster open is, dan noemt men de zone geactiveerd 
, of ‘niet normaal’. Als u uw systeem aanzet, dan wilt u 
dat alle zones in uw systeem normaal zijn.  U kunt 
echter uw systeem aanzetten met geactiveerde zones 
door de Zone Overbruggingsfunctie (Bypass) te 
gebruiken (voor LCD-klavieren, zie 16; voor LED 
klavieren, zie pagina 40). 

1.4.3 Zijn alle Zones gelijk ? 

Niet alle zones zijn hetzelfde.  Er zijn in feite twee 
basistypes: Gecontroleerd en 24-uur. 

Gecontroleerde Zones 

Gecontroleerde zones reageren op alarmcondities, 
afhankelijk van het feit of het systeem aan of uit gezet 
is.  Ze zijn geprogrammeerd om ofwel onmiddellijk te 
reageren op alarmcondities, ofwel met een vertraging, 
zodat u de tijd krijgt om naar het klavier te gaan en het 
systeem uit te schakelen.  Er kunnen verschillende 
gecontroleerde zones aanwezig zijn doorheen heel uw 
huis. 

Bij het aanzetten van uw systeem heeft u de keuze om 
alle gecontroleerde zones aan te zetten (Alles Aan) of 
slechts een deel van de gecontroleerde zones (Enkel 
Perimeter of Partieel Aan). 

24-uur Zones 

24-uur zones staan altijd aan, zelfs als het systeem 
uitgeschakeld is.  Er zijn twee types 24-uur zones, 
brand zones en niet-brand zones.  

• Brand-zones: Brandzones kunnen enkel 
branddetectie-apparaten controleren zoals 
rookdetectoren.  Ze zijn altijd aan en kunnen niet 
uitgeschakeld worden. 

• Niet-brand 24-uur Zones: Niet-brand 24-uur 
zones zijn altijd aan en kunnen niet uitgeschakeld 
worden. 

1.4.4 Alles Aan 

Als u uw systeem aanzet met Alles Aan, dan zet u alle 
gecontroleerde zones aan, zowel interieur- (bewegings-
detectoren) als perimeterzones (deur- en venster-
contacten). 

Figuur 3: Werking Alles Aan 

 

 = Gecontroleerde zone Alles Aan aangezet 

1.4.5 Enkel Perimeter/Partieel Aan 

Als u uw systeem Enkel Perimeter of Partieel Aan 
aanzet, dan wordt slechts een gedeelte van de 
gecontroleerde zones aangezet. 

Uw installateur bepaalt welke zones aangezet worden 
als het systeem aangezet wordt met de Enkel Perimeter 
optie. 

U bepaalt welke zones aangezet worden als u de 
Partieel Aan functie gebruikt.  Om de Partieel Aan 
zones te kiezen op een LCD-klavier, zie pagina 14.  
Om de Partieel Aan zones te kiezen op een LED-
klavier, zie pagina 37. 

Enkel Perimeter en Partieel Aan zones kunnen enkel 
de perimeter (deuren en vensters) van uw systeem 
omvatten of de zones op het gelijkvloers van een huis 
met twee verdiepingen.   

Figuur 4: Werking Enkel Perimeter/Partieel Aan 

 

 = Gecontroleerde zone Enkel Perimeter of 
Partieel Aan aangezet 

 = Gecontroleerde zone uitgezet 
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1.5 Beperkingen van een Beveiligings-
systeem 

Zelfs het meest vooruitstrevende beveiligingssysteem 
kan geen volledige garantie bieden tegen inbraak, 
brand of gevaren uit de omgeving.  Alle beveiligings-
systemen zijn onderhevig aan mogelijke gevaren of 
kunnen niet werken omwille van verschillende 
redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de 
volgende: 

• Als sirenes buiten het bereik van het gehoor 
geplaatst zijn op afgelegen plaatsen van een 
gebouw of in ruimtes die frequent afgesloten zijn, 
dan bieden ze niet de bedoelde bescherming.   

• Als inbrekers kunnen binnenkomen via zones die 
niet beveiligd zijn, dan kan het systeem hen niet 
detecteren.  

• Als inbrekers de technische uitrusting hebben om 
een deel van het systeem of het gehele systeem te 
overbruggen, te blokkeren of uit te schakelen, dan 
kunnen ze niet gedetecteerd worden. 

• Als de AC voeding UIT is en de backup batterij 
ontbreekt of is leeg, dan kunnen de sensoren geen 
inbraak detecteren. 

• Rookdetectoren kunnen geen rook in schoor-
stenen, muren, daken of rook achter een gesloten 
deur detecteren.  Ze kunnen geen rook detecteren 
op een verdieping die hoger of lager ligt dan de 
verdieping waar ze geplaatst zijn. Het kan 
gebeuren dat rookdetectoren niet in staat zijn om 
een tijdige waarschuwing te genereren voor 
branden die gestart worden door een explosie, 
oneigenlijke opslag van brandbare producten, 
overbelaste elektrische draden of andere types van 
gevaarlijke situaties. 

• Als de telefoonlijnen buiten dienst zijn, dan 
kunnen geen rapporten naar de meldkamer 
verstuurd worden.  Telefoonlijnen zijn kwetsbaar 
en kunnen op allerlei manieren uitgeschakeld 
worden.  Slecht onderhoud en het niet testen van 
het systeem zijn de belangrijkste oorzaken van he 
falen van het systeem.  Het is aan te bevelen om 
het systeem één keer per week te testen om er 
zeker van te zijn dat alle componenten nog naar 
behoren werken. Het bezitten van een beveili-
gingssysteem kan u in staat stellen een goedkopere 
verzekering af te sluiten, doch kan het systeem 
nooit als vervanger voor een verzekering gezien 
worden.  Waarschuwingsapparatuur kan u immers 
niet vergoeden voor verlies aan leven of 
eigendom. 

1.6 Brandveiligheid en Evacuatie 
Residentiële brand is een van de belangrijkste doods-
oorzaken.  De meeste overlijdens door brand komen 
voor tijdens de nacht, wanneer bewoners in hun slaap 
stikken door rook en toxische gassen en minder door 
vuur.  Om dit risico te verkleinen, moeten de volgende 
punten nageleefd worden. 

1. Minimaliseer het brandrisico.  Roken in bed, 
poetsen met ontvlambare producten zoals benzine, 
kinderen alleen thuis laten en het gebruiken van 
onveilige versieringen zijn de meest voorkomende 
oorzaken van een huisbrand. 

2. Installeer een brandalarmsysteem.  Het hoofddoel 
van een dergelijk systeem is een zo vroeg 
mogelijke waarschuwing te genereren voor de 
inwoners. 

3. Er moet een rookdetector voorzien worden om 
alle slaapkamers in een huis te beschermen. 

4. Oefen een ontsnappingsplan in.  Omdat er zeer 
weinig tijd is tussen het detecteren van een brand 
en het tijdstip waarop de brand levensbedreigend 
wordt, is het belangrijk dat elk familielid weet hoe 
hij of zij snel kan evacueren volgens het plan. 

5. Voorzie een primaire en een alternatieve 
ontsnappingsroute.  Omdat trappenhuizen en 
inkomhallen door een brand afgesloten kunnen 
worden, moet het ontsnappen via een slaapkamer-
venster deel uitmaken van het ontsnappingsplan.  
als de slaapkamers zich op een verdieping 
bevinden, dan moet een brandladder voorzien 
worden aan de buitenkant van het gebouw.   

6. In het plan moet ook bepaald worden op welke 
plaats iedereen moet verzamelen (weg van het 
huis, zoals het huis van een buur), zodat men weet 
dat iedereen er is. 
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7. Als bepaald werd dat het alarm per ongeluk 
gestart is, dan moet de sirene gestopt worden, 
moeten de detectoren geherinitialiseerd worden en 
moet u onmiddellijk de meldkamer melden dat er 
geen noodsituatie is. 

Figuur 5: Plaatsing van rookdetectoren 

 
 = Rookdetector  

 

 

Op elke verdieping moet een rookdetector 
geplaatst worden, ook in kelders, maar niet 
in kruipkelders en onafgewerkte zolders. 

Plaats de rookdetectoren tussen de 
slaapkamers en de woonkamers. 

 

1.7 Onderhoud en Service 
Dit beveiligingssysteem vereist weinig onderhoud.  U 
moet echter wel het systeem wekelijks testen om te 
zien of het nog naar behoren werkt.  U kunt een 
testkalender en een onderhoudsprogramma opstellen.  
Als u een verandering opmerkt tijdens het normale 
gebruik of bij het testen, bel dan zo snel mogelijk uw 
installateur.  Probeer nooit om de centrale, klavieren of 
detectoren zelf te repareren. 

Zie Systeeminformatie op pagina 4 voor de naam en 
contactinformatie van uw installateur.  

1.8 Voedingsuitval 
Als het klavier een voedingsuitval aangeeft en u heeft 
nog altijd elektriciteit in de rest van uw gebouw, dan 
kan er een probleem zijn met de elektrische transfor-
mator of de zekering die uw systeem van stroom 
voorziet.  Als blijkt dat dit beschadigd is, probeer dan 
niet om dit zelf te herstellen, maar bel uw installateur. 

Als de transformator aangesloten is, controleer dan de 
zekering die het stopcontact van stroom voorziet.  Als 
de zekering uit is, controleer dan alle toestellen in het 
circuit om te zien of er een elektrisch probleem is.  Ga 
na of iemand opzettelijk de zekering heeft uitgescha-
keld of niet.  Als alles in orde lijkt te zijn, zet dan de 
zekering opnieuw aan. 

1.9 Reinigen van het Klavier 
Als uw klavier vuil is geworden, sproei dan een 
huishoudelijk glasreiningingsmiddel op een propere 
doek of keukenpapier en veeg het oppervlak schoon.  
Spuit nooit vloeistoffen rechtstreeks op het klavier.  
Deze kan in het klavier binnendringen en schade 
toebrengen aan de elektrische circuits.  
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2. Klavieroverzicht  
Deze sectie geeft een overzicht van de kenmerken van 
zowel het DS7447E LCD (tekst) klavier als het 
DS7445i LED-klavier.  

2.1 Klaviertoetsen 
Het DS7447E Tekstklavier en het DS7445i LED-
klavier hebben beide 21 toetsen om de verschillende 
functies in Tabel 1 te kunnen uitvoeren. 

Tabel 1: Toetsfuncties Klavier 

 
Klaviertoetsen Functie 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Gebruik de numerieke toetsen om 
PIN-codes en toetssequenties in te 
voeren. 

# Gebruik de [#] toets samen met de 
numerieke toetsen om toetsse-
quenties in te voeren.  Deze toets 
toont ook de systeemstatus. 

* Druk op de [*] toets om naar het 
volgende display te gaan.  

On Druk op de [On] toets om uw 
systeem Alles Aan aan te zetten.  
Zie pagina 12 en 36. 

Off Druk op de [Off] toets om het 
systeem uit te schakelen of alarmen 
te stoppen.  Het invoeren van een 
PIN is vereist.  

Perimeter Only Druk op de [Perimeter Only] toets 
om uw systeem Enkel Perimeter 
aan te zetten.  Zie pagina 12 en 36.

No Entry Druk op de [No Entry] toets om uw 
systeem aan te zetten zonder 
ingangsvertraging.  Zie pagina 12 
en 36. 

Bypass Druk op de [Bypass] toets om één 
of meerdere zones te overbruggen.  
Zie pagina 16 en 40. 

System Reset Druk op de [System Reset] toets 
om het systeem te herinitialiseren. 
Zie pagina 25 en 49. 

ABC Keys Uw installateur programmeert deze 
toetsen om alarmen te genereren.  
Druk twee keer op de toets om het 
te activeren. 

Werking speciale Alarmtoetsen 

• [A] Toets = ________________________________ 

• [B] Toets = ________________________________ 

• [C] Toets = ________________________________ 

2.2 Klaviertonen 
Beide klavieren (LCD en LED) laten verschillende 
geluiden horen en laten lampjes branden om u te 
waarschuwen voor systeemgebeurtenissen.  Zie Tabel 2 
voor een uitleg van elke klaviertoon. 

Tabel 2: Beschrijving Klaviertonen 

 
Klaviertoon 

(Toondiagram
) 

Beschrijving 

Brandalarm 
__    __    __    

__ 

Als een brandzone in alarm gaat, laat het klavier 
de Brandalarm-toon horen.  Geef een PIN in om 
het te stoppen. 

Inbraakalarm 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  

Als een inbraakzone in alarm gaat terwijl het 
systeem aan is, dan laat het klavier de Inbraak-
alarm toon horen.  De klavierzoemer blijft werken 
gedurende de tijd die door uw installateur werd 
ingesteld.  Geef een PIN in om het te stoppen.  

Fout 
__ __ __ __  
__ __ __ __ 

Als een systeemcomponent niet meer werkt zoals 
het hoort, dan laat het klavier de fouttoon horen.  
Zie pagina 22, 47, 46 en 47 voor meer informatie. 

Toetsdruk 
_ 

Door het drukken op een toets laat het klavier de 
Toetsdruk toon horen, wat aangeeft dat de toets-
druk aanvaard is. 

Ingangsvertra-
ging 

_ _  _ _  _ _  _ 
_  _ _ 
(Snel) 

Als u het gebouw binnenkomt via een zone die 
met een ingangsvertraging geprogram-meerd is, 
dan laat het klavier de Ingangs-vertragingstoon 
horen om u eraan te herinneren uw systeem af te 
zetten.  Als het systeem niet uitgezet is vóór het 
einde van de ingangsvertraging, dan treedt een 
alarm op en wordt een rapport verstuurd naar de 
meldkamer. 

Uitgangsvertra
ging 

_ _    _ _    _ _    
_ _ 

(Traag) 

Na het aanzetten van uw systeem laat het klavier 
de Uitgangsvertragingstoon horen en wordt de 
vertragingstijd afgeteld.  Als u het gebouw niet 
verlaten hebt binnen de vertragingstijd en een 
uitgangszone wordt geactiveerd (het openen van 
een deur die als Uitgangsvertraging-zone gepro-
grammeerd is), dan wordt een alarm gestart. 

Foutieve 
Ingave 

__ __ __ __ 

Als u op een verkeerde toets drukt, laat het klavier 
de foutieve Ingave-toon horen.  Deze toon is de-
zelfde als de Fouttoon, maar wordt niet herhaald.  

OK 
__ 

De OK toont geeft aan dat een klavier-ingave 
aanvaard werd (bijvoorbeeld: er werd een 
correcte PIN ingevoerd).   

Deurbel 
__ 

Het klavier laat een deubeltoon horen om u te 
melden dat een Deurbelzone geactiveerd werd.  
De toon kan variëren naargelang de geselecteer-
de deurbeltoon. Zie pagina 26 en 50. 

Laatste kans 
_ _  _ _  _ _  

 _ _  _ _ 
(Snel) 

Gedurende de laatste 10 seconden van de 
Uitgangsvertraging laat het klavier de Laatse Kans 
toon horen.  U moet onmiddellijk naar buiten gaan. 
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2.3 Uitloggen uit het Systeem 
Het systeem onthoudt PIN-ingaves tot ongeveer 10 
seconden na het stoppen met indrukken van toetsen.  
Om uit het systeem te loggen, druk twee keer op de 
[#] toets. 

De melding “Aan het uitloggen” verschijnt op het 
display van het DS7447E klavier. 

Op het DS7445i klavier stop de Status-LED met 
knipperen om aan te duiden dat u met succes werd 
uitgelogd.  

3.  Gebruik van het DS7447E 
Klavier 

3.1 LED Functies 
Zie Table 3 voor een functiebeschrijving van elke 
Systeem Status LED. 

Table 3: DS7447E System Status LED Functions 

 
LED Status Beschrijving 

Continu Aan Systeem is Alles Aan, Enkel Peri-
meter of Partieel Aan met 
Ingangsvertraging. 

Traag knipperen Systeem is Alles Aan, Enkel Peri-
meter of Partieel Aan, geen 
Ingangsvertraging. 

Aan 

Uit Systeem is uitgeschakeld. 
Continu Aan De Groep is klaar voor Alles Aan. 

Traag knipperen Er is een functie actief. 
Snel knipperen De ingangsvertraging loopt. 

Status 

Uit Het systeem is niet klaar. 
Continu Aan Er zijn geen fouten aanwezig. 

Traag knipperen − Er is een systeemfout. 
− Het klavier werd verplaatst 

uit zijn thuis-groep (zie Ga 
naar Groep op pagina 30). 

Voedin
g 

Snel knippperen − De groep in is een testmode 
(Systeemtest of Wandeltest), 
of de groep is in de laatste 5 
minuten van de Wandeltest 

− Een ander klavier in de groep 
is bezet. 

Brand Snel knipperen Knippert snel als een brandzone 
in alarm is.  

3.2 Controleer Systeemstatus 
Als het systeem uit is, druk op de [#] toets om de 
huidige systeemstatus te zien.  De volgende meldingen 
kunnen verschijnen: 

Tabel 4: DS7447E Systeemstatus Meldingen 

 
Melding Beschrijving 

Systeem is OK Geeft aan dat er geen systeemfouten 
zijn. 

Systeemfout! 
Toets 4=bekijken 

Geeft aan dat er een systeemfout is.  
Zie Systeemfouten controleren op 
pagina 22 voor het bepalen van de 
aard van de fout. 

Zone(s) niet OK 
Toets 0=bekijken. 

Geeft aan dat het systeem geactiveer-
de zones heeft.  Zie Geactiveerde 
Zones bekijken op pagina 16. 

3.3 Klavier inschakelen 
 Uitschakelmode niet actief. 

 

 Uitschakelmode is actief. 
 

 Tekstklavier toont leeg display. 
 

 Tekstklavier toont datum/uur/eigen tekst. 

Beschrijving 

Als de Uitschakelmode actief is en het display van uw 
klavier is leeg of toont de actuele datum/uur op de 
bovenste lijn, geef dan uw PIN-code in. 

Als uw systeem aan staat, dan wordt het door het 
drukken op de [Off] toets na het invoeren van uw PIN-
code uitgeschakeld.  Als u de klavieren wilt 
inschakelen, maar het systeem uit laten, geef dan enkel 
uw PIN-code in. 

Als er geen klavieractiviteit is na 30 seconden, dan 
worden alle klavierdisplay “gewist”. 

Enkel de Voeding LED blijft aan.  Geef uw Persoonlijk 
Identificatie Nummer (PIN) in om het klavier te 
“wekken”. 

Het ingeven van uw PIN-code schakelt het display 
aan.  Als het systeem aan was of het is in alarm, dan 
blijft het aan of in alarm tot u nogmaals uw PIN-code 
ingeeft, of u tot u op de [Off] toets drukt. 

U kunt alle klavieren van een bepaalde groep manueel 
uitschakelen door bij het verlaten van een willekeurige 
functie twee maal op de [#] toets te drukken.  U bent 
nu uitgelogd.  Het display is leeg (of de 
datum/uur/eigen tekst verschijnt). 
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3.4 Alarmen Stoppen 
Beschrijving 

Als een alarm optreedt, dan weerklinkt de alarmtoon 
en toont het display de zone(s) in alarm. 

Procedure 
1. Het klavier toont de zone(s) in alarm: 

Alarm Zn 4 
Woonkamer 

2. Geef uw PIN-code in om het alarm te stoppen en 
het systeem uit te schakelen (als het aan was).  Er 
wordt een alarmrapport naar de meldkamer 
verstuurd als het alarm niet op tijd bevestigd 
wordt. 

Het display toont continu de zone(s) die het alarm 
heeft (hebben) veroorzaakt: 

Lijst van ge- 
stopte alarmen 

 

Alarm Zn 8 
Bewegingsdetector 

 

Houd # ingedrukt 
om uit de lijst 

 

van gestopte 
alarmen te gaan 

3. Druk op de [#] toets en blijf deze indrukken om 
de alarmmeldingen van het display te halen.  
Indien u wilt zien welke zones alarmen hebben 
veroorzaakt nadat ze van het display werden 
gehaald, zie Alarmgeheugen raadplegen  op pagina 22. 

Als het alarm een sabotage-alarm is, dan identifi-
ceert het klavier dit als een Sabotage alarm op de 
eerste lijn van het display: 

Sabotage Zn 4 
Woonkamer 

Gebruik de procedure hierboven om het 
sabotage-alarm te stoppen. 

 

3.5 Klavier Aanpassen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][9] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het volume van de klavier-
zoemer (niet-alarm tonen) en de helderheid van het 
display bij te regelen.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit staat (Aan LED is 

uit). 
2. Druk [#][4][9]. Het klavier vraagt om uw PIN-

code. 
3. Om het volume van de klavierzoemer bij te 

regelen, moet men op de [*] toets drukken en deze 
ingedrukt houden, en dan op de [1] toets drukken 
om het volume te verhogen of op [4] om het 
volume te verlagen. 

4. Om de helderheid van het display te wijzigen, 
moet men op de [*] toets drukken en deze 
ingedrukt houden, en dan op de [3] toets drukken 
om het helderheid te verhogen of op [6] om de 
helderheid te verminderen. 

5. Druk op [#] om deze functie te verlaten als alle 
aanpassingen werden uitgevoerd.  
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3.6 Het systeem uitzetten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

U heeft __________ seconden om het gebouw binnen 
te gaan en het systeem uit te schakelen. 

Beschrijving 

Geef uw PIN-code in om het systeem uit te zetten.  Als 
het systeem aan is, dan moet u het gebouw binnen-
gaan via een bepaalde ingangsdeur om een alarm te 
vermijden.  Het openen van deze ingangsdeur 
(bijvoorbeeld de voordeur) start de Ingangstijdg.  
Tijdens de Ingangsvertraging laat het klavier de 
Ingangstoon horen.  Geef uw PIN-code in vóór het 
verstrijken van de ingangstijd om het systeem uit te 
zetten. 

 

Als u door de verkeerde deur binnenkomt 
of het systeem niet uitzet vóór het 
verstrijken van de ingangstijd, dan kunt u 
een alarm veroorzaken.  Als een alarm 
optreedt, geef dan uw PIN-code in om het 
te stoppen en bel de meldkamer om hen te 
laten weten dat er geen noodsituatie is.  

Procedure 

Als het systeem aan is, dan licht de “Aan”-LED op.  
Afhankelijk van de manier waarop het systeem 
aangezet werd, toont het display: “Alles AAN”, 
“Perimeter AAN” of “Deels AAN” op de tweede lijn.  
1. Geef uw PIN-cde in en druk op [Off] om het 

systeem uit te schakelen.  Eens het systeem uit, 
toont het display een statusmelding (zoals door uw 
installateur werd geprogrammeerd) op de tweede 
lijn. 

Familie Janssens 
Alles AAN kan 

3.7 Het systeem aanzetten 

 

Verlaat het gebouw vóór het verstrijken van 
de uitgangstijd.  Het verlaten van het 
gebouw na het verstrijken van de 
uitgangstijd start een alarmevenement.  

Beschrijving 

Er zijn drie manieren om het systeem aan te zetten: 

• Alles AAN: Gebruik deze functie om alle zones 
aan te zetten.  Als de [On] toets of [#][1] ingedrukt 
is, dan start de uitgangsvertraging timer met het 
aftellen van de uitgangstijd. 

• Perimeter AAN: Perimeter AAN zet slechts een 
deel van uw systeem aan, waarbij de rest van het 
systeem uit blijft.  Na het drukken op de 
[Perimeter Only] toets of het ingeven van [#][2], 
start de uitgangstijd.  

• Deels AAN: Deels AAN zet de zones aan die u als 
Partieel hebt bestempeld, waarbij de rest van het 
systeem uit blijft.  U kunt de zones de aangezet 
worden bij Deels AAN selecteren, waar voor de 
Perimeter AAN functie uw installateur dit doet.  
Zie Selecteren Deels AAN Zones on pagina 14. Na het 
ingeven van [#][3], start de uitgangstijd. 
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U heeft ook de keuze om het systeem aan te zetten 
meet of zonder uitgangsvertraging of uitgangstoon.  Zie 
Tabel 5 voor de inschakel-toetssequenties. 

Tabel 5: Toetssequenties voor het inschakelen 

 
Wapeningsoptie Toetssequentie 

Alles Aan [On] of [#][1] 
Alles Aan zonder 
Ingangsvertraging* 

[On][No Entry] of [#][1][No Entry] 

Alles Aan zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [On] en blijf deze 
indrukken of druk op [#] en druk 
daarna op [1] en houd deze 
ingedrukt. 

Enkel Perimeter [Perimeter Only] of [#][2] 
Enkel Perimeter zonder 
ingangsvertraging* 

[Perimeter Only][No Entry] of 
[#][2][No Entry] 

Enkel Perimeter zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [Perimeter Only] en houd 
deze ingedrukt of druk op [#] en 
daarna op [2] en houd deze 
ingedrukt. 

Deels Aan [#][3] 
Deels Aan zonder 
ingangsvertraging* 

[#][3][No Entry] 

Deels Aan zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [#] en daarna op [3] en 
houd deze ingedrukt. 

* Door het systeem aan te zetten zonder ingangsver-
traging, wordt de ingangstijd op een vertraagde zone 
(bijvoorbeeld de voordeur) uitgeschakeld. Als een 
vertraagde zone geactiveerd wordt als het systeem 
aangezet is zonder ingangsvertraging (bijvoorbeeld de 
voordeur wordt geopend), dan start het systeem 
onmiddellijk een alarmevenement. 

** Door het systeem aan te zetten zonder uitgangstoon 
wordt de uitgangstoon uitgeschakeld en wordt de 
uitgangstijd verdubbeld.  

Procedure 

Als uw systeem klaar is om Alles AAN aangezet te 
worden dan ziet u “Alles AAN kan” op het display. 
Deze melding betekent dat alle zones normaal zijn 
(bijvoorbeeld, er zijn geen deuren of vensters open en 
er beweegt niemand in het zichtveld van een 
bewegingsdetector). 

Familie Janssens 
Alles AAN kan 

Als uw klavier een melding toont die aangeeft dat het 
systeem niet klaar is om aangezet te worden 
(bijvoorbeeld “niet OK”), controleer dan alle deuren 
en vensters om te zien of er nog open zijn, of er nog 
iemand of iets voor een bewegingsdetector beweegt.  
U kunt ook op de [*] toets drukken om de geactiveerde 
zone te zien.  

Als alle beveiligde deuren en vensters gesloten zijn en 
er zijn geen bewegingsdetectoren geactiveerd, maar 
het klavier toont nog steeds “niet OK”, contacteer dan 
uw installateur voor hulp.  
1. Controleer of alle zones normaal zijn (niet 

geactiveerd).  Als uw systeem een geactiveerde 
zone heeft (deur of venster open), dan kunt u deze 
sluiten of overbruggen.  Zie Overbruggen/Terugzetten 
van Zones op pagina 16. 

2. Voer uw PIN-code in. 
3. Druk op [On] of [#][1]. 
4. De uitgangstijd loopt (dit voorbeeld gebruikt 60 

seconden). De Aan LED licht op. Verlaat nu het 
gebouw.  

Nog 60 seconden  
tot Alles AAN. 

Terwijl de uitgangstijd aan het lopen is, kunt u: 

- de [No Entry] toets indrukken om het systeem 
aan te zetten zonder ingangsvertraging 

- de [Bypass] toets indrukken om zones te 
overbruggen 

- uw PIN-code invoeren om het aanzetten van 
het systeem te stoppen.  

Gedurende de laatste 10 seconden van de 
uitgangstijd wacht het klavier op een “laatste kans” 
om het systeem uit te zetten.  Gedurende deze tijd 
laat het klavier de “laatste kans toon” horen.  
Daarna schakelt het systeem Alles AAN.  De Aan 
LED blijft oplichten. 

Familie Janssens 
Alles AAN. 

Zie de volgende secties voor meer informatie: 

• Selecteren Deels AAN Zones op pagina 14 

• Zet het systeem aan met Sabotage- of Foutcondities op 
pagina 14 

• Het systeem geforceerd aanzettten op pagina 15 

• Overbruggen/Terugzetten van Zones op pagina 16 
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 3.8 Selecteren Deels AAN Zones 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om te programmeren welke 
zones aangezet worden telkens u het systeem Deels 
AAN zet. Hierdoor kunt u een deel van het systeem 
aanzetten om inbraken te detecteren, terwijl de rest 
van het systeem u toelaat om vrij te bewegen zonder 
een alarm te veroorzaken. 

Procedure 
1. Controller of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][6][5]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het display toont het volgende: 

Zn 2 Deel-AAN=NEE 
Voordeur 

 

Druk 2 * voor Zn 
2 Deels-AAN=JA 

 

Zn 3 Deel-AAN=JA 
Gang 

 

Druk 3 * Voor Zn 
3 Deels-AAN=NEE 

 

Druk op # om 
terug te gaan 

3. Geef het zonenummer in gevolgd door de [*] toets 
om te wisselen tussen JA en NEE voor Deels 
AAN.  Herhaal dit tot alle zones geprogrammeerd 
zijn voor Deels AAN. 

- JA: Zone is actief, klaar om te detecteren. 

- NEE: Zone is niet actief. 
4. Druk op [#] om deze functie te verlaten. 

3.9 Zet het systeem aan met Sabotage- 
of Foutcondities 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Beschrijving 

Als u probeert het systeem Alles AAN, Perimeter 
AAN of Deels AAN aan te zetten terwijl er een 
sabotage en/of foutconditie aanwezig is, dan laat het 
klavier de fouttoon horen. 

De volgende melding verschijnt als u probeert het 
systeem aan te zetten. 

Sabotage!  
AAN onmogelijk! 

Als er een ernstige foutconditie aanwezig is, dan toont 
het display de volgende melding: 

Fout!  
AAN onmogelijk! 

Als een Data Bus fout optreedt of de AC-spanning is 
uitgevallen, dan toont het display de volgende 
melding: 

Fout! Geforceerd 
AAN noodzakelijk! 

Zet het systeem geforceerd aan als een 
sabotageconditie of een foutconditie niet gewist kan 
worden (zie Het systeem geforceerd aanzettten op pagina 15 
voor instructies over geforceerd aanzetten.).  
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3.10 Het systeem geforceerd aanzettten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Het systeem zet de geactiveerde zones op een 
geforceerde manier aan.  Zolang ze geactiveerd 
blijven, zullen ze niet detecteren.  Als ze opnieuw 
normaal worden vóór het uitschakelen van het 
systeem, dan kunnen ze detecteren en zijn ze in 
staat een alarm te genereren.  Als een zone 
geactiveerd wordt na het starten uitgangstijd, dan 
zal het klavier de geactiveerde zone tonen.  Als de 
zone nog steeds geactiveerd is op het einde van de 
uitgangstijd, dan wordt een alarm gegenereerd. 

Sommige fout en sabotage condities vereisen dat u 
het systeem geforceerd aanzet.  Zie Zet het systeem 
aan met Sabotage- of Foutcondities op pagina 14 voor 
meer informatie. 

Druk op de [Bypass] toets om te beletten dat zones 
die zich herstellen weer in het systeem opgenomen 
worden.  Zie Overbruggen/Terugzetten van Zones op 
pagina 16 voor meer informatie. 

3.10.1 Geforceerd aanzetten met normale 
uitgangs-vertraging en normale 
uitgangstoon  

Procedure 
1. Zet het systeem aan met één van de volgende 

methodes: 

- Alles AAN: [On] of [#][1] 

- Perimeter AAN: [Perimeter Only] of [#][2] 

- Deels AAN: [#][3] 

Als een zone geactiveerd is, dan toont het klavier 
het volgende: 

Zn 5 niet OK.  
Zone Text 

 

Druk 5 + * voor 
overbruggen Zn 5 

2. Ga verder met Stap 2 van de procedure die u 
gebruikt om het systeem aan te zetten 
(bijvoorbeeld: als u [On] indrukt in Stap 2, druk 
nogmaals op [On]). 

  

 

 

 

De volgende melding verschijnt op het display: 

Geforceerd AAN!  
 

 

Nog 60 seconden  
tot Alles AAN. 

 

1 zones zijn  
overbrugd. 

Het display hierboven gebruikt een uitgangsvertraging 
van 60 seconden en er is slechts één zone geforceerd 
aangezet. 

De uitgangstijd en het aantal zones kan variëren. 

3.10.2 Geforceerd aanzetten zonder uitgangstoon 

Beschrijving 

Het systeem geforceerd aanzetten zonder uitgangstoon 
geeft geen uitgangstoon en verdubbelt de uitgangstijd. 

Procedure 
1. Zet het systeem aan met één van de methodes uit  

Tabel 5 op pagina 13. 
2. Als de “Zn niet OK” melding verschijnt (zie het 

display onder Stap 2 van de vorige sectie), ga dan 
naar Stap 2 van de vorige sectie. 

- Bijvoorbeeld: Als u het systeem heeft aangezet 
door de [On] toets te drukken en ingedrukt te 
houden, druk dan nogmaals op de [On] toets.  
blijf ditmaal de toets niet ingedrukt houden. 

- De “Geforceerd AAN!” melding verschijnt en 
de verdubbelde uitgangstijd wordt gestart.  
Het klavier laat geen uitgangstoon horen. 
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3.11 Overbruggen/Terugzetten van Zones 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [Bypass] of [#][0] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om één of meerdere zones te 
overbruggen vooraleer het systeem aan te zetten.  

Als bijvoorbeeld uw keuken net geschilderd werd en u 
wilt een venster open laten, maar wel uw systeem 
aanzetten, dan kan het overbruggen van zones ervoor 
zorgen dat het systeem kan aangezet worden, zonder 
de ongewenste zones te controleren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk op de [Bypass] toets.  Het klavier vraagt om 

uw PIN. 
Het klavier toont alle zones die overbrugd kunnen 
worden: 

Zn 1,  
Voordeur 

 

Druk 1 + * voor 
overbruggen Zn 1 

3. Geef het nummer van de te overbruggen zone in, 
gevolgd door de [*] toets. 

Als u bijvoorbeeld Zone 10 wilt overbruggen, druk  
[1][0][*]. Herhaal deze stap voor alle zones die u 
wilt overbruggen. 

Als een zone al overbrugd is, dan toont het 
klavier: 

Zn 3,  
Hall 

 

Druk 3 + *.voor 
niet overbr.  3 

Om een zone terug te zetten (= uit de lijst van 
overbrugde zones halen), herhaal de stappen 
hierboven voor het gewenste zonenummer. 

4. Druk op [#] om deze functie af te sluiten. 

3.12 Geactiveerde Zones bekijken 

Toetssequentie: [*] 

Beschrijving 

Om uw systeem aan te zetten, moeten alle deuren en 
venster zich in de normale toestand bevinden (niet 
geactiveerd).  Zie Wat is een Geactiveerde Zone? op 
pagina 6 voor de definitie van een geactiveerde zone. 

Gebruik deze functie om geactiveerde zones op te 
sporen in uw systeem.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk op de [*] toets. 
3. Het klavier toont alle geactiveerde zones: 

Zn 2 niet OK  
Voordeur 

 

Zn 7 niet OK 
Achterdeur 

Als de zones terug normaal zijn of overbrugd 
worden, dan is het systeem klaar om aangezet te 
worden. 
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3.13 Datum en Tijd 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de datum en het uur van het 
systeem te programmeren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][5]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont: 

Datum en tijd  
ingeven a.u.b. 

 

DD/MM/JJ HH:MM 
01/01/03 00:01 

3. Geef de datum/tijd in met de numerieke toetsen in 
het DD/MM/JJ, HH:MM formaat. 

Het klavier toont zowel de datum als de tijd die u 
net ingevoerd heeft alvorens naar het ‘in rust’ 
display terug te keren. 

3.14 Wijzigen PIN 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om uw  Persoonlijk Identificatie 
Nummer (PIN) te wijzigen. 

 

Noteer uw oude PIN en de nieuwe voraleer 
u begint met het wijzigen van een PIN. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][5]. Het klavier vraagt om uw PIN (dit 

is de PIN die u gaat wijzigen).  
Het klavier toont: 

Geef a.u.b. Uw 
nieuwe code in. 

3. Geef de nieuwe PIN in.  Tijdens het invoeren van 
de code, toont het klavier: 

Geef uw CODE in: 
* * * * 

4. Het klavier vraagt om de nieuwe PIN nogmaals in 
te voeren: 

Geef uw nieuwe 
CODE nogmaals in 

5. Geef de nieuwe PIN nogmaals in.  Tijdens het 
invoeren van de nieuwe code, toont het klavier: 

Geef uw CODE in: 
* * * * 

6. Het klavier toont het volgende om te bevestigen 
dat u met succes uw PIN heeft gewijzigd:   

Uw CODE is 
gewijzigd. 

Het klavier verlaat automatisch deze functie. 
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3.15 De PIN van een andere gebruiker 
wijzigen 

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][1] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de PIN van een gebruiker te 
wijzigen (Persoolijk Identificatie Nummer).  

 

[#][5][6] dient enkel voor het wijzigen van 
PIN-codes die niet dezelfde zijn als de 
code nodig om deze functie te openen.  
Als bijvoorbeeld gebruiker 1 [#][5][6] 
ingeeft, dan kan hij zijn eigen code niet 
wijzigen.  Gebruik hiervoor [#][5][5]. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is ui). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Het klavier doorloopt de beschikbare opties.  
4. Druk op [1] om PIN’s te wijzigen.  Het klavier 

toont alle PIN’s die gewijzigd kunnen worden. 
5. Geef het nummer van de gebruiker in (1 tot 32) 

van wie de PIN moet gewijzigd worden, gevolgd 
door de [*] toets.  Druk bijvoorbeeld [2][*] om de 
PIN van Gebruiker 2 te wijzigen.  Het klavier 
vraagt om de nieuwe PIN: 

Geef nieuwe code 
voor gebr. 2 in. 

 

 

Als er geen PIN is voor de gebruiker, dan 
laat het klavier de fouttoon horen.  U moet 
de gebruiker toevoegen vooraleer u een 
PIN kunt toevoegen.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 20. 

6. Geef de nieuwe PIN in met hetzelfde aantal cijfers 
als de oude PIN.  Als de fouttoon te horen is, 
probeer dan opnieuw met een andere PIN. 

7. Het klavier vraagt om de nieuw PIN nogmaals in 
te voeren: 

Geef nogmaals 
gebr.CODE 2 in. 

 

8. Geef de nieuwe PIN nogmaals in.  Het klavier 
toont het volgende om de wijziging van de PIN te 
bevestigen. 

Gebruiker code 
2 is veranderd. 

9. Herhaal Stap 4 tot en met Stap 8 om een andere 
PIN te wijzigen of druk op de [#] toets om deze 
functie te verlaten.  Door nogmaals op de [#] toets 
te drukken keert het klavier terug naar de 
ruststand. 

3.16 Wijzigen van het autoriteitsniveau 
van een andere gebruiker 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het autoriteitsniveau dat aan 
een gebruikers-PIN is toegekend, te wijzigen. 

U kunt uw eigen autoriteitsniveau niet wijzigen. 

Autoriteitsniveau 1 bevat volgende functies: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 2 bevat volgende functies:: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 3 bevat volgende functies: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 4 bevat volgende functies: 
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Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om een PIN. 

Het klavier toont de volgende opties. 
3. Druk op de [2] toets om autoriteitsniveau’s te 

wijzigen.  Het klavier toont alle beschikbare 
gebruikers.  

4. Geef het Gebruikernummer (1 tot 32) waarvoor u 
het autoriteitsniveau wenst te wijzigen in, gevolgd 
door de [*] toets.  

Druk bijvoorbeeld [3][*] om het autoriteitsniveau 
voor Gebruiker 3 te wijzigen.  Het klavierdisplay 
toont het volgende: 

Gebr. CODE 3  
bevoegdheid 2. 

 

Bevoegdheids- 
keuzes 1 tot 4. 

 

Druk op # om 
terug te gaan 

 

 

Als er geen PIN is voor het gebruikernum-
mer, dan laat het klavier de fouttoon horen.  
U moet de gebruiker toevoegen vooraleer 
een PIN kan toegevoegd worden.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 20. 

5. Geef het nieuwe autoriteitsniveau (1 tot 4) in voor 
de gebruiker die u wenst te wijzigen. 

6. Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten.  
Druk nogmaals op [#] om naar de ruststand terug 
te gaan.  

3.17 Wijzigen van de groep van een 
andere gebruiker 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om groepen toe te voegen of te 
verwijderen uit de lijst van groepen die toegekend zijn 
aan de PIN van een gebruiker. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de beschikbare opties. 
3. Druk op de [3] toets om groepen aan de nieuwe 

gebruiker toe te kennen. 
Druk bijvoorbeeld voor Gebruiker 4 op [4][*]. Het 
klavier toont het volgende: 

CODE  4 GROEPEN: 
- - - - 

 

Druk 1 – 4 voor 
de GROEPkeuzes 

4. Kies de Groepen die u aan de gebruiker wenst toe 
te wijzen door op de overeenkomstige numerieke 
toetsen te drukken. 
Om bijvoorbeeld groepen 1 en 2 aan de gebruiker 
toe te kennen, druk op de [1] en [2] toetsen.  Het 
klavier toont: 

CODE 4 GROEPEN: 
1 2  - - 

Om een reeds toegekende groep te verwijderen, 
drukt u op de overeenkomstige numerieke toets.  
Als bijvoorbeeld groepen 1 en 2 toegekend zijn 
aan gebruiker 4, maar dit zou enkel groep 1 
moeten zijn, druk dan op [2] om groep 2 uit de 
lijst te verwijderen. 

5. Druk drie keer op de [#] toets om naar de 
ruststand terug te keren. 

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



DS7240-BEL | Gebruikershandleiding | 3.  Gebruik van het DS7447E Klavier NL | 20 

 

 

Bosch Security Systems | 10/03 | 4998148022B  
 

3.18 Een Gebruikerscode (PIN) 
toevoegen  

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om nieuwe gebruikerscodes 
(PIN’s) aan het systeem toe te voegen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de volgende selecties: 

Druk op 1 voor 
wijzigen CODES. 

 

Druk 2 voor wij- 
zigen bevoegdh. 

 

Druk 3 voor toe- 
kennen groepen. 

3. Druk op de [3] toets om een groep toe te kennen 
aan de gebruiker. 

4. Geef het gebruikernummer (1 tot 32) waaraan u 
groepen wilt toekennen in, gevolgd door de [*] 
toets. 
Druk bijvoorbeeld voor gebruiker 4 op [4][*].  Het 
klavier toont de volgende boodschappen:  

CODE 4 GROEPEN: 
- - - - 

 

Druk 1 – 4 voor 
de GROEPkeuzes. 

5. Kies de groep(en) die u aan de nieuwe gebruiker 
wilt toewijzen door op de overeenkomstige 
numerieke toetsen te drukken. 
Om bijvoorbeeld groepen 1 en 2 aan de gebruiker 
toe te kennen, druk op de [1] en [2] toetsen. Het 
klavier toont: 

CODE 4 GROEPEN: 
1 2  - - 

Om een reeds toegekende groep te verwijderen, 
drukt u op de overeenkomstige numerieke toetsen.  
Als bijvoorbeeld groepen 1 en 2 zijn toegekend 
aan gebruiker 4, maar dit zou enkel groep 1 
moeten zijn, druk dan op [2] om groep 2 uit de 
lijst van groepen toegekend aan gebruiker 4 te 
verwijderen. 

6. Druk twee keer op de [#] toets om naar de drie 
selecties in Stap 2 terug te keren. 

7. Druk op de [1] toets om een PIN voor de nieuwe 
gebruiker te creëren.  

8. Geef het gebruikernummer (1 tot 32) in gevolgd 
door de [*] toets.  Druk bijvoorbeeld [4][*] om een 
PIN voor gebruiker 4 te creëren. 

9. Als het display vraagt “Geef a.u.b. uw nieuwe code 
in”, geef dan de nieuwe PIN in.  Als de fouttoon te 
horen is, probeer dan een andere PIN.  Geef de 
nieuwe PIN nogmaals in ter controle.  

10. Druk twee keer op de [#] toets om naar de drie 
selecties in Stap 2 terug te keren. 

11. Druk op de [2] toets om een PIN autoriteitsniveau 
toe te kennen aan de nieuwe gebruiker.  

12. Geef het gebruikersnummer (1 tot 32) in, gevolgd 
door de [*] toets.  Druk bijvoorbeeld [4][*] om een 
autoriteitsniveau toe te kennen aan gebruiker 4. 

13. Kies een autoriteitsniveau (1 tot 4) door op de 
overeenkomstige numerieke toets te drukken.  het 
klavier toont het volgende: 

Gebr.CODE 4 
bevoegdheid 0 

Het cijfer naast het woord “bevoegdheid” in de 
tweede lijn geeft aan welk autoriteitsniveau voor 
de gebruikers-PIN momenteel ingesteld is. 

14. Druk twee keer op de [#] toets en volg Stap 3 tot 
en met 13 om nog meer nieuwe gebruikers toe te 
voegen, of druk op de [#] toets tot het klavier de 
OK toon laat horen en het display terugkeert naar 
de ruststand. ELV
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3.19 Een gebruikerscode (PIN) wissen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][8] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om gebruikerscodes (PIN) te 
wissen. 

 

Met deze functie kunt u uw eigen PIN niet 
wissen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][8]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Het klavier toont alle beschikbare gebruikerscodes 

vooraleer de melding “Druk op # om terug te 
gaan” te tonen. 

4. Geef het gebruikersnummer (1 tot 32) in dat u wilt 
wissen.  Druk bijvoorbeeld [2][*] om de PIN voor 
gebruiker 2 te wissen.  

Gebruikerscode 2 
verwijderd. 

 

Druk op * om 
verder te gaan. 

 

 

Als er geen PIN is voor het gebruikersnum-
mer, dan laat het klavier de fouttoon horen.  
U moet de gebruiker toevoegen vooraleer 
een PIN kan toegevoegd worden.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 20. 

5. Druk op de [#] toets om deze functie af te sluiten. 
Als er geen toetsen worden ingedrukt, keert het 
klavier automatisch terug naar de ruststand. 

3.20 Eenmalige PIN hernieuwen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][3] 

Beschrijving 

Eenmalige PIN-codes kunnen één keer gebruikt 
worden om het systeem uit te zetten.  Deze PIN wordt 
meestal gegeven aan iemand die tijdelijke toegang 
nodig heeft, zoals een babysitter of 
onderhoudspersoneel. 

Met deze functie kunnen degenen met het juiste 
autoriteitsniveau eenmalige PIN codes hernieuwen.  
Eens hernieuwd, kan de eenmalige PIN het systeem 
weer één keer uitzetten. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][3]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de beschikbare eenmalige PIN’s: 

Druk 0* om alle 
eenmalige  

 

codes te ver- 
nieuwen 

 

Druk 5* om code 
5 te vernieuwen 

3. Druk [0][*] als u alle eenmalige PIN’s wilt 
hernieuwen of geen een gebruikerscode (PIN) in 
gevolgd door de [*] toets.  Als u bijvoorbeeld PIN 
5 wilt hernieuwen, druk dan [5][*]. 

4. Als u op de [0] toets drukt om alle eenmalige PIN 
codes te hernieuwen, dan toont het klavier: 

Alle eenmalige 
codes vernieuwd! 

5. Als u een enkele PIN selecteert om te hernieuwen 
(bijvoorbeeld PIN 5), dan toont het klavier:  

Eenmalige code 
5 vernieuwd. 

Daarna keert het klavier terug naar de ruststand.   
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3.21 Systeemfouten controleren 

Toetssequentie: [#][4] 

Beschrijving 

Uw systeem laat de fouttoon horen en toont de sys-
teemfout-melding om u te waarschuwen dat er een 
systeemfout aanwezig is.  Evenementen zoals lage 
batterijspanning veroorzaken systeemfouten.  Gebruik 
deze functie om te zien wat de oorzaak van de fout is 
en welke stappen kunnen ondernomen worden om het 
probleem op te lossen.  

Procedure 
1. Het systeem kan aan of uit zijn bij het optreden 

van een systeemfout.  Als het systeem aan is, moet 
u het uitzetten om de fout na te gaan.  Het klavier 
toont: 

Fout! Druk #4 
om te bekijken. 

2. Druk [#][4]. De fouttoon stopt en het klavier toont 
de lijst met fouten.  Volg de instructies op het 
klavier om de fouten te zien: 

Zone fout! 
8 = bekijken 

 

Alarm logboek! 
0 = bekijken 

 

Datum/tijd weg! 
5 = instellen 

 

Systeemfout! 
2 = bekijken 

 

Druk op toets 1 
voor Systeemtest 

 

Druk op toets 4 
voor Wandeltest 

 

Druk op toets 7 
voor een reset. 

 

Systeem is OK! 
Druk op #. 

De lijst met displays hierboven illustreert de 
verschillende mogelijke Systeemfouten. 

3. Druk op de [#] toets om het klavier naar de 
ruststand terug te brengen. De fouttoon blijft tot de 
situatie bevestigd wordt door de procedure 
hierboven. Als er steeds weer foutmeldingen 
verschijnen, contacteer dan uw installateur.  

3.22 Alarmgeheugen raadplegen  
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][0] 

Beschrijving 

Na het stoppen wissen van een alarm van het display, 
kunt u het nog altijd opvragen in het alarmgeheugen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][0]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont alle zones in het alarmgeheugen.  
In dit voorbeeld toont het klavier een alarm op 
zone 5: 

Alarm Zn 5 
Slaapkamer 1 Venster 

Na het laatste alarm, toont het klavier: 

Wis geheugen via  
wapening systeem 

Wis het geheugen door het systeem aan en uit te 
zetten.  

Als er geen alarm aanwezig is, dan toont het 
klavier: 

Geen alarmen in 
het logboek. 

Het klavier keert daarna terug naar de ruststand.   
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3.23 Systeemfouten raadplegen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om systeemfouten op te vragen. 
Er treedt bijvoorbeeld systeemfout op als het systeem 
op enkel de standby batterij werkt, als er een 
communicatiefout is of als het tijd is voor een 
onderhoudsbeurt door de installateur.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][2]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Geef uw PIN in indien nodig. 

Het klavier toont alle systeemfouten (indien 
aanwezig) één voor één.  Wat volgt zijn enkele 
voorbeelden van systeemfouten: 

- Als het systeem zonder AC-voeding zit en 
enkel op de backup batterij werkt, dan toont 
het klavier: 

Werking enkel op 
noodbatterij. 

- Als het systeem niet kan communiceren met 
de meldkamer, dan toont het klavier: 

Communicatiefout 
naar bestemming1 

- Als het systeem detecteert dat de telefoonlijn 
weg is, of er is geen kiestoon, dan toont het 
klavier: 

Tel.lijn fout, 
kiestoon nazien. 

- Als het systeem geprogrammeerd werd om 
door uw installateur nagekeken te worden op 
de Service interval, dan toont het klavier: 

Bel installateur 
 

- Als er geen systeemfouten zijn, dan toont het 
klavier: 

Er zijn geen 
systeemfouten! 

4. Druk op de [#] toets om naar de ruststand terug te 
keren.  

3.24 Raadplegen zonefouten 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][8] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om na te gaan welke zones 
(indien aanwezig) er een fout vertonen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][8]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont alle zones die een fout vertonen.  

 

Zoek naar de oorzaak van de foutconditie.  
Corrigeer waar mogelijk (verwijder bijvoor-
beeld objecten die de detector het zicht 
ontnemen) of reageer gepast op de 
aangegeven fout.  

Als er geen zones met fout zijn, dan toont het 
klavier:   

Er zijn geen 
zonefouten. 
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3.25 Systeemtest 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][1] 

Beschrijving 

De systeemtest functie laat u toe om na te gaan of uw 
systeem correct werkt door het testen van sirene, 
flitslamp, batterij en telefoonlijn.  

Als een van de volgende componenten de test niet 
doorstaat, bel dan uw installateur voor hulp. 

Mijn Systeemtest bestaat uit: 

 Sirene  Batterij 
 

 Flitslamp  Telefoonlijn 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][1]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het systeem start het testen.  De sirene-uitgang 
wordt eerst getest en moet ongeveer 3 seconden te 
horen zijn.  Het klavier toont: 

Sirene-test 
actief. 

Luister naar het activeren van de sirene. 

Vervolgens wordt de flitslamp getest.  Deze test 
stopt na ongeveer 20 minuten of door het drukken 
op de [*] toets.  

Flitstest actief 
* = beëindigen 

Controleer het activeren van de flitslamp. 

Vervolgens wordt de backup batterij getest.  Deze 
test kan tot 4 minuten in beslag nemen. 

Batt.test actief 
Kan 4 min. duren 

 

Het klavier toont het resultaat van de batterijtest: 

Batterijtest 
geslaagd. 

OF 

Faling van de  
batterijtest! 

 

Bel installateur 
voor Service. 

Tot slot wordt de telefoonlijn getest.  Dit kan tot 10 
minuten duren. 

De kiezertest 
kan 10 min.duren 

Het klavier  toont het resultaat van de telefoonlijn-
test:  

Kiezertest 
geslaagd. 

OR 

Kiezertest 
faling! 

 

Controleer de 
kiestoon. 

Als de test afgewerkt is, dan keert het klavier terug 
naar de ruststand. 

Om de test die momenteel loopt te stoppen en 
naar de volgende test te gaan, drukt u op de [*] 
toets.  Om alle systeemtesten te annuleren en naar 
de ruststand terug te gaan, drukt u op de[#] toets. 

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



DS7240-BEL | Gebruikershandleiding | 3.  Gebruik van het DS7447E Klavier NL | 25 

 

 

Bosch Security Systems | 10/03 | 4998148022B  
 

3.26 Wandeltest 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][4] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om een wandeltest uit te voeren 
op de detectie-apparatuur in uw systeem.  Voer 
wekelijks een wandeltest uit. 

Uw installateur configureert de types alarmapparaten 
waarvoor een wandeltest kan gedaan worden. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][4]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont alle zones die getest moeten 
worden (zones verschijnen één voor één).  Om 
elke zone met succes te kunnen testen, moet de 
overeenkomstige detector geactiveerd worden (een 
deur openen, voor een bewegingsdetector 
bewegen, enz.).  

Zn 2 NIET getest 
Voordeur 

 

Zn3 NIET getest 
Hall 

 

Zn4 NIET getest 
Woonkamer 

 

Druk # om wandel 
test te stoppen 

Druk op de [#] toets om de wandeltest te stoppen.  

 

Test de branddetectie apparaten 
(rook/hitte detectoren) zoals uw installateur 
het heeft uitgelegd en volgens de 
instructies van het toestel zelf.  

 

3.27 Het systeem herinitialiseren 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [System Reset] of [#][4][7] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het systeem te herinitialiseren 
na een alarm.  Sommige evenementen, zoals 
brandalar-men, sabotage-condities of fouten kunnen 
een systeem-herinitialisatie vereisen om gewist te 
worden.  Het herinitialiseren van het systeem duurt 
ongeveer 20 seconden. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk op de [System Reset] toets (of druk [#][4][7]). 

Het klavier vraagt om uw PIN. 
Het systeem herinitialiseert en het klavier toont het 
volgende: 

Bezig met reset. 
Wachten aub... 

Na het herinitialiseren van het systeem keert het 
klavier automatisch terug naar de ruststand. 
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3.28 Deurbel Aan/Uit zetten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][1] 

Beschrijving 

Gebruik de deurbelfunctie om bepaalde zone een 
deurbelgeluid te laten genereren als het systeem uit is.  
Zo kunnen bijvoorbeeld ouders met kleine kinderen 
een toon laten horen telkens een deur of venster wordt 
geopend om zo controle hebben over waar de 
kinderen zich bevinden.  

Gebruik deze functie om de deurbelfunctie aan en uit 
te zetten.  

Zie Selecteer Deurbelgeluid om het type deurbelgeluid te 
kiezen.  Zie Deurbelzones kiezen op pagina 27 om te 
bepalen welke zones het deurbelgeluid maken.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][6][1]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Het klavier toont de huidige deurbelstatus (aan of 

uit).  
4. Om de deurbelfunctie aan te zetten, drukt u op de 

[1] toets.  Om ze uit te zetten, drukt u op de [2] 
toets.  Om de functie te verlaten, drukt u op de [#] 
toets. 

3.29 Selecteer Deurbelgeluid 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om te bepalen welke reactie uw 
systeem geeft bij het activeren van een deurbelzone.  
Zie Deurbel Aan/Uit zetten voor een beschrijving van de 
deurbelmode. 

Als u dit wenst, kunt u uw systeem de identiteit van de 
zone laten tonen en een korte biep laten horen als 
bepaalde deuren of vensters geopend worden.  Zie 
Deurbelzones kiezen op pagina 27 om de deurbelzones in 
uw systeem te programmeren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][6][2]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont het huidige deurbelgeluid. 
3. Kies het type van deurbelgeluid (1 tot 4) door op 

de overeenkomstige cijfertoets te drukken. 

Tabel 6: Selecties Deurbelgeluid 

 
Deurbelgeluid Tts Beschrijving 

Uit [1] Toon identiteit van de zone, 
maar laat geen geluid horen 
bij activatie van zones.  

Korte biep [2] Toont identiteit van de zone 
en laat een geluid horen bij 
activatie van zones. 

Bieptoon tot 
toetsdruk 

[3] Toont identiteit van de zone, 
en laat een bieptoon horen tot 
op de [#] toets gedrukt wordt.

Bieptoon tot zone in 
rust is 

[4] Toont de identiteit van de 
zone en laat een geluid horen 
tot de zone weer normaal 
wordt (deur of venster is 
dicht).  Door het drukken op 
de [#] toets wordt het geluid 
eveneens gestopt. 

Als u enkel de huidige instellingen wilt raadplegen 
(niet wijzigen), druk dan op de [#] toets om deze 
functie af te sluiten. 

Na het maken van uw keuze, toont het klavier de 
keuze die u gemaakt heeft. 

4. Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten. 
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3.30 Deurbelzones kiezen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][3] 

Beschrijving 

Eens u beslist heeft over de manier waarop uw systeem 
moet reageren op deurbelzones, moet u nog bepalen 
welke zones in uw systeem deurbelzones zijn. 

Gebruik deze functie om uw systeem te vertellen welke 
zones deurbelzones zijn.  24-uur brandzones en 24-uur 
niet-brand zones kunnen niet als deurbelzone ingesteld 
worden.  

Het kiezen van de zones die als deurbelzones kunnen 
werken, hangt af van uw veiligheidsopvattingen.  Als u 
kleine kinderen heeft, kunt u ervoor kiezen om 
ingangs- en uitgangszones als deurbelzones in te 
stellen.  Telkens een deurbelzone geactiveerd wordt 
(deur of venster geopend), dan reageert het klavier 
zoals geprogram-meerd werd. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][6][3]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont alle zones die momenteel als 
deurbelzone ingesteld zijn (deurbelmode aan) en 
de zones die het niet zijn (deurbelmode uit), 
gevolgd door instructies voor het wijzigen van de 
huidige instelling. 

- Druk op [0][*] om alle zones uit te zetten.  
Druk op de overeenkomstige cijfertoets (niet-
24-uur zones) gevolgd door de [*] toets voor 
individuele zones.  

- Het klavier toont alle overblijvende zones.  U 
kunt zoveel deurbelzones programmeren als 
er beschikbaar zijn. 

3. Als u klaar bent, drukt u op de [#] toets om deze 
functie af te sluiten.  

3.31 Automatisch aanzetten uitstellen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][1] 

Beschrijving 

Uw installateur kan uw systeem programmeren om het 
automatisch aan te zetten op een bepaald tijdstip.  
Gebruik deze functie om het automatisch aanzetten 
één uur uit te stellen tijdens de Waarschuwingstijd 
voor Automatisch Aanzetten. 

 

[#][5][1] werkt niet tenzij het systeem de 
waarschuwingstoon voor automatisch 
aanzetten laat horen (dezelfde als de 
Ingangstoon). 

Procedure 

Druk [#][5][1]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de volgende meldingen:  

Auto-AAN Tijd 
veranderd: 

 

HH:MM 
MM/DD/JJ 

 

Druk op # om 
terug te gaan 

Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten.  
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3.32 Tijdschema’s wijzigen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het tijdstip te wijzigen waarop 
het tijdschema het systeem automatisch Alles AAN, 
Perimeter AAN, Deels AAN of UIT zet of een uitgang 
activeert (uitgangen kunnen door de installateur 
geprogrammeerd worden om verlichting te schakelen, 
een vijverpomp te starten, enz.).  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][2]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de beschikbare opties: 

- Druk op [1] om Alles AAN tijden te wijzigen 

- Druk op [2] om Perimeter AAN tijden te 
wijzigen 

- Druk op [3] om Deels AAN tijden te wijzigen 

- Druk op [4] om UIT tijden te wijzigen 

- Druk op [5] om Uitgang aan tijden te wijzigen 

- Druk op [6] om Uitgang uit tijden te wijzigen  

3. Selecteer een tijdschema-type om te wijzigen.  
De procedure voor het instellen van de tijd en dag 
voor elk van deze opties is dezelfde.  De volgende 
stappen gebruiken het Alles AAN tijdschema als 
voorbeeld. 

4. Het klavier toont de Alles AAN tijden.  Druk op 
de cijfertoets van het tijdschema dat u wilt 
wijzigen, gevolgd door de [*] toets. 

5. Geef de tijd in waarop het systeem Alles AAN 
moet aangezet worden (HH:MM).  In dit 
voorbeeld wordt Tijdschema 1 in Groepen 1 
geprogrammeerd met 10:35 PM. 

T1 G1 Auto AAN 
Tijd 22:35 

 

 

Door het ingeven van 0000 als tijdstip 
wordt het tijdschema uitgeschakeld.  De 
geldige waarden voor een tijdschema zijn 
0001 tot 2400. 

 

6. De tweede lijn toont de dagen.  Geef de dagen in 
waarop het systeem automatisch Alles AAN moet 
aangezet worden (zondag = 1, en alle dagen = 8).  
In dit voorbeeld wordt het systeem automatische 
aangezet op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag: 

T1 G1 1 2 3 4 5 6 7 8 
  - M D W D V - - 

a. U wilt zaterdag toevoegen.  Druk hiervoor op 
de [7] toets. 

T1 G1 1 2 3 4 5 6 7 8 
  - M D W D V Z - 

b. Nu beslist u dat het systeem niet moet 
aangezet worden op maandag.  Om maandag 
te verwijderen, drukt u op de [2] toets. 

T1 G1 1 2 3 4 5 6 7 8 
  - - D W D V Z - 

c. Druk op de [#] toets als de wijzigingen aan het 
tijdschema gedaan zijn. 

Alle Dagen functie in tijdschema’s 

 

Als u “Alle Dagen” kiest, dan wordt het 
tijdschema elke dag van de week 
uitgevoerd.  Om de “Alle Dagen” werking 
te wissen, moet u eerste de toets om “Alle 
Dagen” te verwijderen (A) indrukken en 
moet u daarna alle gewenste dagen 
invoegen door op de overeenkomstige 
cijfertoetsen te drukken. 

 

T1 G1 1 2 3 4 5 6 7 8 
  Z M D W D V Z A 

Het voorbeeld hierboven toont een “A” onder de “8”.  
Dit geeft aan dat de “Alle Dagen” functie ingeschakeld 
is, wat betekent dat het tijdschema nu elke dag van de 
week actief is.  Als u deze functie niet wilt gebruiken, 
verwijder dan de “A” door op de [8] toets te drukken, 
waarna de overeenkomstige cijfertoetsen moeten 
gebruikt worden om het tijdschema uit te schakelen 
voor de gewenste dagen.  

Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw tijdschema werkt 
op maandagen en woensdagen, druk dan eerst op [8] 
om de “Alle Dagen” functie uit te schakelen en druk 
daarna op de overeenkomstige cijfertoetsen om dagen 
te verwijderen of toe te voegen. 
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3.33 Uitgangen wijzigen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][4] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de uitgangen die door uw 
installateur geprogrammeerd werden aan of uit te 
zetten.  Deze uitgangen kunnen buitenverlichting, 
vijverpompen, sproeisystemen, enz. bedienen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][5][4]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Daarna toont het klavier het volgende: 

0*=alle uitgang- 
en uitschakelen 

 

Uitgang 1 = UIT 
Druk 1* om de 

 

uitgang AAN te 
schakelen. 

3. Druk [0][*] als uw alle uitgangen wilt uitschakelen, 
of druk op het uitgangsnummer dat uw wilt 
wijzigen, gevolgd door de [*] toets.  Als u bijvoor-
beeld uitgang 1 wilt uitschakelen, druk dan op 
[1][*]. Het klavier toont: 

Uitgang 1 = UIT 
Druk 1* om de 

 

uitgang AAN te 
schakelen 

Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten. 

3.34 Afstandsprogrammatie 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de PC van uw installateur te 
verbinden met uw systeem om wijzigingen in de 
programmatie aan te brengen via de telefoonlijn.   

 

Gebruik deze functie alleen onder 
begeleiding van uw installateur.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][4][3]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Daarna toont het klavier: 

Programmeren op 
afstand actief. 

Uw systeem is bezet en kan geen verbinding 
maken met de ontvanger in de meldkamer.  Het 
klavier toont het volgende: 

Systeem bezet. 
Probeer later. 

Het klavier verlaat automatisch deze functie als het 
programmeren afgelopen is.  
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3.35 Alle Groepen Aan 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][0] 

Beschrijving 

Deze functie zet alle groepen aan die aan u werden 
toegekend als het systeem opgedeeld is in meer dan 
één groep.  

Procedure 
1. Druk [#][8][0]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Daarna toont het klavier het volgende: 

Elke GROEP Alles 
AAN, vertrek nu! 

Als een groep een geactiveerde zone heeft 
wanneer u probeert om alle groepen aan te zetten, 
dan toont het klavier het volgende: 

GROEP 2 niet OK 
Familie Janssens 

 

GROEP 4 niet OK 
Familie Janssens 

 

Geforceerd AAN? 
Houd ON ingedr. 

 

Druk op # om 
te stoppen. 

Als u op de [On] toets blijft drukken gedurende 
twee seconden, dan zal het systeem alle groepen 
geforceerd Alles AAN aanzetten.  Het klavier 
toont dan één voor één alle groepen die 
geforceerd werden aangezet: 

A-2 Geforc. AAN 
Familie Janssens 

 

A-4 Geforc. AAN 
Familie Janssens 

Zie Zet het systeem aan met Sabotage- of Foutcondities 
op pagina 14 voor meer informatie. 

3.36 Alle Groepen Uit 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][1] 

Beschrijving 

Deze functie zet alle groepen uit die aan u werden 
toegekend als het systeem opgedeeld is in meer dan 
één groep. 

Procedure 
1. Druk [#][8][1]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier geeft aan dat alle groepen uit zijn. 

3.37 Ga naar Groep 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][0] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om meerdere groepen te 
bedienen vanaf hetzelfde klavier als het systeem in 
meer dan één groep opgedeeld is.  Voordat u een 
andere groep bedient, moet het klavier eerst naar de 
groep die u wenst te gebruiken overgezet worden.  

Procedure 
1. Druk [#][5][0]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont de groepen waar u naartoe kunt 
gaan. 

In dit voorbeeld zijn we op het klavier in Groep 1 
aan het werken, dat aangeeft dat men op de [2] 
toets moet drukken nom naar Groep 2 over te 
schakelen of op toets [3] om naar Groep 3 te gaan. 

Druk 2 om naar 
GROEP 2 

 

Slaapkamers 
te gaan. 

 

Druk 3 om naar 
GROEP 3 

 

1ste Verdieping 
te gaan. 

Druk op de [#] om deze functie te verlaten.  

 

Als u deze functie niet verlaat met de [#] 
toets, dan blijft het klavier de laatste groep 
tonen waarnaar u het heeft overgezet. 
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3.38 Automatisch Doorschakelen Aan/Uit 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het automatisch doorschake-
len aan of uit te zetten.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][8][2]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Als het automatisch doorschakelen al aan is, dan 
toont het klavier de huidige status en eventuele 
opties.  Om het automatisch doorschakelen aan te 
zetten, drukt u op de [1] toets.  Om het uit te 
zetten, drukt u op de [2] toets.  

3. Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten.  

3.39 Instellen Automatisch 
Doorschakelen Aan 

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][3] 

Beschrijving 

Om deze functie te gebruiken, moet u de dienst voor 
het doorsturen van oproepen van uw telefoonmaat-
schappij kunnen gebruiken.  

Gebruik deze functie om de sequentie voor het 
automatisch doorsturen te programmeren, waardoor 
alle binnenkomende oproepen naar het telefoonnum-
mer van uw keuze doorgestuurd worden als u het 
systeem Alles AAN aanzet.  

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][8][3]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Geef uw PIN in als dit nodig is. 

Het klavier toont daarna het volgende: 

Instelling Tel. 
doorschak. AAN 

 

Geef digits voor 
Tel.doosch. AAN 

 

Druk ON voor se- 
lectie PAUZE (P) 

 

Voor FLASH (F), 
druk PERIMETER 

 

Verplaatsen cur- 
sor = A-C toets 

 

Druk B voor ver- 
wijderen digit. 

 

Druk BYPASS voor  
tonen / bewerken 

 

Druk BYPASS voor 
einde bewerking 

 

Houd # ingedrukt 
om te stoppen. 

4. Druk op de [Bypass] toets om het ingeven van de 
sequentie voor Automatisch Doorschakelen te 
beginnen. 
- Druk op de [A] toets om de cursor één positie 

naar links te verplaatsen. 
- Druk op de [C] toets om de cursor één positie 

naar rechts te verplaatsen.  
- Druk op de [B] toets om een gemarkeerde 

digit te wissen.  
- Druk nogmaals op de [Bypass] toets om naar 

het menu terug te keren.  
5. Druk op de [#] toets en blijf erop drukken om 

deze functie te verlaten.  

Voorbeeld van een typische kiessequentie: 

• Comfortdienst-code (*21*) 

• Pauze 

• Telefoonnummer naar waar oproepen 
doorgeschakeld worden (Voorbeeld: 012 32 56 78) 

• Hekje voor afsluiten telefoonnr. 

• Afsluiten (t) 

Het volgende stelt de seqentie voor: 

*21 * p 0 1 2 3 2 5 6 7 8 # t 
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3.40 Instelling Automatisch 
Doorschakelen Uit 

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][4] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om sequentie voor het 
uitschakelen van de doorschakelfunctie te 
programmeren.  Hierdoor wordt het doorschakelen 
van alle binnenkomende oproepen geannuleerd als u 
het systeem uit zet. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][8][4]. Het klavier vraagt om uw PIN. 

Het klavier toont daarna het volgende: 

Instelling Tel. 
doorschak. UIT 

 

Geef digits voor 
Tel.doosch. UIT 

 

Druk ON voor se- 
lectie PAUZE (P) 

 

Voor FLASH (F), 
druk PERIMETER 

 

Verplaatsen cur- 
sor = A-C toets 

 

Druk B voor ver- 
wijderen digit. 

 

Druk BYPASS voor  
tonen / bewerken 

 

Druk BYPASS voor 
einde bewerking 

 

Houd # ingedrukt 
om te stoppen. 

3. Druk op de [Bypass] toets om het ingeven van de 
sequentie voor het uitschakelen van het 
automatisch doorschakelen te beginnen. 
- Druk op de [A] toets om de cursor één positie 

naar links te verplaatsen. 
- Druk op de [C] toets om de cursor één positie 

naar rechts te verplaatsen.  
- Druk op de [B] toets om een gemarkeerde 

digit te wissen.  

- Druk nogmaals op de [Bypass] toets om naar 
het menu terug te keren. 

4. Druk op de [#] toets en blijf erop drukken om 
deze functie te verlaten. 

3.41 Aan zetten via de Telefoon, Groep 1  
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Beschrijving 

Met deze functie kunt u uw systeem (enkel Groep 1) 
Alles AAN zetten via de telefoon.  

Procedure 

Als het systeem de telefoon beantwoordt: 

• Als het systeem Alles AAN is, Perimeter AAN of 
Deels AAN, dan laat het drie bieptonen horen en 
weerklinkt een continue toon. 

• Als het systeem uit is, dan hoort u één korte biep, 
dan een pauze van ongeveer 3 seconden, waarna 
een lange biep te horen is.  Druk gedurende twee 
seconden op de [5] toets direct na de eerste korte 
biep en vóór de lange biep.  

• Het systeem wordt Alles AAN gezet met 
Vertraging (geactiveerde zones worden geforceerd 
aan gezet).  Het systeem laat drie bieptonen horen 
(nieuwe wapeningstoestand) en hangt daarna op.  

• Als u wapent met een GSM, druk dan snel drie 
keer op de [5] toets.  Doe dit ook met een vast 
telefoontoestel als mocht blijken dat het toestel een 
toon produceert die niet lang genoeg is om Groep 
1 aan te zetten. 

 

U kunt deze functie niet gebruiken om het 
systeem uit te zetten.   
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3.42 Logboek raadplegen  
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][5] 

Beschrijving 

Het systeem bewaart alarmen, fouten en sabotage-
pogingen in een geheugen.  Gebruik deze functie om 
de evenementen die in dit geheugen zitten, te 
raadplegen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan LED is uit). 
2. Druk [#][8][5]. Het klavier vraagt om uw PIN. 
3. Het klavier toont daarna het evenement en de 

gebruikersinformatie, datum en tijd van het 
evenement.  

4. Druk op de [*] toets om het volgende evenement 
te zien. 

5. Druk op de [#] om deze functie te verlaten. 
Hieronder is een voorbeeld afgebeeld van hoe een 
evenement op het klavier verschijnt: 

Sensor Mon Rstl 
G1 Zn3 SL 

 

 

 

Sensor Mon Rstl 
08:29 9/9/03 

 

De eerste lijn toont de beschrijving van het evenement.  
De tweede lijn toont het uur en de datum, afgewisseld 
met de Groep, gebruiker en communicatie-informatie 
voor het evenement.

Het logboek toont de volgende karakters om bepaalde 
informatie weer te geven: 

Tabel 7: Log Displaybeschrijvingen 

 
Log Display Beschrijving 

G# Groepnummer 
Zn## Zonenummer 
Ts## Toestelnummer 
Ln## Telefoonlijn nummer 
Mn# Minuten tot Auto Aan Tijdsch. 

Cd## Gebruikerscode nummer 
Ug## Uitgang nummer 
Sl## Sleutelschakelaar nr. 
G## Gebruiker nummer 
## Communicatiestatus voor 

Bestemmingen 1 en 2 
A Geannuleerd 
D Gewist uit hangende buffer door 

herstart centrale 
F Gefaald (Communicatiefaling) 
L Locaal 
P Hangend 
S Verstuurd 

3.43 Installateurscode Aan zetten 
 Ik kan deze functie uitvoeren  

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][9][2] 

Als uw installateur de “Installateurscode Aanschakelen 
[#][9][2]” functie heeft aangezet, dan moet u uw PIN 
ingeven, gevolgd door [#][9][2] om de installateur 
toegang to uw systeem te geven.   

 

Bestemming 1 Bestemming 2

Evenement 

Evenement 

Datum

Evenementgebonden 
informatie  

Uur ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



DS7240-BEL | Gebruikershandleiding | 4.  Gebruik van het DS7445i LED Klavier NL | 34 

 

 

Bosch Security Systems | 10/03 | 4998148022B  
 

4.  Gebruik van het DS7445i 
LED Klavier 

Het DS7445i LED klavier laat een LED (of een reeks 
LED’s) oplichten om systeemevenementen en 
condities aan te duiden. 

4.1 LED Functies 
Zie Tabel 8 voor een functiebeschrijving van elke 
Systeemstatus LED. 

Tabel 8: DS7445i Systeemstatus LED Functies 

 
LED Status Beschrijving 
Aan Continu Aan Systeem is Alles Aan, Enkel Peri-

meter of Partieel Aan met 
Ingangsvertraging. 

 Traag 
knipperen 

Systeem is Alles Aan, Enkel Peri-
meter of Partieel Aan, geen 
Ingangsvertraging. 

 Uit Systeem is uitgeschakeld. 
Status Continu Aan De Groep is klaar voor Alles Aan. 

 Traag 
knipperen 

Er is een functie actief. 

 Snel 
knipperen 

- Er is een PIN-invoer nodig. 
- De ingangsvertraging loopt. 

 Uit Het systeem is niet klaar. 
Voe-
ding 

Continu Aan Er zijn geen fouten aanwezig. 

 Traag 
knipperen 

Er is een systeem- of zonefout 
(behalve AC weg). 

 Snel 
knippperen 

− De groep in is een testmode 
(Systeemtest of Wandeltest), 
of de groep is in de laatste 5 
minuten van de Wandeltest 

− Een ander klavier in de groep is 
bezet. 

Brand Snel 
knipperen 

Knippert snel als een brandzone in 
alarm is.  

Perime-
ter 

Continu Aan Het systeem is Perimeter AAN of 
Deels AAN met Ingangsvertraging 

 Traag 
knipperen 

Het systeem is Perimeter AAN of 
Deels AAN zonder Ingangsvertra-
ging. 

Tamper Uit Deze LED is altijd uit. 
Sirenes 
gestopt 

Continu Aan Alarm werd gestopt door ingave 
PIN.  LED gaat uit als de [#] toets 
ingedrukt gehouden wordt om 
gestopte alarmen te wissen. 

Proble-
men 

Aan  Er is een Systeem- of Zonefout.  Uit 
als alle foutcondities gewist zijn. 

4.2 Klavier inschakelen 
 Uitschakelmode niet actief. 

 

 Uitschakelmode is actief. 

Beschrijving 

Als de Uitschakelmode actief is en de LED’s van uw 
klavier zijn uit (behalve “Aan”), geef dan uw PIN in. 

Als uw systeem aan staat, dan wordt het door het 
drukken op de [Off] toets na het invoeren van uw PIN-
code uitgeschakeld.  Als u de klavieren wilt 
inschakelen, maar het systeem uit laten, geef dan enkel 
uw PIN-code in. 

Als er geen klavieractiviteit is na 30 seconden, dan 
worden alle klavierdisplays “gewist”.” 

Enkel de Voeding LED blijft aan.  Geef uw Persoonlijk 
Identificatie Nummer (PIN) in om het klavier te 
“wekken”. 

Het ingeven van uw PIN-code schakelt het display 
aan.  Als het systeem aan was of het is in alarm, dan 
blijft het aan of in alarm tot u nogmaals uw PIN-code 
ingeeft, of u tot u op de [Off] toets drukt. 

U kunt alle klavieren van een bepaalde groep manueel 
uitschakelen door bij het verlaten van een willekeurige 
functie twee maal op de [#] toets te drukken. 

4.3 Alarmen Stoppen 
Beschrijving 

Als een alarm optreedt, dan weerklinkt de alarmtoon 
en de zone(s) in alarm licht(enà op op het display (tot 
Zone 16). 

Procedure 
1. Geef uw PIN-code in om het alarm te stoppen en 

het systeem uit te schakelen (als het aan was).  Er 
wordt een alarmrapport naar de meldkamer 
verstuurd als het alarm niet op tijd bevestigd 
wordt. 

2. P ruk op de [#] toets en blijf deze indrukken om  
de alarmmeldingen (knipperende zones) from the 
keypad display. van het display te halen.  Indien u 
wilt zien welke zones alarmen hebben veroorzaakt 
nadat ze van het display werden gehaald, zie 
Alarmgeheugen raadplegen op pagina 47. 
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4.4 Klavier Aanpassen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][9] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het volume van de klavier-
zoemer (niet-alarm tonen) bij te regelen). 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit staat (Aan en 

Perimeter LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][9]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

3. Om het volume van de klavierzoemer bij te 
regelen, moet men op de [*] toets drukken en deze 
ingedrukt houden, en dan op de [1] toets drukken 
om het volume te verhogen of op [4] om het 
volume te verlagen. 

4. Druk op [#] om deze functie te verlaten als alle 
aanpassingen werden uitgevoerd. 

4.5 Het systeem uitzetten 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren 

Beschrijving 

Zet het systeem aan door uw PIN in te geven.  Als het 
systeem aan is, moet u via een bepaalde ingangsdeur 
het gebouw binnenkomen om een alarm te 
voorkomen.  Door het openen van een bepaalde deur 
wordt de Ingangsvertraging gestart.  Tijdens de 
ingangstijd laat het klavier een ingangstoon horen om 
u eraan te herinneren dat het systeem moet uitgezet 
worden.  Geef uw PIN in vóór het verstrijken van de 
ingangstijd om het systeem uit te zetten.  

 

Als u door de verkeerde deur binnenkomt 
of het systeem niet uitzet vóór het 
verstrijken van de ingangstijd, dan kunt u 
een alarm veroorzaken.  Als een alarm 
optreedt, geef dan uw PIN-code in om het 
te stoppen en bel de meldkamer om hen te 
laten weten dat er geen noodsituatie is. 

Procedure 

Als het systeem aan is, dan licht de “Aan”-LED op.  
Als het systeem Perimeter AAN is of Deels AAN, dan 
licht de Perimeter LED eveneens op. 

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Aan

Aan Perimeter

Perimeter

Status

Status Tamper

Tamper
Voeding

Voeding Sirenes gestopt

Sirenes gestopt

Brand

Brand Problemen

Problemen

Aan LED aan (Systeem is Alles AAN)

Aan en Perimeter LED’s aan
(Systeem is Perimeter AAN of Deels AAN)

 

1. Geef uw PIN in om het systeem uit te zetten.  De 
Aan LED of de Perimeter LED gaat uit.  
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4.6 Het systeem aan zetten 
U heeft _______ seconden om het gebouw te verlaten. 

 

Verlaat het gebouw vóór het verstrijken van 
de uitgangstijd.  Het verlaten van het 
gebouw na het verstrijken van de 
uitgangstijd start een alarmevenement. 

Beschrijving 

Er zijn drie manieren om het systeem aan te zetten: 

• Alles AAN: Gebruik deze functie om alle zones 
aan te zetten.  Als de [On] toets of [#][1] ingedrukt 
is, dan start de uitgangsvertraging timer met het 
aftellen van de uitgangstijd. 

• Perimeter AAN: Perimeter AAN zet slechts een 
deel van uw systeem aan, waarbij de rest van het 
systeem uit blijft.  Na het drukken op de 
[Perimeter Only] toets of het ingeven van [#][2], 
start de uitgangstijd.  

• Deels AAN: Deels AAN zet de zones aan die u als 
Partieel hebt bestempeld, waarbij de rest van het 
systeem uit blijft.  U kunt de zones de aangezet 
worden bij Deels AAN selecteren, waar voor de 
Perimeter AAN functie uw installateur dit doet.  
Zie Selecteren Deels AAN Zones op pagina 37. Na het 
ingeven van [#][3], start de uitgangstijd. 

U heeft ook de keuze om het systeem aan te zetten 
meet of zonder uitgangsvertraging of uitgangstoon. 

Tabel 9: Toetssequenties voor het inschakelen 

 
Wapeningsoptie Toetssequentie 

Alles Aan [On] of [#][1] 
Alles Aan zonder 
Ingangsvertraging* 

[On][No Entry] of [#][1][No Entry] 

Alles Aan zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [On] en blijf deze indrukken 
of druk op [#] en druk daarna op [1] 
en houd deze ingedrukt. 

Enkel Perimeter [Perimeter Only] of [#][2] 
Enkel Perimeter 
zonder 
ingangsvertraging* 

[Perimeter Only][No Entry] of 
[#][2][No Entry] 

Enkel Perimeter 
zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [Perimeter Only] en houd 
deze ingedrukt of druk op [#] en 
daarna op [2] en houd deze 
ingedrukt. 

Deels Aan [#][3] 
Deels Aan zonder 
ingangsvertraging* 

[#][3][No Entry] 

Deels Aan zonder 
uitgangstoon** 

Druk op [#] en daarna op [3] en 
houd deze ingedrukt. 

* Door het systeem aan te zetten zonder ingangsver-
traging, wordt de ingangstijd op een vertraagde zone 
(bijvoorbeeld de voordeur) uitgeschakeld. Als een 
vertraagde zone geactiveerd wordt als het systeem 
aangezet is zonder ingangsvertraging (bijvoorbeeld de 
voordeur wordt geopend), dan start het systeem 
onmiddellijk een alarmevenement.  

** Door het systeem aan te zetten zonder uitgangstoon 
wordt de uitgangstoon uitgeschakeld en wordt de 
uitgangstijd verdubbeld.  
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Procedure 
1. Controleer of alle zones normaal zijn (niet 

geactiveerd).  Als uw systeem een geactiveerde 
zone heeft, dan kunt u deze sluiten of overbruggen 
(zie Overbruggen/Terugzetten van Zones op pagina 
40). 

2. Voer uw PIN-code in. 
3. Druk op [On] of [#][1]. 

De uitgangstijd loopt (dit voorbeeld gebruikt 60 
seconden). De Aan LED licht op. Verlaat nu het 
gebouw. 

 
Aan Perimete
Status Tampe
Voedin Sirenes 
Brand Probleme

Aan LED aan (Systeem is Alles AAN) 

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

 

Terwijl de uitgangstijd aan het lopen is, kunt u: 

- de [No Entry] toets indrukken om het systeem 
aan te zetten zonder ingangsvertraging 

- de [Bypass] toets indrukken om zones te 
overbruggen 

- uw PIN-code invoeren om het aanzetten van 
het systeem te stoppen 

Gedurende de laatste 10 seconden van de 
uitgangstijd wacht het klavier op een “laatste kans” 
om het systeem uit te zetten.  Gedurende deze tijd 
laat het klavier de “laatste kans toon” horen.  
Daarna schakelt het systeem Alles AAN.  De Aan 
LED blijft oplichten. 

Zie de volgende secties voor meer informatie: 

• Selecteren Deels AAN Zones 

• Zet het systeem aan met Sabotage- of Foutcondities  op 
pagina 38 

• Het systeem geforceerd aanzettten  op pagina 38 

• Overbruggen/Terugzetten van Zones op pagina 40 

4.7 Selecteren Deels AAN Zones 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om te programmeren welke 
zones aangezet worden telkens u het systeem Deels 
AAN zet. Hierdoor kunt u een deel van het systeem 
aanzetten om inbraken te detecteren, terwijl de rest 
van het systeem u toelaat om vrij te bewegen zonder 
een alarm te veroorzaken. 

Procedure 
1. Controller of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][6][5]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

geven door het snel knipperen van de Status LED. 
3. Het klavier geeft aan welke zones beschikbaar zijn.  

De zone-LED’s die al aan zijn, zijn al geselecteerd 
voor Deels AAN, knipperende zone-LED’s 
kunnen geselecteerd worden.   

Aan Perimeter
Status Tamper

Voeding Sirenes gestopt

Brand Problemen

Beschikbare Zones voor Deels AAN

Zones ingesteld voor Deels AAN

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

4. Geef het zonenummer in gevolgd door de [*] toets 
om te wisselen tussen JA en NEE voor Deels 
AAN.  Herhaal dit tot alle zones geprogrammeerd 
zijn voor Deels AAN. 

5. Druk op [#] om deze functie te verlaten. ELV
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4.8 Zet het systeem aan met Sabotage- 
of Foutcondities  

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Beschrijving 

Als u probeert het systeem Alles AAN, Perimeter 
AAN of Deels AAN aan te zetten terwijl er een 
sabotage en/of foutconditie aanwezig is, dan laat het 
klavier de fouttoon horen om aan te duiden dat het 
systeem geforceerd moet aan gezet worden.  

Gebruik het geforceerd aan zetten als er een sabotage-
conditie of een zware foutconditie niet gewist kan 
worden (zie Het systeem geforceerd aanzettten voor 
instructies voor het geforceerd aan zetten).  

4.9 Het systeem geforceerd aanzettten  
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren function. 

Beschrijving 

Het systeem zet de geactiveerde zones op een 
geforceerde manier aan.  Zolang ze geactiveerd 
blijven, zullen ze niet detecteren.  Als ze opnieuw 
normaal worden vóór het uitschakelen van het 
systeem, dan kunnen ze detecteren en zijn ze in staat 
een alarm te genereren.  Als een zone geactiveerd 
wordt na het starten uitgangstijd, dan zal het klavier de 
geactiveerde zone tonen.  Als de zone nog steeds 
geactiveerd is op het einde van de uitgangstijd, dan 
wordt een alarm gegenereerd. 

Sommige fout en sabotage condities vereisen dat u het 
systeem geforceerd aanzet. Zie Zet het systeem aan met 
Sabotage- of Foutcondities  op pagina 38 voor meer 
informatie. 

Druk op de [Bypass] toets om te beletten dat zones die 
zich herstellen weer in het systeem opgenomen 
worden. Zie Overbruggen/Terugzetten van Zones op 
pagina 40 voor meer informatie. 

4.9.1 Geforceerd aan zetten met normale 
uitgangsvertraging en normale uitgangstoon 

Procedure 

Het volgende voorbeeld toont hoe het systeem 
geforceerd Alles AAN gezet kan worden met Zone 1 
geactiveerd.  

Aan

Status
Voeding

Brand

Zone LED aan (Identificeert de geactiveerde zone)

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

 

1. Druk op de [On] toets of [#][1]. De Status LED 
knippert traag. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Zone LED aan (identificeert geactiveerde zone)

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

P
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

2. Druk normaals op de [On] toets of [#][1].  De 
Status LED knippert snel. 
Als de Uitgangsvertraging begint, dan gaat de Aan 
LED aan en knippert de Zone 1 LED (om aan te 
duiden dat deze overbrugd wordt), en de Status 
LED gaat uit. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Aan LED aan

Status LED uit

Knipperende Zone LED
(identificeert overbrugde zone)

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Als de uitgangstijd afgelopen is, gaat de Zone 1 
LED uit, maar de Aan LED blijft aan.  De Status 
LED licht weer op. 

Geef een geldige PIN in om het systeem uit te 
zetten.  
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4.9.2 Geforceerd aan zetten zonder uitgangstoon 

Description 

Force Arming the system with no Exit Tone silences 
the Exit tone and doubles the Exit Delay time. 

Beschrijving 

Volgens hetzelfde scenario zoals hiervoor (het systeem 
Alles AAN zetten met Zone 1 geactiveerd), gaat u nu 
uw systeem Alles AAN zetten met een verdubbelde 
uitgangstijd en geen uitgangstoon. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Zone LED aan (Identificeert de geactiveerde zone)

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

 

1. Druk op de [On] toets en houd deze ingedrukt, of 
druk op de [#] toets en druk daarna op de [1] toets 
en blijf deze ingedrukt houden.  

2. De Status LED knippert traag en de Zone 1 LED is 
aan, wat betekent dat Zone 1 actief is. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Zone LED aan (identificeert geactiveerde zone)

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

P
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

3. Druk nogmaals op de [On] toets (of druk [#][1])  - 
Blijf de toets NIET ingedrukt houden. De Status 
LED knippert snel. 

4. De Aan LED licht op en de LED van Zone 1 gaat 
knipperen (om aan te duiden dat deze overbrugd 
wordt).  De Status LED gaat uit. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Aan LED aan

Status LED uit

Knipperende Zone LED
(identificeert overbrugde zone)

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Er is geen uitgangstoon en de uitgangstijd is 
verdubbeld.  Als de uitgangstijd afloopt, dan gaat 
de LED van Zone 1 uit.  De Aan LED blijft aan en 
de Status LED licht weer op.  

Geef uw PIN in om het systeem uit te zetten. 

4.9.3 Geforceerd Perimeter AAN of Deels AAN 
zetten 

Het systeem kan geforceerd Perimeter AAN en Deels 
AAN gezet worden. 

Procedure 

Volg deze stappen om de Perimeter geforceerd aan te 
zetten: 
1. Druk op de [Perimeter] toets, of [#][2]. 
2. Volg de stappen in Geforceerd aan zetten met normale 

uitgangsvertraging en normale uitgangstoon op pagina 
38 om het systeem geforceerd aan te zetten met de 
normale Uitgangsvertraging en normale 
uitgangstoon, of volg de stappen in Geforceerd aan 
zetten zonder uitgangstoon om het systeem geforceerd 
aan te zetten zonder uitgangstoon.  

Volg deze stappen om Deels AAN zones geforceerd 
aan te zetten.  
1. Druk [#][3]. 
2.  Volg de stappen in Geforceerd aan zetten met normale 

uitgangsvertraging en normale uitgangstoon op pagina 
38 om het systeem geforceerd aan te zetten met de 
normale Uitgangsvertraging en normale 
uitgangstoon, of volg de stappen in Geforceerd aan 
zetten zonder uitgangstoon het systeem geforceerd aan 
te zetten zonder uitgangstoon.  

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



DS7240-BEL | Gebruikershandleiding | 4.  Gebruik van het DS7445i LED Klavier NL | 40 

 

 

Bosch Security Systems | 10/03 | 4998148022B  
 

4.10 Overbruggen/Terugzetten van Zones 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [Bypass] of [#][0] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om één of meerdere zones te 
overbruggen vooraleer het systeem Alles AAN, 
Perimeter AAN of Deels AAN te zetten.  Als een zone 
overbrugd is, dan kan ze geactiveerd worden zonder 
een alarm te genereren.  

Voorbeeld: Uw keuken werd net geschilderd en u wilt 
een venster open laten, maar wel uw systeem 
aanzetten, dan kan het overbruggen van zones ervoor 
zorgen dat het systeem kan aangezet worden, zonder 
de ongewenste zones te controleren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk op de [Bypass] toets.  Het klavier vraagt om 

uw PIN door de Status LED snel te laten 
knipperen. 

3. Geef het nummer van de te overbruggen zone in, 
gevolgd door de [*] toets (als u bijvoorbeeld Zone 
10 wilt overbruggen, druk  [1][0][*]). Herhaal deze 
stap voor alle zones die u wilt overbruggen 
Om een zone terug te zetten (= uit de lijst van 
overbrugde zones halen), herhaal de stappen 
hierboven voor het gewenste zonenummer. 

Druk op [#] om deze functie af te sluiten. 

4.11 Datum en Tijd 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de datum en het uur van het 
systeem te programmeren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][5]. Het klavier vraagt om uw PIN door 

de Status LED snel te laten knipperen. 
Het klavier laat de Zone 1 LED oplichten. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Zone LED 1 aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

   

 

3. Geef de datum/tijd in met de numerieke toetsen in 
het DD/MM/JJ, HH:MM formaat. 
Het klavier laat de Zone LED’s 1-6 oplichten (elke 
LED staat voor een in te voeren cijfer) voor de 
datum, en Zone LED’s 1-4 voor het uur.  Bij het 
invoeren van elk cijfer gaan de Zone LED’s één 
positie vooruit (bv. als LED 2 oplicht, gaat LED 1 
uit, enz.) om u te vragen naar het volgende cijfer. 

De tijd moet in het 24-uur formaat ingegeven 
worden (bv. 8:00 PM = 20:00).  

Na het ingeven van de datum en het uur, laat het 
klavier een lange bieptoon horen en verlaat het 
automatisch de Datum/Tijd functie. 

 

Bij een volledig verlies aan voeding 
(netspanning en batterijspannig), neemt 
het systeem het laatste evenement in het 
logboek op en gebruikt dit dat als startpunt 
voor de tijd en de datum.  U wordt daarna 
gewaarschuwd om de juiste tijd en datum 
in te voeren.  

 

ELV
A S

ECURITY

03
 88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



DS7240-BEL | Gebruikershandleiding | 4.  Gebruik van het DS7445i LED Klavier NL | 41 

 

 

Bosch Security Systems | 10/03 | 4998148022B  
 

4.12 Wijzigen PIN 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][5] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om uw  Persoonlijk Identificatie 
Nummer (PIN) te wijzigen. 

 

Noteer uw oude PIN en de nieuwe voraleer 
u begint met het wijzigen van een PIN. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][5]. Het klavier vraagt om uw PIN (dit 

is de PIN die u gaat wijzigen). 
Het klavier laat de zone-LED’s oplichten die 
overeenkomen met uw gebruikersnummer (1 tot 
16).  Als uw gebruikersnummer bijvoorbeeld 1 is, 
dan zal de “1”-LED oplichten. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Zone LED 1 aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

   

 

3. Geef een nieuwe PIN in met hetzelfde aantal cijfers 
als uw oude PIN.  Als de fouttoon te horen is, 
probeer dan een andere nieuwe PIN. 

4. Geef uw nieuwe PIN nogmaals in.  Het klavier laat 
de OK toon horen en verlaat deze functie.  U hebt 
uw PIN met succes gewijzigd.  

4.13 De PIN van een andere gebruiker 
wijzigen 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][1] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de PIN van een gebruiker te 
wijzigen (Persoolijk Identificatie Nummer). 

 

[#][5][6] dient enkel voor het wijzigen van 
PIN-codes die niet dezelfde zijn als de 
code nodig om deze functie te openen.  
Als bijvoorbeeld gebruiker 1 [#][5][6] 
ingeeft, dan kan hij zijn eigen code niet 
wijzigen.  Gebruik hiervoor [#][5][5]. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Zone LED’s 1, 2 en 3 knipperen (Status LED blijft 
knipperen). 

Aan

Status
Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare opties aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

De knipperende zone-LED’s staan voor de 
selecties die u kunt maken door het drukken op de 
overeenkomstige cijfertoets. 

- Zone 1 LED: Druk [1] om PIN’s te wijzigen. 
- Zone 2 LED: Druk [2] om autoriteitsniveau’s 

te wijzigen,. 
- Zone 3 LED: Druk [3] om een groep aan een 

PIN toe te kennen. 
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3. Druk op [1] om PIN’s te wijzigen.  De beschikba-
re gebruikersnummers gaan knipperen (het 
voorbeeld hieronder toont gebruikernummers 1 
tot 6 als beschikbare gebruikers).  De Status LED 
blijft knipperen. 

 

Aan 
Status 
Voeding 
Brand 

Knipperende Status 
geeft actieve functie 

Knipperende Zone 
’geven beschikbare gebruikers 

Perimeter 
Tamper 
Sirenes 
Problemen 

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

 

4. Geef het nummer van de gebruiker in van wie de 
PIN moet gewijzigd worden, gevolgd door de [*] 
toets.  Druk bijvoorbeeld [2][*] om de PIN van 
Gebruiker 2 te wijzigen. De “2” LED gaat nu 
continu oplichten, terwijl de andere LED’s (ook de 
Status LED) blijven knipperen. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Zone LED aan
identificeert geselecteerde gebruiker

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare gebruikers aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

Als er geen PIN is voor de gebruiker, dan 
laat het klavier de fouttoon horen.  U moet 
de gebruiker toevoegen vooraleer u een 
PIN kunt toevoegen.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 44. 

5. Geef de nieuwe PIN in met hetzelfde aantal cijfers 
als de oude PIN.  Als de fouttoon te horen is, 
probeer dan opnieuw met een andere PIN. 

6. Geef de nieuwe PIN nogmaals in ter controle. 
De beschikbare gebruikersnummers (ook dat wat 
net gewijzigd werd) knipperen.  Dit betekent dat u 
de PIN met succes heeft gewijzigd.  

Herhaal Stap 3 tot en met Stap 6 om een andere 
PIN te wijzigen of druk op de [#] toets om deze 
functie te verlaten. 

4.14 Wijzigen van het autoriteitsniveau 
van een andere gebruiker 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het autoriteitsniveau dat aan 
een gebruikers-PIN is toegekend, te wijzigen. 

U kunt uw eigen autoriteitsniveau niet wijzigen.  

Autoriteitsniveau 1 bevat volgende functies: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 2 bevat volgende functies: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 3 bevat volgende functies: 

 

 

 

 

Autoriteitsniveau 4 bevat volgende functies: 
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Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Zone LED’s 1, 2 en 3 knipperen (Status LED blijft 
knipperen). 

Aan

Status
Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare gebruikers aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

De knipperende zone-LED’s staan voor de 
selecties die u kunt maken door het drukken op de 
overeenkomstige cijfertoets. 

- Zone 1 LED: Druk [1] om PIN’s te wijzigen. 
- Zone 2 LED: Druk [2] om autoriteitsniveau’s 

te wijzigen,. 
- Zone 3 LED: Druk [3] om een groep aan een 

PIN toe te kennen. 
3. Druk op de [2] toets om het autoriteitsniveau van 

een gebruiker te wijzigen. De beschikbare 
gebruikersnummers knipperen (in het voorbeeld 
hieronder zijn gebruikersnummers 1 tot 6 
beschikbaar). De Status LED blijft knipperen. 

Aan

Status
Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare gebruikers aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

4. Geef het Gebruikernummer waarvoor u het 
autoriteitsniveau wenst te wijzigen in, gevolgd 
door de [*] toets. Druk bijvoorbeeld [2][*] om het 
autoriteitsniveau voor Gebruiker 2 te wijzigen. The 
“2” LED gaat nu continu oplichten, terwijl de 
andere LED’s knipperen (ook de Status LED). 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Zone LED aan
identificeert geselecteerde gebruiker

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare gebruikers aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

Als er geen PIN is voor het gebruikernum-
mer, dan laat het klavier de fouttoon horen.  
U moet de gebruiker toevoegen vooraleer 
een PIN kan toegevoegd worden.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 44. 

5. Geef het nieuwe autoriteitsniveau (1 tot 4) in, 
gevolgd door de [#] toets. 
De beschikbare gebruikersnummers (ook dat wat 
net gewijzigd werd) knipperen. Dit geeft aan dat u 
met succes het autoriteitsniveau van de gebruiker 
heeft gewijzigd. 

Herhaal Stappen 5 en 6 om een ander 
autoriteitsniveau te wijzigen, of druk twee maal op 
de [#] toets om deze functie te verlaten.  
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4.15 Wijzigen van de Groep van een 
andere gebruiker 

  Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om groepen toe te voegen of te 
verwijderen uit de lijst van groepen die toegekend zijn 
aan de PIN van een gebruiker. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Zone LED’s 1, 2 en 3 knipperen (Status LED blijft 
knipperen). 

Aan

Status
Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare opties aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

De knipperende zone-LED’s staan voor de 
selecties die u kunt maken door het drukken op de 
overeenkomstige cijfertoets. 

- Zone 1 LED: Druk [1] om PIN’s te wijzigen. 
- Zone 2 LED: Druk [2] om autoriteitsniveau’s 

te wijzigen,. 
- Zone 3 LED: Druk [3] om een groep aan een 

PIN toe te kennen. 
3. Druk op de [3] toets om groepen aan de nieuwe 

gebruiker toe te kennen. Zone LED’s 1 tot 16 
knipperen (Status LED blijft knipperen). 

 

Aan 
Status 
Voeding 
Brand 

Knipperende Status LED 
geeft actieve functie aan 

Knipperende Zone LED’s 
geven beschikbare gebruikers aan

Perimeter 
Tamper 
Sirenes gestopt 
Problemen 

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

 

4. Geef het gebruikersnummer dat u wenst te 
wijzigen in, gevolgd door de [*] toets.  Druk 
bijvoorbeeld [7][*] om Gebruiker 7 te wijzigen.  

5. Kies de Groepen die u aan de gebruiker wenst toe 
te wijzen door op de overeenkomstige numerieke 
toetsen te drukken, gevolgd door de [#] toets. Als 
u bijvoorbeeld Groepen 1 en 2 aan Gebruiker 7 
wilt toekennen, druk dan op [1] en [2].  De 
overeenkomstige LED’s gaan continu oplichten. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare opties aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Om een reeds toegekende groep te verwijderen, 
drukt u op de overeenkomstige numerieke toets.  
Als bijvoorbeeld groepen 1 en 2 toegekend zijn 
aan gebruiker 7, maar dit zou enkel groep 1 
moeten zijn, druk dan op [2] om groep 2 uit de 
lijst te verwijderen. 

6. Druk op de [#] toets om uw instellingen te 
bewaren.  De Zone-LED’s knipperen. 

4.16 Een Gebruikerscode (PIN) 
toevoegen 

 Ik kan deze functie uitvoeren. 
 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][6][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om nieuwe gebruikerscodes 
(PIN’s) aan het systeem toe te voegen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][6]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Zone LED’s 1, 2 en 3 knipperen (Status LED blijft 
knipperen). 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s
geven beschikbare opties aan

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16
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De knipperende zone-LED’s staan voor de 
selecties die u kunt maken door het drukken op de 
overeenkomstige cijfertoets. 

- Zone 1 LED: Druk [1] om PIN’s te wijzigen. 
- Zone 2 LED: Druk [2] om autoriteitsniveau’s 

te wijzigen,. 
- Zone 3 LED: Druk [3] om een groep aan een 

PIN toe te kennen. 
3. Druk op de [3] toets om groepen aan de nieuwe 

gebruiker toe te kennen. Zone LED’s 1 tot 16 
knipperen (Status LED blijft knipperen).. 

 

Aan 
Status 
Voeding 
Brand 

Knipperende Status LED 
geeft actieve functie aan 

Knipperende Zone LED’s 
geven beschikbare gebruikers aan

Perimeter 
Tamper 
Sirenes gestopt 
Problemen 

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

 

4. Geef het gebruikersnummer dat u wenst te 
wijzigen in, gevolgd door de [*] toets.  Druk 
bijvoorbeeld [7][*] om Gebruiker 7 te wijzigen. 

5. Kies de Groepen die u aan de gebruiker wenst toe 
te wijzen door op de overeenkomstige numerieke 
toetsen te drukken, gevolgd door de [#] toets. Als 
u bijvoorbeeld Groepen 1 en 2 aan Gebruiker 7 
wilt toekennen, druk dan op [1] en [2].  De 
overeenkomstige LED’s gaan continu oplichten. 

 

Aan 
Status 
Voeding 
Brand 

Knipperende Status LED 
geeft actieve functie aan 

Knipperende Zone LED’s 
geven toegekende Groepen aan

Perimeter 
Tamper 
Sirenes gestopt 
Problemen 

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

 

6. Druk op de [#] toets om uw instellingen te 
bewaren.  De Zone-LED’s knipperen. 
Om een reeds toegekende groep te verwijderen, 
drukt u op de overeenkomstige numerieke toets.  
Als bijvoorbeeld groepen 1 en 2 toegekend zijn 
aan gebruiker 7, maar dit zou enkel groep 1 
moeten zijn, druk dan op [2] om groep 2 uit de 
lijst te verwijderen. 

7. Druk op de [#] toets om naar de drie selecties 
terug te keren (Zone LED’s 1 tot 3 knipperen).  

8. Druk op de [1] toets om een PIN voor de nieuwe 
gebruiker te creëren. Geef het gebruikernummer 
in gevolgd door de [*] toets.  Druk bijvoorbeeld 
[7][*] om een PIN voor gebruiker 7 te creëren. 

9. Geef de nieuwe PIN in. Als u de fouttoon hoort, 
probeer dan een andere nieuwe PIN. 

10. Geef de nieuwe PIN nogmaals in ter controle. 
11. Druk twee keer op de [#] toets om naar de drie 

selecties terug te keren (Zone LED’s 1 tot 3 
knipperen). 

12. Druk op de [2] toets om een PIN autoriteitsniveau 
toe te kennen aan de nieuwe gebruiker. 

13. Geef het gebruikersnummer in, gevolgd door de 
[*] toets.  Druk bijvoorbeeld [7][*] om gebruiker 7 
te selecteren. 

14. Geef het autoriteitsniveau in (1 tot 4).  Druk op de 
[#] toets om de instellingen te bewaren. 

15. Druk twee keer op de [#] toets. Het klavier laat de 
OK-toon horen.  De Status-LED gaat uit.  Dit geeft 
aan dat de nieuwe gebruiker met succes aan het 
systeem werd toegevoegd en dat het klavier deze 
functie verlaten heeft. 

4.17 Een Gebruikerscode (PIN) wissen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][8] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om gebruikerscodes (PIN) te 
wissen. 

 

Met deze functie kunt u uw eigen PIN niet 
wissen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][8]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

De beschikbare gebruikersnummers gaan 
knipperen (het voorbeeld hieronder toont 
gebruikersnummers 1 tot 6 als beschikbaar).  De 
Status LED blijft knipperen. 

 

Aan

Status
Voeding
Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Zone LED’s 
geven beschikbare gebruikers aan

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
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3. Geef het gebruikersnummer dat u wilt wissen in, 
gevolgd door de [*] toets.  Als u bijvoorbeeld 
Gebruiker 6 wilt wissen, druk dan op [6][*].  

 

Als er geen PIN is voor het gebruikersnum-
mer, dan laat het klavier de fouttoon horen.  
U moet de gebruiker toevoegen vooraleer 
een PIN kan toegevoegd worden.  Zie Een 
Gebruikerscode (PIN) toevoegen  op 
pagina 44. 

Herhaal Stap 3 om nog meer PIN’s te wissen, 
of druk op de [#] toets om deze functie te 
verlaten.  

4.18 Eenmalige PIN hernieuwen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][5][3] 

Beschrijving 

Eenmalige PIN-codes kunnen één keer gebruikt 
worden om het systeem uit te zetten.  Deze PIN wordt 
meestal gegeven aan iemand die tijdelijke toegang 
nodig heeft, zoals een babysitter of 
onderhoudspersoneel. 

Met deze functie kunnen degenen met het juiste 
autoriteitsniveau eenmalige PIN codes hernieuwen.  
Eens hernieuwd, kan de eenmalige PIN het systeem 
weer één keer uitzetten. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][5][3]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

De Zone-LEDs die oplichten duiden de eenmalige 
gebruikers-PIN’s aan die hernieuwd kunnen 
worden. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Zone LED’s aan identificeren
hernieuwbare éénmalige PIN gebruikers

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

3. Druk [0][*] als u alle eenmalige PIN’s wilt 
hernieuwen of geen een gebruikerscode (PIN) in 
gevolgd door de [*] toets.  Als u bijvoorbeeld PIN 
2 wilt hernieuwen, druk dan [2][*]. 

Het klavier verlaat automatisch deze functie als u 
alle eenmalige PIN’s hernieuwd.  Druk op de [#] 
toets om de functie te verlaten als u slechts enkele 
PIN’s hernieuwd heeft.  

4.19 Systeemfouten controleren 

Toetssequentie: [#][4] 

Beschrijving 

Uw systeem laat de fouttoon horen om u te 
waarschuwen dat er een systeemfout aanwezig is. 
Evenementen zoals lage batterijspanning veroorzaken 
systeemfouten.  Gebruik deze functie om te zien wat de 
oorzaak van de fout is en welke stappen kunnen 
ondernomen worden om het probleem op te lossen. 

Het systeem kan aan of uit zijn bij het optreden van 
een systeemfout.  Als het systeem aan is, moet u het 
uitzetten om de fout na te gaan. 

Als een systeemfout optreedt, kan knippert de Status-
LED traag, gaat de Problemen-LED oplichten en laat 
het klavier de fouttoon horen (sommige fouten starten 
de fouttoon niet). 

Aan

Status
Voeding

Brand

Knipperende Voeding LED
geeft actieve functie aan

Problemen LED aan, geeft
aan dat er een systeemfout bestaat

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

 

Procedure 
1. Druk op [#][4] om de fouttoon te stoppen en de 

fout zichtbaar te maken. 
Het klavier toont systeemfouten door bepaalde 
LED’s te laten oplichten.  Zie Tabel 10 om te 
bepalen welke systeemfout opgetreden is, 
afhankelijk van de LED die oplicht. 
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Tabel 10: Controle Systeemfouten 

 
Zone LED Beschrijving 

1 Wekelijkse Test nodig: Dit vraagt u om uw 
wekelijkse systeemtest uit te voeren.  Zie 
Systeemtest op pagina 48. 

2 Systemfout: Druk op [2] om de specifieke 
fout te zien.  Zie See Systeemfouten 
raadplegen op pagina 47. 

3 Afstandsprogrammatie Actief: Uw 
installateur is via de telefoon met uw 
systeem verbonden.  

5 Datum en Tijd verloren: Druk op [5] om de 
datum en de tijd in te stellen. 

6 Werkt op enkel Batterijspanning: De 
netspanning is uitgeschakeld of is 
uitgevallen. 

8 Zonefout: Druk [8] om te zien welke fout er 
optreedt.  Zie Raadplegen zonefouten op 
pagina 48. 

10 Alarmgeheugen: Druk op [0] om de 
opgetreden alarmen te zien. 

Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten.  

Als er steeds weer systeemfouten optreden, 
contacteer dan uw installateur voor hulp. 

4.20 Alarmgeheugen raadplegen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][0] 

Beschrijving 

Na het stoppen wissen van een alarm van het display, 
kunt u het nog altijd opvragen in het alarmgeheugen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][0]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier toont alle zones in het alarmgeheugen. 

- Als de zone-LED snel knippert, dan is de zone 
momenteel in alarm, of ze was in alarm. 

- Als de zone_LED traag knippert, dan werd het 
alarm geannuleerd.  Er werden geen 
rapporten verstuurd naar de meldkamer. 

4.21 Systeemfouten raadplegen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om systeemfouten op te vragen. 
Er treedt bijvoorbeeld systeemfout op als het systeem 
op enkel de standby batterij werkt, als er een commu-
nicatiefout is of als het tijd is voor een onderhouds-
beurt door de installateur. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][2]. 

Het klavier vraagt om uw PIN in te voeren door 
het snel knipperen van de Status LED. 

Het klavier toont de huidige systeemfout door het 
laten oplichten of knipperen van de zone-LED’s. 

Tabel 11: Raadplegen Systeemfouten 

 
Zone 
LED 

LED Functie Beschrijving 

1 Aan Telefoonlijn fout 
 Traag knipperen Communicatiefaling, 

Bestemming 1 
 Snel knipperen Communicatiefaling, 

Bestemming 2 
2 Aan Alternatieve communicatiefout  
3 Aan Installateursschakelaar 

gesloten 
 Snel knipperen Installateursschakelaar is op en 

ofwe Gebruiker 1 PIN of 
Installateurs-PIN (of beide) is 
de fabriekswaarde.  

4 Aan Standby batterij is laag 
 Traag knipperen Standby batterij verdwenen 

5 Aan Sirene supervisiefout 
6 Aan RF ontvanger geblokkeerd 
 Traag knipperen RF ontvangerfout 

7 Aan Data bus toestel ontbreekt 
 Traag knipperen Data bus sabotage 
 Snel knipperen Data bus toestel 

fout/herinitialisatie 
8 Aan Systeemfout 
 Traag knipperen Systeeminterval 
 Snel knipperen Aardingsfout conditie 

9 Aan RF zender lage batterij 
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Druk twee keer op de [#] toets om deze functie te 
verlaten. 

4.22 Raadplegen zonefouten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][8] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om na te gaan welke zones 
(indien aanwezig) er een fout vertonen. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][8]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier toont alle zones die een fout vertonen 
door hun respectievelijke LED te laten oplichten. 

Het DS7445i LED klavier kan slechts Zones 1 tot 
16 tonen.  Zie Tabel 12 voor de werking van de 
LED’s voor het tonen van zonefouten. 

Tabel 12: Raadplegen Zonefouten 

 
Zone LED Functie Foutconditie 

Off Geen zonefout 
On Bekabelingsfout 

Traag knipperen RF sensor lage batterij 
Snel knipperen RF sensor verdwenen 

Druk twee keer op de [#] toets om deze functie te 
verlaten. 

4.23 Systeemtest 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][1] 

Beschrijving 

De systeemtest functie laat u toe om na te gaan of uw 
systeem correct werkt door het testen van sirene, 
flitslamp, batterij en telefoonlijn. 

Als een van de volgende componenten de test niet 
doorstaat, bel dan uw installateur voor hulp. 

 
Mijn Systeemtest bestaat uit: 

 Sirene  Batterij 
 

 Flitslamp  Telefoonlijn 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][1]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

Het systeem start de testen.  Tijdens elke test gaat 
de overeenkomstige LED aan. 

Tabel 13: LED-indicaties Systeemtest 

 
Zone LED Onderdeel Systeemtest  

1 Sirene 
2 Flitslamp (kan 20 minuten duren) 
3 Standby batterij (kan 4 minuten duren) 
4 telefoonlijn (kan 10 minuten duren) 

Druk op de [*] toets om de lopende test te 
onderbreken en naar de volgende test te gaan.  Druk 
op de [#] toets om alle testen te annuleren. 

 

Controleer tijdens het testen van de sirene 
en de flitslamp of deze wel echt werken.  
De status van de LED’s geeft niet aan of 
de sirene en de flitslamp een fout vertonen 
(de LED knippert niet bij het falen van de 
test).   

Tijdens het testen van elk component, toont de 
overeenkomstige LED het verloop van elke test.  

Tabel 14: Systeemtest Status 

 
Zone LED Test Status 

Aan Test afgewerkt 
Traag knipperen Test is bezig 
Snel knipperen Test gefaald 

Het klavier verlaat automatisch deze functie 
wanneer de systeemtest afgewerkt is.   
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4.24 Wandeltest 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][4] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om een wandeltest uit te voeren 
op de detectie-apparatuur in uw systeem.  Voer 
wekelijks een wandeltest uit. Uw installateur 
configureert de types alarmapparaten waarvoor een 
wandeltest kan gedaan worden. 

Procedure 
1. ontroleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][4]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED.  

3. Om elke zone te testen, moet de overeenkomstige 
detector geactiveerd worden (een deur openen, 
zich voor een bewegingsdetector bewegen, enz.) 
tot alle zones getest zijn.  Als een zone getest is, 
dan laat het klavier de OK-toon horen en licht de 
overeenkomstige zone-LED continu op.  Als de 
geteste zone herstelt, dan laat het klavier opnieuw 
de OK-toon horen en de overeenkomstige LED 
dooft.  

4. Druk op de [#] toets om de Wandeltestfunctie te 
verlaten.  

 

Test de branddetectie apparaten 
(rook/hitte detectoren) zoals uw installateur 
het heeft uitgelegd en volgens de 
instructies van het toestel zelf. 

 

4.25 Het systeem herinitialiseren 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [System Reset] of [#][4][7] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het systeem te herinitialiseren 
na een alarm.  Sommige evenementen, zoals 
brandalarmen, sabotage-condities of fouten kunnen 
een systeem-herinitialisatie vereisen om gewist te 
worden.  Het herinitialiseren van het systeem duurt 
ongeveer 20 seconden. 

Als er zones zijn die niet herinitialiseren, contacteer 
dan uw installateur voor hulp. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk op [System Reset] of [#][4][7]. Het klavier 

vraagt om uw PIN in te voeren door het snel 
knipperen van de Status LED. 
Het systeem wordt nu geherinitialiseerd.  Na de 
herinitialisatie, verlaat het klavier automatisch deze 
functie. 
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4.26 Deurbel Aan/Uit zetten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][1] 

Beschrijving 

Gebruik de deurbelfunctie om bepaalde zone een 
deurbelgeluid te laten genereren als het systeem uit is.  
Zo kunnen bijvoorbeeld ouders met kleine kinderen 
een toon laten horen telkens een deur of venster wordt 
geopend om zo controle hebben over waar de 
kinderen zich bevinden. 

Gebruik deze functie om de deurbelfunctie aan en uit 
te zetten. 

Zie Selecteer Deurbelgeluid op pagina 50 Om het type 
deurbelgeluid te kiezen. Zie Deurbelzones kiezen op 
pagina 51 om te bepalen welke zones het 
deurbelgeluid maken. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][6][1]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier biept gedurende één seconde om aan 
te geven dat de deurbelfunctie nu aan of uit is, 
afhankelijk van de toegepaste instelling.  

- Als de deurbelmode aan is, dan knippert 
Zone-LED 2 (druk op [2] om uit te zetten). 

- Als de deurbelmode uit is, dan knippert Zone-
LED 1 (druk op [1] om uit te zetten). 

Aan

Aan

Status

Status

Voeding

Voeding

Brand

Brand

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Knipperende Status LED
geeft actieve functie aan

Deurbel is aan
(Zone LED 1 aan; Zone LED 2 knippert)

Deurbel is aan
(Zone LED 1 knippert; Zone LED 2 aan)

 

 

Perimeter

Perimeter

Tamper

Tamper

Sirenes gestopt

Sirenes gestopt

Problemen

Problemen

On

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

On
 

4.27 Selecteer Deurbelgeluid 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][2] 

Beschrijving 

Zie Deurbel Aan/Uit zetten op pagina 50 voor een 
beschrijving van de manier waarop uw systeem 
reageert wanneer een deurbelzone geactiveerd wordt.  
Zie Deurbelzones kiezen op pagina 51 om de zones als 
deurbelzones in het systeem te programmeren. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][6][2]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

Zone LED’s 1 tot 4 staan voor de vier 
Deurbelgeluiden. 

Tabel 15: Selecties deurbelgeluid 

 
Zone 
LED 

Deurbel-
geluid 

Beschrijving 

1 Geen 
geluid 

Toont zone(s), maar maakt geen 
geluid. 

2 Korte biep Toont zone(s) en laat een korte 
bieptoon horen als een zone 
geactiveerd wordt. 

3 Biepen tot 
toetsdruk 

Toont zone(s) en maakt geluid tot 
de [#] toets ingedrukt wordt.  

4 Bieptoon 
tot zone in 

rust is 

Toont zone(s) en laat een geluid 
horen tot de zone weer normaal 
wordt (deur of venster is dicht).  
Door het drukken op de [#] toets 
wordt het geluid eveneens gestopt. 

Het klavier toont de actuele keuze door de 
overeenkomstige LED te laten oplichten en de 
andere te laten knipperen. 

De fabriekswaarde voor deurbelgeluid is Korte 
biep.  Daarom zal de Zone 2 LED aan zijn, terwijl 
de andere drie knipperen. 
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Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Voeding LED
duidt op een systeemfout

Knipperende Zone LED’s: zone is geen deurbelzone
Zone LED aan: zone is al deurbelzone

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

On

 

3. Kies de gewenste beltoon door op de 
overeenkomstige toets te drukken, gevolgd door 
de [#] toets.  Het klavier laat de OK-toon horen en 
verlaat deze functie.  

Druk op de [#] toon om deze functie te verlaten. 

4.28 Deurbelzones kiezen 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][6][3] 

Beschrijving 

Eens u beslist heeft over de manier waarop uw systeem 
moet reageren op deurbelzones, moet u nog bepalen 
welke zones in uw systeem deurbelzones zijn. 

Gebruik deze functie om uw systeem te vertellen welke 
zones deurbelzones zijn.  24-uur brandzones en 24-uur 
niet-brand zones kunnen niet als deurbelzone ingesteld 
worden. 

Het kiezen van de zones die als deurbelzones kunnen 
werken, hangt af van uw veiligheidsopvattingen.  Als u 
kleine kinderen heeft, kunt u ervoor kiezen om 
ingangs- en uitgangszones als deurbelzones in te 
stellen.  Telkens een deurbelzone geactiveerd wordt 
(deur of venster geopend), dan reageert het klavier 
zoals geprogrammeerd werd. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][6][3]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 

Het klavier toont alle zones die actueel 
deurbelzone zijn (Deurbel Aan).  

- Zone LED Aan: Duidt aan dat een zone reeds 
deurbelzone is. 

- Zone LED knippert: Duidt aan dat een zone 
beschikbaar is om deurbelzone te worden. 

Aan

Status

Voeding

Brand

Knipperende Voeding LED
duidt op een systeemfout

Knipperende Zone LED’s: zone is geen deurbelzone
Zone LED aan: zone is al deurbelzone

 

Perimeter

Tamper

Sirenes gestopt
Problemen

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

On

 

3. Om een zone te selecteren, geef het zonenummer 
in, gevolgd door de [*] toets (als u bijvoorbeeld 
zone 1 als deurbelzone wilt instellen, dan drukt u 
[1][*]).  

4. Herhaal Stap 3 om alle gewenste zones in te 
stellen. 

5. Om de deurbelmode uit te zetten voor een zone, 
geeft u het zonenummer in, gevolgd door de [*] 
toets (als u bijvoorbeeld niet wilt dat zone 5 een 
deurbelzone is, geeft u [5][*] in). 

Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten. 

4.29 Automatisch aanzetten uitstellen 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#] [5][1] 

Beschrijving 

Uw installateur kan uw systeem programmeren om het 
automatisch aan te zetten op een bepaald tijdstip.  
Gebruik deze functie om het automatisch aanzetten 
één uur uit te stellen tijdens de Waarschuwingstijd 
voor Automatisch Aanzetten. 

 

[#][5][1] werkt niet tenzij het systeem de 
waarschuwingstoon voor automatisch 
aanzetten laat horen (dezelfde als de 
Ingangstoon). 

Procedure 
1. Druk [#][5][1]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier laat een bieptoon horen na het maken 
van de aanpassing van het tijdstip voor 
automatisch aanzetten.  Het klavier verlaat daarna 
automatisch deze functie. 
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4.30 Alle Groepen Aan 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][0] 

Beschrijving 

Deze functie zet alle groepen aan die aan u werden 
toegekend als het systeem opgedeeld is in meer dan 
één groep. 

Procedure 
1. Druk [#][8][0]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Als uw PIN geldig is, dan gaat de Aan LED aan en 
begint de uitgangsvertraging. 

- Als een alarm optreedt wanneer u probeert 
om alle Groepen Alles AAN te zetten, dan laat 
het klavier een alarmtoon horen.  

- Als een groep een geactiveerde zone heeft 
wanneer u probeert om alle groepen Alles 
AAN te zetten, dan gaat de overeenkomstige 
LED aan (zones 1 tot 16).   

Zie Zet het systeem aan met Sabotage- of Foutcondities  
op pagina 38 voor extra informatie. 

4.31 Alle Groepen Uit 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][1] 

Beschrijving 

Deze functie zet alle groepen uit die aan u werden 
toegekend als het systeem opgedeeld is in meer dan 
één groep. 

Procedure 
1. Druk [#][8][1]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier zet alle groepen tegelijkertijd uit. 

4.32 Automatisch Doorschakelen Aan/Uit 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][8][2] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om het automatisch doorschake-
len aan of uit te zetten. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][8][2]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. Het klavier laat de OK-toon horen. 

3. Druk op de [1] toets om het automatisch 
doorschakelen aan te zetten of op de [2] toets om 
het uit te zetten. 

- Zone 1 LED Aan: Automatisch 
doorschakelen is aan (Zone 2 LED knippert). 

- Zone 2 LED Aan: Automatisch 
doorschakelen is uit (Zone 1 LED knippert). 

Druk op de [#] toets om deze functie te verlaten. 
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4.33 Aan zetten via de Telefoon, Groep 1 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Beschrijving 

Met deze functie kunt u uw systeem (enkel Groep 1) 
Alles AAN zetten via de telefoon. 

Procedure 

Als het systeem de telefoon beantwoordt: 

• Als het systeem Alles AAN is, Perimeter AAN of 
Deels AAN, dan laat het drie bieptonen horen en 
weerklinkt een continue toon. 

• Als het systeem uit is, dan hoort u één korte biep, 
dan een pauze van ongeveer 3 seconden, waarna 
een lange biep te horen is.  Druk gedurende twee 
seconden op de [5] toets direct na de eerste korte 
biep en vóór de lange biep. 

• Het systeem wordt Alles AAN gezet met 
Vertraging (geactiveerde zones worden geforceerd 
aan gezet).  Het systeem laat drie bieptonen horen 
(nieuwe wapeningstoestand) en hangt daarna op. 

• Als u wapent met een GSM, druk dan snel drie 
keer op de [5] toets.  Doe dit ook met een vast 
telefoontoestel als mocht blijken dat het toestel een 
toon produceert die niet lang genoeg is om Groep 
1 aan te zetten. 

 

U kunt deze functie niet gebruiken om het 
systeem uit te zetten. 

 

4.34 Afstandsprogrammatie 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][4][3] 

Beschrijving 

Gebruik deze functie om de PC van uw installateur te 
verbinden met uw systeem om wijzigingen in de 
programmatie aan te brengen via de telefoonlijn. 

 

 

Gebruik deze functie alleen onder 
begeleiding van uw installateur. 

Procedure 
1. Controleer of het systeem uit is (Aan en Perimeter 

LED’s zijn uit). 
2. Druk [#][4][3]. Het klavier vraagt om uw PIN in te 

voeren door het snel knipperen van de Status 
LED. 
Het klavier laat de OK-toon horen, om aan te 
duiden dat de afstandsprogrammatie – sessie 
begonnen is.  Als de sessie afgelopen is, dan 
verlaat het klavier automatich deze functie.   

 

 

 

 

 

 

4.35 Installateurscode Aan zetten 
 Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

 Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Toetssequentie: [#][9][2] 

Beschrijving 

Als uw installateur de “Installateurscode Aanschakelen 
[#][9][2]” functie heeft aangezet, dan moet u uw PIN 
ingeven, gevolgd door [#][9][2] om de installateur 
toegang to uw systeem te geven. 
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5.  Referentiematerialen 

5.1 Semafoonrapporten 
  Ik kan deze functie uitvoeren. 

 

  Ik kan deze functie niet uitvoeren. 

Beschrijving 

Het display van een semadigit kan maximum vier informatievelden tonen in de volgorder hieronder: 

(Klantcode) – (Evenementnummer) – (Groepnummer) – (Zone/Gebruikersnummer) 

• Klantcode: Klantcode van 4 cijfers. Als de klantcode langer is dan 4 cijfers, dan worden enkel de 4 eerste 
cijfers verstuurd. 

• Evenementnummer: Evenementnummers van de centrale. Zie Systeemevenementen op pagina 55 voor 
informatie over systeemevenementen. 

• Groepnummer: Groepnummer waar de geactiveerde zone aan toegekend is.  

• Zone/Gebruikersnummer: Het zonenummer van de geactiveerde zone.  Dit veld kan ook het ID-nummer 
van een gebruiker tonen.  

Tabel 16: Gereserveerde Gebruikers-ID’s 

 
ID Beschrijving 

1 tot 32 Gereserveerd voor systeemgebruikers 
51 Gereserveerd voor functies gegenereerd door de centrale 
52 Gereserveerd voor Tijdschema’s 
53 Gereserveerd voor Afstandscommunicatie via telefoon 
54 Gereserveerd voor Afstandsprogrammatie 
55 Gereserveerd voor sleutelschakelaar of evenementen die geen 

PIN vereisen. 

Procedure 

Afhankelijk van de configuratie kan uw semafoon een willekeurige combinatie van de vier velden tonen in de 
volgorde hierboven, met of zonder veldafscheidingstekens.  Bijvoorbeeld:  

• Klantcode: 1234 

• Evenementnummer: 008 (zie Systeemevenementen op pagina 55) 

• Groepnummer: 02 

• Zone geactiveerd: 21   

Een semafoon display dat geconfigureerd is om alle velden te tonen met scheidingstekens, zal er als volgt uitzien: 

1234-008-02-21. 

Een semafoon display dat geconfigureerd is om alle velden te tonen zonder scheidingstekens, zal er als volgt 
uitzien:  

12340080221. 

Contacteer uw installateur om de configuratie te wijzigen.  
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5.2 Systeemevenementen 
De volgende tabel toont de evenementen gegenereerd door het systeem.  Gebruik deze tabel voor het Basic 
Pager formaat en de evenementbeschrijvingen bewaard in het logboek. 

Ev. 
Nr 

Evenement Beschrijving  Ev. 
Nr 

Evenement Beschrijving 

01 230V 
verdwenen 

AC voeding centrale onderbroken.  21 Auto Aan Uitgest Auto Aan Tijdschema één uur vertraagd dr 
gebruiker.  Rapport volgt Openings-
/Sluitingsrapporten. 

02 230V herstel AC voeding centrale hersteld.   22 Batterij Laag Batterij centrale is laag. 

03 Sabotage alarm Alarm, Tamper Zonetype.  23 Batterij Afwezig Batterij centrale is weg.  Zeer laag, in 
kortsluiting of open batterijen worden als ‘weg’ 
gerapporteerd. 

04 Noodknop alarm Alarm, Urgentie Zonetype of ABC toets 
geprogrammmeerd voor Urgentie-reactie. [Q] 
toets. 

 24 Herst.Batt Laag Batterijherstel van lage batterij.  

05 Paniek alarm Alarm, Paniek-Zichtbaar Zonetype. [Q] toets.  25 Herst.Bat Afwez. Batterijherstel van batterij weg 

06 Onzichtb. alarm Alarm, Paniek Onzichtbaar Zone-type of ABC 
toets geprogram-meerd voor Paniek-reactie. 
[Q] button. 

 26 Overbr,Bra,Gebr. Selectieve overbrugging door gebruiker, 
brandzonetypes 

07 24uur inbr.alarm Alarm, Inbraak Zonetype.  27 Overbr,Brand,RPS Selectieve overbrugging door RPS, 
brandzonetypes. 

08 Alarm, inbr., 
Vert. 

Alarm, Vertraging 1 of Vertraging 2 Zonetype.  28 Overbr,Inbr,Gebr Selectieve overbrugging door gebruiker, 
gecontroleerde zonetypes 

09 Alarm, Inbraak Alarm, Sleutelsch. of Volger of Direct 
Zonetypes. 

 29 Overbr,Ctrl,RPS Selectieve overbrugging door RPS, zonetypes. 

10 Matr. Sabotage Alarm, Tamper Zontype met Kruiszone Optie 
geselecteerd. 

 30 Overbr,24hr,Gebr Selectieve overbrugging door gebruiker, 24-
uur niet-brand zonetypes. 

11 Matr. Nood Alarm, Urgentie Zonetype met Kruiszone Optie 
geselecteerd. 

 31 Overbr,24hr,RPS Selectieve overbrugging door RPS, 24-uur 
niet-brand zonetypes. 

12 Matr. Paniek Alarm, Paniek Zichtbaar Zonetype met 
Kruiszone Optie geselecteerd. 

 32 Overbr,Geforc.Zn Zone geforceerd gewapend tijdens 
geforceerde wapening. 

13 Matr. Onzichtb. Alarm, Paniek Onzichtbaar Zone-type met 
Kruiszone Optie geselecteerd. 

 33 Overbr,Swinger Zone Swinger Shunt. 

14 Matr. 24uur Inbr Alarm, Inbraak Zonetype met Kruiszone Optie 
geselecteerd 

 34 Inschak,Brnd,Geb Gebruiker heeft overbrugging gewist 
(overbrugging uit), Brand zonetypes. 

15 Matr. Inbr.,Vert Alarm, Vertraging 1 of Vertraging 2 Zonetype 
met Kruiszone Optie geselecteerd. 

 35 Inschak,Inbr,Geb Gebruiker heeft overbrugging gewist 
(overbrugging uit), Gecontroleerde zonetypes. 

16 Matrix Inbraak Alarm, Volger of Directe Zonetypes met 
Kruiszone Optie geselecteerd. 

 36 Inschak,24hr,Geb Gebruiker heeft overbrugging gewist 
(overbrugging uit), 24-uur zonetypes. 

17 Matrix Nt. geverif Een fout op een niet-brand zone-type met de 
Kruiszone Optie gese-lecteerd.  Dit is geen 
Alarmevnmnt. 

 37 Service oproep Dit rapport wordt automatisch verstuurd op 
einde Bel voor Service Interval.  Het geeft geen 
foutconditie aan. 

18 Alarm Uitg. Fout Zone met fout op einde van 
Uitgangsvertraging. 

 38 Opheffen Alarm Gebruiker heeft actief alarm bevestigd vóór het 
einde van de Sirenetijd, niet-brand zonetypes. 

19 Alrm Recent 
Gesl 

Alarmevenemen binnen 2 minuten na sluiting.  39 Opheffen Brand Gebruiker heeft actief alarm bevestigd vóór het 
einde van de Sirenetijd, niet-brand zonetypes. 

20 Alrm Recent 
Gesl 

Alarmevenement binnen 2 minuten na sluiting.  40 Checksum Fout Checksum op parameters centrale gefaald.  
Centraleprogrammatie moet nagekeken 
worden.  
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Ev. 
Nr 

Evenement Beschrijving  Ev. Nr Evenement Beschrijving 

41 ChkSum 
Fout,DBus 

Checksum op Optie Bus toestelparameters 
gefaald.  Toestel moet nagekeken worden. 

 64 Gef,Per,+ing,RPS Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan met in-
/uitgangsvertraging door RPS. 

42 All,Aan,+ing,Tsc Systeem volledig gewapend met In-
/Uitgangsvertraging door Tijdschema. 

 65 Gef,Per,+ing,Geb Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan met in-
/uitgangsvertraging door gebrk. 

43 All,Aan,+ing,Slt Systeem volledig gewapend met In-
/Uitgangsvertraging door sleutelschakelaar. 

 66 Gef,Per,-ing,RPS Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan zonder 
vertraging (direct) door RPS. 

44 All,Aan,+ing,RPS Systeem volledig gewapend met In-
/Uitgangsvertraging door RPS. 

 67 Gef,Per,-ing,Geb Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan zonder 
vertraging (direct) door gebrkr. 

45 All,Aan,+ing,Tel Systeem volledig gewapend met In-
/Uitgangsvertraging door telefoon. 

 68 RESERVED EVENT68 

46 All,Aan,+ing,Geb Systeem volledig gewapend met In-
/Uitgangsvertraging door gebr. 

 69 Communicatiefout Rapport kon Bestemming niet bereiken. 

47 All,Aan,-ing,RPS Systeem volledig gewapend zonder vertraging 
(Direct) door RPS. 

 70 CommFout, 
AltComm 

Rapport kon Bestemming geconfigureerd als 
Alternatieve Communicatie niet bereiken.  

48 All,Aan,-ing,Geb Systeem volledig gewapend zonder vertraging 
(Direct) door Gebruiker. 

 71 Communic.Herstel Na communicatiefaling werd het rap-port met 
succes naar de bestemming verstuurd.  

49 Per,Aan,+ing,Tsc Systeem Enkel Perimeter Aan met in-
/uitgangsvertraging door Tijdschema. 

 72 CommHerstAltCo
m 

Na communicatiefaling werd het rapport met 
succes naar de bestemming voor Alternatieve 
Communicatie verst.  

50 Per,Aan,+ing,Slt Systeem Enkel Perimeter Aan met in-
/uitgangsvertraging door sleutelschakelaar. 

 73 Datum/Tijd Veran Datum/Tijd in centrale gewijzigd. 

51 Per,Aan,+ing, 
RPS 

Systeem Enkel Perimeter Aan met in-
/uitgangsvertraging door RPS. 

 74 Holdup Gebruiker drukte Dwang-PIN of 
Paniektoetssequen-tie of [Q] toets** op 
handzender.  Het dwangrapport wordt verstuurd 
naast andere rapporten die door de handelingen 
van de gebruiker gegenereerd worden. 

52 Per,Aan,+ing, 
Geb 

Systeem Enkel Perimeter Aan met in-
/uitgangsvertraging door Gebr. 

 75 Brand,Alarm Alarmevenement op brandzonetypes. 

53 Per,Aan,-ing, 
RPS 

Systeem Enkel Perimeter Aan zonder vertraging 
(direct) door RPS. 

 76 Brand,Matrix Geverifieerd alarmevenement op brand zone-type 
met kruiszone optie.  Zie “Zonereactie opties” in 
de DS7240 Expert Progr.handl. 

54 Per,Aan,-ing,Geb Systeem Enkel Perimeter Aan zonder vertraging 
(direct) door Gebrkr. 

 77 Brand,Gekruist Niet geverifieerd alarmevenement op brand 
zonetype met kruiszone optie.  Of niet 
geverifieerd evenemdng op brand zonetype. 

55 Gef,All,+ing,Tsc Systeem Geforceerd Alles Aan met in-
/uitgangsvertraging door Tijdschema. 

 78 Brand,Ontbrekend Brand zonetype toegekend aan zone-uitbreiding 
(bekabeld of RF) reageert niet op statusopvraag 
van centrale. 

56 Gef,All,+ing,Slt Systeem Geforceerd Alles Aan met in-
/uitgangsvertraging door Schak. 

 79 Brand,Alarm,Hers Herstel van alarm Brand zonetypes. 

57 Gef,All,+ing,RPS Systeem Geforceerd Alles Aan met in-
/uitgangsvertraging door RPS 

 80 Brand,Fout Fout (Trouble) conditie op brand zonetypes 

58 Gef,All,+ing,Tel Systeem Geforceerd Alles Aan met in-
/uitgangsvertraging door telefn. 

 81 Brand,Fout,Herst Herstel van Fout, brand zonetypes. 

59 Gef,All,+ing,Geb Systeem Geforceerd Alles Aan met in-
/uitgangsvertraging door gebrkr. 

 82 Instl Mode,Begin Installateurs-PIN ingevoerd.  Installateursmode 
geopend. 

60 Gef,All,-ing,RPS Systeem Geforcrd Alles Aan zonder vertraging 
(direct) door RPS. 

 83 Instl Mode,Einde Installateursmode gestopt. 

61 Gef,All,-ing,Geb Systeem Geforcrd Alles Aan zonder vertraging 
(direct) door gebrkr. 

 84 Logboek overvol Log centrale vol conditie.  Oudste evenementen 
worden overschreven. 

62 Gef,Per,+ing,Tsc Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan met in-
/uitgangsvertraging door Tijdschema. 

 85 Logboek pointer Log centrale heeft drempel bereikt.  Zie Log 
Supervisie Configuratie” in de DS7240 Expert 
Programmatiehandleiding. 

63 Gef,Per,+ing,Slt Systeem Geforceerd Enkel Perim. Aan met in-
/uitgangsvertraging door Sleutelschakelaar. 

 86 AltCom Laag sign Lage Signaalsterkte gedetecteerd op Alternatief 
Communicatie-toestel. 
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Ev. 
Nr 

Evenement Beschrijving  Ev. Nr Evenement Beschrijving 

87 Vermist Alarm Zone toegekend aan zone-uitbreiding (bekabeld 
of RF) reageert niet op statusaanvraag van 
centrale terwijl partitie aan is.   

 110 Uitg.AAN, Tijdsch Uitgang ingeschakeld door Tijdschema  

Vermist Fout Zone toegekend aan zone-uitbreiding (bekabeld 
of RF) reageert niet op statusaanvraag van 
centrale terwijl partitie uit is. 

Uitg.AAN, RPS Uitgang ingeschakeld door RPS 

Ontw, 
Tijdschema 

Opening door Tijdschema.  112 Herst,Sabotage Herstel na alarm, Tamper zonetype. 

90 Ontwapening, 
RPS 

Opening door RPS.  113 Herst,Noodknop Herstel na alarm, Urgentie zonetype. 

91 Ontw, Gebruiker Opening door gebruiker, ID gerapporteerd.  114 Herst, Paniek Herstel na alarm, Paniek zonetype. 

92 Ontw, Sleutelsch Opening door sleutelschakelaar.  115 Herst, Onzichtb Herstel na alarm, Onzichtbaar  zonetype. 

93 Ontw,Tijds,Alarm Opening na Alarmevenement door Tijdschema.  116 Herst,24uur Inbr Herstel na alarm, 24-uur Inbraak Zonetype. 

94 Ontwap,RPS,Alar
m 

Opening na Alarm evenement door RPS.  117 Herst,Inbr.,Vert Herstel na alarm, Vertr. 1 of 2 zonetypes. 

95 Ontw,Gebr.,Alar
m 

Opening na Alarm evenement, ID gerapporteerd.  118 Herstel Inbraak Herstel na alarm, Sleutelschakelaar, Volger of 
Direct Zonetype. 

96 Ontw,Sleut,Alarm Opening na Alarm evenement door 
Sleutelschakelaar. 

 119 Ontvanger 
Storing 

Blokkeringsconditie gedetecteerd op RF 
ontvanger. 

97 RESERVED 
EVENT 

  120 Ontv.Storing weg Detectie Blokkeringsconditie op RF ontvanger 
verdwenen. 

98 Params 
Veranderd 

Parameters Centrale gewijzigd.  121 RF Batt. Laag Lage Batterijspanning gedetecteerd op RF 
zender. 

99 Telef.lijn fout Telefoonlijnspanning minder dan 3 volt 
gedurende 40 seconden. 

 122 RF Batt. Herst. Detectie Blokkeringsconditie op RF zender 
verdwenen. 

100 Telef.lijn herst Na telefoonlijnfout werd de spanning van de 
telefoonlijn opnieuw hoger dan 3 volt gedurende 
40 seconden. 

 123 RF Sabotage 
Fout 

Tamperfout RF Zender (Trouble) 

101 Oproepfout RPS Centrale probeerde RPS te bellen, maar had 
geen succes. 

 124 RF Sabot. Herst. Tamperfout RF Zender hersteld. 

102 RPS Toegang 
NOK 

RPS probeerde centrale te bellen, maar had 
geen succes. 

 125 Dbus 
Onderbroken 

Data Bus toestel reageert niet op 
statusaanvraag. 

103 RPS Toegang 
OK 

RPS met succes verbonden en ontkoppeld van 
centrale. 

 126 Dbus Hersteld Data Bus toestel dat weg was reageert weer op 
statusaanvraag. 

104 Re-Boot,Systeem Normale opstart of reset na programmatie.  127 Dbus Sabotage Tamper open op Data Bus Toesteltamper. 

105 Re-Boot,Dbus Onverwachte reset (reboot) van Data Bus 
toestel. 

 128 Dbus 
Sabot.,Hers 

Data Bus Toesteltamper hersteld. 

106 Uitg.UIT, Gebr. Reset Uitgang door gebruiker.  129 Dbus Fout Fout (Trouble) gedetecteerd op Data Bus 
toestel. 

107 Uitg.UIT,Tijdsch Reset Uitgang door Tijdschema   130 Dbus Fout, Herst. Data Bus Toestel Fout (Trouble) conditie gewist. 

Uitgang UIT, 
RPS 

Reset Uitgang door RPS  131 Dbus Overstroom Overspanningsconditie gedetecteerd op Data 
Bus toestel.   

109 Uitg.AAN, Gebr. Uitgang ingeschakeld door Gebruiker  132 Dbus Ovrstr,Hers Overspanningsconditie op Data Bus toestel 
hersteld. 
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Ev. 
Nr 

Evenement Beschrijving  Ev. Nr Evenement Beschrijving 

133 Detec.Mon Fout Sensorfout (trouble) gedetecteerd. 
Rapporten volgen zonefouten. 

 158 Start Wandeltest Wandeltest gestart met Wandeltest 
toetssequentie ([#][4][4]). 

134 Detec.Mon Herst Sensor foutconditie hersteld.  Rapporten 
volgen zonefouten. 

 159 Einde Wandeltest Wandeltest beëindigd door gebruiker of 
testtijd verlopen. 

135 Detec.Herst. Gebruiker heeft Systeemreset toetssequentie 
ingevoerd ([#][4][7]). 

 160 Sirene Fout Foutconditie gedetecteerd op PO 2, 
geconfigureerd als gesuperviseerde sirene-
uitgang. 

136 Systeem NtActief Systeem was niet gewapend tijdens 
Inactiviteitsinterval.  Systeem reset 
toetssequentie  ([#][4][7]) of wapening 
herstelt deze fout. 

 161 Sirene Hersteld Foutconditie op gesuperviseerde sirene-
uitgang gewist. 

137 Test, Alles OK Geen systeemfouten bij automatisch 
testrapport. 

 162 Aarding Fout Aardingsfout gedetecteerd op detectielussen 
centrale, Optie Bus of Aux voedingsuitgangen. 

138 Test,Alles N.OK Systeemfout aanwezig op testtijdstip.  163 Aarding Hersteld Aardingsfout conditie gewist. 
139 Fout, Sabotage Foutconditie op Tamper of een zone met 

tamperbekabeling. 
 164 Eerst Geopend Centrale is geconfigureerd voor meer-voudige 

eerst geopende partitie, laatst gesloten functie. 
Zie Error! Reference source not found. op 
pagina Error! Bookmark not defined.. Eerste 
partitie is open. 

140 Fout, Nood Foutconditie op Urgentie Zonetype.  165 Laatst Gesloten Centrale is geconfigureerd voor meer-voudige 
eerst geopende partitie, laatst gesloten functie. 
Zie Error! Reference source not found. op 
pagina Error! Bookmark not defined.. Laatste 
partitie is gesloten. 

141 Fout, Paniek Foutconditie op Paniek zonetype.  166 AltCom Cond Fout gedetecteerd op Alternatief 
Communicatienetwerk.  

142 Fout,Onzichtbaar Foutconditie op Onzichtbaar zonetype.  167 AltComm Fout Netwerkfaling gedetecteerd op Alternatief 
Communicatienetwerk.  

143 Fout,24uur Inbr Foutconditie op Inbraak zonetype.  168 AltComm Herst. Netwerkcommunicatie hersteld op alternatief 
communicatienetwerk.  

144 Fout,Inbr.,Vertr Foutconditie op Vertraagd zonetypes.  169 RESERVEDEVENT169 
145 Fout,Inbraak Foutconditie op Sleutelsch., Volger en Direct 

Zonetypes. 
 170 RESERVEDEVENT170 

146 Herst,Sabot.Fout Herstel van Tamper foutconditie.  171 RESERVEDEVENT171 
147 Herst,Fout,Nood Herstel van foutconditie op Urgentie 

zonetype. 
 172 RESERVEDEVENT172 

148 Herst,Fout,Panie herstel van foutconditie op Paniek zonetype.  173 Herstel Swinger Herstel van Swinger Shunt. 
149 Herst,Fout,Onzic Herstel van foutconditie op Onzichtbaar 

zonetype. 
 174 Herst,Bra,Vermis Herstel van Brand Ontbreekt.  Locaal 

evenement, geen rapport. 
150 Herst,Fout,24uur Herstel van foutconditie op Inbraak zonetype.  175 Herst,Inbr,Verm. Herstel van Ontbreekt, Niet-Brand zones.  

Locaal, geen rapport. 
151 Herst,Fout,Vertr Herstel van foutconditie op Vertraagd 

zonetypes. 
 176 Herst,Fout,Verm. Herstel van fout (Trouble), Niet-Brand zones.  

Locaal, geen rapport.  
152 Herst,Fout,Inbr. Herstel van foutconditie op Sleutelsch., 

Volger en Direct zonetypes.  
 177 Herst,Laag Sign. Herstel van Laag Signaal evene-ment op 

Alternatieve Comm. 
153 Gebr. GROEP 

AAN 
Gebruikerscode ‘toegekend’ door toekenning 
partitie. 

 178 Inschak,Brnd,RPS Overbrugging op brand zonetype gewist door 
RPS  

154 Gebr.CODE 
Verand 

Gebruikerscode gewijzigd.  179 Inschak,Inbr,RPS Overbrugging op zonetype gewist door RPS 

155 Gebr.CODE 
Gewist 

Gebruikerscode gewist.  180 Inschak,24hr, RPS Overbrugging op 24-uur zonetype gewist door 
RPS 

156 Gebr.CODE 
Sabot. 

Ongeldige gebruikerscodes ingevoerd op 
klavier hoger dan Gebruikerstamper teller.  
Zie pagina Error! Bookmark not defined.. 

 181 RF Batterij Laag Lage batterijspanning conditie op RF 
handzender. 

157 Gebr.Niv.Ingest. Gebruikersniveau ingesteld.  182 RF Batterij Hers Lage batterijspanning conditie op RF 
handzender hersteld. 
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Ev. Nr Evenement Beschrijving  Ev. Nr Evenement Beschrijving 
183 Fout,Stand. 

CODE 
Installateurs- of Gebruikers-PIN’s werden 
niet gewijzigd van de fabriekswaarde. 

 189 Databus Sabotage Tamper open op Data bus Toesteltamper. 
(toont Zone 42) 

184 Herst,Stand.C
ODE 

installateurs- of Gebruikers-PIN’s werden 
gewijzigd naar andere dan 
fabriekswaarde.  

 190 Dbs Sab. Herstel Data bus toesteltamper hersteld. (Toont Zone 
42) 

185 Faling van AAN Wapeningspoging gefaald.  191 Databus Fout Fout gedetecteerd op data bus toestel. (Toont 
Zone 43) 

186 Geverif. Alarm Geverifieerd Alarm.  192 Dbs Fout Herstel Data bus toestel foutconditie gewist. (Toont 
Zone 43) 

187 Dbus 
onderbroken 

Data bus toestel reageert niet op polling. 
(Toont Zone 41) 

 193 Sir. onderbroken Foutconditie gedetecteerd op PO2 die als 
gesuperviseerde sirene-uitgang geconfigureerd 
is. (Toont Zone 44) 

188 Databus 
hersteld 

Data bus toestel dat als verdwenen 
rapporteerde reageert nu wel op polling 
(Toont Zone 41) 

 194 Sirene verbonden Foutconditie op gesuperviseerde sirene-
uitgang gewist. (Ttont Zone 44) 
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5.3 Terminologie 

24-uur Zone: Zones die altijd aan zijn, zelfs wanneer het systeem uit is.  Twee types: Brand en Niet-Brand 
zones. 

Alles Aan: Om alle zones in het systeem aan te zetten. 

Groep: Een collectie van zones die door de installateur bepaald werden en die onafhankelijk aan en 
uit gezet worden. 

Overbrugging: Om tijdelijk en selectief zones uit het systeem te verwijderen. 

Meldkamer: Een plaats waar getraind personeel een beveiligingssysteem 24 uur per dag bewaakt.  Het 
beveiligings-systeem kan geprogrammeerd worden om de meldkamer te contacteren bij 
alarmcondities, waardoor het personeel van de meldkamer de correcte acties kan 
ondernemen. 

Gecontroleerde Zone: Zone die enkel alarmcondities rapporteert als het systeem aan is.  

Ingangsvertraging: Een geprogrammeerde vertraging van de systeemreacties op een alarm, waardoor een 
persoon het gebouw kan binnenkomen via de ingangsdeur om het systeem uit te zetten.  Een 
alarmreactie begint als de centrale niet uitgezet wordt vóór het verlopen van de 
Ingangsvertraging. Uw installateur programmeert deze tijd. 

Uitgangsvertraging: Een geprogrammeerde vertraging van de systeemreacties op een alarm, waardoor een 
persoon het gebouw kan verlaten na het aanzetten van het systeem.  Een alarmreactie begint 
als u het gebouw verlaat na het verlopen van de uitgangstijd.  Uw installateur programmeert 
deze tijd. 

Geactiveerde Zone: Een zone die niet normaal is.  Bijvoorbeeld: een open deur of venster. 

Geforceerd aanzetten: Een manier om de beveiliging tegen het aanzetten met zones in fout uit te schakelen op een 
centrale. 

Vasthouden: Een instructie om een toets in te drukken en ingedrukt te houden om een functie uit te 
voeren. 

Ruststand: Dit is de toestand van het klavierdisplay wanneer het systeem uit is en er geen fouten zijn.  

Direct Alarm: Een zonetype dat een alarm genereert van zodra er een activatie is.  Dit zonetype volgt geen 
Ingangs-/Uitgangsvertragingen. 

Sleutelschakelaar: Een schakelaar die bediend wordt met een sleutel. 

Geen Ingang: Het systeem aanzetten zonder de ingangsvertraging. 

Uit Display: Het display dat verschijnt wanneer het systeem uitgeschakeld is en er geen toetsen ingedrukt 
zijn (normaal display). 

Eenmalige PIN: Een eenmalige PIN die maar één keer gebruikt kan worden om het systeem te ontwapenen.  
Deze PIN wordt normalerwijze gegeven aan personeel dat tijdelijke toegang nodig heeft, 
zoals een babysitter of een onderhoudsploeg. 

Deels AAN: Een door de gebruiker gedefinieerde groep van zones die samen aangezet worden.   

Perimeter AAN: Om een deel van de zones in het systeem aan te zetten.  De installateur bepaalt de 
Perimeterzones. 

Persoonlijk 
Identificatie Nummer 
(PIN) : 

Een uniek nummer dat aan iedere gebruiker wordt toegekend om hem/haar in het systeem te 
identificeren.  Aan dit nummer wordt een autoriteitsniveau toegekend waardoor de gebruiker 
systeemfuncties kan uitvoeren zoals het systeem aan en uit zetten.  

Drukken/Ingeven: Deze woorden worden gebruikt om u op te dragen een toets op het klavier in te drukken en 
daarna los te laten. 

Herstelrapport: Een signaal dat verstuurd wordt bij het verdwijnen van een fout of alarmconditie van een 
zone. 
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RPS: Remote Programming Software is een Windows beheers- en programmatiesoftware die 
ontworpen is om bepaalde centrales van op afstand in te stellen en te programmeren. 

Tijdschema: Een planningsparameter die toelaat om een bepaald evenement op een bepaalde tijd uit 
te voeren. 

Sabotage: Een conditie die moet gecorrigeerd worden vooraleer het systeem kan aangezet worden. 

Fout: Een conditie die gecorrigeerd moet worden, zoals een onderbroken kabel. 

Zone: Een detectie-apparaat of een groep apparaten die op uw systeem aangesloten zijn. 
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