Het in- en uitschakelen van meerdere partitie.

Systeem gereed Aan?
Geef code

d.w.z. alle zones zijn in rust en het systeem kan ingeschakeld
worden
De LED “Gereed” moet continu branden of knipperen
Indien de LED “Gereed” knippert of uit is, druk op één van de
pijltjes voor informatie, de zonenaam verschijnt op het scherm
en controleer die ruimte.

U wil ALLE partities INschakelen,
toets 6-cijferige code in
123
---

Uitsch
Insch


 druk op pijltje omlaag

U wil ALLE partities UITschakelen,
toets 6-cijferige code in
- - 123

Uitsch
Insch

 druk op pijltje omhoog

U wil partities 1 en 3 Inschakelen

Elke parititie moet afzonderlijk in geschakeld worden
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Systeem gereed Aan?
Geef code

[]+[1]
Het woord “gereed” komt enkel tevoorschijn, wanneer alle
zones in rust zijn en het lampje van gereed ook continu brandt.

EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be

Of indien het klavier een hoofdklavier is
Geef uw
code aub

123
---

Uitsch
Insch

Part. 1 Gereed
Aan? Geef code

Part. 1 Aan
Alle zones OK

Toets 6-cijfige code

Toets 1 in om naar partitie 1 te gaan

Toets 6-cijfige code om het alarmsysteem van partitie 1 aan te
zetten
Nu is het klavier voor 1/2 minuut zonder toetsaanslagen
toegewezen tot partitie 1
Het alarmsysteem van partitie 1 staat NU aan en de rode led
van aan brandt ook.

Herhaal dit voor partitie 3

Na iets meer dan 1/2 minuut wordt het klavier terug een hoofd klavier en verschijnt de volgende
tekst op het klavier. Wanneer de cijfers op het klavier verschijnen, is dat klavier (terug)een
hoofdklavier.
-23
1--

Uitsch
Insch

Systeem gereed Aan?
Geef code

[]+[1]
Het woord “gereed” komt enkel tevoorschijn, wanneer alle
zones in rust zijn en het lampje van gereed ook continu brandt.
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Uitsch
Insch

Toets 6-cijfige code
Toets 3 in om naar partitie 3 te gaan

EL
03 V
w 8 A
w 8 SE
w 6
.e 66 CU
lv 5 R
a. 6 I
TY
be

-23
1--

Part. 3 Gereed
Aan? Geef code

Part. 3 Aan
Alle zones OK

Toets 6-cijfige code om het alarmsysteem van partitie 3 aan te
zetten
Nu is het klavier voor 1/2 minuut zonder toetsaanslagen
toegewezen tot partitie 3
Het alarmsysteem van partitie 1 staat NU aan en de rode led
van aan brandt ook.

Herhaal dit voor partitie 3

Na iets meer dan 1/2 minuut wordt het klavier terug een hoofd klavier en verschijnt de volgende
tekst op het klavier. Wanneer de cijfers op het klavier verschijnen, is dat klavier (terug)een
hoofdklavier.
-21-3

Uitsch
Insch

Bron: ELVA Security – 03 886 66 56 – Puurs © 2011

