Gebruikershandleiding

Gebruikerscodes wijzigingen
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Wijzigen van codes en gebruiker opties
U kunt codes toevoegen of wijzigen via menu 8. Onderstaande procedure geeft aan hoe menu 8
selecteerd. Voor het wijzigen of toevoegen van gebruikerscodes moet u wel gebruik maken van de
hoofdgebruikerscode (meestal gebruiker 1).

Toets uw gebruikerscode in gevolgd door MENU, gevolgd
door 8.
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Toets op ENTER om de gebruiksgegevens te wijzigen.

Wijzigen gebruikersnaam

Toets op ENTER om de totdat de volgende tekst in het
display verschijnt. De cursor staat nu op het gebruikersnummer te knipperen.

U kunt nu van de A en B toetsen gebruik maken om de
gewenste gebruiker te selecteren. In dit voorbeeld is dat
gebruiker 3.

Toets op ENTER, de cursor zal nu verschuiven naar de
omschrijving of naam van de geselecteerde gebruiker.

Voer de nieuwe omschrijving in zoals omschreven is in hoofdstuk 4 “speciale functies”, wijzigen zone- en groepsomschrijvingen. Nadat u de naam gewijzigd heeft toetst u
op ENTER, het display zal verder stappen naar het wijzigen
van codes.

Indien u geen codes wenst te wijziggen toetst u nu op de MENU toets. Het display zal terugkeren naar
het hoofdmenu.
Indien u wel codes wilt wijzigen kunt u verder gaan op de volgende bladzijde, waar uitvoerig het wijzigen
van gebruikerscodes omschreven wordt.
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Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)
Wijzigen / toevoegen gebruikerscodes
Ga naar menu 8. Toets op ENTER totdat de volgende tekst
verschijnt.
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Maak gebruik van de A of B toetsen om naar de gewenste
gebruiker te stappen. In dit voorbeeld gebruiken we gebruiker 3.

Toets op ENTER om een code toe te voegen of te wijzigen.
De cursor zal naar de tweede regel verplaatst worden.

Toets nu de nieuwe code in gevolgd door ENTER.

Toets nogmaals de code in ter bevestiging.

Indien de ingevoerde code niet juist ingetoetst is, krijgt u
een boodschap zoals hiernaast omschreven is. Indien de
code wel gelijk is, gaat het display verder met het wijzigen
van toegang tot partities.

Indien u de toegang tot de partities niet wilt wijzigen toetst u een aantal malen op MENU totdat u terugkeert naar het hoofdmenu.
Indien u wel de toegang tot partities wilt wijzigen kunt u verder gaan op de volgende bladzijde, waar
uitvoerig het wijzigen van toto partities omschreven wordt.
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Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)
Wijzigen toegang partities
Ga naar menu 8. Toets op ENTER totdat de volgende tekst
verschijnt.
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Maak gebruik van de A of B toetsen om naar de gewenste
gebruiker te stappen. In dit voorbeeld gebruiken we gebruiker 3.

Toets op ENTER om de instelling wijzigen. De cursor zal
naar de tweede regel verplaatst worden.

Maak gebruik van de A of B toetsen om de instelling te wijzigen.

Toets op ENTER. Het display zal nu voor gebruiker 3 de
instelling laten zien voor toegang tot de tweede partitie (P02).

Toets op ENTER om deze instelling te wijzigen. De cursor
zal naar de tweede regel verplaatst worden.

Maak gebruik van de A of B toetsen om de instelling te wijzigen.

U kunt deze procedure herhalen totdat u de instelling voor partitie 4 gewijzigd heeft. Aan het einde van
partitie 4 zal het display naar het volgende item stappen.
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Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)
Instellen/wijzigen gedwongen-uitschakel code
De functies zoals omschreven in hoofdstuk 4 zijn niet toegankelijk voor een gebruikerscode welke aangemaakt is met een gedwongen-uitschakel functie. Aan gebruiker nummer 1 kan geen gedwongen-uitschakel functie worden toegewezen.

Toewijzen alleen inschakelen
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U kunt een code toewijzen welke alleen gebruikt mag worden voor alleen het systeem in te schakelen.
Deze code kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de schoonmaker. Met behulp van deze code kunt u het
alarmsysteem niet uitschakelen.

Toestaan zones overbruggen

U kunt aan code de status geven voor het overbruggen van zones. Deze code maakt het mogelijk om zones te overbruggen welke door de installateur zijn aangewezen om overbrugd te kunnen worden.

Toegestaan geheugen inzien

U kunt aan een code de status geven om toegang te krijgen tot de geheugen functies. Deze code maakt
het mogelijk om het geheugen in te zien en eventueel af te drukken op een printer.

Toegestaan wijzigen zone- en groepsomschrijvingen
U kunt aan een code de status geven om de geprogrammeerde zone- en groepsomschrijvingen te kunnen
wijzigen. Elke geprogrammeerde zone en groep beschikt over een tekstomschrijving. Deze code maakt
het mogelijk om de omschrijvingen te kunnen wijzigen.

Toegestaan reset systeem na alarm

U kunt aan een code de status geven om na een alarmmelding het alarmsysteem te kunnen resetten.
Reset van het alarmsysteem is noodzakelijk

Toegestaan wijzigen tijd en datum

U kunt aan een code de status geven om de geprogrammeerde datum en tijd te wijzigen. Tevens kan met
behulp van deze code de zomer/wintertijd instelling gewijzigd worden.

Aanmaken van mastercode-gebruiker
U kunt aan een code de status geven om per partitie nieuwe codes aan te maken. De mastercode kan
nieuwe codes aanmaken voor de partitie(s) waarvoor deze code geprogrammeerd is.
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