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Een manueel brandalarm, medisch alarm of een overval
alarm kan worden geactiveerd. Telkens wordt een bericht
naar de meldkamer verstuurd.

Alvorens het systeem in te schakelen, selecteer je de zones
die je wenst te blokkeren. De zones worden gedeblokkeerd
bij het uitschakelen.
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OK

OK 1122
Druk OK en voer je code
in. Je kan ook het
Gebruikersmenu
selecteren door OK .

Druk de toetsen
en
ga naar Zone Blokkeren.
Druk vervolgens OK.

4
Zone Blokkeren
+ Zones 1 - 8
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Zones worden
weergegeven in groepen
van 8. Selecteer eerst de
zonegroep.

Blader door de lijst van
zones en druk OK om een
zone te selecteren.

3
Gebruikersmenu
+Zone Blokkeren

Of, druk toets
(indien geprogrammeerd)
om zones te selecteren.
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OK

1

Druk de functietoets
Brand Alarm.

Alle zones met de status
"Geblokkeerde" worden
weergegeven.

Druk de functietoets
Paniek om een
paniekalarm te activeren.

De sirene en de zoemer
van het codeklavier
worden geactiveerd.

Indien het paniekalarm
ingesteld staat als stil
alarm dan wordt een
rapport verstuurd maar
worden de sirenes niet
geactiveerd.

1
Bij het inschakelen van het
systeem wordt de zoemer
van het codeklavier kort
geactiveerd om aan te
tonen dat een zone werd
geblokkeerd.
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Zonefouten weergeven
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Overzicht

Druk
om alle
zonefouten weer te
geven.

Gebruikersinstructies

3

5 Fout
<Omschrijving>

Blader d.m.v. de toetsen
om de lijst van de
geblokkeerde zones
weer te geven.

NX-10
Alarmsysteem

Zonefouten verhinderen het syteem in te schakelen. Een
zonefout omvat o.a. de zone status "Niet Gereed" of "Sabotage".

6 Sabotage
<Omschrijving>

Alle zones met de status
"Niet Gereed" of
"Sabotage" worden
weergegeven.

Blader d.m.v. de toetsen
om de lijst van de
zonefouten weer te
geven.

5

6

OK

OK
Druk OK om te eindigen.

Druk de functietoets
Medisch Alarm. Een
rapport wordt naar de
Meldkamer verstuurd.
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4

4

De sirene en de zoemer
van het codeklavier
worden geactiveerd.
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2 Blokkage
<Omschrijving>

Druk
om alle
geblokkeerde zones
weer te geven.

3

4

Geblokkeerde zones weergeven

2

2

Security

®

Geblokkeerde zones worden niet in rekening gebracht bij het
in- of uitschakelen van het systeem.
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GE

Paniekfuncties gebruiken

Zones blokkeren

Indien nodig, druk
om onmiddellijk een
zone in fout te blokkeren.

Druk OK om te eindigen.

Sluit alle open zones en
contacteer uw
alarminstallateur in
geval van een
zonesabotage.

.
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Inschakelen

Uw gebruikerscode wijzigen
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3

1

4
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OK

OK 1122

1122

Tik uw gebruikerscode. U
kan ook gewoon de toets
indrukken, indien
ingesteld door de
installateur.

Enkel de gebruiker met hoofdcode autorisaties heeft toegang tot
deze functie. Een standaard gebruiker heeft geen toelating om
zijn/haar gebruikerscode of gebruikersnaam te wijzigen.

****
****

Dit heeft betrekking op een partitiecodeklavier. Indien het
systeem niet inschakelt, controleer indien alle zones gesloten zijn en er zich geen sabotage heeft voorgedaan.

De zoemer van het
codeklavier start de
biepen en de uitgangstijd
start.

Verlaat het gebouw.
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Druk OK en geef uw
gebruikerscode in.

Druk de toetsen
en
ga naar Gebruikers>
Codes 1- 10>
Gebruiker1> Code
instellen en druk OK.

4
Bevestig code

De zoemer van het
codeklavier biept sneller
de laatste 10 seconden
van de uitgangstijd.

Wanneer de uitgangstijd
verstreken is schakelt het
systeem in en biept de
zoemer van het
codeklavier continu voor
twee seconden.

Note:
Om in te schakelen in de
Aanwezig Mode, druk
,
Om in te schakelen in de
Afwezig Mode, druk
,
Om in te schakelen in de
Nacht Mode, druk
.

****
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De zoemer van het
codeklavier stopt.

Uw systeem is
uitgeschakeld.

Geef uw code in op het
master codeklavier.
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3

4

5

Druk de toetsen
om
door het alarmgeheugen
te bladeren.
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1

2

3

9?9?

4

Geef het nummer in van
De huidige partitiestatus
de partitie die je wenst te
wordt weergegeven.
Partitie is uitgeschakeld wijzigen. De
geselecteerde partities
Partitie is ingeschakeld geven een ? weer.
Partitie is gedeeltelijk
ingeschakeld

In dit voorbeeld zijn de
partities 2 en 4
geselecteerd. Druk 0 om
alle partities te
selecteren.

Reset branddetector

Indien zich een brandalarm voordoet, dient u het alarm uit te
schakelen en vervolgens de branddetector(en) te resetten.
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8 Memo Alarm
PIR Slaapkamer

De sirene en de zoemer
van het codeklavier
stoppen.

OK

9

3

Bij het inschakelen, volg de instructies 3-5, beschreven in de sectie Inschakelen.
Bij het uitschakelen blijft het codeklavier stil.

1122

4

3
2

Druk
om in te schakelen in de Aanwezig Mode, druk
om in te
schakelen in de Afwezig Mode, druk
om in te schakelen in de Nacht
Mode Druk
om uit te schakelen.
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Geef uw code in.

1

9

Een sabotage en inbraakalarm activeert een 1-tonige sirene.
Een brandalarm activeert een pulserende (2-tonige) sirene.
Bij elk alarm biept de zoemer van het codeklavier.

Systeem Gereed Aan?
Geef code

1122

Geef uw code in.

3

1122

****

Geef de nieuwe
gebruikerscode in. De
nieuwe code overschrijft
de bestaande code.
Indien uw code wordt
weergegeven d.m.v.
streepjes (-), veranderen
de streepjes in sterretjes
(*) bij het ingeven van de
nieuwe code. Druk OK.
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Uitschakelen na alarm

Dit heeft betrekking op een partitiecodeklavier. Bij het openen
van de deur die toegang verleent tot de beveiligde partitie, start
de ingangsvertraging en start de zoemer van het codeklavier.
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Code instellen

Geef de nieuwe
gebruikerscode opnieuw
in om te bevestigen en
druk OK.

Uitschakelen

In- en uitschakelen met een master codeklavier

Inschakelen in de Afwezig Mode schakelt het volledige systeem in (uitgezonderd geblokkeerde zones). Inschakelen in de Aanwezig Mode schakelt het systeem gedeeltelijk in (uitge
zonderd geblokkeerde en interne zones) en laat toe om in de beveiligde ruimte te verblijven

Het alarmgeheugen
geeft alle zones in alarm
weer.
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OK
Druk OK om de
weergave van het
alarmgeheugen te
beëindigen.

Systeem Gereed Aan?
Geef code

Uw systeem is gereed
om in te schakelen.

2

6 Memo Alarm
Zolder

1122

Geef uw code in.

De sirene en de zoemer
van het codeklavier
stoppen.

4

5

OK
Druk de toetsen
om
door het alarmgeheugen
te bladeren. Druk OK.

3

Het alarmgeheugen
geeft alle zones in alarm
weer.
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Gebruikersmenu
Reset Brand

Druk OK om het
verkorte Gebruikersmenu
te openen. Druk de
toetsen
en ga naar
Reset Brand. Druk OK.

De branddetectoren
worden gereset en het
icoon brand verdwijnt
van het LCD scherm.

Note: This Quick Guide describes how to use the keypad menu to perform standard tasks. The User Guide contains more information on using function keys to perform tasks. Your keypad may work slightly differently, depending on how it was set up by your installer.

