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NL Overzicht
Inleiding
De gebruikers van het alarmsysteem krijgen een unieke 4-, 5- of 6-cijferige gebruikerscode toegewezen en kunnen in bepaalde
gevallen een identiteitsbadge toegewezen krijgen. De gebruikerscodes worden gebruikt om het systeem aan en uit te zetten. Met
sommige gebruikerscodes zijn ook aanvullende opties toegankelijk, zoals systeemtests en het overslaan van zones.
In het gebouw worden toetsenborden geïnstalleerd, meestal een bij elke toegangsdeur. De toetsenborden worden gebruikt voor het
bedienen van het systeem, bijv. aanzetten, uitzetten, enz. De meeste gebruikerscodes zijn te gebruiken op elk toetsenbord van het
systeem. Lokale gebruikers kunnen echter alleen bepaalde toetsenborden van het systeem gebruiken.

Noodtoetsen
In geval van nood, kan het alarmsysteem drie directe noodalarmeringen geven door twee specifieke toetsen twee seconden ingedrukt
te houden.
Noodalarm

Druk op de
toetsen

Brandweer

&

Paniekalarm (PA)

&

Ambulance

&



De noodtoetsen kunnen voor elk toetsenbord van het systeem aan- of uitgezet worden. Het
paniekalarm kan geprogrammeerd worden voor een hoorbare of een stille werking. Het
paniekalarm kan geprogrammeerd worden voor een directe of een vertraagde werking

De "Quick Arm"-toetsen
Met de "Quick Arm"-toetsen kan het systeem aangezet worden zonder eerst een gebruikerscode in te moeten toetsen.



De "Quick Arm" toetsen werken alleen als het toetsenbord is geprogrammeerd om een dergelijk aanzetten toe te staan.

Voor het VOLLEDIG aanzetten van het systeem, druk op

.

Voor het GEDEELTELIJK aanzetten van het systeem, druk op

,  of  gevolgd door .

Toetsenbordvergrendeling
De toetsen op het toetsenbord kunnen vergrendeld worden om ongewenste toegang tot het systeem onmogelijk te maken.



De noodtoetsen werken NIET als de toetsen vergrendeld zijn.

Voor het vergrendelen van de toetsen,
druk tegelijk op

 en  .

Voor het ontgrendelen van de toetsen,
druk opnieuw tegelijk op

 en  .

Led-indicators
Er zijn vijf led-indicators die de status van het systeem aangeven.
Led

Status
Aan
Knipperend
Aan
Uit
Aan
Uit
Knipperend
Aan
Uit
Aan
Uit

Betekenis
Netvoeding is aanwezig op het bedieningspaneel
Netvoeding is niet aanwezig, het bedieningspaneel werkt op de noodaccu
Het systeem vraagt aandacht, neem contact op met uw installateur
Het systeem vraagt GEEN aandacht
Alle zones zijn veilig en het systeem is klaar om aangezet te worden
Eén of meer zones zijn actief
Het systeem heeft zones (met het attribuut "Force Omit" (Overslaan forceren)) die actief zijn
Het systeem is aan (kan ook worden geprogrammeerd voor andere aanwijzingen)
Het systeem is uit (kan ook worden geprogrammeerd voor andere aanwijzingen)
Eén of meer zones worden overgeslagen
Er worden geen zones overgeslagen

Zonestoringen tijdens aanzetten
Voordat u het systeem aanzet, moet u zich ervan vergewissen dat het gebouw veilig is (alle ramen en deuren gesloten, enz.) en de
"Ready"-led brandt.
Als geprobeerd wordt om het systeem aan te zetten terwijl zones actief zijn (bijv. deur op een kier, open raam, enz.), dan zal de
binnensirene herhaaldelijk piepen (storingsgeluid) en geeft het display aan welke zones actief zijn.
Het storingsgeluid stopt en het uitloopgeluid komt terug zodra alle zones veilig zijn. Als het noodzakelijk is om een zone open te laten,
dan moet deze worden overgeslagen (zie pagina 25 voor meer informatie).
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Als een actieve zone niet kan worden veilig gemaakt, dan kan deze "in fault" (in storing) zijn. Neem in dat geval direct contact op met uw installateur.
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Aanzetten mislukt - Aanzetten niet mogelijk
Als de uitloopprocedure is gestart en zones zijn nog steeds "Active" (Actief) aan het eind van de uitloopprocedure, dan klinkt een intern
alarm (binnensirene alleen) en knippert het flitslicht op de buitensirene.



In deze situatie moet de oorzaak van het mislukken worden verholpen en moet de zone die in storing is worden bepaald voordat het systeem kan worden
aangezet (zie pagina 25 voor meer informatie over het wissen van een mislukt aanzetten).

De "Ready"-led
Om problemen tijdens het aanzetten te helpen voorkomen, is er de "Ready"-led. Zie bovenstaande tabel voor meer informatie over de
werking van de "Ready"-led.

Bediening van het alarmsysteem met een code
VOLLEDIG aanzetten van het systeem
Het systeem is VOLLEDIG aangezet als ALLE zones AAN (niet overgeslagen) zijn.



Uw installateur kan het systeem zo hebben geprogrammeerd dat het kan worden ingesteld door alleen te drukken op . In dat geval is het niet nodig
om hieronder de gebruikerscode in te voeren.

1.

Vergewis u ervan dat het gebouw veilig is (alle ramen en deuren gesloten, enz.) en de "Ready"-led brandt



2.

Voer een geldige gebruikerscode in

3.
4.

om aan te zetten. Het uitloopgeluid klinkt
Druk op
Verlaat het gebouw Als het systeem aan is zal het uitloopgeluid stoppen



Voor het GEDEELTELIJK aanzetten van het systeem
Het systeem is GEDEELTELIJK aangezet als EEN OF MEER zones UIT zijn gelaten (overgeslagen) bijv. de overloop of een
slaapkamer.


1.

Het systeem is alleen Gedeeltelijk aangezet als zones zijn overgeslagen door middel van de "Gedeeltelijk aan" procedure (handmatig overslaan van zones
(zie pagina 5 voor meer informatie) geldt niet als Gedeeltelijk aanzetten). De onderste regel van het display is programmeerbaar voor elk "Gedeeltelijk
aanzetten". Uw installateur kan het systeem zo hebben geprogrammeerd dat het Gedeeltelijk aangezet kan worden door alleen te drukken op ,  of
 gevolgd door . In dat geval is het niet nodig om hieronder de gebruikerscode in te voeren.

Vergewis u ervan dat het gebouw veilig is (alle niet overgeslagen ramen en deuren gesloten) en de "Ready"-led brandt



2.

Voer een geldige gebruikerscode in

3.

Druk op

4.

Gebruik de toetsen

5.

Druk op
om normaal aan te zetten of druk op
om stil alarm aan te zetten Het uitloopgeluid klinkt (als stil alarm
niet is geselecteerd)
Verlaat het beveiligde gebied Als het systeem aan is zal het uitloopgeluid (als dit klinkt) stoppen

6.




 -  om het gewenste "Gedeeltelijk aan" te selecteren


AANZETTEN van afzonderlijke gebieden
Als het systeem is opgesplitst in aparte gebieden voor de bescherming, bijv. Gebied 1 = Huis, Gebied 2 = Garage, Gebied 3 = Schuur
enz. Deze gebieden kunnen indien gewenst afzonderlijk geselecteerd worden voor VOLLEDIG of GEDEELTELIJK aanzetten.



de gebieden worden geselecteerd met de toetsen  -  (de toets  kan ook worden gebruikt voor het selecteren van een gebied gevolgd door 
of ). De 640 heeft 4 gebiedsgroepen, elk met 16 gebieden. Deze kunnen geselecteerd worden door te drukken op de toets  -  om een
gebiedsgroep (1-4) te selecteren Alleen op het systeem bestaande gebieden kunnen geselecteerd worden. (Een "sterretje" betekent dat het gebied
geselecteerd kan worden en een "stip" betekent dat het gebied niet geselecteerd kan worden). Drukken op  selecteert/deselecteert alle gebieden,
drukken op  wisselt tussen de eerste 8 gebieden en de tweede 8 gebieden (indien van toepassing).

1.

Vergewis u ervan dat het gebouw veilig is (alle niet overgeslagen ramen en deuren gesloten) en de "Ready"-led brandt

2.

Voer een geldige gebruikerscode in

3.

Druk op

4.

Gebruik de toetsen

5.

 of  om de gebieden VOLLEDIG aan te zetten, of druk op de 640 op 
Druk op ,  of  gevolgd door  of  (24/48/88/168) of  (640)voor het

6.
7.





 -  om de gewenste gebieden te selecteren

Druk op

GEDEELTELIJK aanzetten van de gebieden Het uitloopgeluid klinkt (als stil alarm niet is geselecteerd)
Verlaat het gebouw Als het systeem aan is zal het uitloopgeluid (als dit klinkt) stoppen

INS555-2
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UITZETTEN van het systeem
De inlooptijd is verdeeld in twee delen, de inlooptijd en de 2e inlooptijd. Na het verstrijken van de inlooptijd, gaat een intern alarm af en
start de 2e inlooptijd. Na het verstrijken van de 2e inlooptijd, gaat een inbraakalarm af (alle binnen- en buiten sirenes).



het is heel normaal als de 2e inlooptijd is geprogrammeerd op nul. In dit geval gaat het inbraakalarm af zodra de inlooptijd is verstreken.

1.

Ga het gebouw binnen via de aangewezen ingang Het inloopgeluid begint

2.

Voer een geldige gebruikerscode in

 Het inloopgeluid stopt

Systeem uitzetten anders dan bij binnenkomst
1.

Voer een geldige gebruikerscode in

2.

Druk op





ANNULEREN van de uitloopmodus
Zodra de uitloopmodus is gestart, moet u het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Besluit u om welke reden dan ook niet weg te gaan,
dan moet u de uitloopmodus annuleren.
1.

Voer een geldige gebruikerscode in

2.

Druk op



Het uitloopgeluid stopt.

Mislukt aanzetten WISSEN
Als u het systeem aanzet terwijl zones actief zijn (open), klinkt de binnensirene en flitst het buitenflitslicht om een probleem aan te
geven. Raadpleeg pagina 25 voor meer informatie over het voorkomen van een mislukt aanzetten.



Als u niet aanwezig was bij het mislukt aanzetten of als u het mislukt aanzetten niet wilt wissen, blijft de binnensirene klinken en het buitenflitslicht flitsen.



1.

Voer een geldige gebruikerscode in
De binnen- en buitensirenes stoppen, het buitenflitslicht blijft
flitsen en het nummer van de zone die het mislukte aanzetten heeft veroorzaakt wordt weergegeven.

2.

Voer een geldige gebruikerscode in

 en druk op 

Een alarm TOT ZWIJGEN BRENGEN
Als een alarm optreedt op het systeem, klinken de binnen- en buitensirenes normaliter gedurende een voorgeprogrammeerde tijd
(normaal 15 minuten).



Als u niet aanwezig was toen het alarm in werking kwam, kunnen de binnen- en buitensirenes al gestopt zijn, maar het buitenflitslicht flitst nog steeds. Als de
alarminformatie wordt weergegeven, druk dan op de SCROLL-toets om de weergave te vertragen en met de hand door de gebeurtenissen te bladeren.



Voer een geldige gebruikerscode in
De binnen- en buitensirenes stoppen en het nummer van de zone
die het alarm heeft veroorzaakt wordt weergegeven. Het alarm moet nu gereset worden.

Oorzaken van systeemwaarschuwingen (alarmen) WEERGEVEN
Bij het tot zwijgen brengen van een alarm of het vrijzetten van het systeem na een alarm, wordt het nummer van de zone(s)
weergegeven op het toetsenbord. Als meerdere zones waren geactiveerd, zal het display ze een voor een weergeven.
Als u de oorzaak van het alarm hebt genoteerd, kan het systeem gereset worden zoals beschreven in "RESETTEN na een alarm"
hieronder.

Systeemwaarschuwingen
Als het systeem storingen heeft om weer te geven, of niet is gereset na een alarmsituatie, kan het display "SYSTEM ALERTS"
weergeven.



Voer een geldige gebruikerscode in
Eventuele alarmen of storingen worden weergegeven. Als meerdere storingen of alarmsituaties zijn opgetreden, zal het display ze een
voor een weergeven.
Als u de oorzaak van het alarm of de storing hebt genoteerd, kan het systeem gereset worden zoals beschreven in "RESETTEN na een
alarm" hieronder.



Soms kunnen bepaalde handelingen noodzakelijk zijn om de oorzaak van het alarm of de storing op te heffen om het paneel met succes te kunnen resetten.

RESETTEN na een alarm
Als "SYSTEM ALERTS" op het display staat, volg dan de stappen die beschreven zijn in "Oorzaken van systeemwaarschuwingen
(alarmen) WEERGEVEN" hierboven, voordat u probeert te resetten.
22
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Resetten door gebruiker
Nadat het alarm tot zwijgen is gebracht (zie pagina 25 voor meer informatie), moet het systeem gereset worden.



Als het systeem is geprogrammeerd om te worden gereset door een technicus, zal het display na indrukken van  niet terugkeren naar normaal. Zie in
dat geval ENGINEER Reset (Resetten door technicus) voor meer informatie. Het systeem kan zijn geprogrammeerd om te worden gereset door een
tegencode. Zie in dat geval ANTI-CODE Reset (Resetten met tegencode) voor meer informatie.

1.

Voer een geldige gebruikerscode in

2.

Druk op



 Het buitenflitslicht stopt, het systeem geeft een geluidssignaal en het display gaat terug naar normaal.

Resetten door technicus
Als het systeem is geprogrammeerd om te worden gereset door een technicus na een alarmactivering, kunt u het alarm nog steeds tot
zwijgen brengen door een geldige gebruikerscode in te voeren (zie pagina 25 voor meer informatie).



Het systeem kan niet opnieuw aangezet worden totdat het alarm is gereset.

Bel het telefoonnummer dat op het display staat (indien geprogrammeerd) of het telefoonnummer op de laatste pagina van
deze gebruikersgids

Resetten met TEGENCODE
Als het systeem is geprogrammeerd om te worden gereset met een tegencode na een alarmactivering, kunt u het alarm nog steeds tot
zwijgen brengen door een geldige gebruikerscode in te voeren (zie pagina 25 voor meer informatie).



Het systeem kan niet opnieuw aangezet worden totdat het alarm is gereset.



1.

Voer een geldige gebruikerscode in

2.
3.

Druk op
Het display toont een willekeurig codenummer, bijv. 4281.
Bel het telefoonnummer dat op het display staat (indien geprogrammeerd) of het telefoonnummer op de laatste pagina
van deze gebruikersgids en noem het willekeurige codenummer U krijgt vervolgens een 4-cijferige tegencode bijv. 5624.

4.

Voer de tegencode in die u hebt ontvangen

5.

Als de tegencode correct is, geeft het toetsenbord en piepje om aan te geven dat het systeem is gereset en
Druk op
keert het display terug in de normale werking.







Zones OVERSLAAN
Het is mogelijk om afzonderlijke zones uit te sluiten (over te slaan) bij het aanzetten, bijv. als een zone "in fault" (in storing) is.
Gebruikers die toegang hebben tot deze functie kunnen alleen zones overslaan die zijn geprogrammeerd als "Omittable"
(Overslaanbaar).



Als een zone kan worden overgeslagen, staat er een "sterretje" rechts van het zonenummer. Alleen zones waaraan het attribuut "overslaan" is toegewezen
kunnen worden overgeslagen. Een "sterretje"" links van het zonenummer geeft aan dat de zone is geselecteerd om te worden overgeslagen. Alle
overgeslagen zones worden automatische heringesteld bij de volgende keer dat het systeem wordt uitgezet, tenzij anders is geprogrammeerd. Om zones
handmatig opnieuw in te stellen, volgt u de instructies opnieuw. Als hierbij echter de toets  wordt ingedrukt, worden de zones opnieuw ingesteld.

2.

 en druk op 
Voer het zonenummer in 

3.

Druk op

1.

4.

Voer een geldige gebruikerscode in

 om de geselecteerde zone over te slaan Herhaal dit voor andere zones indien nodig.
Druk op  als u klaar bent Ga verder om het systeem op de normale manier aan te zetten.

DEURBEL AAN en UIT zetten
Het systeem kan worden ingesteld dat bij het activeren (openen) van bepaalde zones de interne geluidsbron een deurbelgeluid geeft.
Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt op een voordeur, een vertrekknop, enz.



Zones laten de deurbel alleen klinken als zij zijn geselecteerd voor de deurbel (zie de pagina van de hoofdgebruikersgids voor meer informatie over het
selecteren van zones met deurbel).

Als een zone is geselecteerd voor de deurbel, kan de werking van de deurbel, indien gewenst, met de hand aan- en uitgezet worden.



Het systeem kan ook geprogrammeerd om de deurbel automatisch aan en uit te zetten onder bepaalde omstandigheden, bijv. op bepaalde tijden van de
dag, openstaande deur enz. Als er geen zones zijn geprogrammeerd voor de deurbel, dan heeft het aan- en uitzetten van de deurbel geen effect.

DEURBEL aanzetten
1. Druk op



Het deurbelgeluid zal klinken.
INS555-2

DEURBEL uitzetten
1. Druk op



Het foutgeluid zal klinken.
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Gebruikerscode VERANDEREN
Gebruikers die toegang hebben tot deze optie kunnen alleen hun eigen gebruikerscode veranderen. Gebruikerscodes zijn uniek voor
elke gebruiker en kunnen 4, 5 of 6 cijfers lang zijn.



Alleen de gebruikerscode die is ingevoerd om het menu voor het veranderen van de code, zal worden veranderd.

Voordat u uw code verandert, is het van groot belang dat u de nieuwe code, die u op het punt staat om te programmeren, goed
onthoudt of op een veilige plaats noteert. Als u uw code bent vergeten, moet er een technicus komen om een nieuwe code voor
u te programmeren. Hieraan kunnen voorrijkosten zijn verbonden.



1.

Voer de oude gebruikerscode in

2.
3.


Druk op 

4.

Druk op

5.

Druk op

6.

Voer de nieuwe 4-, 5- of 6-cijferige gebruikerscode in

7.

 om de nieuwe code te bevestigen
Druk op  om het menu af te sluiten Het display keert terug in de normale werking.

8.

Druk op






Druk op

Gebruik van een identiteitsbadge
Bediening in het algemeen
1.
2.
3.
4.

De identiteitsbadge moet voor het PROX-symbool op het numerieke toetsenbord gehouden worden.
De identiteitsbadge zal normaliter werken binnen een afstand van maximaal 4 centimeter, maar deze afstand kan in de praktijk
variëren.
Het aanbieden van een identiteitsbadge aan het numerieke toetsenbord is NIET anders dan het invoeren van een code, behalve
dat het een ENKELE actie is in tegenstelling tot een MEERVOUDIGE actie.
Het bedieningspaneel zal registreren welke gebruiker/badge aangeboden wordt.

Programmeren van identiteitsbadges
Het programmeren van een identiteitsbadge is afhankelijk van het type bedieningspaneel en de geïnstalleerde softwareversie (uw
installatiebedrijf kan u vertellen of u badges kunt gebruiken met uw systeem).

Het soort paneel bepalen


Vanuit de modus "Day" drukt u op
gevolgd door 4, het numerieke toetsenbord zal het model en de softwareversie weergeven.
Noteer welk model u hebt en ga als volgt door:-

Programmeren
Om een identiteitsbadge aan een gebruiker toe te wijzen gaat u als volgt te werk:
1.

Programmeer de gebruikerscode als normaal, deze nieuwe optie zal nu op het einde worden weergegeven:- "Do you want to
Add TAG to User?" (Wilt u een badge aan de gebruiker toevoegen?)

2.
3.
4.

Druk op
Houd de identiteitsbadge binnen tien seconden bij het toetsenbord
U hoort een bevestigingstoon, de badge is nu geprogrammeerd.



Aanzetten
Om het systeem aan te zetten gaat u als volgt te werk:
1.
2.



Houd de badge bij het toetsenbord, het display toont de boodschap "Do You Want To Arm System?" (Wilt u het systeem
aanzetten)
Houd de badge opnieuw bij het toetsenbord (of houd het op zijn plaats) en de uitloopmodus zal starten, verlaat het gebouw
Als Quickarm ingeschakeld is, zal het systeem de uitloopmodus onmiddellijk starten.

Uitzetten
Om het systeem uit te zetten gaat u als volgt te werk:
1.

Ga het gebouw binnen via de aangewezen ingang (het inloopgeluid klinkt)

2.

Houd de identiteitsbadge bij het toetsenbord, het inloopgeluid stopt, het alarmsysteem is nu uitgezet

24

INS555-2

Premier Elite Serie Gebruikersgids

Snelgids
Bediening

Beschrijving

Actie

Volledig aanzetten van het systeem

Voer een geldige gebruikerscode in



Gedeeltelijk aanzetten van het systeem

Aanzetten van afzonderlijke gebieden

Uitzetten van het systeem

Druk op Yes (of druk op Chime (deurbel) voor stil aanzetten)

 of 

Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Part



Selecteer gewenst gedeeltelijk aanzetten

,  of 

Druk op Yes (of druk op Chime (deurbel) voor stil aanzetten)

 of 

Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Area



Selecteer gewenst gebied met toetsen 1 - 8

-

Druk op Yes (of druk op Chime (deurbel) voor stil aanzetten)

 of 

Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Yes (als de inloopmodus niet was gestart)



Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Yes



Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Reset



Een alarm tot zwijgen brengen

Voer een geldige gebruikerscode in

Resetten na een alarm

Voer een geldige gebruikerscode in




Druk op Reset



Annuleren van de uitloopmodus

Wissen van mislukt aanzetten

Resetten door technicus
Resetten met tegencode

Neem contact op met uw installatiebedrijf
Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Reset



Neem contact op met uw alarmcentrale
Noem de 4-cijferige code van het display

Zones overslaan

Voer de van de centrale gekregen 4-cijferige code in

2,1"BGGGG


Druk op Yes



Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Omit



Voer zonenummer(s) in

…

Druk op Omit om de overslaanstatus afwisselend aan/uit te zetten







Druk op Menu als u klaar bent
Druk op Yes om aan te zetten
Deurbel aan-/uitzetten

Druk een keer op Chime om de deurbel aan te zetten
Druk opnieuw op Chime om de deurbel uit te zetten

Gebruikerscode veranderen

Voer een geldige gebruikerscode in



Druk op Menu gevolgd door Yes



Druk op 2 gevolgd door Yes




Voer de nieuwe 4-, 5- of 6-cijferige gebruikerscode in
Druk op Yes om te bevestigen
Druk op Reset om terug te gaan naar de normale weergave
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