Jacobs Beveiliging

BEDIENING VAN UW ALARMSYSTEEM

1)

IN SCHAKELEN VAN UW SYSTEEM WANNEER U DE WONING VERLAAT.
Controleer of de groene "READY" led continu brandt of knippert.
Druk Uw code XXXX [indien nodig] en daarna op de toets ARM.
De vertrektijd begint zichtbaar af te tellen op het LCD scherm.
Verlaat de woning alvorens deze tijd verstreken is.
Het lampje ARM gaat rood branden bij een ingeschakeld systeem.
Op het LCD scherm verschijnt de melding "INGESCHAKELD".

2)

IN SCHAKELEN VAN UW SYSTEEM WANNEER U THUISBLIJFT
Controleer of de groene "READY" led continu brandt of knippert.
Druk Uw code XXXX [indien nodig] en daarna op de toets STAY.
De vertrektijd begint zichtbaar af te tellen op het LCD scherm (druk * voor stil aftellen).
Verlaat de beveiligde ruimtes alvorens deze tijd verstreken is.
OPM : door 2x op STAY te drukken veranderen toegangszones in directe zones.
Het lampje rode lampje ARM en het gele lampje BYPASS gaan branden
Op het LCD scherm verschijnt de melding "GEDEELTELIJK IN".
Indien de groene "READY" led uit is als U wil wapenen, scroll dan met de "STAT" toets om
te zien welke zone niet in rust is en zet deze zone in rust (bvb een open venster sluiten)
alvorens te Uw systeem te wapenen.
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3)

UITSCHAKELEN VAN UW SYSTEEM
Ga de woning binnen langs de voorgeschreven route.
De aankomsttijd begint af te tellen waarbij het klavier biebgeluiden weergeeft.
Druk Uw code XXX en daarna op de toets DISARM.
Het aftellen (bieben) stopt wanneer UITGESCHAKELD op het LCD scherm verschijnt.
Het alarmsysteem is uitgeschakeld en U kunt nu de woning verder betreden.

4)

UITSCHAKELEN VAN UW SYSTEEM NA EEN ALARM
Wanneer er een alarmsituatie is geweest bij een ingeschakeld systeem dan zal de rode ARM
led knipperend branden.
Schakel het systeem uit zoals hierboven reeds beschreven werd.
Op het LCD scherm zal weergegeven worden welke zone een alarmsignaal heeft
veroorzaakt. In geval meerdere zones een alarmsignaal hebben gegenereerd zal er een pijltje
verschijnen zodat U de volledige lijst van zones kan bekijken.
Na ongeveer 60 sec zal het LCD klavier weer naar zijn normale uitgeschakelde toestand
gaan, indien U dit sneller wilt moet U één maal op * drukken.

5)

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE ZODAT DEZE NIET GECONTROLEERD
WORDT
Druk Uw code XXXX in
Druk op de toets "BYP"
In het LCD scherm verschijnt "Overbr Z = 01 (OK of OP) "N" met daaronder de
zonebenaming.
Scroll nu met de "BYP" toets tot je de gewenste zone ziet
Druk nu op de "STAY" toets zodat er achter de zone "J" komt te staan i.p.v “N”
Bevestig dit met de "ENTER " toets
Het LCD scherm geeft nu terug de normale vermelding weer.
Het gele "BYPASS" led brand welk bevestigd dat er een zone overbrugd is.
Nu kan je het systeem terug gewoon in schakelen.

6)

CONTROLEREN WELKE ZONES NOG OPEN ZIJN ALS U WIL GAAN
WAPENEN.
Druk op de toets "STAT"
In het LCD scherm verschijnt de naam van uw systeem met daarbij "OK" of "OPEN"
De vermelding "OK" wil zeggen dat het ganse systeem KLAAR is om gewapend te worden.
Bij de vermelding "OPEN" verschijnen ook pijltjes waarna U met de pijltjestoetsen
kan overlopen welke zones nog "Niet Klaar" zijn.
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7)

WIJZIGEN VAN CODES / WISSEN VAN CODES.
Druk op *.
In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en "overbrug".
Scroll nu met de "BYP" toets tot je functie 5 "PIN codes" ziet in het LCD scherm
Druk nu op de "ENTER / DISARM " toets.
Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op "ENTER/DISARM
Het LCD scherm geeft nu de tekst "Onderhoud codes" met eronder “(1) Wijzigen code”
Druk nu op de “ENTER / DISARM” toets
Het LCD scherm geeft nu de code weer (eventueel sterretjes) met hierachter de bevoegdheid
(bvb Grand of Gebr.)
Nu kan je met de pijltjestoetsen naar de gewenste code gaan.
Druk op ENTER / DISARM zodra je “NIEUWE” in het scherm verschijnt
Toets nu de nieuwe code in en druk daarna op ENTER/DISARM
Indien je de code wil wissen druk dan bij deze stap op de 0 gevolgd door ENTER
Dan verschijnt er even de vermelding geaccepteerd
Druk hierna driemaal op * en het systeem staat terug in normale stand
Opgelet.
De gebruikers van het alarmsysteem zijn opgedeeld in verschillende niveaus (Grand Master,
Master, gebr, Arm Only, …).
Elk niveau kan zijn eigen code wijzigen en de codes van de niveaus eronder. Dus met een
Master code kan je een User code gaan wissen of wijzigen. Met een User code kan je enkel
je eigen code wijzigen.
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