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GEBRUIKERS HANDLEIDING TEXECOM PREMIER 412/816/832
De toetsposities zijn op de klavieren steeds identiek, sommige benamingen/ kunnen
verschillen. Elk systeem is ingesteld volgens uw persoonlijke behoeften!
Meest voorkomende vragen:
Systeem inschakelen:


Controleer eerst of alle zones oké zijn,
vervolgens kan het systeem
ingeschakeld worden.
 Bij woningen kan het systeem
ingeschakeld worden met de sneltoets
yes
 Gedeeltelijk inschakelen:
* Nachtinschakeling met de knop Part
of huisje met ventje in.
* 1+yes: alle magneetcontacten
inschakelen
* 2 + yes: alle magneetcontacten
behalve …
* 3 + yes: zelf te bepalen …
* 4 + yes: zelf te bepalen …
 Voor bedrijven/winkels wordt de
sneltoets niet geactiveerd, en dient het
systeem ingeschakeld te worden met de
gebruikerscode + yes (voor wapenen
van één of meerdere partities, toets
gebruikerscode + partitie+ te wapenen
partitie (1 tot 4) + yes
 Controleer steeds eerst of er reeds een
partitie is ingeschakeld, dit kan je
controleren met ‘part’ of ‘3huisjes’ in te
drukken
BVB. Een woning met 2 partities (1= woning,
2= garage). Klant heeft part 2 reeds
geactiveerd, vertrekt en activeert het ganse
systeem met ‘yes’ op het klavier in de woning.
Bij aankomst drukt hij de code. Indien hij geen
selectie maakt, zal het systeem partitie 2
gewapend laten. Anders moet er een selectie
gemaakt worden. Let wel elk systeem heeft zijn
eigen individuele instellingen volgens wensen
van de gebruikers!

Systeem uitschakelen:
Bij binnenkomen en er wordt een vertraagde
zone gepasseerd
 Klavier piept >
 Enkel gebruikerscode ingeven
Indien er meerdere partities zijn, kan de klant
deze indien gewenst selecteren en ineens mee
uitschakelen.

Systeem resetten na alarm:


Gebruikerscode + reset

Een inbraakalarm of een vals alarm kan
onmiddellijk gereset worden.
LET WEL brandalarm resetten nadat de rook
weggetrokken is, anders blijft het systeem in
alarm gaan.

Systeem geeft een fout aan:
 Om deze fout uit te lezen, geef uw
gebruikerscode + menu + 2 in,
vervolgens zal het systeem de fouten
laten zien


Indien het een lijnfout betreft, gelieve
contact op te nemen met uw
telefoonmaatschappij om de lijn na te
kijken, eerst zelf manuele test uitvoeren

Toets uw gebruikerscode in
Druk nu
of menu gevolgd door cijfer 9
De display toont GEEF CODE??
U geeft nu de cijfers 92 in. En wacht 10
seconden.
U kan nu het menu verlaten door de cijfers 99
en het

of menu te drukken.




bij batterijfout contacteert u Jacobs
voor nazicht van de batterij, nadat u
eerst enkele uren wacht
Mogelijke foutmeldingen:
- Batterij fout > contacteer Jacobs
indien het probleem na enkele uren
aanhoudt.
- Sabotage > contacteer Jacobs nadat
u de zone vaststelde en mechanische
fout/kapot onderdeel vond
- Service vereist > contacteer Jacobs
- Sorry, dit keypad is in een
vergrendelde partitie> ontgrendel de
partitie indien u hier toegang toe
heeft, verlaat anders deze zone
- Activiteit fout> schakel het alarm
opnieuw aan/uit, indien de fout blijft
contacteer Jacobs
- Een zekering is stuk > het alarm zal
nog verder werken, contacteer
onmiddellijk Jacobs
- Test gefaald> het systeem kan
gebruikt worden, test melding
manueel uitvoeren via mastercode +
menu + 9 + gebr opties + V/yes +
pijltjes naar beneden tot zend test
oproep+ V/yes

-

-

-

Remote keypad is nu vergrendeld>
tijdelijke blokkering door te veel
foute codes. Het systeem blokkeert
de eerste maal 3minuten. Indien de
sirene loeit, ga naar buiten in een
niet beveiligde zone en wacht tot de
sirene stopt (3min). Ga daarna
binnen en geef de juiste code in.
Indien weer een foute code zal het
systeem 6 minuten blokkeren.
Daarna 12 min enzovoorts.
Gedurende de blokkeringsperiode
mag je in geen enkele beveiligde
zone komen omdat het systeem
daarmee zijn blokkeringstijd
verlengt.
Timer wapening> partities worden
ingeschakeld door een controle
timer
Installateur werkt op site> Jacobs is
ingelogd op uw systeem op uw

vraag.

Menu van het systeem bedienen:




gebruikerscode ingeven + menu,
vervolgens met de pijltjes door het
menu gaan en selecteer het gepaste
onderdeel door op yes te drukken
nieuwe codes toevoegen doet u met de
mastercode + menu zie hieronder

Nieuwe code toevoegen voor nieuwe
gebruiker:
 ga naar het programmeermenu via
mastercode + menu + 9 + 80
Het systeem geeft automatisch de
eerstvolgende vrije plaats in het
geheugen weer, geef de nieuwe code in
van 4,5 of 6 cijfers, bevestig met yes en
bevestig nogmaals de nieuwe code.
Deze staat nu in het systeem
geprogrammeerd. Controleer de opties
die deze code krijgt. Verlaat het menu
met Reset.Vul uw gebruikerslijst aan!
!! Bij invoeren van een code met 4
cijfers blijven er dus steeds 2 sterretjes
staan, dit is normaal
Optiemogelijkheden: Wanneer u dit menu
doorloopt geldt telkens wanneer het cijfer
zichtbaar is, hebt u de functie geactiveerd,
wanneer er een puntje staat is de functie niet
actief.
Opties 1 (81)
1) partitie1 :wel/geen toegang verlenen
2) partitie2: wel/geen toegang verlenen
3) partitie3: wel/geen toegang verlenen
4) partitie4: wel/geen toegang verlenen
5) kan wapenen: wel/niet toestaan
6) kan overbruggen: wel/niet toestaan
7) kan ontwapenen: partities wel/niet kunnen
ontwapenen

Opties 2 (82)
1) eenmalige code instellen, wordt gewist na
gebruik
2) blokkeer code met controle timer 1: uit= de
code werkt altijd, aan= code werkt op
opgegeven uren/dagen
3) doormelding opening is aan= rapporteert
ontwapening naar de meldkamer, uit= wordt
niet gerapporteerd
4) doormelding sluiting is aan= idem als
hierboven, andersom
5) dwangcode: aan= deze gebruikerscode
rapporteert een Hold Up naar de meldkamer,
indien uit is dit een normaal te gebruiken code
6) activeer slot output: deurslotfuncie aan/uit
7) legt globale Hold Up/brandalarm stil: van
alle partities of enkel van toegewezen partitie.
Opties 3 (83)
1) kan installateurscode programmeren: aan/uit
2) kan NVM vergrendelen: niet aanvinken
3) toegang tot installateurs programmeermenu:
aan/uit
4) testoproep transmissie: kan wel/niet
testoproep manueel uitvoeren
5) kan alarm/fout bevestigen: kan alarmen en
servicefouten wel/niet bevestigen en resetten
6) gebruiker programmatie menu: gebruiker
heeft wel/geen toegang tot het menu
7) kan gebruikerscodes programmeren: wel/niet
8) partities enkel van lokaal klavier: aan: kan
toegewezen partities wapenen/ontwapenen op
toegewezen klavieren, uit: kan alle toegewezen
partities wapenen/ontwapenen van op elk
klavier

Uw eigen/een bestaande code wijzigen:


Wanneer het systeem uitgeschakeld is,
geeft u de code die gewijzigd dient te
worden in, gevolgd door menu 5, het
systeem zal vragen de nieuwe code in te
geven en ze nogmaals te bevestigen.
Gebruikerscode + menu + 5 + yes
Vervolgens aanwijzingen volgen om
nieuwe code van 4,5 of 6 cijfers in te
geven en ook nogmaals te bevestigen.
Indien u een code van 4 cijfers wenst in
te voeren zullen er dus 2 sterretjes
blijven staan. U drukt dan toch reeds op
V/yes

Programmeer tijd / klok aanpassen:
 Mastercode + menu + 9, dan
verschijnt >
 programmeermenu geef code > ??
 Ga met de pijltjes naar beneden tot
scherm Gebr Opties 0-9
 Yes
 Pijltjes tot programmeer tijd
 Yes
 Tijd invoeren met toetsen klavier
 Yes
 Verlaat menu met reset

