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Bediening van het alarm systeem 
Dit document helpt bij de dagelijkse bediening van het alarm systeem. Raadpleeg 
voor uitgebreide handelingen en systeem programmering de Premier 412/816/832 
Hoofdgebruikers handleiding.  

Systeem inschakelen  
Voor uw toegangscode in gevolgd door √ toets. Het inschakel LED knippert en de 
uitlooptoon is hoorbaar gedurende de uitlooptijd.  

“DEELS” inschakelen  
Voor uw toegangscode in gevolgd door de DEEL/ THUIS toets. Het schakelt direct in. 
Het inschakel LED knippert langzaam. Dit geeft aan dat het systeem gedeeltelijk is 
ingeschakeld. 

Uitschakelen bij binnenkomst  
Bij het binnentreden klinkt meteen de inlooptoon. Voer uw toegangscode in binnen de 
ingestelde inlooptijd. 

Snel uitschakelen (indien geprogrameerd) 
Voer direct uw toegangscode  in gevolgd door de X toets. Let op: U hoeft de X toets 
niet te gebruiken wanneer u een partitie heeft.   

Zones overbruggen 
Voer uw toegangscode  in gevolgd door de  OVERBRUGGEN toets. Voer de zone of 
zone’s die moeten worden omgeleid b.v. 02, 04 ect. Wanneer alle zones zijn 
geselecteerd gebruikt u de √ om het system geheel  in te schakelen. 

DEEL/THUIS om in te schakelen minus de overbrugde zone’s  
Menu om terug te gaan naar de dag stand. De geslecteerde blijven in geheugen. 

Reset Alarm/storingen 
Na een alarm vraagt het systeem om een reset. Voer uw toegangscode in,  gevold 
door menu 0 of toets TERUG 

Toon laatste gebeurtenissen uit het logboek 
Voer uw toegangscode in, gevolgd door menu 1. Het display toont de laatste 
gebeurtenissen. 

Bekijken van storingen. 
Als de service LED begint te knipperen  is er een storing in uw systeem. Het 
display zal dat alszodanig aangeve. Om de storing te lokaliseren gaat u alsvolgt te 
werk. Voer u toegangscode gevolgd door menu 2. Het bediendeel laat vervolgens 
alle storingen zien. Toets menu of TERUG 
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Deurbelfunctie aan/uit zetten (indien voorgeprogrammeerd) 
Voer uw toegangscode in. Vervolgd door menu 4 of DEURBEL. 

Gebruikerscode wijzigen 
Voer uw huidige toegangscode in, gevolgd door menu 5. Voer uw nieuwe 
toegangscode in gevolgd door √ . Voer vervolgens ter controle uw nieuwe 
toegangscode nogmaals in. 

Doormelding onderbreken (indien toegestaan) 
Voer uw toegangscode  in gevolgd door menu 7. 

Bediening alarm paneel via snel commando’s (indien voorgeprogrammeerd) 

Systeem inschakelen  
Toets √ in. De inschakel LED knippert en de uitlooptoon is hoorbaar gedurende de 
uitlooptijd  

“DEELS” inschakelen  
Toest DEEL/ THUIS in. Het inschakel LED knippert langzaam. Het inschakel LED 
knippert langzaam. Dit geeft aan dat het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld  

Zones overbruggen 
Toets OVERBRUGGEN in. Voer de zone of zone’s die moeten worden omgeleid b.v. 
02, 04 ect. Wanneer alle zones zijn geselecteerd toets:  

√ voor system inschakelen 
DEEL / THUIS voor het inschakelen van de geselecteerde omgeleide zone’s  
Menu om terug te gaan naar de normale uitschakel stand met de geselecteerde zone 
omleiding. 
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