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1 Inleiding

Beveiligingssystemen bieden personen, eigendommen en investeringen
bescherming tegen brand, diefstal en lichamelijk letsel. Het
bedieningspaneel is een geavanceerd digitaal apparaat dat
uiteenlopende functies biedt die niet beschikbaar zijn op andere
systemen. Het duidelijk zichtbare, verlichte display en de ingebouwde
zoemer waarschuwen u voor een aantal systeemgebeurtenissen. Met
het stijlvolle ontwerp en het gebruiksgemak is het ideaal voor de
bescherming van eigendommen.

Uw beveiligingsbedrijf kan het systeem zodanig programmeren dat het
voldoet aan uw specifieke behoeften. Een eigen beschrijving voor uw
eigendom wordt in het Nederlands weergegeven op het display. Neem
contact op met uw beveiligingsbedrijf als er problemen optreden tijdens
het testen van het systeem.

Uw alarmcentrale is:

Bellen vóór test: ___

1.1 Over de documentatie

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over basisfuncties en
geavanceerde functies. Deze handleiding is ontworpen als dagelijkse
referentie voor systeemgebruikers. De functies die in deze handleiding
zijn beschreven, worden geprogrammeerd door uw beveiligingsbedrijf.
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Uw systeem beschikt mogelijk niet over alle functies die hier zijn
beschreven. Voor sommige functies moet u uw persoonlijke PIN-code
invoeren.

Indeling van de handleiding
– Hoofdstuk 2: informatie over het identificeren van het model van uw

bedieningspaneel.
– Hoofdstuk 3 tot en met 10: beschrijving van de basisbeginselen van

het beveiligingssysteem.
– Hoofdstuk 11 tot en met 20: het gebruik van de B94x-/B93x-

bedieningspanelen.
– Hoofdstuk 21 tot en met 30: het gebruik van de B92x-/B91x-

bedieningspanelen.
– Hoofdstuk 31: het gebruik van D1260x-/D1255x-bedieningspanelen

(alleen B9512G/B8512G inbraakcentrales).
– Hoofdstuk 32: uitleg van optionele functies en aanbevelingen en

beperkingen van het beveiligingssysteem.

Conventies voor deze handleiding
In deze handleiding verwijst het symbool # naar een variabele
numerieke hoeveelheid, zoals het aantal te testen zones of de
uitloopvertragingstijd.

Tekst die op het display van het bedieningspaneel verschijnt, wordt in
deze handleiding cursief weergegeven. Tekst die in deze handleiding
tussen vierkante haakjes [ ] wordt weergegeven, is een instructie om op
het desbetreffende pictogram / de desbetreffende toets op uw
bedieningspaneel te drukken.

Auteursrecht
Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems,
Inc. en is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden.
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Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn
waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te
worden behandeld.
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2 Overzicht van bedieningspanelen

2.1 Het model van uw bedieningspaneel
identificeren

4 Identificeer het model van uw bedieningspaneel om te verzekeren
dat u de juiste instructies leest.
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2.2 Het bedieningspaneel schoonmaken

Gebruik een zachte doek en een niet-schurende schoonmaakoplossing
om uw bedieningspaneel schoon te maken (bijvoorbeeld een
microvezeldoek en brillenreinigingsmiddel). Spuit het reinigingsmiddel
op het doekje. Spuit het niet direct op het bedieningspaneel.
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3 Zones

3.1 Wat is een zone?

Met de term zone wordt verwezen naar een detectieapparaat, of een
groep apparaten die zijn aangesloten op uw beveiligingssysteem. Zones
worden op het bedieningspaneel afzonderlijk weergegeven met
vermelding van de naam. De naam van de zone kan een beschrijving zijn
van een enkele deur, bewegingsmelder, rookmelder of een gebied zoals
Boven of Garage. Er zijn twee basistypen zones: geregelde zones en 24-
uurs zones.

3.2 Geregelde zones

Geregelde zones reageren op alarmsituaties afhankelijk van het feit of
het systeem is Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Geregelde zones zijn
geprogrammeerd om onmiddellijk te reageren op alarmcondities of een
vertragingsperiode te bieden waarin u het bedieningspaneel kunt
bereiken en het systeem kunt Uitschakelen. Er zijn twee soorten
geregelde zones: gedeeltelijke zones en binnenruimtezones.

3.2.1 Gedeeltelijke zones
Vaak omvatten gedeeltelijke zones de buitendeuren en -ramen van het
gebouw (de omtrek). Wanneer u uw systeem op Gedeeltelijk Aan zet,
zet u alleen de gedeeltelijke zones aan (schakelt u deze In).

3.2.2 Binnenruimtezones
Vaak omvatten deze zones inbraakdetectieapparaten voor
binnenruimten, zoals bewegingsmelders of binnendeuren. Wanneer u
uw systeem op Alle Aan zet, schakelt u zowel de gedeeltelijke zones als
de binnenruimtezones In.
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3.3 24-uurs zones

24-uurs zones zijn altijd Ingeschakeld, zelfs wanneer uw
beveiligingssysteem is Uitgeschakeld. Er zijn twee soorten 24-uurs
zones: brandzones en niet-brandzones.

3.3.1 Brandzones
Brandzones bewaken uitsluitend branddetectieapparaten. Deze zijn
altijd Ingeschakeld en kunnen niet worden Uitgeschakeld. Op het
bedieningspaneel zijn brandzones gemakkelijk te onderscheiden van
niet-brandzones.

3.3.2 Niet-brandzones
24-uurs niet-brandzones zijn altijd Ingeschakeld en kunnen niet worden
Uitgeschakeld. Paniekknoppen, noodoproeptoetsen, lage-
temperatuursensoren en watersensoren zijn voorbeelden van apparaten
die doorgaans worden bewaakt door 24-uurs niet-brandzones.
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4 Gebieden

4.1 Wat is een gebied?

Een gebied is een aantal zones die zijn gegroepeerd, zodat ze samen als
één eenheid kunnen worden bestuurd. Als een beveiligingssysteem
bijvoorbeeld een gebouw met drie gebieden (een kantoor, een
laboratorium en een kantine) beschermt, kunnen de zones in elk van
deze gedeelten worden gegroepeerd als een gebied. Aangezien elk
gedeelte een eigen gebied in uw beveiligingssysteem vormt, kunt u de
verschillende gedeelten afzonderlijk, in groepen (bijvoorbeeld, kantoor
en laboratorium) of alle drie samen Inschakelen of Uitschakelen.
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5 Waarschuwingsmededelingen en -
tonen

Op het bedieningspaneel worden verschillende tonen afgespeeld en
wordt tekst weergegeven om u te waarschuwen voor
systeemgebeurtenissen. Er kunnen tevens extra sirenes zijn aangesloten
op uw systeem. Sirenes die op de buitenzijde van het pand zijn
gemonteerd, waarschuwen buren voor noodsituaties en bieden een
hoorbaar signaal voor de politie en brandweer.

Het bedieningspaneel heeft statuspictogrammen waarmee de status van
het systeem wordt aangeven. Voor meer informatie raadpleegt u het
hoofdstuk met het overzicht van statuspictogrammen.

5.1 Dempingsfunctie bedieningspaneel voor
toetsaanslagen

Door op een willekeurige toets op het bedieningspaneel te drukken,
gaat de toetsverlichting aan en worden eventuele waarschuwingstonen
gedempt. Als u binnen 20 seconden niet op een andere toets drukt,
gaat de verlichting van het bedieningspaneel uit en worden de
waarschuwingstonen hervat.

5.2 De alarmtoon stoppen

Het akoestische alarm klinkt gedurende een bepaalde tijdsduur voordat
het automatisch wordt uitgeschakeld. Als u het alarm wilt stoppen
voordat de tijdsduur is verstreken, hoeft u alleen uw persoonlijke PIN-
code in te voeren en op ENTER te drukken.
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5.3 Toon en bericht voor inloopvertraging

Wanneer u een systeem betreedt dat is Ingeschakeld via een zone die is
geprogrammeerd voor inloopvertraging, klinkt op het bedieningspaneel
een inloopvertragingstoon om u eraan te herinneren dat u het
beveiligingssysteem moet Uitschakelen.

Als u het beveiligingssysteem niet Uitschakelt voordat de
inloopvertragingstijd verstrijkt, kan de inbraaktoon klinken en kan een
alarmrapport naar uw beveiligingsbedrijf worden gestuurd.

Uw beveiligingsbedrijf heeft de inloopvertragingstijden voor u
geprogrammeerd:

Mijn inloopvertragingstijd is: _______________________________

5.4 Toon en bericht voor uitlooptijd

Wanneer u het systeem Inschakelt (met het bedieningspaneel of de
afstandsbediening), klinkt op het bedieningspaneel de uitlooptijdtoon,
wordt Nu weggaan! weergegeven en wordt de uitlooptijd afgeteld. De
toonfrequentie neemt toe in de laatste 10 seconden van de uitlooptijd.

Als u het pand verlaat en opnieuw binnenkomt voordat de uitlooptijd is
verstreken, start de timer van de uitlooptijd het aftellen opnieuw. De
herstart wordt slechts eenmaal uitgevoerd.

Uw beveiligingsbedrijf heeft de uitlooptijden voor u geprogrammeerd:

Mijn uitlooptijd is: ___
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5.5 Toetstonen

De toetstoon (een korte pieptoon) van het bedieningspaneel klinkt als u
op een willekeurige toets drukt. Gebruik het menu Instellingen om de
toetstoon in/uit te schakelen.

5.5.1 Ongeldige invoer (fouttoon)
De toon voor ongeldige invoer klinkt na een toetstoon wanneer met het
indrukken van de toets een ongeldige invoerbewerking wordt voltooid.

Voor sommige invoerbewerkingen is één toetsdruk vereist. Voor andere
invoerbewerkingen is een serie van twee of meer toetsdrukken vereist.
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6 Hoe het systeem gebeurtenissen
rapporteert

Uw beveiligingssysteem doet herhaalde pogingen om rapporten naar uw
beveiligingsbedrijf te verzenden. In het geval dat uw
beveiligingssysteem niet kan communiceren, klinkt op het
bedieningspaneel de probleemtoon en wordt hier een bericht met
betrekking tot mislukte communicatie weergegeven. Breng uw
beveiligingsbedrijf op de hoogte van de communicatiestoring.

Als uw telefoon-, internet- of mobiele service wordt onderbroken, kan
uw beveiligingssysteem geen rapporten naar het beveiligingsbedrijf
verzenden, tenzij er een alternatieve manier is om de rapporten te
verzenden.

Voor de telefooncommunicatie kan uw beveiligingsbedrijf uw
beveiligingssysteem zodanig programmeren dat de
telefoonverbindingen automatisch worden verbroken wanneer
rapporten naar het beveiligingsbedrijf worden verzonden. Zodra het
rapport is verzonden, herstelt het beveiligingssysteem de normale
werking van de telefoons (raadpleeg hiervoor uw beveiligingsbedrijf).

Raadpleeg uw installateur om te bepalen of uw beveiligingssysteem is
geconfigureerd met een vertraging van de communicatiemodule. Met
een vertraging van de communicatiemodule worden rapporten naar uw
beveiligingsbedrijf afgebroken als de inbraakcentrale wordt
Uitgeschakeld binnen 30 tot 45 seconden nadat een inbraakalarm is
geactiveerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat alarmen van het type
brand altijd zonder vertraging worden gerapporteerd.
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Raadpleeg uw installateur om te bepalen of uw beveiligingssysteem is
geconfigureerd met een annuleringsfunctie. Als u een niet-brandalarm
Uitschakelt voordat de timer voor het alarmgeluid verstrijkt, verzenden
uw beveiligingssystemen een annuleringsrapport naar uw
beveiligingsbedrijf.

Raadpleeg uw installateur om te bepalen of uw beveiligingssysteem is
geconfigureerd met een swinger-uitschakelfunctie voor niet-
brandalarmen en probleemgebeurtenissen. Na een programmeerbaar
aantal alarm- of probleemgebeurtenissen overbrugt uw
beveiligingssysteem automatisch zones.

Als uw telefoonservice is uitgerust met de functie voor in de wacht
plaatsen, kan uw beveiligingsbedrijf uw beveiligingssysteem zodanig
configureren dat in de wacht plaatsen de alarmrapportage niet
verstoort. Breng uw beveiligingsbedrijf op de hoogte als u in de wacht
plaatsen inschakelt. Een systeem dat is geconfigureerd voor in de wacht
plaatsen, kan alarmen niet juist rapporteren als in de wacht plaatsen is
uitgeschakeld. Als u in de wacht plaatsen uitschakelt nadat uw systeem
hiervoor is geconfigureerd, moet u uw beveiligingsbedrijf hiervan op de
hoogte brengen.
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7 Alarmgebeurtenissen

In het systeem doen zich verschillende soorten gebeurtenissen voor.

7.1 Prioriteit van gebeurtenissen

Als er meer dan een gebeurtenis optreedt, sorteert het systeem deze in
een van zes groepen. De groepen zijn (hoogste prioriteit eerst):
brandalarmen, gasalarmen, gebruikersalarmen, inbraakalarmen,
brandalarmproblemen en niet-brandalarmproblemen. De groep met de
hoogste prioriteit wordt als eerste weergegeven in de lijst. Op de
volgende pagina's vindt u beschrijvingen van de verschillende tonen en
schermweergaven voor elke groep, naast instructies voor het
uitschakelen van de tonen.

7.2 Brandalarmen

Brandalarmen zijn gebeurtenissen met de hoogste prioriteit. Wanneer
een brandzone wordt geactiveerd, klinkt een unieke pulserende
brandalarmtoon op het bedieningspaneel.

Zorg dat alle aanwezigen het gebied verlaten en controleer op rook of
brand. Zorg dat alle aanwezigen het verschil kennen tussen de
aanhoudende inbraakalarmtoon, de pulserende gasalarmtoon en de
pulserende brandalarmtoon. De toon klinkt gedurende de tijdsperiode
die is ingesteld door uw beveiligingsbedrijf.
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Op het display wordt de zonetekst weergegeven van de eerste zone

waarbij het brandalarm is geactiveerd. Druk op /NEXT om
handmatig eventuele extra zones weer te geven waarbij het alarm is
geactiveerd. Gebeurtenissen worden weergegeven op volgende van oud
naar nieuw.

7.2.1 Brandalarmen uitschakelen
Voer uw PIN-code in om brandalarmen uit te stoppen. Als het systeem is
Ingeschakeld, wordt door het stoppen van het brandalarm ook het
systeem Uitgeschakeld. Op het systeem wordt nu Alarm Uitges.
weergegeven, met vervolgens het aantal zones in alarmtoestand en de
namen van alle zones in alarmtoestand, in de volgorde waarin deze
voorkomen.

Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem zo programmeren dat gebruikers
bepaalde brandalarmen niet kunnen stoppen tot de brandgebeurtenis is
gewist. Uw beveiligingsbedrijf kan het systeem zo programmeren dat
gebruikers bepaalde brandalarmen niet kunnen stoppen tot de
brandzone is hersteld naar normaal (problemen zijn gecorrigeerd). Het
bericht Alarm Uitges. blijft over het display scrollen als herinnering dat u
nog steeds de zones in alarmtoestand kunt bekijken door de optie
Geb.geheugen weerg. te gebruiken.

Als de brandzone nog steeds in alarmtoestand (verstoord) is, schakelt
de zone na het stoppen over naar probleem. Sommige brandzones
moeten worden gereset. Brandalarmproblemen kunnen niet vanaf het
display worden gewist. Wanneer brandzones terugkeren naar normaal,
wist het beveiligingssysteem de brandalarmproblemen automatisch van
het display.
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7.3 Gasalarmen

Gasalarmen zijn gebeurtenissen met de op een na hoogste prioriteit.
Wanneer een gaszone wordt geactiveerd, klinkt een uniek pulserend
gasalarm op het bedieningspaneel.

Zorg dat alle aanwezigen het gebied verlaten en controleer op gas. Zorg
dat alle aanwezigen het verschil kennen tussen de inbraakalarmtoon, de
pulserende gasalarmtoon en de pulserende brandalarmtoon. De toon
weerklinkt gedurende de tijdsperiode die is ingesteld door uw
beveiligingsbedrijf.

Op het display wordt de zonetekst weergegeven van de eerste zone

waarbij het gasalarm is geactiveerd. Druk op /NEXT om handmatig
eventuele extra zones weer te geven waarbij het alarm is geactiveerd.
Gebeurtenissen worden op volgorde weergegeven van oud naar nieuw.

7.3.1 Gasalarmen stoppen
Voer uw PIN-code in om gasalarmen te stoppen. Als het systeem is
Ingeschakeld, wordt door het stoppen van het gasalarm het
beveiligingssysteem ook Uitgeschakeld. Op het systeem wordt nu Alarm
Uitges. weergegeven, met vervolgens het aantal zones in alarmtoestand
en de namen van alle zones in alarmtoestand, in de volgorde waarin
deze voorkomen.

Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem zo programmeren dat gebruikers
bepaalde gasalarmen niet kunnen stoppen tot de gasgebeurtenis is
verdwenen. Voer uw PIN-code in om de scrollende zonetekst te wissen
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van het display. Het bericht Alarm Uitges. blijft over het display scrollen
als herinnering dat u nog steeds de tekst van de zones in alarmtoestand
kunt bekijken door de optie Geb.geheugen weerg. te gebruiken.

Als de gaszone nog steeds in alarmtoestand (verstoord) is, schakelt de
zone na het stoppen over naar probleem. Sommige gaszones moeten
worden gereset. Gasalarmproblemen kunnen niet vanaf het display
worden gewist. Wanneer gaszones terugkeren naar normaal (problemen
zijn gecorrigeerd), wist het beveiligingssysteem de gasalarmproblemen
automatisch van het display.

7.4 Gebruikers- en inbraakalarmen

Gebruikersalarmen hebben de derde prioriteit. Gebruikersalarmen zijn
door de gebruiker geactiveerde alarmen waaronder bijvoorbeeld
overval-, paniek- en medische alarmen. Medische alarmen zijn niet
beschikbaar op systemen met UL-listing. Een constante toon weerklinkt
gedurende de tijdsperiode die is ingesteld door uw beveiligingsbedrijf.

Inbraakalarmen hebben de vierde prioriteit. Wanneer een
inbraakalarmzone wordt geactiveerd terwijl het systeem is
Ingeschakeld, klinkt op het bedieningspaneel een constante
inbraakalarmtoon.

Zorg dat alle aanwezigen het verschil kennen tussen de aanhoudende
gebruikers- of inbraakalarmtoon, de pulserende gasalarmtoon en de
pulserende brandalarmtoon. De toon klinkt gedurende de tijdsperiode
die is ingesteld door uw beveiligingsbedrijf.
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7.4.1 Gebruikers- en inbraakalarmen stoppen
Het akoestische alarm weerklinkt gedurende een bepaalde tijdsduur
voordat het automatisch wordt gestopt. Om gebruikers- en
inbraakalarmen te stoppen voordat de tijdperiode verstrijkt, hoeft u
enkel uw persoonlijke PIN-code in te voeren en te drukken op ENTER.

Bericht!
Voor stille alarmen, zoals overval-alarmen, weerklinkt er
geen akoestisch alarm.
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8 Probleemgebeurtenissen

8.1 Gebeurtenissen voor brandalarmproblemen

Wanneer een brandalarmprobleem optreedt, weerklinkt de
probleemtoon op het bedieningspaneel (herhaald patroon van drie
tonen gevolgd door een pauze). Het systeem geeft het aantal
brandzones met problemen en de naam voor elke zone met een
probleem weer.

8.1.1 Brandalarmproblemen stoppen
Druk op ENTER om de probleemtoon te stoppen.
Nadat u de probleemtoon hebt gestopt, wordt de tekst van de
brandzone met het probleem nog steeds weergegeven op het display.

Gebruik /NEXT om door de tekst van het probleem te bladeren.
Gebeurtenissen worden weergegeven op volgorde van oud naar nieuw.
Brandalarmproblemen kunnen niet vanaf het display worden gewist tot
het probleem is beëindigd (de zone is normaal).

8.2 Gebeurtenissen voor gasalarmproblemen

Wanneer een gasalarmprobleem optreedt, weerklinkt de probleemtoon
op het bedieningspaneel (herhaald patroon van drie tonen gevolgd door
een pauze). Het systeem geeft het aantal gaszones met problemen weer
en de naam voor elke zone met een probleem.

8.2.1 Gasalarmproblemen stoppen
Druk op ENTER om de probleemtoon te stoppen.
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8.3 Gebruikers- en
inbraakprobleemgebeurtenissen

Het beveiligingsbedrijf kan een bedieningspaneel zodanig
programmeren dat de probleemtoon (herhaald patroon van drie tonen
gevolgd door een pauze) weerklinkt wanneer een gebruikers- of
inbraakprobleemgebeurtenis optreedt.

Als het systeem ingeschakeld is, wordt op het display het aantal zones
met problemen en de naam voor elke zone weergegeven.

8.3.1 Gebruikers- en inbraakprobleemgebeurtenissen

stoppen
Druk op ENTER om de probleemtoon te stoppen.

8.3.2 Gebruikers- en inbraakprobleemgebeurtenissen

weergeven
Nadat een gebruiker een PIN-code invoert, blijft de naam van de zone

met het probleem over het display scrollen. Gebruik /NEXT om
handmatig door de tekst te scrollen. Gebeurtenissen worden
weergegeven op volgorde van oud naar nieuw.

8.4 Systeemprobleemgebeurtenissen

Voorbeelden van berichten van systeemproblemen omvatten Service
stroomstor. en Serv. accu laag. Deze berichten worden weergegeven op
alle bedieningspanelen in het systeem. Alle weergaven van
systeemproblemen beginnen met SERV of Service. De tekst Service
wordt pas gewist nadat de verstoorde conditie is gecorrigeerd.
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Druk op ENTER om de probleemtoon te stoppen.
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9 Gewiste gebeurtenissen gaan niet
verloren

Als u de alarmen en problemen wist van het display, kunt u nog steeds
alle gebeurtenissen bekijken.

Gebruik het menu Gebeurtenissen voor het volgende:
– Selecteer het menu Gebeurtenisgeheugen om de alarm- en

probleemgebeurtenissen weer te geven die zich hebben voorgedaan
sinds het systeem de laatste keer is Ingeschakeld). Wanneer het
systeem wordt Ingeschakeld, wordt het gebeurtenisgeheugen
gewist.

– Selecteer het menu Logboek weergeven om alle gebeurtenissen in
het gebeurtenislogboek van uw systeem weer te geven.



30 nl | Verstoorde of overbrugde zones weergeven Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

10 Verstoorde of overbrugde zones
weergeven

Om het systeem In te schakelen, moeten alle deuren en ramen in het
systeem in de normale (niet-verstoorde) conditie verkeren. Door de
verstoorde zones weer te geven, kunt u deze vinden en corrigeren,
zodat het systeem kan worden Ingeschakeld.

Het bedieningspaneel biedt twee manieren om informatie over
verstoorde en overbrugde zones weer te geven. Met de eerste manier
scrollt de informatie over verstoorde of overbrugde zones automatisch
over het display. Met de tweede manier kunt u de beschrijving van elke
afzonderlijke zone over het display laten scrollen.

ￚOpmerkingenￚ
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11 Bedieningsoverzicht van B94x
bedieningspaneel
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3
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2

67 5

431

Beschrijving referentienummers voor de afbeelding van het

overzicht van het bedieningspaneel

Referenti
enummer

Beschrijving

1 LED-indicator aan/uit

2 Functieknop (zie Functietoets, pagina 41)
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3 Statusindicatoren (zie Overzicht van statusindicatoren,
pagina 39)

4 Hoofdweergavegebied (zie Hoofdgebied weergave, pagina
33)

5 Lint (zie Overzicht van lint, pagina 38)

6 Geïntegreerde proximitylezer (voor gebruik met badges
en kaarten)

7 Aanwezigheidssensor (verlicht een gedimd scherm weer
wanneer iemand nadert)

Uw beveiligingssysteem biedt snelle toegang tot functies via de menu's
van het bedieningspaneel.
Mijn snelkoppelingen zijn:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

11.1 Hoofdgebied weergave

Het hoofdgebied weergave van het bedieningspaneel heeft
verschillende schermen die worden weergegeven, naargelang de taak
die wordt uitgevoerd op het bedieningspaneel.

11.1.1 Inactief scherm
Wanneer het inactieve scherm wordt weergegeven in de hoofdgebied
weergave, worden woorden, nummers en symbolen gebruikt om de
status van het beveiligingssysteem weer te geven. Als meerdere
gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel elke
gebeurtenis in volgorde van prioriteit.
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Het hoofdpictogram fungeert als indicator van de Inschakelingsstatus
en alarmen, en als pictogram waarop kan worden gedrukt om de
inschakelingsstatus te wijzigen. De tekst boven het pictogram biedt
instructies.

Gereed voor Inschakeling. Geeft aan dat het systeem klaar is om
te worden Ingeschakeld. Druk op het pictogram om het systeem
In te schakelen.

Niet gereed voor Inschakeling. Geeft aan dat het systeem niet
klaar is om te worden Ingeschakeld. Druk op het gewenste
pictogram om de storingen op te lossen.

Aan (Ingeschakeld). Hiermee wordt aangegeven dat het systeem
is Ingeschakeld. Druk op het pictogram en voer uw PIN-code in
om het beveiligingssysteem Uit te schakelen.
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Gedeeltelijk Aan (Ingeschakeld). Hiermee wordt aangegeven dat
het systeem gedeeltelijk is Ingeschakeld. Druk op het pictogram
en voer uw PIN-code in om het beveiligingssysteem Uit te
schakelen.

Alarm. Het beveiligingssysteem verkeert in de alarmtoestand.
Druk op het pictogram en voer uw PIN-code in om alarmen te
stoppen.

Bericht!
Wanneer het inactieve scherm wordt weergegeven, bevat de
hoofdgebied weergave pictogrammen aan de rechter- of
linkerzijde van het tekstpictogram voor de inactieve
toestand wanneer u op een pictogram moet drukken om
door te gaan, of wanneer u extra taken kunt uitvoeren. Met
het pictogram Verstoord weergeven kunt u bijvoorbeeld de
lijst met verstoorde zones bekijken.

11.1.2 Toetsenblokscherm
Het toetsenblokscherm wordt weergegeven wanneer u wordt gevraagd
uw PIN-code in te voeren of wanneer u op  drukt.
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Naast de alfanumerieke toetsen bevat het toetsenblokscherm drie
andere toetsen.

Enter. Druk hierop om de invoer van uw PIN-code of van andere
nummers te voltooien, of om Ja te antwoorden op een verzoek
van het bedieningspaneel.

CMD (command, oftewel opdracht). Druk hierop om functies uit
te voeren waarvoor een of twee aanvullende toetsen vereist zijn.

Backspace. Druk hierop om vorige alfanumerieke tekens te
verwijderen.

11.1.3 QWERTY-toetsenbordscherm
Het QWERTY-toetsenbordscherm wordt weergegeven wanneer u
alfanumerieke tekens kunt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u de naam
voor een nieuwe gebruiker invoert.
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Wanneer het QWERTY-toetsenbord voor het eerst wordt weergegeven,
wordt het toetsenbord met het Engelse alfabet gebruikt. Naast het
alfabet en de spatiebalk, bevat het QWERTY-toetsenbord verschillende
toetsen voor het invoeren van tekst en het overschakelen naar andere
toetsenborden in QWERTY-stijl.

Shift. Druk hierop om een hoofdletter of speciaal teken op het
numerieke toetsenbord in te voeren.

Backspace. Druk hierop om vorige alfanumerieke tekens te
verwijderen.

Enter. Druk hierop om ingevoerde tekens op te slaan en terug te
keren naar het vorige menu.

Uitgebreid taaltoetsenbord. Druk hierop om het toetsenbord
met niet-Engelse tekens weer te geven.

Toetsenbord met nummers/speciale tekens. Druk hierop om het
toetsenbord met nummers en speciale tekens weer te geven.

ABC-toetsenbord. Druk hierop om het toetsenbord met het
Engelse alfabet weer te geven.
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11.2 Overzicht van lint

Het lint bevat verschillende pictogrammen en de datum en tijd. Elk
pictogram wordt alleen verlicht wanneer het beschikbaar is.

10
9

8
7

6
5

4
3

2

1

Referenti
enummer

Beschrijving

1 Home. Druk hierop om terug te keren naar het
startscherm.

2 Vorige. Druk hierop om terug te keren naar het vorige
scherm of menu.

3 Volgende. Druk hierop om naar het volgende scherm of
menu te gaan.

4 Esc. Druk hierop om een menu af te sluiten en terug te
gaan naar het vorige niveau. Houd de toets ingedrukt om
vanuit een willekeurig niveau in de menustructuur terug
te gaan naar tekst voor de inactieve toestand.

5 Snelkoppelingen. Druk hierop om het menu
Snelkoppelingen te openen voor snelle toegang tot de
meestgebruikte functies. Uw beveiligingsbedrijf
programmeert deze snelkoppelingen voor u.

6 Menu. Druk hierop om het Hoofdmenu te openen.
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Referenti
enummer

Beschrijving

7 Toetsenblok. Druk hierop om het hoofdweergavegebied
te vervangen door het toetsenblokscherm.

8 Noodalarm. Druk hierop om het noodalarmscherm te
openen. Vanuit dat scherm kunt u kiezen uit reacties op
noodalarmen die zijn geprogrammeerd door uw
beveiligingsbedrijf.

9 Help. Druk hierop om instructies op het scherm te
openen.

10 Tijd en datum. De tijd en datum weergeven. U voert geen
interactie met dit gebied.

11.3 Overzicht van statusindicatoren

De statusindicatoren op het bedieningspaneel bieden u een snel visueel
overzicht, zodat u kunt zien hoe uw systeem functioneert.

Gereed voor Inschakeling. Met het groene vinkje wordt
aangegeven of het systeem klaar is om te worden Ingeschakeld.

– Constant AAN. Alle zones zijn normaal en het systeem is
klaar om te worden Ingeschakeld.

– UIT. Een of meer zones zijn verstoord en het systeem is niet
klaar om te worden Ingeschakeld.

Aan (Ingeschakeld). Met het rode hangslot wordt aangegeven of
het systeem is Ingeschakeld.
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– Constant AAN. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er zijn
geen alarmen.

– Knipperend. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er is een
actief alarm.

– UIT. Een of meer partities zijn uitgeschakeld.

Probleem. De gele waarschuwing brandt als er een probleem is.

– Constant AAN. Er is een systeem-, apparaat- of
zoneprobleem.

– UIT. Er zijn geen systeem-, apparaat- of zoneproblemen.

GAS. Met het blauwe GAS wordt een gasalarm aangegeven.

– Knipperend. Er is een gasalarm in een gebied. U moet het
pand onmiddellijk verlaten als er een gasalarm is.

– UIT. Er is geen gasalarm binnen het bereik van het
bedieningspaneel.

Voeding. Met de blauwe voedingsstekker wordt aangegeven of
de inbraakcentrale AC-voeding heeft.

– Constant AAN. De inbraakcentrale heeft netspanning.

– Knipperend. De inbraakcentrale heeft geen netspanning en
werkt op de accu.

– UIT. De inbraakcentrale heeft geen voeding.
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11.4 Functietoets

Met de functietoets voert u een specifieke functie uit die is
geprogrammeerd door uw beveiligingsbedrijf.
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12 Bedieningsoverzicht van B93x-
bedieningspaneel

1

4

7

ESC

GHI

PQRS

0 CMD

9
WXYZ

6
MNO

3
DEF

2

5
JKL

8
TUV

ABC

NEXTHELPPREV

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

GAS

3

7

6 5

4

3

1 2

4

1

4

7

ESC

GHI

PQRS

0 CMD

9
WXYZ

6
MNO

3
DEF

2

5
JKL

8
TUV

ABC

Referentie
nummer

Beschrijving

1 Alfanumeriek display (zie Overzicht van display, pagina
46)

2 Toets HELP

3 Schermtoetsen

4 Toetsen PREV en NEXT

5 Toets CMD (Command, oftewel Opdracht)
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Referentie
nummer

Beschrijving

6 Toets ESC (Escape)

7 Statusindicatoren (zie Overzicht van statusindicatoren,
pagina 47)

Uw beveiligingssysteem biedt snelle toegang tot functies via de menu's
van het bedieningspaneel.

Druk op Menu om menu's te openen bij gebruik van een B93x. Functies
die door uw beveiligingsbedrijf zijn geprogrammeerd, worden op het
display weergegeven als menuopties die elk hun eigen schermtoets
hebben. Druk op ESC om een menu af te sluiten en terug te gaan naar
het vorige niveau. Houd de toets ESC ingedrukt om vanuit een
willekeurig niveau in de menustructuur terug te gaan naar tekst voor de
inactieve toestand.

Het bedieningspaneel heeft een menu Snelkoppelingen voor snelle
toegang tot de meest gebruikte functies. Uw beveiligingsbedrijf heeft
deze snelkoppelingen voor u geprogrammeerd. Druk op Snelkopp. om
snelkoppelingen te openen bij een B93x.

Mijn snelkoppelingen zijn:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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12.1 Overzicht van toetsen

Elk bedieningspaneel heeft 10 numerieke toetsen, 5 navigatietoetsen en
acht softkeys. Wanneer op een toets wordt gedrukt, gaat de
achtergrondverlichting aan en weerklinkt een zachte pieptoon. Gebruik
de acht softkeys voor het selecteren van een menu en bijbehorende
functies.

12.1.1 Beschrijving van toetsen
Schermtoetsen
Gebruik schermtoetsen om een keuze te maken wanneer op het display
een pijl wordt weergegeven die van een menuoptie naar de schermtoets
wijst. Op het display met tekst voor de inactieve toestand worden de
schermtoetsen Menu en Snelkopp. weergegeven. Het menu
Snelkoppelingen is de snelste manier om toegang te krijgen tot de
meestgebruikte functies.

ESC
De toets ESC (Escape) heeft twee toepassingen. Ten eerste kunt u de
toets ESC (Escape) gebruiken om menu's en functies af te sluiten.
Daarnaast kunt u de toets gebruiken als Backspace bij het invoeren van
namen en nummers.

CMD
Gebruik de toets CMD (Command, oftewel Opdracht) in combinatie
met een of twee numerieke toetsen om functies uit te voeren.

PREV en NEXT
Gebruik de toetsen PREV en NEXT om door menu's of menuopties te
bladeren.
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HELP
De toets HELP heeft twee toepassingen. Ten eerste kunt u met de toets
de Help-functie op het display openen. (Druk op ESC om Help te sluiten
wanneer u klaar bent.) Daarnaast kunt u de toets HELP gedurende 2
seconden ingedrukt houden om over te schakelen naar de tweede taal
van het beveiligingssysteem.
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12.2 Overzicht van display

Het bedieningspaneel maakt gebruik van woorden, cijfers en
pictogrammen om de status van het beveiligingssysteem aan te geven.
Als meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel
elke gebeurtenis in volgorde van prioriteit. Op het display worden vijf
regels met elk 21 tekens weergegeven.

Het bedieningspaneel heeft een helder LCD-display (liquid crystal
display) van twee regels met 20 tekens. Wanneer namen meer dan 18
tekens bevatten, scrollt de tekst horizontaal, vergelijkbaar met de
manier waarop een lichtkrant voor aandelenkoersen scrollt.
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12.3 Overzicht van statusindicatoren

De statusindicatoren op het bedieningspaneel bieden u een snel visueel
overzicht, zodat u kunt zien hoe uw systeem functioneert.

Gereed voor Inschakeling. Met het groene vinkje wordt
aangegeven of het systeem klaar is om te worden Ingeschakeld.

– Constant AAN. Alle zones zijn normaal en het systeem is
klaar om te worden Ingeschakeld.

– UIT. Een of meer zones zijn verstoord en het systeem is niet
klaar om te worden Ingeschakeld.

Aan (Ingeschakeld). Met het rode hangslot wordt aangegeven of
het systeem is Ingeschakeld.

– Constant AAN. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er zijn
geen alarmen.

– Knipperend. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er is een
actief alarm.

– UIT. Een of meer partities zijn uitgeschakeld.

Probleem. De gele waarschuwing brandt als er een probleem is.

– Constant AAN. Er is een systeem-, apparaat- of
zoneprobleem.

– UIT. Er zijn geen systeem-, apparaat- of zoneproblemen.
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GAS. Met het blauwe GAS wordt een gasalarm aangegeven.

– Knipperend. Er is een gasalarm in een gebied. U moet het
pand onmiddellijk verlaten als er een gasalarm is.

– UIT. Er is geen gasalarm binnen het bereik van het
bedieningspaneel.

Voeding. Met de blauwe voedingsstekker wordt aangegeven of
de inbraakcentrale AC-voeding heeft.

– Constant AAN. De inbraakcentrale heeft netspanning.

– Knipperend. De inbraakcentrale heeft geen netspanning en
werkt op de accu.

– UIT. De inbraakcentrale heeft geen voeding.
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13 Menustructuur en opdrachten voor
B94x/B93x

Het bedieningspaneel biedt een gebruiksvriendelijke menustructuur. Op

een B94x drukt u op  om de menustructuur te open en op een B93x
drukt u hiervoor op de schermtoets Menu. Eerst wordt het hoofdmenu
weergegeven. Elke menuoptie heeft een eigen pictogram of
schermtoets. Druk op het pictogram of de schermtoets om de
bijbehorende optie te kiezen.

Op een B93x worden de menuopties voor elk niveau van de
menustructuur gekoppeld aan een nummer, gebaseerd op de volgorde
waarin de menuoptie verschijnt. Als u het nummer voor het gewenste
menu kent, kunt u dit invoeren.

In de afbeelding van de menustructuur op de volgende pagina ziet u de
menustructuur en de bijbehorende nummers voor elk menu (alleen
B93x).
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Alle Aan

Gedeeltelijk 
Aan

Uit

Sluitingstijd 
verlengen

Overbruggen

Alle Aan, 
vertraging

Alle Aan, 
direct

Alle Aan, 
selecteer 
gebied

Gedeeltelijk 
Aan, 

vertraging

Gedeeltelijk 
Aan, direct

Gedeeltelijk 
Aan, selecteer 

gebied

Uitschakelen

Uitschakelen, 
selecteer 
gebied

Gebiedsstatus 
weergeven

Status zone 
bekijken

Statusrapport 
weergeven

Resetten

Uitgangen

Testen

RPS

Ga naar 
gebied

Looptest

Testrapport

Firmware

Serv.overbr.

Toegang

Deur 
roteren

Deur 
ontgrendelen

Revisies

Meldingstest

Antwoord

Netwerk 
Opstellen 

Via telefoon 
bellen

Deur 
vergrendelen

Deur 
beveiligen

Zones 
overbruggen

Overbruggen 
van zones 
ongedaan 

maken

PIN-code 
wijzigen

Gebruiker 
toevoegen

Gebruiker 
bewerken

Gebruiker 
verwijderen

PIN-code

Naam

Niveau

Handzender

Kaart

Taal

Aan/uit

Status

Acties

Gebruikers

Instellingen

Snelkoppelingen

Gebeurtenissen

Normaal 
testrapport

Aangepast 
testrapport
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Controle

Datum/tijd

Schema

Bedienings-
paneel

Datum 
instellen

Tijd 
instellen

Tijd 
weergeven

Datum/
tijd-notatie 

instellen

Helderheid

Volume

Toetsdruk

Nachtlicht

Gebeurtenis-
geheugen 
weergeven

Gebeurtenis-
geheugen 

wissen

Aanwezigheid

Aan/uit

Status

Acties

Gebruikers

Instellingen

Snelkoppelingen

Gebeurtenissen

Stand-tekst

Logboek 
weergeven
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Opdrachten
Met de toets CMD plus de opdracht met een of twee cijfers kunt u
functies starten.

Als u het opdrachtnummer kent, drukt u op de toets CMD en vervolgens
op de een of twee cijfers voor de opdracht.

Bericht!

Nadat u op CMD drukt, kunt u /PREV of /NEXT
gebruiken om door de lijst met opdrachten te navigeren en
op ENTER drukken wanneer u de gewenste opdracht ziet.

In de volgende tabel kunt u de beschikbare opdrachten raadplegen.

Opdracht Functie

CMD 0 Overbruggen

CMD 0 0 Overbruggen ongedaan maken

CMD 1 Alle aan (met vertraging)

CMD 1 1 Alle Aan, onmiddellijk

CMD 2 Gedeeltelijk Aan, onmiddellijk

CMD 3 Gedeeltelijk Aan (met vertraging)

CMD 4* Probleemzoemers stoppen

CMD 4 0 Alarmen weergeven
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Opdracht Functie

CMD 4 1* Testrapport

CMD 4 2* Statusrapport

CMD 4 3* RPS-antwoord

CMD 4 4* Inbraaklooptest

CMD 4 5* Datum en tijd wijzigen

CMD 4 6*# Menu Deurbewaking

CMD 4 7 Sensoren resetten

CMD 4 9* Weergave wijzigen

CMD 5 0 Ga naar gebied

CMD 5 1 Sluitingstijd verlengen

CMD 5 2* Tijdschema-menu

CMD 5 3 Gebruiker verwijderen

CMD 5 4* Menu Uitgangen wijzigen

CMD 5 5 PIN-code wijzigen

CMD 5 6 Gebruiker toevoegen

CMD 5 8* Brandlooptest

CMD 5 9 Revisie weergeven

CMD 6 Controlemodus
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Opdracht Functie

CMD 7*~ Speciale waarschuwing
___________________

CMD 8 Hoofdmenu openen

CMD 9*~ Speciale waarschuwing
___________________

*Firmware v3.0x of hoger is vereist. #Alleen B9512G/B8512G . ~Zoals
geconfigureerd door uw beveiligingsbedrijf.
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14 Menu Aan/Uit B94x/B93x

Gebruik het menu Aan/Uit om gebieden op Alle Aan of Gedeeltelijk Aan
te zetten, om gebieden Uit te schakelen, om sluitingstijd te verlengen of
om zones te overbruggen.

Wanneer u het beveiligingssysteem Inschakelt, is er een uitlooptijd
waarbinnen u het gebied kunt verlaten zonder dat de inbraaktoon klinkt.
Wanneer u een gebied van een beveiligingssysteem betreedt dat is
Ingeschakeld, is er een inloopvertraging waarmee u de tijd hebt om het
systeem Uit te schakelen.

14.1 Menu Alle Aan

Gebruik het menu Aan/Uit om gebieden op Alle Aan of Gedeeltelijk Aan
te zetten, om gebieden Uit te schakelen, om sluitingstijd te verlengen of
om zones te overbruggen.

Wanneer u het beveiligingssysteem Inschakelt, is er een uitlooptijd
waarbinnen u het gebied kunt verlaten zonder dat de inbraaktoon klinkt.
Wanneer u een gebied van een beveiligingssysteem betreedt dat is
Ingeschakeld, is er een inloopvertraging waarmee u de tijd hebt om het
systeem Uit te schakelen.

14.1.1 Alle Aan
Wanneer u een gebied op Alle Aan zet, worden alle zones in het gebied
Ingeschakeld en wordt een inloop- en uitloopvertraging geboden. U kunt
bijvoorbeeld de gebieden Inschakelen en het pand verlaten via een deur
(binnen de uitlooptijd) zonder dat een alarmgebeurtenis wordt
gegenereerd. Wanneer u het gebied op Alle Aan zet, wordt op het
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display weergegeven hoeveel seconden uitlooptijd resteren om het
beschermde gebied te verlaten. Verlaat het pand voordat de uitlooptijd
is verstreken.

Wanneer het pand wordt verlaten nadat de uitlooptijd is verstreken,
start de inloopvertraging. Ook kan hierdoor een alarm op een apparaat
in de binnenruimte worden veroorzaakt. Voer uw PIN-code in om het
systeem Uit te schakelen.
Gebieden instellen op Alle Aan:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Alle Aan om het menu te openen.
4. Druk op Alle Aan vertraging om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Nu weggaan! weergegeven met een geluidssignaal tijdens de
uitlooptijd.

6. Verlaat het gebied of voer uw PIN-code opnieuw in om te
voorkomen dat het systeem wordt Ingeschakeld. Als u uw systeem
op Alle Aan zet en het pand niet verlaat, schakelt het systeem
automatisch over naar Gedeeltelijk Aan.
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14.1.2 Alle Aan Onmiddellijk
Wanneer een gebied op Alle Aan Onmiddellijk wordt gezet, worden alle
zones Ingeschakeld zonder inloop- of uitloopvertraging. Wanneer voor
gebieden Alle Aan Onmiddellijk is geactiveerd, wordt door een
verstoring van elke zone (bijvoorbeeld door een deur te openen)
onmiddellijk een alarmgebeurtenis opgewekt.

Gebieden op Alle Aan Onmiddellijk zetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Alle Aan om het menu te openen.
4. Druk op Alle Aan onmiddellijk om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Alle Aan weergegeven.
6. Om het beveiligingssysteem Uit te schakelen, voert u uw PIN-code

in en drukt u op ENTER.
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14.1.3 Gebied selecteren
Gebruik Alle Aan Selecteren om afzonderlijke gebieden te selecteren om
deze op Alle Aan of Alle Aan Onmiddellijk te zetten. U kiest gebieden uit
een lijst met gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Een specifiek gebied Inschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Alle Aan om het menu te openen.
4. Druk op Alle aan gebied sel. om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Druk op Aan Vertr. of op Aan Onmid.. Het bedieningspaneel

reageert op basis van uw selectie.
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14.2 Menu Gedeeltelijk Aan

Gebruik het menu Gedeeltelijk Aan om gebieden op Gedeeltelijk Aan te
zetten. Als u een gebied instelt op Gedeeltelijk Aan, worden slechts
enkele van de zones Ingeschakeld, dus slechts een deel van het
systeem. Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem bijvoorbeeld zodanig
configureren dat wanneer u de functie Gedeeltelijk Aan gebruikt, alleen
de buitendeuren en -ramen worden Ingeschakeld, en de
bewegingssensoren binnen niet.

14.2.1 Gedeeltelijk Aan
Wanneer een gebied wordt ingesteld op Gedeeltelijk Aan, worden
enkele zones in het gebied (of een deel van het systeem) Ingeschakeld
en worden inloop- en uitloopvertraging geboden. U kunt bijvoorbeeld
het gebied Inschakelen en het pand verlaten via een deur (binnen de
uitlooptijd) zonder dat een alarmgebeurtenis wordt gegenereerd.

De omtrek Inschakelen met een uitlooptijd:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Ged. Aan om het menu te openen.
4. Druk op Gedeelt. Aan vertr. om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Ged. Aan vertraging weergegeven.
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14.2.2 Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk
Wanneer een gebied wordt ingesteld op Gedeeltelijk Aan, worden
enkele zones in het gebied (of een deel van het systeem) Ingeschakeld
zonder inloop- of uitloopvertraging. Wanneer het gebied is ingesteld op
Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk, wordt bij verstoring van een Gedeeltelijk
Aan-zone (bijvoorbeeld het openen van een deur) onmiddellijk een
alarmgebeurtenis gemaakt.

Het systeem op Gedeeltelijk Aan zonder vertraging zetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Ged. Aan om het menu te openen.
4. Druk op Gedeelt. Aan onmidd. om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Ged. Aan onmiddellijk weergegeven.
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14.2.3 Gebied selecteren
Gebruik Gedeeltelijk Aan Selecteren om afzonderlijk gebied te kiezen
waarvoor u Gedeeltelijk Aan of Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk wilt
instellen. U kiest gebieden uit een lijst met gebieden waarvoor u
bevoegd bent.

Afzonderlijke gebieden instellen op Gedeeltelijk Aan:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Ged. Aan om het menu te openen.
4. Druk op Ged. Aan Gebied sel. om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Druk op Aan Vertr. of op Aan Onmid.. Het bedieningspaneel

reageert op basis van uw selectie.



62 nl | Menu Aan/Uit B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

14.3 Menu Uit

U kunt gebieden eenvoudig Uitschakelen door uw PIN-code in te voeren
of het menu Uit te gebruiken. Met beide opties schakelt u alle gebieden
Uit waarvoor u bevoegd bent.

U moet uw persoonlijke PIN-code invoeren en naar binnen gaan via een
aangewezen ingangsdeur om een direct alarm te voorkomen. Wanneer
de deur wordt geopend, start de inloopvertragingstijd en weerklinkt op
het bedieningspaneel een pulserende pieptoon om u eraan te
herinneren dat u het systeem moet Uitschakelen. Voer uw PIN-code in
voordat de inloopvertragingstijd is verstreken.

Als u via de verkeerde deur naar binnen gaat of het systeem niet
Uitschakelt voordat de inloopvertragingstijd verstrijkt, wordt een alarm
geactiveerd. In dit geval schakelt u het alarm Uit (door uw persoonlijke
PIN-code in te voeren en te drukken op ENTER) en belt u uw
beveiligingsbedrijf om hen te informeren dat er geen sprake is van een
noodsituatie.

Het beveiligingssysteem Uitschakelen met uw PIN-code:
1. Voer uw persoonlijke PIN-code in.
2. Druk binnen 8 sec. na het invoeren van uw PIN-code op ENTER. Het

display keert terug naar tekst voor de inactieve toestand.

14.3.1 Uitschakelen
Met het menu Uitschakelen kunt u alle gebieden Uitschakelen waarvoor
u bevoegd bent.

Gebieden Uitschakelen:
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1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Uit om het menu te openen.
4. Druk op Uitschakelen om Uit te schakelen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Het display keert terug naar

tekst voor de inactieve toestand.
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14.3.2 Uitschakelen Selecteren
Gebruik Uitschakelen Selecteren om afzonderlijke gebieden te kiezen
die u wilt Uitschakelen. U kiest gebieden uit een lijst met gebieden
waarvoor u bevoegd bent.

Een specifiek gebied Uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op [Off] om het menu te openen.
4. Druk op Uitsch. gesel.gebied om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Het display keert terug naar

niet-actieve tekst.
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14.4 Sluitingstijd verlengen

Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem zo programmeren dat u het
systeem moet Inschakelen binnen een sluitingsperiode. Een
sluitingsperiode  is een door uw beveiligingsbedrijf geprogrammeerde
tijdsduur. Uw beveiligingsbedrijf stelt een vaste tijdsduur in voor de
sluitingsperiode. Daarnaast kan uw beveiligingsbedrijf uw systeem
zodanig programmeren dat het automatisch wordt Ingeschakeld aan het
einde van de periode.

Gebruik de optie Sluitingstijd verlengen wanneer u langer moet blijven
dan de geplande sluitingstijd. Als u de sluitingstijd niet verlengt en het
systeem voor het geplande tijdstip niet Inschakelt, maakt het systeem
een gebeurtenis voor een late sluiting.

Aan het begin van de sluitingsperiode klinkt op het bedieningspaneel
een pieptoon en wordt Sluit nu weergegeven om u eraan te herinneren
dat u het systeem moet Inschakelen. Deze melding blijft op het display
staan tot u het systeem Inschakelt, de sluitingsperiode afloopt of u de
sluitingstijd verlengt. In het geval van een alarm- of probleemconditie
worden in plaats van dit bericht alarm- of probleemgebeurtenissen
weergegeven. Als de alarm- of probleemconditie voor het einde van de
sluitingsperiode wordt opgelost, wordt de melding Sluit nu weer op het
display van het bedieningspaneel weergegeven.

Wanneer u op ESC drukt, stopt de pieptoon en wordt het bericht gewist
voor de duur van 10 minuten. Als u uw systeem na 10 minuten niet hebt
Ingeschakeld of de sluitingstijd niet hebt verlengd, worden de melding
Sluit nu en de pieptoon weer hervat. Om de sluitingsperiode te
verlengen, voert u de nieuwe tijd in waarop de herinneringstoon moet
beginnen. Deze tijd is het nieuwe begin van de sluitingsperiode.
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Wanneer de waarschuwingstoon weerklinkt, kunt u:
– Het pand verlaten voor het einde van de sluitingsperiode door op

ESC te drukken om het signaal te stoppen, het systeem In te
schakelen en weg te gaan.

– Blijven tot na het geplande einde van de sluitingsperiode door deze
functie te gebruiken om de sluitingsperiode te verlengen.

De sluitingstijd verlengen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Sl.tijd verl om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Bericht!
De periode kan niet worden verlengd tot na middernacht.
Het systeem kan niet worden Ingeschakeld als zones niet
normaal zijn.
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14.5 Overbruggen

Gebruik het menu Overbruggen om zones tijdelijk uit het
beveiligingssysteem te verwijderen of om ze weer in het systeem te
plaatsen. Bij overbrugde zones worden geen alarm- of
probleemgebeurtenissen gemaakt, geen indringers gedetecteerd en
kunnen geen rapporten worden verzonden. Als u bijvoorbeeld een raam
open wilt laten en het systeem wilt Inschakelen, overbrugt u de
raamzone en schakelt u vervolgens het systeem In.

14.5.1 Zones overbruggen
U kunt zones overbruggen wanneer een gebied is Uitgeschakeld. Zones
blijven overbrugd tot u het overbruggen ongedaan maakt of sommige
zones terugkeren wanneer het gebied wordt Uitgeschakeld. Wees
voorzichtig bij het gebruik van de overbruggingsfunctie voor zones,
aangezien door het overbruggen van een zone het beveiligingsniveau
vermindert.

Een zone overbruggen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Aan/uit om het menu te openen.
3. Druk op Overbrug om het menu te openen.
4. Druk op Zones overbruggen om het menu te openen.
5. Selecteer een te overbruggen zone.
6. Sluit het menu met Escape.
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14.5.2 Overbruggen van zones ongedaan maken
Wanneer het overbruggen van een zone ongedaan wordt gemaakt,
wordt de overbrugde zone weer toegevoegd aan het
beveiligingssysteem, zodat de zone weer kan reageren op probleem- en
alarmcondities.

Het overbruggen van een zone ongedaan maken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Menu Aan/Uit om het menu te openen.
3. Druk op Overbrug om het menu te openen.
4. Druk op Overbr. zns opheffen om het menu te openen.
5. Selecteer een zone waarvoor u het overbruggen ongedaan wilt

maken.
6. Sluit het menu met Escape.
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15 Menu Status B94x/B93x

Gebruik het menu Status om de status van gebieden of zones weer te
geven of een statusrapport te verzenden.

15.1 Gebiedsstatus weergeven

Met de gebiedsstatus wordt de Aan/Uit-status weergegeven voor
gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Gebiedsstatus weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Status om het menu te openen.
3. Druk op Gebiedstatus tonen om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het display wordt de

status van de verschillende gebieden weergegeven. Bijvoorbeeld
A-1: Uit.

5. Sluit het menu met Escape.
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15.2 Zonestatus weergeven

Met de functie Zonestatus weergeven toont u de status (normaal, open
of kortgesloten) voor alle gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Zonestatus weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Status om het menu te openen.
3. Druk op Gebiedstatus tonen om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Op het display wordt het aantal zones in het systeem weergegeven.

Gebruik /PREV of /NEXT om door de lijst met zones en de
status van de verschillende zones te bladeren.

6. Sluit het menu met Escape.
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15.3 Statusrapport verzenden

Met de functie Statusrapport verzenden wordt een compleet rapport
van de systeemstatus naar uw beveiligingsbewakingsbedrijf verzonden.
Met statusrapporten worden ze mogelijk gewezen op potentiële
problemen.

Een statusrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Status om het menu te openen.
3. Druk op Statusrapport verz. om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. De inbraakcentrale

verzendt een rapport naar uw beveiligingsbedrijf.
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16 Menu Acties B94x/B93x

Gebruik het menu Acties om sensoren te resetten, uitgangen te
wijzigen, het testmenu te bekijken, het RPS-menu te bekijken, naar een
gebied te gaan, de firmware van het systeem bij te werken of zones met
serviceoverbruggingen weer te geven.

16.1 Resetten

Voor detectieapparaten, zoals rook- en schokmelders, kan een
resetactie vereist zijn om weer normaal te kunnen werken. Bij deze
functie wordt de voeding van deze apparaten tijdelijk onderbroken om
ze te resetten.

Sensoren resetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Resetten om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het display wordt

Sensoren worden gereset gedurende ongeveer 3 seconden
weergegeven. Daarna verdwijnt de melding en keert het display
terug naar de tekstweergave voor de inactieve, Uitgeschakelde
toestand.

Als u deze functie invoert en de melder of sensor tijdelijk wordt gereset,
maar vervolgens terugkeert naar een storingsconditie, is het mogelijk
dat de condities die de activering veroorzaakten nog steeds aanwezig
zijn of dat de melder defect is. Controleer het pand om u ervan te
verzekeren dat er geen rook, brand of ander gevaar is.



Control Panels Menu Acties B94x/B93x | nl 73

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.364

Als u de melder of sensor niet kunt resetten, neemt u contact op met
uw beveiligingsbedrijf.

16.2 Uitgangen

Uw beveiligingsbedrijf programmeert uitgangen voor de automatische
besturing en/of besturing via het bedieningspaneel van verschillende
apparaten, zoals verlichting van het pand of toegangshekken. Een
uitgang is een apparaat dat wordt bestuurd door het
beveiligingssysteem. Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf voor
meer informatie over het gebruik van uitgangen in uw
beveiligingssysteem.

Gebruik deze functie om uitgangen te selecteren die u wilt in- of
uitschakelen. Uitgangen op uw beveiligingssysteem kunnen andere
systemen besturen, zoals bijvoorbeeld verlichting.

Beveiligingssystemen waarin B5512/B4512/B3512 inbraakcentrales
worden gebruikt, worden niet door UL gecontroleerd op het gebied van
toegangscontrole.

Uitgangen in- en uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Uitgang om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

5. Selecteer de gewenste uitgangswaarde met /NEXT of gebruik de
numerieke toetsen om de waarde in te voeren.

6. Druk op Inschak. of Uitschak..
7. Sluit het menu met Escape.
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16.3 Testen

Gebruik het menu Testen om een looptest voor uw systeem uit te
voeren, testrapporten te verzenden of revisie-informatie te bekijken op
het display van het bedieningspaneel.

16.3.1 Looptest
Met een looptest kunt u de sensoren, bedieningspanelen, sirenes en
andere apparaten in uw systeem testen zonder alarmgebeurtenissen te
veroorzaken. Op het bedieningspaneel kunt u niet-geteste zones
controleren om de locatie van eventuele problemen te bepalen.

U kunt het beveiligingssysteem niet Inschakelen terwijl de
looptestmodus actief is. Ook maakt het beveiligingssysteem geen
alarmgebeurtenissen voor zones die zijn opgenomen in de looptest.
Voor zones die niet in de test zijn opgenomen, worden wel
alarmgebeurtenissen gemaakt. Als bijvoorbeeld een verstoring optreedt
in een brandzone tijdens een inbraaklooptest, wordt een gebeurtenis
voor een brandalarm gemaakt.

Wanneer de looptest wordt gestart, wordt de inbraakalarmtoon
gedurende 2 seconden geactiveerd. Ook wordt een accutest gestart.
Een geslaagde accutest neemt vier minuten in beslag (de looptest
wordt voortgezet). Als het beveiligingssysteem vaststelt dat het
accuniveau laag is, wordt een gebeurtenis voor een laag accuniveau
gegenereerd en wordt de test voortgezet. Als het systeem vaststelt dat
het accuniveau zeer laag is, wordt een gebeurtenis voor een
ontbrekende accu gemaakt en wordt de accutest onmiddellijk
beëindigd.
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Om afzonderlijke detectieapparaten te testen, hoeft u alleen één voor
één sensoren te activeren en beschermde deuren en ramen te openen.
Op het moment dat u de verschillende detectieapparaten verstoort,
klinkt een korte toon op het bedieningspaneel waar u de test hebt
gestart en wordt op het display van dit bedieningspaneel gedurende 60
seconden vermeld dat de zone is getest. Met de toon en de melding op
het display wordt gecontroleerd of elk detectieapparaat naar behoren
werkt. Op bedieningspanelen binnen het bereik van het gebied
waarvandaan u de looptest niet hebt gestart, wordt tijdens de test
Looptest in uitvoering weergegeven.

Bericht!
Brandlooptest omvat gascontrole
Wanneer u een brandlooptest uitvoert, test het
beveiligingssysteem alle 24-uurs zones die niet onzichtbaar
zijn, inclusief gaszones.

Een looptest uitvoeren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Testen om het menu te openen.
4. Druk op Looptest om het menu te openen.
5. Druk op Brand, Inbraak, Service of Onzichtb., afhankelijk van het

type uit te voeren looptest.
6. Op het bedieningspaneel wordt het aantal zones weergegeven dat

nog moet worden getest. Druk op Niet-get. zones wrgv.

7. Gebruik /NEXT om naar de gewenste zone te gaan en de status
van de desbetreffende zone te bekijken.
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8. Sluit het menu met Escape.

Automatische beëindiging
De looptest wordt automatisch beëindigd na 20 minuten zonder
testactiviteit. Tijdens de laatste 5 minuten van de test klinkt een
geluidssignaal op het bedieningspaneel.
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16.3.2 Testrapport verzenden
Met deze functie test u de communicatieverbinding tussen uw
beveiligingssysteem en uw beveiligingsbedrijf. Deze functie speelt een
belangrijke rol bij het handhaven van een hoog beveiligingsniveau voor
uw eigendommen.
U kunt een normaal testrapport of een aangepast testrapport
verzenden:
– Normaal testrapport: omvat alle routegroepen waarbij de functie

voor testrapporten is ingeschakeld, onafhankelijk van het gebruikte
bestemmingsapparaat voor de communicatie. Het testrapport wordt
verzonden naar het eerste geslaagde bestemmingsapparaat in een
routegroep.

– Aangepast testrapport: u kunt de te testen routegroep en het te
testen doelapparaat selecteren. U kunt één bestemmingsapparaat
per routegroep of alle geconfigureerde bestemmingsapparaten voor
een routegroep testen.

Een normaal testrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Testen om het menu te openen.
4. Druk op Testrapport om het menu te openen.
5. Druk op Normale test.
6. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Het systeem verzendt een normaal testrapport.
7. Sluit het menu met Escape.

Een aangepast testrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Testen om het menu te openen.
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4. Druk op Testrapport om het menu te openen.
5. Druk op Aangepaste test.
6. Selecteer de routegroep die u wilt testen.
7. Selecteer de bestemming die u wilt testen.
8. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Het systeem verzendt een aangepast testrapport.
9. Sluit het menu met Escape.
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16.3.3 Revisies
Met deze functie kunt u de huidige revisie van de firmware van uw
inbraakcentrale bekijken.

De huidige revisie van uw systeem (inbraakcentrale) weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Testen om het menu te openen.
4. Druk op Revisies om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. De informatie over de

huidige revisie wordt weergegeven op het display.
6. Sluit het menu met Escape.
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16.3.4 Meldingstest
Gebruik dit menu om te testen of het beveiligingssysteem persoonlijke
alarmmeldingen kan verzenden naar het bestemmingspad dat is
ingesteld door uw beveiligingsbedrijf.

Meldingen testen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Testen om het menu te openen.
4. Druk op Meldingstest om het menu te openen.
5. Op het bedieningspaneel wordt het eerste juist geconfigureerde

meldingspad weergegeven. Gebruik /NEXT om naar het
gewenste meldingspad te gaan en druk vervolgens op ENTER. De
inbraakcentrale verzendt een testmelding en keert vervolgens terug
naar de tekst voor de inactieve toestand.

16.4 RPS

Gebruik het menu RPS menu voor een verbinding met Remote
Programming Software (RPS). Uw beveiligingsbedrijf gebruikt RPS om
uw beveiligingssysteem te configureren en onderhouden. RPS is
uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele of bevoegde
installateurs.

16.4.1 Antwoorden
Gebruik de optie Antwoorden om de telefonische oproep te
beantwoorden (de telefoon op te nemen) om verbinding te maken met
RPS.
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De menuoptie Antwoorden gebruiken om een inkomende oproep van
RPS te beantwoorden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op RPS om het menu te openen.
4. Druk op Antwoorden om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
Op het bedieningspaneel wordt RPS maakt verbinding… weergegeven.
Vervolgens keert het display terug naar de tekst voor de inactieve
toestand.
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16.4.2 Netwerk Opstellen
Gebruik deze functie om een RPS-sessie te starten met gebruik van een
internetverbinding.

Verbinding maken met RPS via een internetverbinding:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op RPS om het menu te openen.
4. Druk op Netwerk Opstellen om het menu te openen.
5. Druk op Geconfigur. poort om het geprogrammeerde poortnummer

te gebruiken. Het verbindingsproces begint.
6. Als u het poortnummer wilt wijzigen voordat u verbinding maakt,

drukt u op Poort wijzigen. Druk op ENTER. Het verbindingsproces
begint.
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16.4.3 Via telefoon bellen
Gebruik deze functie om RPS te bellen via de telefoonlijn.

Verbinding maken met RPS via de telefoonlijn:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op RPS om het menu te openen.
4. Druk op Via telefoon bellen om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Het verbindingsproces

begint.

16.5 Ga naar gebied

Met de functie Ga naar gebied kunt u taken uitvoeren in een ander
gebied dan het gebied waarin u zich bevindt, zonder dat u naar het
desbetreffende gebied hoeft te gaan. U kunt bijvoorbeeld met het
bedieningspaneel vanaf het kantoorgebied naar het laadruimtegebied
'gaan'. U selecteert het gebied uit een lijst met gebieden waarvoor u
bevoegd bent.

Wanneer u naar een gebied 'gaat', kunt u in dat gebied taken uitvoeren
waarvoor u bevoegd bent. Om een gebied te 'verlaten', drukt u op
[ESC].

Ga naar gebied gebruiken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Naar geb om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
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5. Gebruik /NEXT om de selectie te verplaatsen naar het gebied
waar u naar toe wilt gaan, en druk vervolgens op Naar geb.

16.6 Firmware

Mogelijk heeft uw beveiligingsbedrijf uw beveiligingssysteem zodanig
geconfigureerd dat uw autorisatie vereist is voordat de firmware van het
systeem kan worden bijgewerkt. Gebruik deze actie om autorisatie te
verlenen wanneer dit wordt verzocht door uw beveiligingsbedrijf. Lokale
autorisatie is vereist voor systemen met UL-listing.

Een firmware-update autoriseren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Firmware om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

16.7 Service overbruggen

Om systeemonderhoud mogelijk te maken voor onderhoudspersoneel,
wordt uw beveiligingssysteem geleverd met een speciale optie voor het
overbruggen van zones waarmee u zones uit bedrijf kunt nemen.
Overbrugde zones zijn niet beschermd. Gebruik dit menu om
overbrugde zones weer te geven.

Zones in serviceoverbrugging weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Srv.ovrb om het menu te openen. Op het bedieningspaneel

worden eventuele zones in serviceoverbrugging weergegeven.
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16.8 Menu Toegang

Gebruik het menu Toegang om deuren te besturen.

Wanneer u opties van het menu Toegang opent en het gewenste
deurnummer invoert, wordt op het bedieningspaneel de status van de
deur weergegeven.

Status Betekenis

Roteren De functie Deur roteren is actief (de deur kan worden
geopend tijdens de roteerfunctie).

Ontgrendel
d

De deur is ontgrendeld (u hoeft geen deurverzoek te
activeren of een geldige proximitybadge te tonen).

Beveiligd De deur is beveiligd (de deur kan niet worden geopend
wanneer deze beveiligd is, ook niet als u een geldige
proximitybadge toont).

Fout De deur bevindt zich in een foutstatus. Bel uw
beveiligingsbedrijf.

Vergrendeld De deur is vergrendeld (de deur kan worden geopend
door een geldige proximitybadge te tonen).

Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.
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16.8.1 Deur roteren
Gebruik het menu Deur roteren om toegang toe te staan tijdens de
roteringstijd (de deur kan worden geopend).

Een deur roteren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Toegang om het menu te openen.
4. Druk op Deur cyclus om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt geroteerd.
8. Sluit het menu met Escape.
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16.8.2 Deur ontgrendelen
Gebruik het menu Deur ontgrendelen om een deur te ontgrendelen en
vrije toegang te bieden.

Een deur ontgrendelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Toegang om het menu te openen.
4. Druk op Deur ontgrendelen om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt ontgrendeld.
8. Sluit het menu met Escape.
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16.8.3 Deur vergrendelen
Gebruik het menu Deur vergrendelen om een ontgrendelde deur te
vergrendelen. U kunt dit menu tevens gebruiken om deuren te
vergrendelen die automatisch zijn geopend tijdens een brandalarm.
Wanneer een deur is vergrendeld, moet een gebruiker een kaart tonen
om naar binnen te gaan of vanaf het bedieningspaneel een opdracht
Ontgrendelen of Roteren verzenden om de deur te kunnen openen.

Een deur vergrendelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Toegang om het menu te openen.
4. Druk op Deur vergrendelen om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt vergrendeld.
8. Sluit het menu met Escape.



Control Panels Menu Acties B94x/B93x | nl 89

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.364

16.8.4 Deur beveiligen
Gebruik het menu Deur beveiligen om deuren te beveiligen en de
beveiliging van deuren op te heffen. Een beveiligde deur kan niet
worden geopend door een geldige proximitybadge te tonen of door de
roteringsfunctie te gebruiken.

Een deur beveiligen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Acties om het menu te openen.
3. Druk op Toegang om het menu te openen.
4. Druk op Deur beveiligen om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt beveiligd.
8. Sluit het menu met Escape.



90 nl | Menu Gebruikers B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

17 Menu Gebruikers B94x/B93x

Gebruik het menu Gebruikers om uw eigen PIN-code te wijzigen, nieuwe
gebruikers toe te voegen, bestaande gebruikers te bewerken of
gebruikers te verwijderen.

17.1 PIN-code wijzigen

Gebruik de functie PIN-code wijzigen om uw persoonlijke PIN-code te
wijzigen.
Let op het volgende voordat u begint:
– Kies een nieuwe PIN-code die drie tot zes cijfers bevat. Als u een

PIN-code kiest die hetzelfde cijfer in een opeenvolgende reeks bevat
(bijvoorbeeld '33' in 334697), moet u goed opletten bij het
invoeren.

– Om conflicten met andere PIN-codes en codes voor Uitschakeling
onder dwang te voorkomen, is het in uw beveiligingssysteem niet
toegestaan een PIN-code te wijzigen in een bestaande PIN-code of
in PIN-codes die binnen een bereik van 2 hoger of lager liggen dan
een bestaande PIN-code. Als 1234 bijvoorbeeld een bestaande code
is, is het niet toegestaan de code te wijzigen in 1232, 1233, 1234,
1235 of 1236.

Uw PIN-code wijzigen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebruik.. Druk op PIN-code wijzigen om het menu te

openen.
3. Voer uw huidige PIN-code in en druk op ENTER.
4. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer uw nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op ENTER.
6. Sluit het menu met Escape.
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17.2 Gebruiker toevoegen

Gebruik de functie Gebruiker toevoegen om een PIN-code toe te voegen
aan uw beveiligingssysteem. Voordat u de gebruiker toevoegt, moet u
weten welke gebruikersnummers beschikbaar zijn, welk
bevoegdheidsniveau u wilt toekennen aan de nieuwe PIN-code en in
welke gebieden de code geldig zal zijn.

Aan de hand van gebruikersnummers worden gebruikers geïdentificeerd
in rapporten die vanuit uw beveiligingssysteem worden verzonden. Het
bevoegdheidsniveau is bepalend voor de systeemfuncties waartoe de
PIN-code toegang geeft. Met het gebiedsnummer wordt aangegeven tot
welke delen van uw beveiligingssysteem de PIN-code toegang heeft.
Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf als u niet weet welke
gebruikersnummers, bevoegdheidsniveaus of gebieden beschikbaar zijn.
Voordat u begint:
– Probeer niet PIN-codes toe te voegen zonder dat u de beschikbare

gebruikersnummers kent. Deze nummers mogen niet worden
verward met PIN-codes waarmee gebruikers worden geïdentificeerd
bij uw beveiligingsbedrijf.

– Kies een nieuwe PIN-code die drie tot zes cijfers bevat. Als u een
PIN-code kiest die hetzelfde cijfer in een opeenvolgende reeks bevat
(bijvoorbeeld '33' in 334697), moet u goed opletten bij het
invoeren.

– Om conflicten met andere PIN-codes en codes voor Uitschakeling
onder dwang te voorkomen, is het in uw beveiligingssysteem niet
toegestaan een PIN-code toe te voegen die binnen een bereik van 2
hoger of lager ligt dan een bestaande PIN-code. Als 1234
bijvoorbeeld een bestaande code is, is het niet toegestaan de code
te wijzigen in 1232, 1233, 1234, 1235 of 1236.
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– Kies een bevoegdheidsniveau voor elk gebied. Als u het
bevoegdheidsniveau voor een gebied leeg laat door op ENTER te
drukken zonder iets in te voeren, hebt u met de PIN-code geen
toegang tot de desbetreffende gebied.

Een gebruiker toevoegen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebruik..
3. Druk op Gebruiker toevoegen om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer (1 - 50) in voor de gebruiker die u wilt toevoegen

en druk op ENTER.

De PIN-code van de gebruiker configureren:
1. Druk op PIN-code om de PIN-code in te stellen.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Voer de PIN-code van de gebruiker in en druk op ENTER.
4. Voer de PIN-code nogmaals in en druk op ENTER. Op het

bedieningspaneel wordt PIN-code gewijzigd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

De naam van de gebruiker configureren:
1. Druk op Naam om de naam van de gebruiker te configureren.
2. De B94x biedt een QWERTY-toetsenbord. Bij een B93x moet u

meermaals op een numerieke toets drukken om door de nummers
en letters te scrollen die op de toets worden weergegeven. Om een
spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Voor hoofdletters drukt u
eerst op CMD voordat u de letter invoert. Voor Caps Lock drukt u
op CMDCMD. Om Caps Lock op te heffen, drukt u op
CMDCMDCMD.
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3. Druk op ENTER om de naam op te slaan. Het bedieningspaneel
keert terug naar het vorige menu.

Het gebruikersniveau configureren:
1. Druk op Niveau om een bevoegdheidsniveau toe te wijzen.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Druk op Ja om het standaardbevoegdheidsniveau voor gebied 1 te

wijzigen.
4. Voer het nummer van het bevoegdheidsniveau (1 - 14) in dat u wilt

toewijzen aan de gebruiker en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt Niveau geconfigureerd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

5. Als uw beveiligingssysteem meerdere gebieden heeft, gebruikt u
NEXT en de vorige twee stappen om de niveaus voor de overige
gebieden in te stellen.

Een RADION-handzender of een Inovonics-zender configureren voor de
gebruiker:
1. Druk op Handzend. om een RADION-handzender of een Inovonics-

zender toe te wijzen aan de gebruiker.
2. Als u de RFID handmatig wilt invoeren, drukt u op RFID inv. om de

RFID toe te voegen. Anders voert het bedieningspaneel de RFID
automatisch in het beveiligingssysteem in wanneer u een RADION-
handzender of een Inovonics-zender toevoegt.

3. Druk op ENTER om door te gaan.
4. Voer de RFID in.
5. Druk op Opslaan om de RFID op te slaan en terug te keren naar het

vorige menu.
6. Druk op Toevoegen om een RADION-handzender of een Inovonics-

zender toe te voegen.
7. Druk op Toevoegen om door te gaan.
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8. Op een RADION-handzender drukt u op een willekeurige knop op de
handzender. Op een Inovonics-zender opent u de zender en drukt u
op de RESET-knop, zoals vermeld in de instructies van de fabrikant.
Op het bedieningspaneel wordt Handzender geregistreerd
weergegeven.

9. Als u de zojuist toegevoegde handzender of zender moet vervangen
(als u bijvoorbeeld per ongeluk de verkeerde handzender of zender
hebt toegevoegd), drukt u op Vervangen en vervolgens op
Vervangen, en volgt u de vorige stap.

10. U kunt de toegevoegde handzender of zender verwijderen door te
drukken op Verwijder.

11. Sluit het menu met Escape.

Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.
Een kaart toevoegen aan gebruiker:
1. Druk op Kaart.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Toon de kaart aan de kaartlezer. Op het bedieningspaneel wordt

Toon kaart weergegeven.
4. Als de lezer de kaart juist identificeert, wordt op het

bedieningspaneel Kaart geconfigureerd weergegeven.
5. Sluit het menu met Escape.
Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.
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Voor de gebruiker een taal voor het display van het bedieningspaneel
selecteren:
1. Druk op Taal om de taal van de gebruiker te selecteren.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Selecteer de gewenste taal. Op het bedieningspaneel wordt Taal

geconfigureerd weergegeven, waarna het display terugkeert naar het
vorige menu.

Connectiviteit voor mobiele apps in- en uitschakelen voor de gebruiker:
1. Druk op [Mobiele app] om toegang voor mobiele apps in of uit te

schakelen.
2. Druk op ENTER om door te gaan. De huidige status (ingeschakeld/

uitgeschakeld) wordt weergegeven.
3. Druk op [Inschakelen] of [Uitschakelen] om de instelling te

wijzigen. Op het bedieningspaneel wordt de nieuwe configuratie
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.
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17.3 Gebruiker bewerken

Met de functie Gebruiker bewerken kunt u een gebruiker van uw
beveiligingssysteem bewerken. U moet het gebruikersnummer kennen
voor de gebruiker die u wilt bewerken.

Een bestaande gebruiker bewerken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebruik. om het menu te openen.
3. Druk op Gebruiker bewerken om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer (1 - 50) in voor de gebruiker die u wilt bewerken

en druk op ENTER.
6. Op het bedieningspaneel wordt de naam weergegeven voor het

gebruikersnummer dat u hebt ingevoerd. Druk op Doorgaan.

De PIN-code van de gebruiker configureren:
1. Druk op PIN-code om de PIN-code in te stellen.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Voer de PIN-code van de gebruiker in en druk op ENTER.
4. Voer de PIN-code nogmaals in en druk op ENTER. Op het

bedieningspaneel wordt PIN-code gewijzigd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

De naam van de gebruiker configureren:
1. Druk op Naam om de naam van de gebruiker te configureren.
2. De B94x biedt een QWERTY-toetsenbord. Bij een B93x moet u

meermaals op een numerieke toets drukken om door de nummers
en letters te scrollen die op de toets worden weergegeven. Om een
spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Voor hoofdletters drukt u
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eerst op CMD voordat u de letter invoert. Voor Caps Lock drukt u
op CMDCMD. Om Caps Lock op te heffen, drukt u op
CMDCMDCMD.

3. Druk op ENTER om de naam op te slaan. Het bedieningspaneel
keert terug naar het vorige menu.

Het gebruikersniveau configureren:
1. Druk op Niveau om een bevoegdheidsniveau toe te wijzen.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Druk op Ja om het standaardbevoegdheidsniveau voor gebied 1 te

wijzigen.
4. Voer het nummer van het bevoegdheidsniveau (1 - 14) in dat u wilt

toewijzen aan de gebruiker en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt Niveau geconfigureerd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

5. Als uw beveiligingssysteem meerdere gebieden heeft, gebruikt u
NEXT en de vorige twee stappen om de niveaus voor de overige
gebieden in te stellen.

Een RADION-handzender of een Inovonics-zender configureren voor de
gebruiker:
1. Druk op Handzend. om een RADION-handzender of een Inovonics-

zender toe te wijzen aan de gebruiker.
2. Om een eerder toegevoegde handzender of zender te verwijderen,

drukt u op Verwijder.
3. Om een eerder toegevoegde handzender of zender te vervangen,

drukt u op Vervangen en vervolgens op Vervangen, en volgt u de
volgende stap.
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4. Druk op een RADION-handzender op een willekeurige knop. Op een
Inovonics-zender opent u de zender en drukt u op de RESET-knop,
zoals vermeld in de instructies van de fabrikant. Op het
bedieningspaneel wordt Handzender geregistreerd weergegeven.

5. Om een RADION-handzender of een Inovonics-zender toe te voegen,
drukt u op Toevoegen om door te gaan en volgt u de vorige stap.

6. Als u de RFID handmatig wilt invoeren, drukt u op RFID inv. om de
RFID toe te voegen. Anders voert het bedieningspaneel de RFID
automatisch in het beveiligingssysteem in wanneer u een RADION-
handzender of een Inovonics-zender toevoegt.

7. Druk op ENTER om door te gaan.
8. Voer de RFID in.
9. Druk op Opslaan om de RFID op te slaan en terug te keren naar het

vorige menu.

Een kaart voor de gebruiker toevoegen of vervangen:
1. Druk op Kaart.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Toon de kaart aan de kaartlezer. Op het bedieningspaneel wordt

Toon kaart weergegeven.
4. Als de lezer de kaart juist identificeert, wordt op het

bedieningspaneel Kaart geconfigureerd weergegeven.
5. Sluit het menu met Escape.

Voor de gebruiker een taal voor het display van het bedieningspaneel
selecteren:
1. Druk op Taal om de taal van de gebruiker te selecteren.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
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3. Selecteer de gewenste taal. Op het bedieningspaneel wordt Taal
geconfigureerd weergegeven, waarna het display terugkeert naar het
vorige menu.

Connectiviteit voor mobiele apps in- en uitschakelen voor de gebruiker:
1. Druk op [Mobiele app] om toegang voor mobiele apps in of uit te

schakelen.
2. Druk op ENTER om door te gaan. De huidige status (ingeschakeld/

uitgeschakeld) wordt weergegeven.
3. Druk op [Inschakelen] of [Uitschakelen] om de instelling te

wijzigen. Op het bedieningspaneel wordt de nieuwe configuratie
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.
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17.4 Gebruiker verwijderen

Met de functie Gebruiker verwijderen kunt u een gebruiker verwijderen.

Gebruik deze functie om gebruikers uit het systeem te wissen. Alle
gebruikersgegevens (naam, PIN-code, handzender) worden
onherstelbaar verwijderd. Gebruik de functie Gebruiker bewerken als u
alleen de bevoegdheid van een gebruiker wilt verwijderen (gebruiker
uitschakelen), maar de gegevens van de gebruiker wilt behouden. U
moet het gebruikersnummer kennen voor de PIN-code die u wilt
verwijderen. Aan de hand van de gebruikersnummers worden
gebruikers geïdentificeerd in rapporten die vanuit uw systeem worden
verzonden.

Een gebruiker verwijderen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebruik. om het menu te openen.
3. Druk op Gebr. verwijderen om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer (1 - 50) in voor de gebruiker die u wilt verwijderen

en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel wordt de naam
weergegeven voor het gebruikersnummer dat u hebt ingevoerd.

6. Druk op Doorgaan.
7. Druk op Ja om te bevestigen dat u de geselecteerde gebruiker wilt

verwijderen. Op het bedieningspaneel wordt Gebruiker ##
verwijderd weergegeven, waarna het display terugkeert naar het
vorige menu.

8. Sluit het menu met Escape.
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18 Menu Instellingen B94x/B93x

Gebruik het menu Instellingen om de Controlemodus in of uit te
schakelen, de systeemdatum en -tijd in te stellen, tijdschema's te
bekijken en wijzigen, de helderheid en het volume van het
bedieningspaneel in te stellen, en de tijd aan te geven op het display
van het bedieningspaneel.

18.1 Controlemodus

Met de Controlemodus kunt u bepaalde zones bewaken, terwijl het
beveiligingssysteem is Uitgeschakeld. Telkens wanneer zones verstoord
zijn (een deur of raam wordt geopend), weerklinkt een deurbeltoon op
het bedieningspaneel en wordt de zonetekst gedurende 60 seconden
weergegeven. Op de inbraakcentrale worden in deze modus geen
alarmen gegenereerd, behalve 24-uurs alarmen (brand, paniek,
enzovoort).

Gebruik deze functie in particuliere systemen om uw woning te
bewaken op binnenkomende of uitgaande personen. In commerciële
systemen kan de functie fungeren als deurbelsignaal om u te
waarschuwen wanneer een klant of bezorger uw bedrijfspand
binnenkomt.
De Controlemodus activeren en afsluiten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Controle om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Druk op Inschak. of Uitschak.. Op het bedieningspaneel wordt

aangegeven dat u de Controlemodus hebt in- of uitgeschakeld.
6. Sluit het menu met Escape.
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18.2 Datum/tijd

Op uw beveiligingssysteem moet de juiste tijd en datum zijn ingesteld
om ervoor te zorgen dat geplande gebeurtenissen op het juiste tijdstip
plaatsvinden. Gebruik de functie Datum/tijd om zowel de tijd als de
datum in te stellen. Het beveiligingssysteem gebruikt een 12-uurs AM/
PM-notatie of een 24-uurs notatie (u selecteert de notatie bij de
menuoptie Datumnotatie).

Als uw beveiligingssysteem is geconfigureerd voor automatische
updates van datum/tijd, worden uw wijzigingen mogelijk overschreven
door de update.

De datum en tijd instellen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Dat./tijd om het menu te openen.
4. Druk op Datum instellen om het menu te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Voer de nieuwe datum in in de geselecteerde notatie.
7. Druk op Opslaan/ENTER om de wijziging op te slaan. Op het

bedieningspaneel wordt Datumwijzig. voltooid weergegeven,
waarna het display terugkeert naar het vorige menu.

8. Druk op Tijd instellen om het menu te openen.
9. Druk op Instellen.
10. Voer de nieuwe tijd in in de geselecteerde notatie.
11. Voor B93x-bedieningspanelen met 12-uurs notatie drukt u op AM of

PM.
12. Druk op Opslaan/ENTER om de wijziging op te slaan. Op het

bedieningspaneel wordt Tijdwijzig. voltooid weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.
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13. Sluit het menu met Escape.
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18.3 Tijdschema's

Een tijdschema is een functie die is geprogrammeerd om automatisch
op een gepland tijdstip te worden uitgevoerd door uw
beveiligingssysteem. U kunt de geplande tijd voor tijdschema's wijzigen,
een tijdschema uitschakelen zodat het niet automatisch wordt
uitgevoerd of een eerder uitgeschakeld tijdschema opnieuw starten.
Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf om te bepalen welke
tijdschema's ze hebben geprogrammeerd voor uw systeem.

Het tijdschema selecteren dat u wilt wijzigen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Schema om het menu te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

5. Met /PREV of /NEXT kunt u door de lijst met tijdschema's
bladeren. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven of een
tijdschema is ingeschakeld, uitgeschakeld of nog niet is
geprogrammeerd.

6. Ga door naar Een uitgeschakeld tijdschema inschakelen of Een
ingeschakeld tijdschema uitschakelen.

Een uitgeschakeld tijdschema inschakelen:
1. Druk op Tijdschema inschak. wanneer het tijdschema dat u wilt

inschakelen wordt weergegeven.
2. Druk op Exclusief feestdagen of Inclusief feestdagen.
3. Voer de nieuwe tijd in in de notatie uu:mm.
4. Druk op ENTER om de tijd op te slaan en kies AM of PM.
5. Druk op AM of PM. Op het bedieningspaneel wordt Update schema

voltooid weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige
menu.
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6. Sluit het menu met Escape.

Een ingeschakeld tijdschema uitschakelen:
1. Druk op Tijdschema uitschak. wanneer het tijdschema dat u wilt

uitschakelen wordt weergegeven.
2. Druk op ENTER om het tijdschema uit te schakelen. Op het display

van het bedieningspaneel wordt aangegeven dat het tijdschema is
uitgeschakeld.

3. Sluit het menu met Escape.
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18.4 Bedieningspaneel

Gebruik het menu Bedieningspaneel om de helderheid van het display
van het bedieningspaneel aan te passen, het volume van de toetstoon
aan te passen en de toetstoon in of uit te schakelen.

18.4.1 Helderheid
Gebruik de functie Helderheid om het helderheidsniveau van het display
van het bedieningspaneel aan te passen.

De helderheid van het display van het bedieningspaneel aanpassen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Bedieningspaneel om het menu te openen.
4. Druk op Helderh. om het menu te openen.

5. Gebruik /PREV of /NEXT om het helderheidsniveau aan te
passen. De wijzigingen gaan onmiddellijk in.

6. Sluit het menu met Escape.
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18.4.2 Volume
Gebruik de functie Volume om het volumeniveau van de toetstoon voor
het bedieningspaneel aan te passen.

Het volume van de toetstoon aanpassen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Bedieningspaneel om het menu te openen.
4. Druk op Volume om het menu te openen.

5. Gebruik /PREV of /NEXT om het volumeniveau aan te
passen. De wijzigingen gaan onmiddellijk in.

6. Sluit het menu met Escape.
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18.4.3 Toetstoon
Gebruik de functie Toetstoon om de toetstoon te activeren of
deactiveren.

De toetstoon activeren of deactiveren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Bedieningspaneel om het menu te openen.
4. Druk op Toets drk om het menu te openen.
5. Druk op Inschak. of Uitschak..
6. Sluit het menu met Escape.
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18.4.4 Nachtlicht
Gebruik het menu Nachtlicht om de functie voor het nachtlicht in of uit
te schakelen. De nachtlichtfunctie zorgt voor een gedimde verlichting
van het display en de toetsen wanneer het bedieningspaneel niet actief
is, zodat het bedieningspaneel gemakkelijker te vinden is in een
donkere ruimte.

De nachtlichtfunctie in- of uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Bedieningspaneel om het menu te openen.
4. Druk op Nachtlcht om het menu te openen.
5. Druk op Inschak. of Uitschak..
6. Sluit het menu met Escape.
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18.4.5 Aanwezigheid (alleen B94x)
Het bedieningspaneel maakt gebruik van de aanwezigheidssensor om
de helderheid van het display te verhogen wanneer u nadert.

De aanwezigheidssensor in- of uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Instell. om het menu te openen.
3. Druk op Bedieningspaneel om het menu te openen.
4. Druk op Aanw.heid om het menu te openen.
5. Druk op Inschak. of Uitschak..
6. Sluit het menu met Escape.
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19 Menu Snelkoppelingen B94x/B93x

Gebruik snelkoppelingen voor snelle toegang tot vaak gebruikte
functies.

Een snelkoppeling gebruiken:

1. Druk vanuit het Hoofdmenu op Snelkopp. of druk op /
Snelkopp. tijdens de weergave van tekst voor de inactieve toestand.

2. Druk op de schermtoets voor de gewenste snelkoppeling. Als er
meer dan vier snelkoppelingen beschikbaar zijn, licht de toets NEXT
op en kunt u deze gebruiken om extra snelkoppelingen weer te
geven.
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20 Menu Gebeurtenissen B94x/B93x

Gebruik het menu Gebeurtenissen om het gebeurtenisgeheugen weer te
geven of te wissen, of om het gebeurtenissenlogboek weer te geven.

20.1 Gebeurtenisgeheugen weergeven

In het beveiligingssysteem worden gebeurtenissen opgeslagen die
hebben plaatsgevonden sinds het geheugen voor het laatst is gewist.
Gebruik Gebeurtenisgeheugen weergeven om de gebeurtenissen te
bekijken die niet eerder zijn gewist. Telkens wanneer u het
beveiligingssysteem inschakelt, wordt het gebeurtenisgeheugen gewist.

Het gebeurtenisgeheugen weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebeurt. om het menu te openen.
3. Druk op Geb.geheugen weerg. om het menu te openen.
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20.2 Gebeurtenisgeheugen wissen

Gebruik de functie Gebeurtenisgeheugen wissen om het
gebeurtenisgeheugen te wissen zonder dat u het beveiligingssysteem
moet uitschakelen en weer inschakelen.

Het gebeurtenisgeheugen wissen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebeurt. om het menu te openen.
3. Druk op Gebeurtenisgeheugen wissen om het menu te openen.
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20.3 Logboek weergeven

Gebruik de functie Logboek weergeven om gebeurtenissen te
controleren die zijn opgeslagen in uw beveiligingssysteem. Door
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan te controleren, kunt u
mogelijk problemen identificeren. Gebeurtenissen worden in het
geheugen van de inbraakcentrale opgeslagen in de volgorde waarin ze
zich hebben voorgedaan, en voorzien van tags met de datum en tijd.

Het logboek weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op Gebeurt. om het menu te openen.
3. Druk op Logboek weergeven om het menu te openen. Op het

bedieningspaneel wordt Voer begindatum in weergegeven.
Om een deel van het logboek weer te geven, voert u de datum
(MM/DD/JJ) in waarop u de controle wilt laten beginnen. Druk op
ENTER.
Om het volledige logboek vanaf de nieuwste gebeurtenis weer te
geven, drukt u op Ga naar laatste geb. zonder een begindatum in
te voeren. De datum en tijd van de meest recente gebeurtenis

worden weergegeven. Met /PREV of /NEXT kunt u door de
gebeurtenissen navigeren.

4. Sluit het menu met Escape.
-Opmerkingen-
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21 Bedieningsoverzicht van B92x-
bedieningspaneel

GAS

A1 Lobby

Ready to turn on

8 7 6

9

5

10

1 2 3

4

Referentie
nummer

Beschrijving

1 Alfanumeriek display (zie Overzicht van display, pagina
120)

2 Toetsen PREV en NEXT

3 Toets ENTER

4 Toetsen ALL, PART en BYPASS

5 Toets MENU

6 Toets CMD (Command, oftewel Opdracht)
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Referentie
nummer

Beschrijving

7 Toets ESC (Escape)

8 Toets HELP

9 Programmeerbare functietoetsen

10 Statusindicatoren (zie Overzicht van statusindicatoren,
pagina 121)

Uw beveiligingssysteem biedt snelle toegang tot functies via de menu's
van het bedieningspaneel.

Druk op MENU om menu's te openen bij een B92x. Druk op PREV of
NEXT om door de lijst met functies te bladeren die zijn
geprogrammeerd door uw beveiligingsbedrijf. Om de functie die op het
display wordt weergegeven te starten, drukt u op ENTER of op de
bijbehorende numerieke toets, zoals aangegeven in de instructies op
het display (bijvoorbeeld Druk op 2 voor menu Status). Druk op ESC om
een specifiek menu af te sluiten en terug te gaan naar het vorige niveau.
Houd de toets ESC ingedrukt om vanuit een willekeurig niveau in de
menustructuur terug te gaan naar tekst voor de inactieve toestand.

Het bedieningspaneel heeft een menu Snelkoppelingen voor snelle
toegang tot de meest gebruikte functies. Uw beveiligingsbedrijf heeft
deze snelkoppelingen voor u geprogrammeerd. Voor toegang tot
snelkoppelingen drukt u op MENU en vervolgens op [6].

Mijn snelkoppelingen zijn:
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___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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21.1 Overzicht van toetsen

Elk bedieningspaneel heeft 10 cijfertoetsen, 7 functietoetsen en 6
navigatietoetsen. Wanneer op een toets wordt gedrukt, gaat de
achtergrondverlichting aan en wordt de toetstoon (korte pieptoon)
weergegeven. De functietoetsen omvatten programmeerbare
functietoetsen en toetsen om inschakelen/overbrugging in te schakelen
met één druk op de knop.

21.1.1 Beschrijving van toetsen
MENU
Gebruik de toets MENU om het hoofdmenu van het bedieningspaneel te
openen. Druk op MENU[6] om het menu Snelkoppelingen te openen.
Snelkoppelingen bieden de snelste manier om de meest gebruikte
functies te gebruiken.

ALLE, GEDEELTELIJK en OVERBRUGGEN
Gebruik de toets ALL om uw systeem in te stellen op Alle Aan. Gebruik
de toets PART om uw systeem in te stellen op Gedeeltelijk Aan. Gebruik
de toets BYPASS om het menu voor het overbruggen van zones te
openen.

ENTER
Gebruik de toets BYPASS om de invoer van uw PIN-code of van andere
nummers te voltooien, of om Ja te antwoorden op een verzoek van het
bedieningspaneel.
ESC
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De toets ESC (Escape) heeft twee toepassingen. Ten eerste kunt u de
toets ESC (Escape) gebruiken om menu's en functies af te sluiten.
Daarnaast kunt u de toets gebruiken als Backspace bij het invoeren van
namen en nummers.

CMD
Gebruik de toets CMD (Command, oftewel Opdracht) in combinatie
met een of twee numerieke toetsen om functies uit te voeren.

PREV en NEXT
Gebruik de toetsen PREV en NEXT om door menu's of menuopties te
bladeren.
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21.2 Overzicht van display

Het bedieningspaneel maakt gebruik van woorden, cijfers en
pictogrammen om de status van het beveiligingssysteem aan te geven.
Als meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel
elke gebeurtenis in volgorde van prioriteit.

Het bedieningspaneel heeft een helder LCD-display (liquid crystal
display) van twee regels.
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21.3 Overzicht van statusindicatoren

De statusindicatoren op het bedieningspaneel bieden u een snel visueel
overzicht, zodat u kunt zien hoe uw systeem functioneert.

Gereed voor Inschakeling. Met het groene vinkje wordt
aangegeven of het systeem klaar is om te worden Ingeschakeld.

– Constant AAN. Alle zones zijn normaal en het systeem is
klaar om te worden Ingeschakeld.

– UIT. Een of meer zones zijn verstoord en het systeem is niet
klaar om te worden Ingeschakeld.

Aan (Ingeschakeld). Met het rode hangslot wordt aangegeven of
het systeem is Ingeschakeld.

– Constant AAN. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er zijn
geen alarmen.

– Knipperend. Alle gebieden zijn Ingeschakeld en er is een
actief alarm.

– UIT. Een of meer partities zijn uitgeschakeld.

Probleem. De gele waarschuwing brandt als er een probleem is.

– Constant AAN. Er is een systeem-, apparaat- of
zoneprobleem.

– UIT. Er zijn geen systeem-, apparaat- of zoneproblemen.
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GAS. Met het blauwe GAS wordt een gasalarm aangegeven.

– Knipperend. Er is een gasalarm in een gebied. U moet het
pand onmiddellijk verlaten als er een gasalarm is.

– UIT. Er is geen gasalarm binnen het bereik van het
bedieningspaneel.

Voeding. Met de blauwe voedingsstekker wordt aangegeven of
de inbraakcentrale AC-voeding heeft.

– Constant AAN. De inbraakcentrale heeft netspanning.

– Knipperend. De inbraakcentrale heeft geen netspanning en
werkt op de accu.

– UIT. De inbraakcentrale heeft geen voeding.



Control Panels
Bedieningsoverzicht van B91x-bedieningspaneel |

nl
123

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.364

22 Bedieningsoverzicht van B91x-
bedieningspaneel

A1 Lobby

Ready to turn on

1 2 3

4

7 8

0

9

5 6

PREV  (p) ENTER  (▬) NEXT  (q)

ESC  (Ø) CMD  (#)

76

5

4

3

2

1
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Beschrijving referentienummers voor de afbeelding van het

overzicht van het bedieningspaneel

Referen
tienum

mer

Beschrijving B915-
toets

B915I-toets

1 Alfanumeriek display n.v.t. n.v.t.

2 Statuspictogrammen n.v.t. n.v.t.

3 Toets Vorige: hiermee bladert u
naar het vorige menu of de
vorige menuoptie.

PREV [ ▲ ]

4 Enter-toets: hiermee voltooit u
uw invoer, selecteert u een
menuoptie of antwoordt u Ja.

ENTER [ - ]

5 Toets Volgende: hiermee
bladert u naar het volgende
menu of de volgende
menuoptie.

NEXT [ ▼ ]

6 Escape-toets: hiermee sluit u
een menu of functie af of wist u
het teken links van de cursor
(Backspace).

ESC [ ✱ ]

7 Command-toets: in combinatie
met numerieke toetsen voert u
hiermee opdrachten (functies)
uit.

CMD [ # ]
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Uw beveiligingssysteem biedt snelle toegang tot functies via de menu's
van het bedieningspaneel.

Om het hoofdmenu te openen, drukt u op CMD[8]. Druk op PREV of
NEXT om door de lijst met functies te bladeren die zijn
geprogrammeerd door uw beveiligingsbedrijf. Om de functie die op het
display wordt weergegeven te starten, drukt u op ENTER of op de
bijbehorende numerieke toets, zoals aangegeven in de instructies op
het display (bijvoorbeeld, Druk op 2 voor menu Status). Druk op ESC om
een specifiek menu af te sluiten en terug te gaan naar het vorige niveau.
Houd de toets ESC ingedrukt om vanuit een willekeurig niveau in de
menustructuur terug te gaan naar tekst voor de inactieve toestand.

Het bedieningspaneel heeft een menu Snelkoppelingen voor snelle
toegang tot de meest gebruikte functies. Uw beveiligingsbedrijf heeft
deze snelkoppelingen voor u geprogrammeerd. Om Snelkoppelingen te
openen, drukt u op CMD[8][6].

Mijn snelkoppelingen zijn:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

22.1 Overzicht van toetsen

Elk bedieningspaneel heeft 10 numerieke toetsen en vijf functietoetsen:
ESC, CMD, PREV, NEXT en ENTER. Wanneer op een toets wordt
gedrukt, wordt de achtergrondverlichting ingeschakeld en klinkt de
toetstoon (korte pieptoon).
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22.1.1 Beschrijving van toetsen
ESC
De toets ESC (Escape) heeft twee toepassingen. Ten eerste kunt u de
toets ESC (Escape) gebruiken om menu's en functies af te sluiten.
Daarnaast kunt u de toets gebruiken als Backspace bij het invoeren van
namen en nummers.

CMD
Gebruik de toets CMD (Command, oftewel Opdracht) in combinatie
met een of twee numerieke toetsen om functies uit te voeren.

PREV en NEXT
Gebruik de toetsen PREV en NEXT om door menu's of menuopties te
bladeren.

ENTER
Gebruik de toets ENTER om het invoeren van uw PIN-code te voltooien,
een menuoptie te selecteren of Ja te antwoorden op een verzoek van
het bedieningspaneel.

22.2 Overzicht van display

Het bedieningspaneel maakt gebruik van woorden, cijfers en
pictogrammen om de status van het beveiligingssysteem aan te geven.
Als meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel
elke gebeurtenis in volgorde van prioriteit.
Het bedieningspaneel heeft een helder LCD-display (liquid crystal
display) van twee regels.
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22.3 Overzicht van statusindicatoren

De statusindicatoren op de bedieningspanelen geven een snel visueel
overzicht om te zien hoe uw systeem functioneert.

Status Gedeeltelijk Aan
– Groen. Klaar om gedeeltelijk In te schakelen.
– Rood. Gedeeltelijk aan (gedeeltelijk ingeschakeld).

Voeding. De blauwe voedingsstekker geeft aan of de
inbraakcentrale AC-voeding heeft.
– Constant AAN. Er is netspanning voor de

inbraakcentrale.
– Knipperend. Er is geen netspanning voor de

inbraakcentrale en de inbraakcentrale werkt op de
accu.

– UIT. Er is geen voeding voor de inbraakcentrale.

Probleem. De gele waarschuwing brandt als er een
probleem is.
– Constant AAN. Er is een systeem-, apparaat- of

zoneprobleem.
– UIT. Er zijn geen systeem-, apparaat- of zoneproblemen.

Status Alle Aan.
– Groen. Klaar om Alle in te schakelen.
– Rood. Alle aan (alle ingeschakeld).
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23 Menustructuur B92x/B91x

Het bedieningspaneel biedt een gebruiksvriendelijke menustructuur.
Druk op MENU om de menustructuur te openen op een B92x of op
CMD[8] op een B91x. Elke menuoptie heeft een nummer.

Op elk niveau kunt u op het nummer voor het gewenste menu drukken,
als u het kent. Anders gebruikt u PREV of NEXT om uw opties op dat
niveau te bekijken, en drukt u vervolgens op ENTER wanneer u de
gewenste menuoptie ziet.

In de afbeelding van de menustructuur op de volgende pagina ziet u de
menustructuur en de bijbehorende nummers voor elke menuoptie.
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1: Aan/uit

1: Alle Aan

2: Ged. Aan

3: Uit

4: Sluit.tijd 
verl.

5: Over-
bruggen

1: Alle Aan 
Vertrag.

2: Onm. 
Alle Aan

3: Alle Aan 
select.

1: Ged. 
Insch. vertr.

2: Ged. 
Insch. onmid.

3: Ged. Aan 
select.

1: Uitschakelen

2: Uitschak. 
select.

2: Status

1: Gebiedsta-
tus weerg.

2: Zonestatus 
weerg.

3: Status-
rapp. verz.

3: Acties

1: Sensoren 
resetten

2: Uitgang 
wijzigen

3: Testen

4: RPS

5: Gebied

1: Looptest

2: Test-
rapport

6: Firmware 
bijwerken

7: Serv.-over-
br. wrgv

8: Toegang

1: Deur 
roteren

2: Deur 
ontgrendelen

3: Revisies 
weergeven

4: Testmelding

1: Antwoorden

2: Menu 
Opstellen

3: Bellen 
via telef.

3: Deur 
vergrendelen

4: Deur 
beveiligen

1: Zones 
overbruggen

2: Overbrug-
gen van zones 

ongedaan 
maken

1: Normaal 
testrapport

2: Aangepast 
testrapport
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4: Gebruikers

1: PIN-code 
wijzigen

2: Gebr. 
toevoegen

3: Gebr. 
bewerken

4: Gebr. 
verwijderen

1: PIN-code 
configur.

2: Naam 
configur.

3: Niveau 
configur.

4: Handzend. 
config.

5: Kaart 
configurer.

6: Taal con-
figur.

5: Instellingen

1: Controle-
mod. wijz.

2: Datum/tijd

3: Schema 
wijzigen

4: Config. 
bed.paneel

5: Standaard-
tekst

1: Datum 
centr. inst.

2: Tijd 
centr. inst.

3: Datum/
tijd weerg.

4: Datum-
not. inst.

1: Helderheid 
aanpas.

2: Volume 
aanpassen

3: Toetstoon 
uitsch.

4: Nachtlicht 
inst.

6: Snelkop-
pelingen

7: Gebeur-
tenissen

1: Gebeurtenis 
weergeven

2: Gebeur-
tenis wissen

3: Logboek 
weergeven

Opdrachten
Met de toets CMD plus de opdracht met een of twee cijfers kunt u
functies starten.
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Als u het opdrachtnummer kent, drukt u op de toets CMD en vervolgens
op de een of twee cijfers voor de opdracht.

Bericht!

Nadat u op CMD drukt, kunt u /PREV of /NEXT
gebruiken om door de lijst met opdrachten te navigeren en
op ENTER drukken wanneer u de gewenste opdracht ziet.

In de volgende tabel kunt u de beschikbare opdrachten raadplegen.

Opdracht Functie

CMD 0 Overbruggen

CMD 0 0 Overbruggen ongedaan maken

CMD 1 Alle aan (met vertraging)

CMD 1 1 Alle Aan, onmiddellijk

CMD 2 Gedeeltelijk Aan, onmiddellijk

CMD 3 Gedeeltelijk Aan (met vertraging)

CMD 4* Probleemzoemers stoppen

CMD 4 0 Alarmen weergeven

CMD 4 1* Testrapport

CMD 4 2* Statusrapport
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Opdracht Functie

CMD 4 3* RPS-antwoord

CMD 4 4* Inbraaklooptest

CMD 4 5* Datum en tijd wijzigen

CMD 4 6*# Menu Deurbewaking

CMD 4 7 Sensoren resetten

CMD 4 9* Weergave wijzigen

CMD 5 0 Ga naar gebied

CMD 5 1 Sluitingstijd verlengen

CMD 5 2* Tijdschema-menu

CMD 5 3 Gebruiker verwijderen

CMD 5 4* Menu Uitgangen wijzigen

CMD 5 5 PIN-code wijzigen

CMD 5 6 Gebruiker toevoegen

CMD 5 8* Brandlooptest

CMD 5 9 Revisie weergeven

CMD 6 Controlemodus

CMD 7*~ Speciale waarschuwing
___________________
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Opdracht Functie

CMD 8 Hoofdmenu openen

CMD 9*~ Speciale waarschuwing
___________________

*Firmware v3.0x of hoger is vereist. #Alleen B9512G/B8512G . ~Zoals
geconfigureerd door uw beveiligingsbedrijf.
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24 Menu Aan/Uit B92x/B91x

Gebruik het menu Aan/Uit om gebieden op Alle Aan of Gedeeltelijk Aan
te zetten, om gebieden Uit te schakelen, om sluitingstijd te verlengen of
om zones te overbruggen.

Wanneer u het beveiligingssysteem Inschakelt, is er een uitlooptijd
waarbinnen u het gebied kunt verlaten zonder dat de inbraaktoon klinkt.
Wanneer u een gebied van een beveiligingssysteem betreedt dat is
Ingeschakeld, is er een inloopvertraging waarmee u de tijd hebt om het
systeem Uit te schakelen.

24.1 Menu Alle Aan

Gebruik het menu Alle Aan om voor gebieden Alle Aan in te stellen.
Wanneer u een gebied instelt op Alle Aan, worden alle zones in dat
gebied Ingeschakeld, bijvoorbeeld alle deuren, alle ramen en alle
bewegingssensoren.

24.1.1 Alle Aan
Wanneer u een gebied op Alle Aan zet, worden alle zones in het gebied
Ingeschakeld en wordt een inloop- en uitloopvertraging geboden. U kunt
bijvoorbeeld de gebieden Inschakelen en het pand verlaten via een deur
(binnen de uitlooptijd) zonder dat een alarmgebeurtenis wordt
gegenereerd. Wanneer u het gebied op Alle Aan zet, wordt op het
display weergegeven hoeveel seconden uitlooptijd resteren om het
beschermde gebied te verlaten. Verlaat het pand voordat de uitlooptijd
is verstreken.
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Wanneer het pand wordt verlaten nadat de uitlooptijd is verstreken,
start de inloopvertraging. Ook kan hierdoor een alarm op een apparaat
in de binnenruimte worden veroorzaakt. Voer uw PIN-code in om het
systeem Uit te schakelen.
Gebieden instellen op Alle Aan:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Druk op [1] of ENTER om het menu Alle Aan te openen.
4. Druk op [1] of ENTER om Alle Aan Vertraging te selecteren.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Nu verlaten! weergegeven en klinkt een signaal tijdens de
uitlooptijd.

6. Verlaat het gebied of voer uw PIN-code in om te voorkomen dat het
systeem wordt Ingeschakeld. Als u uw systeem op Alle Aan zet en
het systeem niet afsluit, schakelt het systeem automatisch over
naar Gedeeltelijk Aan.
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24.1.2 Alle Aan Onmiddellijk
Wanneer een gebied op Alle Aan Onmiddellijk wordt gezet, worden alle
zones Ingeschakeld zonder inloop- of uitloopvertraging. Wanneer voor
gebieden Alle Aan Onmiddellijk is geactiveerd, wordt door een
verstoring van elke zone (bijvoorbeeld door een deur te openen)
onmiddellijk een alarmgebeurtenis opgewekt.

Gebieden op Alle Aan Onmiddellijk zetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Druk op [1] of ENTER om het menu Alle Aan te openen.
4. Ga met NEXT naar de optie Alle Aan Onmiddellijk en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken. Op het bedieningspaneel wordt
Alle aan weergegeven.

5. Om het beveiligingssysteem Uit te schakelen, voert u uw PIN-code
in en drukt u op ENTER.
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24.1.3 Gebied selecteren (menu Alle Aan)
Gebruik Alle Aan Selecteren om afzonderlijke gebieden te selecteren om
deze op Alle Aan of Alle Aan Onmiddellijk te zetten. U kiest gebieden uit
een lijst met gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Een specifiek gebied Inschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Druk op [1] of ENTER om het menu Alle Aan te openen.
4. Ga met NEXT naar het menu Alle Aan Selecteren en druk op ENTER.

U kunt ook op [3] drukken.
5. Gebruik NEXT en ENTER om de optie Aan Onmiddellijk of Aan

Vertraging te selecteren. Het bedieningspaneel reageert op basis
van uw selectie.
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24.2 Menu Gedeeltelijk Aan

Gebruik het menu Gedeeltelijk Aan om gebieden op Gedeeltelijk Aan te
zetten. Als u een gebied instelt op Gedeeltelijk Aan, worden slechts
enkele van de zones Ingeschakeld, dus slechts een deel van het
systeem. Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem bijvoorbeeld zodanig
configureren dat wanneer u de functie Gedeeltelijk Aan gebruikt, alleen
de buitendeuren en -ramen worden Ingeschakeld, en de
bewegingssensoren binnen niet.

24.2.1 Gedeeltelijk Aan
Wanneer een gebied wordt ingesteld op Gedeeltelijk Aan, worden
enkele zones in het gebied (of een deel van het systeem) Ingeschakeld
en worden inloop- en uitloopvertraging geboden. U kunt bijvoorbeeld
het gebied Inschakelen en het pand verlaten via een deur (binnen de
uitlooptijd) zonder dat een alarmgebeurtenis wordt gegenereerd.

De omtrek Inschakelen met een uitlooptijd:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar de optie Gedeeltelijk Aan en druk op ENTER. U

kunt ook op [2] drukken.
4. Druk op [1] of ENTER om de optie Gedeeltelijk Aan Vertraging te

openen. Op het bedieningspaneel wordt Ged. Aan Vertrag.
weergegeven.

5. Om het systeem Uit te schakelen, voert u uw PIN-code in en drukt u
op ENTER.
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24.2.2 Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk
Wanneer een gebied wordt ingesteld op Gedeeltelijk Aan, worden
enkele zones in het gebied (of een deel van het systeem) Ingeschakeld
zonder inloop- of uitloopvertraging. Wanneer het gebied is ingesteld op
Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk, wordt bij verstoring van een Gedeeltelijk
Aan-zone (bijvoorbeeld het openen van een deur) onmiddellijk een
alarmgebeurtenis gemaakt.

Het systeem op Gedeeltelijk Aan zonder vertraging zetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar de optie Gedeeltelijk Aan en druk op ENTER. U

kunt ook op [2] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar de optie Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk te

gaan en druk op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt Ged. Aan Onmidd. weergegeven.
6. Om het systeem Uit te schakelen, voert u uw PIN-code in en drukt u

op ENTER.
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24.2.3 Gebied selecteren (menu Gedeeltelijk Aan)
Gebruik Gedeeltelijk Aan Selecteren om afzonderlijk gebied te kiezen
waarvoor u Gedeeltelijk Aan of Gedeeltelijk Aan Onmiddellijk wilt
instellen. U kiest gebieden uit een lijst met gebieden waarvoor u
bevoegd bent.

Afzonderlijke gebieden instellen op Gedeeltelijk Aan:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar de optie Gedeeltelijk Aan en druk op ENTER. U

kunt ook op [2] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar het menu Gedeeltelijk Aan Selecteren te

gaan en druk op ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
5. Gebruik NEXT en ENTER om de optie Aan Onmiddellijk of Aan

Vertraging te selecteren. Het bedieningspaneel reageert op basis
van uw selectie.
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24.3 Menu Uit

U kunt gebieden eenvoudig Uitschakelen door uw PIN-code in te voeren
of het menu Uit te gebruiken. Met beide opties schakelt u alle gebieden
Uit waarvoor u bevoegd bent.

U moet uw persoonlijke PIN-code invoeren en naar binnen gaan via een
aangewezen ingangsdeur om een direct alarm te voorkomen. Wanneer
de deur wordt geopend, start de inloopvertragingstijd en weerklinkt op
het bedieningspaneel een pulserende pieptoon om u eraan te
herinneren dat u het systeem moet Uitschakelen. Voer uw PIN-code in
voordat de inloopvertragingstijd is verstreken.

Als u via de verkeerde deur naar binnen gaat of het systeem niet
Uitschakelt voordat de inloopvertragingstijd verstrijkt, wordt een alarm
geactiveerd. In dit geval schakelt u het alarm Uit (door uw persoonlijke
PIN-code in te voeren en te drukken op ENTER) en belt u uw
beveiligingsbedrijf om hen te informeren dat er geen sprake is van een
noodsituatie.

Het beveiligingssysteem Uitschakelen met uw PIN-code:
1. Voer uw persoonlijke PIN-code in.
2. Druk binnen 8 seconden na het invoeren van uw PIN-code op

ENTER. Het display keert terug naar tekst voor de inactieve
toestand.

24.3.1 Uitschakelen
Met het menu Uitschakelen kunt u alle gebieden Uitschakelen waarvoor
u bevoegd bent.
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Gebieden Uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar het menu Uit en druk op ENTER. U kunt ook op

[3] drukken.
4. Druk op [1] of ENTER om het menu Uit te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Het display keert terug naar

tekst voor de tekst voor de inactieve toestand.

24.3.2 Uitschakelen Selecteren
Gebruik Uitschakelen Selecteren om afzonderlijke gebieden te kiezen
die u wilt Uitschakelen. U kiest gebieden uit een lijst met gebieden
waarvoor u bevoegd bent.

Een specifiek gebied Uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar het menu Uit en druk op ENTER. U kunt ook op

[3] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar het menu Uitschakelen Selecteren te gaan

en druk op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
5. Gebruik NEXT en ENTER om een gebied te selecteren.
6. Druk op ENTER om uw geselecteerde gebied Uit te schakelen.
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24.4 Sluitingstijd verlengen

Uw beveiligingsbedrijf kan uw systeem zo programmeren dat u het
systeem moet Inschakelen binnen een sluitingsperiode. Een
sluitingsperiode  is een door uw beveiligingsbedrijf geprogrammeerde
tijdsduur. Uw beveiligingsbedrijf stelt een vaste tijdsduur in voor de
sluitingsperiode. Daarnaast kan uw beveiligingsbedrijf uw systeem
zodanig programmeren dat het automatisch wordt Ingeschakeld aan het
einde van de periode.

Gebruik de optie Sluitingstijd verlengen wanneer u langer moet blijven
dan de geplande sluitingstijd. Als u de sluitingstijd niet verlengt en het
systeem voor het geplande tijdstip niet Inschakelt, maakt het systeem
een gebeurtenis voor een late sluiting.

Aan het begin van de sluitingsperiode klinkt op het bedieningspaneel
een pieptoon en wordt Sluit nu weergegeven om u eraan te herinneren
dat u het systeem moet Inschakelen. Deze melding blijft op het display
staan tot u het systeem Inschakelt, de sluitingsperiode afloopt of u de
sluitingstijd verlengt. In het geval van een alarm- of probleemconditie
worden in plaats van dit bericht alarm- of probleemgebeurtenissen
weergegeven. Als de alarm- of probleemconditie voor het einde van de
sluitingsperiode wordt opgelost, wordt de melding Sluit nu weer op het
display van het bedieningspaneel weergegeven.

Wanneer u op ESC drukt, stopt de pieptoon en wordt het bericht gewist
voor de duur van 10 minuten. Als u uw systeem na 10 minuten niet hebt
Ingeschakeld of de sluitingstijd niet hebt verlengd, worden de melding
Sluit nu en de pieptoon weer hervat. Om de sluitingsperiode te
verlengen, voert u de nieuwe tijd in waarop de herinneringstoon moet
beginnen. Deze tijd is het nieuwe begin van de sluitingsperiode.
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Wanneer de waarschuwingstoon weerklinkt, kunt u:
– Het pand verlaten voor het einde van de sluitingsperiode door op

ESC te drukken om het signaal te stoppen, het systeem In te
schakelen en weg te gaan.

– Blijven tot na het geplande einde van de sluitingsperiode door deze
functie te gebruiken om de sluitingsperiode te verlengen.

De sluitingstijd verlengen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar het menu Sluitingstijd verlengen en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Bericht!
De periode kan niet worden verlengd tot na middernacht.
Het systeem kan niet worden Ingeschakeld als zones niet
normaal zijn.
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24.5 Menu Overbruggen

Gebruik het menu Overbruggen om zones tijdelijk uit het
beveiligingssysteem te verwijderen of om ze weer in het systeem te
plaatsen. Bij overbrugde zones worden geen alarm- of
probleemgebeurtenissen gemaakt, geen indringers gedetecteerd en
kunnen geen rapporten worden verzonden. Als u bijvoorbeeld een raam
open wilt laten en het systeem wilt Inschakelen, overbrugt u de
raamzone en schakelt u vervolgens het systeem In.

24.5.1 Overbruggen
U kunt zones overbruggen wanneer een gebied is Uitgeschakeld. Zones
blijven overbrugd tot u het overbruggen ongedaan maakt of sommige
zones terugkeren wanneer het gebied wordt Uitgeschakeld. Wees
voorzichtig bij het gebruik van de overbruggingsfunctie voor zones,
aangezien door het overbruggen van een zone het beveiligingsniveau
vermindert.

Een zone overbruggen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar het menu Overbruggen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
4. Druk op [1] of ENTER om het menu Zones overbruggen te openen.
5. Selecteer een te overbruggen zone.
6. Druk op ESC om het menu te sluiten.



146nl | Menu Aan/Uit B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

24.5.2 Overbruggen ongedaan maken
Wanneer het overbruggen van een zone ongedaan wordt gemaakt,
wordt de overbrugde zone weer toegevoegd aan het
beveiligingssysteem, zodat de zone weer kan reageren op probleem- en
alarmcondities.

Het overbruggen van een zone ongedaan maken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Druk op [1] of ENTER om het menu Aan/Uit te openen.
3. Ga met NEXT naar het menu Overbruggen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar het menu Overbruggen ongedaan maken te

gaan en druk op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Selecteer een te overbruggen zone.
7. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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25 Menu Status B92x/B91x

Gebruik het menu Status om de status van gebieden of zones weer te
geven of een statusrapport te verzenden.

25.1 Gebiedsstatus weergeven

Met de gebiedsstatus wordt de Aan/Uit-status weergegeven voor
gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Gebiedsstatus weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Status en druk op ENTER. U kunt

ook op [2] drukken.
3. Druk op [1] of ENTER om het menu Gebiedsstatus weergeven te

openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het display wordt de

status van de verschillende gebieden weergegeven. Bijvoorbeeld A1:
Uit.

5. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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25.2 Zonestatus weergeven

Met de functie Zonestatus weergeven toont u de status (normaal, open
of kortgesloten) voor alle gebieden waarvoor u bevoegd bent.

Zonestatus weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Status en druk op ENTER. U kunt

ook op [2] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Zonestatus weergeven en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
4. Op het display worden de verschillende zones in het systeem

weergegeven. Gebruik PREV of NEXT om door de lijst met zones en
de status van de verschillende zones te bladeren.

5. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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25.3 Statusrapport verzenden

Met de functie Statusrapport verzenden wordt een compleet rapport
van de systeemstatus naar uw beveiligingsbewakingsbedrijf verzonden.
Met statusrapporten worden ze mogelijk gewezen op potentiële
problemen.

Een statusrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Status en druk op ENTER. U kunt

ook op [2] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Statusrapport verzenden en druk

op ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. De inbraakcentrale stuurt

een statusrapport naar uw beveiligingsbedrijf.
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26 Menu Acties B92x/B91x

Gebruik het menu Acties om sensoren te resetten, uitgangen te
wijzigen, het testmenu te bekijken, het RPS-menu te bekijken, naar een
gebied te gaan, de firmware van het systeem bij te werken of zones met
serviceoverbruggingen weer te geven.

26.1 Resetten

Voor detectieapparaten, zoals rook- en schokmelders, kan een
resetactie vereist zijn om weer normaal te kunnen werken. Bij deze
functie wordt de voeding van deze apparaten tijdelijk onderbroken om
ze te resetten.

Sensoren resetten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Druk op [1] of ENTER om de sensoren te resetten met de optie

Resetten.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het display wordt

Sensoren worden gereset Even geduld... weergegeven gedurende
ongeveer 3 seconden, waarna het display wordt gewist en
terugkeert naar de tekst voor de inactieve, Uitgeschakelde toestand.

Als u deze functie invoert en de melder of sensor tijdelijk wordt gereset,
maar vervolgens terugkeert naar een storingsconditie, is het mogelijk
dat de condities die de activering veroorzaakten nog steeds aanwezig
zijn of dat de melder defect is. Controleer het pand om u ervan te
verzekeren dat er geen rook, brand of ander gevaar is.
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Als u de melder of sensor niet kunt resetten, neemt u contact op met
uw beveiligingsbedrijf.

26.2 Uitgangen

Uw beveiligingsbedrijf programmeert uitgangen voor de automatische
besturing en/of besturing via het bedieningspaneel van verschillende
apparaten, zoals verlichting van het pand of toegangshekken. Een
uitgang is een apparaat dat wordt bestuurd door het
beveiligingssysteem. Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf voor
meer informatie over het gebruik van uitgangen in uw
beveiligingssysteem.

Gebruik deze functie om uitgangen te selecteren die u wilt in- of
uitschakelen. Uitgangen op uw beveiligingssysteem kunnen andere
systemen besturen, zoals bijvoorbeeld verlichting.

Beveiligingssystemen waarin B5512/B4512/B3512 inbraakcentrales
worden gebruikt, worden niet door UL gecontroleerd op het gebied van
toegangscontrole.

Uitgangen in- en uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Uitgangen te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Selecteer de gewenste uitgangwaarde met NEXT of gebruik de

numerieke toetsen om de waarde in te voeren.
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6. Druk op ENTER. De huidige status van de uitgang wordt
weergegeven.

7. Gebruik ENTER om te wisselen tussen Uit en Aan.
8. Druk op ESC om het menu te sluiten.

26.3 Testen

Gebruik het menu Testen om een looptest voor uw systeem uit te
voeren, testrapporten te verzenden of revisie-informatie te bekijken op
het display van het bedieningspaneel.

26.3.1 Looptest
Met een looptest kunt u de sensoren, bedieningspanelen, sirenes en
andere apparaten in uw systeem testen zonder alarmgebeurtenissen te
veroorzaken. Op het bedieningspaneel kunt u niet-geteste zones
controleren om de locatie van eventuele problemen te bepalen.

U kunt het beveiligingssysteem niet Inschakelen terwijl de
looptestmodus actief is. Ook maakt het beveiligingssysteem geen
alarmgebeurtenissen voor zones die zijn opgenomen in de looptest.
Voor zones die niet in de test zijn opgenomen, worden wel
alarmgebeurtenissen gemaakt. Als bijvoorbeeld een verstoring optreedt
in een brandzone tijdens een inbraaklooptest, wordt een gebeurtenis
voor een brandalarm gemaakt.

Wanneer de looptest wordt gestart, wordt de inbraakalarmtoon
gedurende 2 seconden geactiveerd. Ook wordt een accutest gestart.
Een geslaagde accutest neemt vier minuten in beslag (de looptest
wordt voortgezet). Als het beveiligingssysteem vaststelt dat het
accuniveau laag is, wordt een gebeurtenis voor een laag accuniveau
gegenereerd en wordt de test voortgezet. Als het systeem vaststelt dat
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het accuniveau zeer laag is, wordt een gebeurtenis voor een
ontbrekende accu gemaakt en wordt de accutest onmiddellijk
beëindigd.

Om afzonderlijke detectieapparaten te testen, hoeft u alleen één voor
één sensoren te activeren en beschermde deuren en ramen te openen.
Op het moment dat u de verschillende detectieapparaten verstoort,
klinkt een korte toon op het bedieningspaneel waar u de test hebt
gestart en wordt op het display van dit bedieningspaneel gedurende 60
seconden vermeld dat de zone is getest. Met de toon en de melding op
het display wordt gecontroleerd of elk detectieapparaat naar behoren
werkt. Op bedieningspanelen binnen het bereik van het gebied
waarvandaan u de looptest niet hebt gestart, wordt tijdens de test
Looptest in uitvoering weergegeven.

Bericht!
Brandlooptest omvat gascontrole
Wanneer u een brandlooptest uitvoert, test het
beveiligingssysteem alle 24-uurs zones die niet onzichtbaar
zijn, inclusief gaszones.

Een looptest uitvoeren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Testen te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
4. Druk op [1] of ENTER om het menu Looptest te openen.
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5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Ga naar de gewenste looptest met NEXT en druk op ENTER. U kunt

ook op de numerieke toets voor de gewenste looptest drukken: [1]
voor Brand, [2] voor Inbraak, [3] voor Service of [4] voor
Onzichtbaar.

7. Druk op ENTER om de zones weer te geven.
8. Gebruik NEXT om te wisselen tussen de weergave van uw gewenste

zone en de status voor die zone.
9. Druk op ESC om het menu te sluiten.

Automatische beëindiging
De looptest wordt automatisch beëindigd na 20 minuten zonder
testactiviteit. Tijdens de laatste 5 minuten van de test klinkt een
geluidssignaal op het bedieningspaneel.
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26.3.2 Testrapport verzenden
Met deze functie test u de communicatieverbinding tussen uw
beveiligingssysteem en uw beveiligingsbedrijf. Deze functie speelt een
belangrijke rol bij het handhaven van een hoog beveiligingsniveau voor
uw eigendommen.
U kunt een normaal testrapport of een aangepast testrapport
verzenden:
– Normaal testrapport: omvat alle routegroepen waarbij de functie

voor testrapporten is ingeschakeld, onafhankelijk van het gebruikte
bestemmingsapparaat voor de communicatie. Het testrapport wordt
verzonden naar het eerste geslaagde bestemmingsapparaat in een
routegroep.

– Aangepast testrapport: u kunt de te testen routegroep en het te
testen doelapparaat selecteren. U kunt één bestemmingsapparaat
per routegroep of alle geconfigureerde bestemmingsapparaten voor
een routegroep testen.

Een normaal testrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Testen en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Testrapport en druk op ENTER.
5. Ga met NEXT naar de menuoptie Normale test en druk op ENTER.
6. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Het systeem verzendt een normaal testrapport.
7. Druk op ESC om het menu te sluiten.

Een aangepast testrapport verzenden:
1. Open het Hoofdmenu.
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2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt
ook op [3] drukken.

3. Ga met NEXT naar de menuoptie Testen en druk op ENTER. U kunt
ook op [3] drukken.

4. Ga met NEXT naar de menuoptie Testrapport en druk op ENTER.
5. Ga met NEXT naar de menuoptie Aangepaste test en druk op

ENTER.
6. Selecteer de routegroep die u wilt testen.
7. Selecteer de bestemming die u wilt testen of selecteer alle

bestemmingen.
8. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.

Het systeem verzendt een aangepast testrapport.
9. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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26.3.3 Revisies
Met deze functie kunt u de huidige revisie van de firmware van uw
inbraakcentrale bekijken.

De huidige revisie van uw systeem (inbraakcentrale) weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Testen te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Revisies te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken. De informatie over de huidige
revisie van de inbraakcentrale wordt op het display weergegeven.

5. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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26.3.4 Meldingstest
Gebruik dit menu om te testen of het beveiligingssysteem persoonlijke
alarmmeldingen kan verzenden naar het bestemmingspad dat is
ingesteld door uw beveiligingsbedrijf.

Meldingen testen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Testen te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Meldingstestrapport en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken. Op het bedieningspaneel wordt
de eerste bestemming weergegeven.

5. Ga met NEXT naar de gewenste bestemming en druk vervolgens op
ENTER. De inbraakcentrale verzendt een testmelding en keert
vervolgens terug naar de tekst voor de inactieve toestand.

26.4 RPS

Gebruik het menu RPS menu voor een verbinding met Remote
Programming Software (RPS). Uw beveiligingsbedrijf gebruikt RPS om
uw beveiligingssysteem te configureren en onderhouden. RPS is
uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele of bevoegde
installateurs.

26.4.1 Antwoorden
Gebruik de optie Antwoorden om de telefonische oproep te
beantwoorden (de telefoon op te nemen) om verbinding te maken met
RPS.
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De menuoptie Antwoorden gebruiken om een inkomende oproep van
RPS te beantwoorden:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie RPS te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Druk op [1] of ENTER om de sensoren te resetten met de optie

Antwoorden.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

wordt RPS maakt verbinding… weergegeven. Vervolgens keert het
display terug naar de tekst voor de inactieve toestand.

26.4.2 Netwerk Opstellen
Gebruik deze functie om een RPS-sessie te starten met gebruik van een
internetverbinding.

Verbinding maken met RPS via een internetverbinding:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie RPS te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Netwerk Opstellen en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Om het geprogrammeerde poortnummer te gebruiken, drukt u op

[1] of op ENTER. Het verbindingsproces begint.
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7. Als u het poortnummer wilt wijzigen voordat u verbinding maakt,
druk u op NEXT en vervolgens op ENTER. U kunt ook op [2]
drukken. De toets ESC fungeert als Backspace-toets. Druk op ESC
om de tekens te wissen en voer vervolgens de nieuwe tekens in.
Druk op ENTER. Het verbindingsproces begint.

26.4.3 Via telefoon bellen
Gebruik deze functie om RPS te bellen via de telefoonlijn.

Verbinding maken met RPS via de telefoonlijn:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie RPS te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Via telefoon bellen en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Het verbindingsproces

begint.

26.5 Ga naar gebied

Met de functie Ga naar gebied kunt u taken uitvoeren in een ander
gebied dan het gebied waarin u zich bevindt, zonder dat u naar het
desbetreffende gebied hoeft te gaan. U kunt bijvoorbeeld met het
bedieningspaneel vanaf het kantoorgebied naar het laadruimtegebied
'gaan'. U selecteert het gebied uit een lijst met gebieden waarvoor u
bevoegd bent.
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Wanneer u naar een gebied 'gaat', kunt u in dat gebied taken uitvoeren
waarvoor u bevoegd bent. Om een gebied te 'verlaten', drukt u op
[ESC].

Ga naar gebied gebruiken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Ga naar gebed en druk op ENTER.

U kunt ook op [5] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Ga met NEXT naar het gebied waar u naar toe wilt gaan en druk

vervolgens op ENTER.
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26.6 Firmware

Mogelijk heeft uw beveiligingsbedrijf uw beveiligingssysteem zodanig
geconfigureerd dat uw autorisatie vereist is voordat de firmware van het
systeem kan worden bijgewerkt. Gebruik deze actie om autorisatie te
verlenen wanneer dit wordt verzocht door uw beveiligingsbedrijf. Lokale
autorisatie is vereist voor systemen met UL-listing.

Een firmware-update autoriseren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Firmware te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [6] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
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26.7 Service overbruggen

Om systeemonderhoud mogelijk te maken voor onderhoudspersoneel,
wordt uw beveiligingssysteem geleverd met een speciale optie voor het
overbruggen van zones waarmee u zones uit bedrijf kunt nemen.
Overbrugde zones zijn niet beschermd. Gebruik dit menu om
overbrugde zones weer te geven.

Zones in serviceoverbrugging weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Service overbruggen te gaan

en druk op ENTER. U kunt ook op [6] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER. Op het bedieningspaneel

worden eventuele zones in serviceoverbrugging weergegeven.

26.8 Menu Toegang

Gebruik het menu Toegang om deuren te besturen.

Wanneer u opties van het menu Toegang opent en het gewenste
deurnummer invoert, wordt op het bedieningspaneel de status van de
deur weergegeven.

Status Betekenis

Roteren De functie Deur roteren is actief (de deur kan worden
geopend tijdens de roteerfunctie).
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Status Betekenis

Ontgrendel
d

De deur is ontgrendeld (u hoeft geen deurverzoek te
activeren of een geldige proximitybadge te tonen).

Beveiligd De deur is beveiligd (de deur kan niet worden geopend
wanneer deze beveiligd is, ook niet als u een geldige
proximitybadge toont).

Fout De deur bevindt zich in een foutstatus. Bel uw
beveiligingsbedrijf.

Vergrendeld De deur is vergrendeld (de deur kan worden geopend
door een geldige proximitybadge te tonen).

Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.
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26.8.1 Deur roteren
Gebruik het menu Deur roteren om toegang toe te staan tijdens de
roteringstijd (de deur kan worden geopend).

Een deur roteren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Toegang te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [8] drukken.
4. Druk op [1] of op ENTER om de optie Deur roteren te openen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op de toets ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER om de deur te roteren. De deur wordt geroteerd.
8. Sluit het menu met Escape.
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26.8.2 Deur ontgrendelen
Gebruik het menu Deur ontgrendelen om een deur te ontgrendelen en
vrije toegang te bieden.

Een deur ontgrendelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Toegang te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [8] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Ontgrendelen te gaan en druk

op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt ontgrendeld.
8. Sluit het menu met Escape.
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26.8.3 Deur vergrendelen
Gebruik het menu Deur vergrendelen om een ontgrendelde deur te
vergrendelen. U kunt dit menu tevens gebruiken om deuren te
vergrendelen die automatisch zijn geopend tijdens een brandalarm.
Wanneer een deur is vergrendeld, moet een gebruiker een kaart tonen
om naar binnen te gaan of vanaf het bedieningspaneel een opdracht
Ontgrendelen of Roteren verzenden om de deur te kunnen openen.

Een deur vergrendelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik de toets NEXT om naar de menuoptie Toegang te gaan en

druk op ENTER. U kunt ook op [8] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Vergrendelen te gaan en druk

op ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt vergrendeld.
8. Sluit het menu met Escape.
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26.8.4 Deur beveiligen
Gebruik het menu Deur beveiligen om deuren te beveiligen en de
beveiliging van deuren op te heffen. Een beveiligde deur kan niet
worden geopend door een geldige proximitybadge te tonen of door de
roteringsfunctie te gebruiken.

Een deur beveiligen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Acties en druk op ENTER. U kunt

ook op [3] drukken.
3. Gebruik de toets NEXT om naar de menuoptie Toegang te gaan en

druk op ENTER. U kunt ook op [8] drukken.
4. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Beveiligen te gaan en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Gebruik PREV of NEXT om naar de gewenste deur te scrollen. Op

het bedieningspaneel wordt de deurstatus weergegeven.
7. Druk op ENTER. De deur wordt beveiligd.
8. Sluit het menu met Escape.
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27 Menu Gebruikers B92x/B91x

Gebruik het menu Gebruikers om uw eigen PIN-code te wijzigen, nieuwe
gebruikers toe te voegen, bestaande gebruikers te bewerken of
gebruikers te verwijderen.

27.1 PIN-code wijzigen

Gebruik de functie PIN-code wijzigen om uw persoonlijke PIN-code te
wijzigen.
Let op het volgende voordat u begint:
– Kies een nieuwe PIN-code die drie tot zes cijfers bevat. Als u een

PIN-code kiest die hetzelfde cijfer in een opeenvolgende reeks bevat
(bijvoorbeeld '33' in 334697), moet u goed opletten bij het
invoeren.

– Om conflicten met andere PIN-codes en codes voor Uitschakeling
onder dwang te voorkomen, is het in uw beveiligingssysteem niet
toegestaan een PIN-code te wijzigen in een bestaande PIN-code of
in PIN-codes die binnen een bereik van 2 hoger of lager liggen dan
een bestaande PIN-code. Als 1234 bijvoorbeeld een bestaande code
is, is het niet toegestaan de code te wijzigen in 1232, 1233, 1234,
1235 of 1236.

Uw PIN-code wijzigen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruikers en druk op ENTER. U

kunt ook op [4] drukken.
3. Druk op [1] of op ENTER om de optie PIN-code wijzigen te openen.
4. Voer uw huidige PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op ENTER.
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6. Voer uw nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt PIN-code gewijzigd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar de optie PIN-code wijzigen.

7. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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27.2 Gebruiker toevoegen

Gebruik de functie Gebruiker toevoegen om een PIN-code toe te voegen
aan uw beveiligingssysteem. Voordat u de gebruiker toevoegt, moet u
weten welke gebruikersnummers beschikbaar zijn, welk
bevoegdheidsniveau u wilt toekennen aan de nieuwe PIN-code en in
welke gebieden de code geldig zal zijn.

Aan de hand van gebruikersnummers worden gebruikers geïdentificeerd
in rapporten die vanuit uw beveiligingssysteem worden verzonden. Het
bevoegdheidsniveau is bepalend voor de systeemfuncties waartoe de
PIN-code toegang geeft. Met het gebiedsnummer wordt aangegeven tot
welke delen van uw beveiligingssysteem de PIN-code toegang heeft.
Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf als u niet weet welke
gebruikersnummers, bevoegdheidsniveaus of gebieden beschikbaar zijn.
Voordat u begint:
– Probeer niet PIN-codes toe te voegen zonder dat u de beschikbare

gebruikersnummers kent. Deze nummers mogen niet worden
verward met PIN-codes waarmee gebruikers worden geïdentificeerd
bij uw beveiligingsbedrijf.

– Kies een nieuwe PIN-code die drie tot zes cijfers bevat. Als u een
PIN-code kiest die hetzelfde cijfer in een opeenvolgende reeks bevat
(bijvoorbeeld '33' in 334697), moet u goed opletten bij het
invoeren.

– Om conflicten met andere PIN-codes en codes voor Uitschakeling
onder dwang te voorkomen, is het in uw beveiligingssysteem niet
toegestaan een PIN-code toe te voegen die binnen een bereik van 2
hoger of lager ligt dan een bestaande PIN-code. Als 1234
bijvoorbeeld een bestaande code is, is het niet toegestaan de code
te wijzigen in 1232, 1233, 1234, 1235 of 1236.
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– Kies een bevoegdheidsniveau voor elk gebied. Als u het
bevoegdheidsniveau voor een gebied leeg laat door op ENTER te
drukken zonder iets in te voeren, hebt u met de PIN-code geen
toegang tot de desbetreffende gebied.

Een gebruiker toevoegen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruikers en druk op ENTER. U

kunt ook op [4] drukken.
3. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Gebruiker toevoegen te gaan

en druk op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer (1 - 50) in voor de gebruiker die u wilt toevoegen

en druk op ENTER.

De PIN-code van de gebruiker configureren:
1. Druk op [1] of op ENTER om het menu PIN-code configureren te

openen.
2. Druk op ENTER om de PIN-code van de gebruiker te configureren.
3. Voer de PIN-code van de gebruiker in en druk op ENTER.
4. Voer de PIN-code nogmaals in en druk op ENTER. Op het

bedieningspaneel wordt PIN-code gewijzigd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

De naam van de gebruiker configureren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Naam configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
2. Druk op ENTER om de naam van de gebruiker te configureren.
3. De toets ESC fungeert als Backspace-toets. Druk op ESC om de

tekens te verwijderen. Druk meermaals op een numerieke toets om
door de cijfers en letters te bladeren die op de toets worden
weergegeven. Om een spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Om
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een spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Voor hoofdletters drukt u
eerst op CMD voordat u de letter invoert. Voor Caps Lock drukt u
op CMDCMD. Om Caps Lock op te heffen, drukt u op
CMDCMDCMD.

4. Druk op ENTER om de nieuwe naam op te slaan. Het
bedieningspaneel keert terug naar het vorige menu.

Het gebruikersniveau configureren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Niveau configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
2. Druk op ENTER om het standaard bevoegdheidsniveau voor gebied

1 te wijzigen.
3. Voer het nummer van het bevoegdheidsniveau (1 - 14) in dat u wilt

toewijzen aan de gebruiker en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt Niveau geconfigur. weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

4. Als uw beveiligingssysteem meer dan een gebied heeft, gebruikt u
NEXT en de vorige twee stappen om de niveaus voor de overige
gebieden in te stellen.

Een RADION-hanzender of een Inovonics-zender configureren voor de
gebruiker:
1. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Handzender configureren te

gaan en druk op ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Als u de RFID handmatig wilt invoeren, drukt u op [1] of op ENTER

om de optie RFID te openen. Anders voert het bedieningspaneel de
RFID automatisch in het beveiligingssysteem in wanneer u een
RADION-handzender of een Inovonics-zender toevoegt.

4. Druk op ENTER om door te gaan.
5. Voer de RFID in.
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6. Druk op ENTER om de RFID op te slaan en terug te keren naar het
vorige menu.

7. Ga met NEXT naar de menuoptie Handzender toevoegen en druk op
ENTER. U kunt ook op [2] drukken.

8. Druk op ENTER om door te gaan.
9. Druk op een RADION-handzender op een willekeurige knop op de

handzender. Op een Inovonics-zender opent u de zender en drukt u
op de RESET-knop, zoals vermeld in de instructies van de fabrikant.
Op het bedieningspaneel wordt Handzender geregistreerd
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.

10. Als u de zojuist toegevoegde handzender of zender moet vervangen
(als u bijvoorbeeld per ongeluk de verkeerde handzender of zender
hebt toegevoegd), gaat u met NEXT naar de optie Handzender
vervangen en drukt u op ENTER. U kunt ook op [3] drukken en
vervolgens de vorige stap volgen.

11. Als u de toegevoegde handzender of zender wilt verwijderen, gaat u
met NEXT naar de optie Handzender verwijderen en drukt u op
ENTER. U kunt ook op [4] drukken.

12. Druk op ESC om het menu te sluiten.

Een kaart voor een gebruiker configureren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Kaart configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [5] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan. Op het bedieningspaneel wordt

Toon kaart weergegeven.
3. Toon de kaart aan de lezer.
4. Als de kaart wordt geïdentificeerd door de lezer, wordt op het

bedieningspaneel Kaart geconfigur. weergegeven.
5. Druk op ESC om het menu te sluiten.
Deze functie is:
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 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.

Voor de gebruiker een taal voor het display van het bedieningspaneel
selecteren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Taal configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [6] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Druk op ENTER om de taal te wijzigen. Op het bedieningspaneel

wordt Taal geconfigur. weergegeven, waarna het display terugkeert
naar het vorige menu.

Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.

Connectiviteit voor mobiele apps in- en uitschakelen voor de gebruiker:
1. Ga met NEXT naar de optie Mobiele app configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [7] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan. De huidige status (ingeschakeld/

uitgeschakeld) wordt weergegeven.
3. Druk op ENTER om de instelling te wijzigen. Op het

bedieningspaneel wordt de nieuwe configuratie weergegeven,
waarna het display terugkeert naar het vorige menu.
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27.3 Gebruiker bewerken

Met de functie Gebruiker bewerken kunt u een gebruiker van uw
beveiligingssysteem bewerken. U moet het gebruikersnummer kennen
voor de gebruiker die u wilt bewerken.

Een bestaande gebruiker bewerken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruikers en druk op ENTER. U

kunt ook op [4] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruiker bewerken en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer (1 - 50) in voor de gebruiker die u wilt bewerken

en druk op ENTER.
6. Op het bedieningspaneel wordt de naam weergegeven voor het

gebruikersnummer dat u hebt ingevoerd. Druk op ENTER.

De PIN-code van de gebruiker configureren:
1. Druk op [1] of op ENTER om het menu PIN-code configureren te

openen.
2. Druk op ENTER om de PIN-code van de gebruiker te configureren.
3. Voer de PIN-code van de gebruiker in en druk op ENTER.
4. Voer de PIN-code nogmaals in en druk op ENTER. Op het

bedieningspaneel wordt PIN-code gewijzigd weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

De naam van de gebruiker configureren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Naam configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
2. Druk op ENTER om de naam van de gebruiker te configureren.
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3. De toets ESC fungeert als Backspace-toets. Druk op ESC om de
tekens te verwijderen. Druk meermaals op een numerieke toets om
door de cijfers en letters te bladeren die op de toets worden
weergegeven. Om een spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Om
een spatie in te voeren, drukt u op [0][0]. Voor hoofdletters drukt u
eerst op CMD voordat u de letter invoert. Voor Caps Lock drukt u
op CMDCMD. Om Caps Lock op te heffen, drukt u op
CMDCMDCMD.

4. Druk op ENTER om de nieuwe naam op te slaan. Het
bedieningspaneel keert terug naar het vorige menu.

Het gebruikersniveau configureren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Niveau configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken.
2. Druk op ENTER om het standaard bevoegdheidsniveau voor gebied

1 te wijzigen.
3. Voer het nummer van het bevoegdheidsniveau (1 - 14) in dat u wilt

toewijzen aan de gebruiker en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt Niveau geconfigur. weergegeven, waarna
het display terugkeert naar het vorige menu.

4. Als uw beveiligingssysteem meer dan een gebied heeft, gebruikt u
NEXT en de vorige twee stappen om de niveaus voor de overige
gebieden in te stellen.

Een RADION-hanzender of een Inovonics-zender configureren voor de
gebruiker:
1. Gebruik NEXT om naar de menuoptie Handzender configureren te

gaan en druk op ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
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3. Als u de RFID handmatig wilt invoeren, drukt u op [1] of op ENTER
om de optie RFID te openen. Anders voert het bedieningspaneel de
RFID automatisch in het beveiligingssysteem in wanneer u een
RADION-handzender of een Inovonics-zender toevoegt.

4. Druk op ENTER om door te gaan.
5. Voer de RFID in.
6. Druk op ENTER om de RFID op te slaan en terug te keren naar het

vorige menu.
7. Ga met NEXT naar de menuoptie Handzender toevoegen en druk op

ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
8. Druk op ENTER om door te gaan.
9. Druk op een RADION-handzender op een willekeurige knop op de

handzender. Op een Inovonics-zender opent u de zender en drukt u
op de RESET-knop, zoals vermeld in de instructies van de fabrikant.
Op het bedieningspaneel wordt Handzender geregistreerd
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.

10. Als u de zojuist toegevoegde handzender of zender moet vervangen
(als u bijvoorbeeld per ongeluk de verkeerde handzender of zender
hebt toegevoegd), gaat u met NEXT naar de optie Handzender
vervangen en drukt u op ENTER. U kunt ook op [3] drukken en
vervolgens de vorige stap volgen.

11. Als u de toegevoegde handzender of zender wilt verwijderen, gaat u
met NEXT naar de optie Handzender verwijderen en drukt u op
ENTER. U kunt ook op [4] drukken.

12. Druk op ESC om het menu te sluiten.

Een kaart voor de gebruiker toevoegen of vervangen:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Kaart configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [5] drukken.
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2. Druk op ENTER om door te gaan. Op het bedieningspaneel wordt
Toon kaart weergegeven.

3. Toon de kaart aan de kaartlezer.
4. Als de kaart wordt geïdentificeerd door de lezer, wordt op het

bedieningspaneel Kaart geconfigur. weergegeven.
5. Druk op ESC om het menu te sluiten.
Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.

Voor de gebruiker een taal voor het display van het bedieningspaneel
selecteren:
1. Ga met NEXT naar de menuoptie Taal configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [6] drukken.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
3. Druk op ENTER om de taal te wijzigen. Op het bedieningspaneel

wordt Taal geconfigur. weergegeven, waarna het display terugkeert
naar het vorige menu.

Deze functie is:

 beschikbaar op mijn systeem.

 niet beschikbaar op mijn systeem.

Connectiviteit voor mobiele apps in- en uitschakelen voor de gebruiker:
1. Ga met NEXT naar de optie Mobiele app configureren en druk op

ENTER. U kunt ook op [7] drukken.
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2. Druk op ENTER om door te gaan. De huidige status (ingeschakeld/
uitgeschakeld) wordt weergegeven.

3. Druk op ENTER om de instelling te wijzigen. Op het
bedieningspaneel wordt de nieuwe configuratie weergegeven,
waarna het display terugkeert naar het vorige menu.



Control Panels Menu Gebruikers B92x/B91x | nl181

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.364

27.4 Gebruiker verwijderen

Met de functie Gebruiker verwijderen kunt u een gebruiker verwijderen.

Gebruik deze functie om gebruikers uit het systeem te wissen. Alle
gebruikersgegevens (naam, PIN-code, handzender) worden
onherstelbaar verwijderd. Gebruik de functie Gebruiker bewerken als u
alleen de bevoegdheid van een gebruiker wilt verwijderen (gebruiker
uitschakelen), maar de gegevens van de gebruiker wilt behouden. U
moet het gebruikersnummer kennen voor de PIN-code die u wilt
verwijderen. Aan de hand van de gebruikersnummers worden
gebruikers geïdentificeerd in rapporten die vanuit uw systeem worden
verzonden.

Een gebruiker verwijderen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruikers en druk op ENTER. U

kunt ook op [4] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebruiker verwijderen en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Voer het nummer in voor de gebruiker die u wilt verwijderen en

druk op ENTER.
6. Druk op ENTER om door te gaan.
7. Druk op ENTER om te bevestigen dat u de geselecteerde gebruiker

wilt verwijderen. Op het bedieningspaneel wordt Gebruiker ##
verwijderd weergegeven, waarna het display terugkeert naar het
vorige menu.

8. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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28 Menu Instellingen B92x/B91x

Gebruik het menu Instellingen om de Controlemodus in of uit te
schakelen, de systeemdatum en -tijd in te stellen, tijdschema's te
bekijken en wijzigen, de helderheid en het volume van het
bedieningspaneel in te stellen, en de tijd aan te geven op het display
van het bedieningspaneel.

28.1 Controlemodus

Met de Controlemodus kunt u bepaalde zones bewaken, terwijl het
beveiligingssysteem is Uitgeschakeld. Telkens wanneer zones verstoord
zijn (een deur of raam wordt geopend), weerklinkt een deurbeltoon op
het bedieningspaneel en wordt de zonetekst gedurende 60 seconden
weergegeven. Op de inbraakcentrale worden in deze modus geen
alarmen gegenereerd, behalve 24-uurs alarmen (brand, paniek,
enzovoort).

Gebruik deze functie in particuliere systemen om uw woning te
bewaken op binnenkomende of uitgaande personen. In commerciële
systemen kan de functie fungeren als deurbelsignaal om u te
waarschuwen wanneer een klant of bezorger uw bedrijfspand
binnenkomt.
De Controlemodus activeren en afsluiten:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Druk op [1] of op ENTER om de optie Controlemodus te openen.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
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5. Druk op ENTER om de Controlemodus in te schakelen als deze is
uitgeschakeld, of uit te schakelen als deze is ingeschakeld. Op het
display van het bedieningspaneel wordt aangegeven dat u de
Controlemodus hebt in- of uitgeschakeld.

6. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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28.2 Datum/tijd

Op uw beveiligingssysteem moet de juiste tijd en datum zijn ingesteld
om ervoor te zorgen dat geplande gebeurtenissen op het juiste tijdstip
plaatsvinden. Gebruik de functie Datum/tijd om zowel de tijd als de
datum in te stellen. Het beveiligingssysteem gebruikt een 12-uurs AM/
PM-notatie of een 24-uurs notatie (u selecteert de notatie bij de
menuoptie Datumnotatie).

Als uw beveiligingssysteem is geconfigureerd voor automatische
updates van datum/tijd, worden uw wijzigingen mogelijk overschreven
door de update.

De datum en tijd instellen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Datum/tijd en druk op ENTER. U

kunt ook op [2] drukken.
4. Druk op [1] of op ENTER om de datum van de inbraakcentrale in te

stellen.
5. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
6. Voer de nieuwe datum in in de geselecteerde notatie. Als u een fout

maakt, kunt u deze corrigeren met de toets ESC, aangezien deze als
een Backspace-toets fungeert. Druk op ESC om de tekens te wissen
en voer vervolgens de nieuwe getallen in.

7. Druk op ENTER. Op het bedieningspaneel wordt Wijzig. voltooid
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.

8. Ga met NEXT naar de optie voor het wijzigen van de tijd en druk op
ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
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9. Voer de nieuwe tijd in in de geselecteerde notatie. Als u een fout
maakt, kunt u deze corrigeren met de toets ESC, aangezien deze als
een Backspace-toets fungeert. Druk op ESC om de tekens te wissen
en voer vervolgens de nieuwe getallen in.

10. Druk op ENTER om de tijd op te slaan. Voor systemen met 24-uurs
notatie, wordt op het bedieningspaneel Wijzig. voltooid
weergegeven, waarna het display terugkeert naar het vorige menu.
Voor systemen met 12-uurs notatie, wordt op het bedieningspaneel
de optie voor de selectie van AM of PM weergegeven. Volg de
aanwijzingen om een notatie te selecteren en keer terug naar het
vorige menu.

11. Druk op ESC om het menu te sluiten.



186nl | Menu Instellingen B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

28.3 Tijdschema's

Een tijdschema is een functie die is geprogrammeerd om automatisch
op een gepland tijdstip te worden uitgevoerd door uw
beveiligingssysteem. U kunt de geplande tijd voor tijdschema's wijzigen,
een tijdschema uitschakelen zodat het niet automatisch wordt
uitgevoerd of een eerder uitgeschakeld tijdschema opnieuw starten.
Neem contact op met uw beveiligingsbedrijf om te bepalen welke
tijdschema's ze hebben geprogrammeerd voor uw systeem.

Het tijdschema selecteren dat u wilt wijzigen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Schema en druk op ENTER. U

kunt ook op [3] drukken.
4. Voer uw PIN-code in en druk op ENTER.
5. Met PREV of NEXT kunt u door de lijst met tijdschema's bladeren.

Op het bedieningspaneel wordt aangegeven of een tijdschema is
ingeschakeld, uitgeschakeld of nog niet is geprogrammeerd.

6. Druk op ENTER wanneer het tijdschema dat u wilt inschakelen
wordt weergegeven.

7. Ga door naar Een uitgeschakeld tijdschema inschakelen of Een
ingeschakeld tijdschema uitschakelen.

Een uitgeschakeld tijdschema inschakelen:
1. Druk op ENTER wanneer het tijdschema dat u wilt inschakelen

wordt weergegeven.
2. Druk op ENTER om door te gaan.
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3. Voer de nieuwe tijd in in de notatie uu:mm. Als u een fout maakt,
kunt u deze corrigeren met de toets ESC, aangezien deze als een
Backspace-toets fungeert. Druk op ESC om de tekens te wissen en
voer vervolgens de nieuwe getallen in.

4. Druk op ENTER om de tijd op te slaan en kies AM of PM.
5. Druk op ENTER om AM te selecteren, of druk op NEXT en

vervolgens op ENTER om PM te selecteren. Op het
bedieningspaneel wordt Update schema voltooid weergegeven,
waarna het display terugkeert naar het vorige menu.

6. Druk op ESC om het menu te sluiten.

Een ingeschakeld tijdschema uitschakelen:
1. Druk op ENTER wanneer het tijdschema dat u wilt inschakelen

wordt weergegeven.
2. Druk op ENTER om het uit te schakelen. Op het display van het

bedieningspaneel wordt aangegeven dat het tijdschema is
uitgeschakeld.

3. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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28.4 Bedieningspaneel

Gebruik het menu Bedieningspaneel om de helderheid van het display
van het bedieningspaneel aan te passen, het volume van de toetstoon
aan te passen en de toetstoon in of uit te schakelen.

28.4.1 Helderheid
Gebruik de functie Helderheid om het helderheidsniveau van het display
van het bedieningspaneel aan te passen.

De helderheid van het display van het bedieningspaneel aanpassen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Bedieningspaneel en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Druk op [1] of op ENTER om de helderheid aan te passen.
5. Druk op PREV of NEXT om het helderheidsniveau aan te passen. De

wijzigingen gaan onmiddellijk in.
6. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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28.4.2 Volume
Gebruik de functie Volume om het volumeniveau van de toetstoon voor
het bedieningspaneel aan te passen.

Het volume van de toetstoon aanpassen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Bedieningspaneel en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Volume en druk op ENTER. U kunt

ook op [2] drukken.
5. Druk op PREV of NEXT om het volumeniveau aan te passen. De

wijzigingen gaan onmiddellijk in.
6. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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28.4.3 Toetstoon
Gebruik de functie Toetstoon om de toetstoon te activeren of
deactiveren.

De toetstoon activeren of deactiveren:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen en druk op ENTER. U

kunt ook op [5] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Bedieningspaneel en druk op

ENTER. U kunt ook op [4] drukken.
4. Ga met NEXT naar de menuoptie Toetstoon en druk op ENTER. U

kunt ook op [3] drukken.
5. Druk op ENTER om te wisselen tussen de opties Aan en Uit.
6. Druk op ESC om het menu te sluiten.

28.4.4 Nachtlicht
Gebruik het menu Nachtlicht om de functie voor het nachtlicht in of uit
te schakelen. De nachtlichtfunctie zorgt voor een gedimde verlichting
van het display en de toetsen wanneer het bedieningspaneel niet actief
is, zodat het bedieningspaneel gemakkelijker te vinden is in een
donkere ruimte.

De nachtlichtfunctie in- of uitschakelen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Instellingen. U kunt ook op [5]

drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Configuratie bedieningspaneel. U

kunt ook op [4] drukken.
4. Ga met NEXT naar de optie Nachtlicht instellen. U kunt ook op [4]

drukken.
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5. Met PREV en NEXT kunt u wisselen tussen de opties Ja en Nee.
6. Druk op ENTER terwijl de gewenste optie wordt weergegeven om

de programmering op te slaan.
7. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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29 Menu Snelkoppelingen B92x/B91x

Gebruik snelkoppelingen voor snelle toegang tot vaak gebruikte
functies.

Een snelkoppeling gebruiken:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Snelkoppelingen en druk op

ENTER. U kunt ook op [6] drukken.
3. Met PREV en NEXT kunt u naar de snelkoppeling gaan die u wilt

uitvoeren. Druk vervolgens op ENTER. De snelkoppeling wordt
uitgevoerd.
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30 Menu Gebeurtenissen B92x/B91x

Gebruik het menu Gebeurtenissen om het gebeurtenisgeheugen weer te
geven of te wissen, of om het gebeurtenissenlogboek weer te geven.

30.1 Gebeurtenisgeheugen weergeven

In het beveiligingssysteem worden gebeurtenissen opgeslagen die
hebben plaatsgevonden sinds het geheugen voor het laatst is gewist.
Gebruik Gebeurtenisgeheugen weergeven om de gebeurtenissen te
bekijken die niet eerder zijn gewist. Telkens wanneer u het
beveiligingssysteem inschakelt, wordt het gebeurtenisgeheugen gewist.

Het gebeurtenisgeheugen weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebeurtenissen en druk op

ENTER. U kunt ook op [7] drukken.
3. Druk op [1] of op ENTER om het gebeurtenisgeheugen weer te

geven.
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30.2 Gebeurtenisgeheugen wissen

Gebruik de functie Gebeurtenisgeheugen wissen om het
gebeurtenisgeheugen te wissen zonder dat u het beveiligingssysteem
moet uitschakelen en weer inschakelen.

Het gebeurtenisgeheugen wissen:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebeurtenissen en druk op

ENTER. U kunt ook op [7] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebeurtenisgeheugen wissen en

druk op ENTER. U kunt ook op [2] drukken.
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30.3 Logboek weergeven

Gebruik de functie Logboek weergeven om gebeurtenissen te
controleren die zijn opgeslagen in uw beveiligingssysteem. Door
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan te controleren, kunt u
mogelijk problemen identificeren. Gebeurtenissen worden in het
geheugen van de inbraakcentrale opgeslagen in de volgorde waarin ze
zich hebben voorgedaan, en voorzien van tags met de datum en tijd.

Het logboek weergeven:
1. Open het Hoofdmenu.
2. Ga met NEXT naar de menuoptie Gebeurtenissen en druk op

ENTER. U kunt ook op [7] drukken.
3. Ga met NEXT naar de menuoptie Logboek weergeven en druk op

ENTER. U kunt ook op [3] drukken. Op het bedieningspaneel wordt
Voer begindat. in: weergegeven.

Om een deel van het logboek weer te geven, voert u de datum
(MM/DD) in waarop u de controle wilt laten beginnen. Druk op
ENTER.
Om het volledige logboek vanaf de nieuwste gebeurtenis weer te
geven, drukt u op ENTER zonder een begindatum in te voeren. De
datum en tijd van de meest recente gebeurtenis worden
weergegeven. Met PREV en NEXT kunt u door de gebeurtenissen
navigeren. Als de beschrijving van een gebeurtenis te lang is en
niet op het display past, scrollt de beschrijving van de
gebeurtenis horizontaal.

4. Druk op ESC om het menu te sluiten.
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31 D1260/D1255 bedieningspanelen

De D1260- en D1255-bedieningspanelen worden alleen ondersteund
door de B9512G/B8512G inbraakcentrales.

31.1 Overzicht van bedieningspanelen uit de
D1260-serie

1

34

2
2

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

Referentie
nummer

Beschrijving

1 Alfanumeriek display



Control Panels D1260/D1255 bedieningspanelen | nl197

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.364

Referentie
nummer

Beschrijving

2 Schermtoetsen

3 ENTER

4 Toets CMD (Command, oftewel Opdracht)
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31.2 Overzicht van bedieningspanelen uit de
D1255-serie

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 COMMAND

ESC PREV NEXT ENT

ALL INSTANT DELAY

RESET WATCH

SPECIAL PARTIAL POLICE

BYPASS

MENU YES

1

2

2

1

6

5

3

4

5

3

4

Referentie
nummer

Beschrijving

1 Alfanumeriek display

2 Toets CMD (Command, oftewel Opdracht)
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Referentie
nummer

Beschrijving

3 Toets ENTER

4 Toetsen PREV en NEXT

5 Toets ESC (Escape)

6 Indicatoren voor systeemstatus (alleen
bedieningspanelen voor brand)

31.3 Bedieningsoverzicht

Uw beveiligingssysteem biedt snelle toegang tot functies via de menu's
van het bedieningspaneel.

Met de CMD-toets plus de opdracht van een of twee cijfers start u
functies en opent u menu's. Voor bedieningspanelen uit de D1260-serie
raadpleegt u de menustructuur in Menustructuur en opdrachten voor
B94x/B93x, pagina 49. Voor bedieningspanelen uit de D1255-serie
raadpleegt u de menustructuur in Menustructuur B92x/B91x, pagina 128.
Om een opdracht in te voeren, drukt u op de toets CMD en vervolgens
op de numerieke toetsen voor de opdracht van een of twee cijfers.
Voor instructies voor het gebruik van de menu's die via opdrachten
worden opgeroepen, raadpleegt u het gedeelte van deze handleiding
dat in de volgende tabel is vermeld. In het vermelde gedeelte worden
de stappen beschreven voor het openen van het menu met gebruik van
de opdracht en de stappen die hieraan voorafgaan. Volg de instructies
voor de desbetreffende opdrachten.
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Opdracht Functie/
menu

Raadpleeg voor
D1260-serie

Raadpleeg voor
D1255-serie

CMD 0 Overbrugge
n

Overbruggen,
pagina 67

Menu Overbruggen,
pagina 145

CMD 0 0 Overbrugge
n ongedaan
maken

CMD 1 Alle aan
(met
vertraging)

Menu Alle Aan,
pagina 55

Menu Alle Aan,
pagina 134

CMD 1 1 Alle Aan,
onmiddellijk

CMD 2 Gedeeltelijk
Aan,
onmiddellijk

Menu Gedeeltelijk
Aan, pagina 59

Menu Gedeeltelijk
Aan, pagina 138

CMD 3 Gedeeltelijk
Aan (met
vertraging)

CMD 4 7 Sensoren
resetten

Resetten, pagina 72 Resetten, pagina 150

CMD 5 0 Ga naar
gebied

Ga naar gebied,
pagina 83

Ga naar gebied,
pagina 160

CMD 5 1 Sluitingstijd
verlengen

Sluitingstijd
verlengen, pagina
65

Sluitingstijd
verlengen, pagina
143
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Opdracht Functie/
menu

Raadpleeg voor
D1260-serie

Raadpleeg voor
D1255-serie

CMD 5 3 Gebruiker
verwijderen

Gebruiker
verwijderen, pagina
100

Gebruiker
verwijderen, pagina
181

CMD 5 5 PIN-code
wijzigen

PIN-code wijzigen,
pagina 90

PIN-code wijzigen,
pagina 169

CMD 5 6 Gebruiker
toevoegen

Gebruiker
toevoegen, pagina
91

Gebruiker toevoegen,
pagina 171

CMD 5 9 Revisie
weergeven

Revisies, pagina 79 Revisies, pagina 157

CMD 6 Controlemo
dus

Controlemodus,
pagina 101

Controlemodus,
pagina 182

Bericht!
Op deze modellen bedieningspanelen voegt CMD 5 6 enkel
de gebruiker en PIN-code toe. Het bedieningspaneel biedt
geen ondersteuning voor het configureren van de
gebruikersnaam, het bevoegdheidsniveau, de handzender,
proximitybadges en kaarten.
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32 Opties

In dit gedeelte worden optionele functies beschreven die uw
beveiligingsbedrijf voor u kan hebben geprogrammeerd.

32.1 Tweemansregel

Met de tweemansregel wordt een extra stap toegevoegd aan het
Uitschakelingsproces van uw beveiligingssysteem door te vereisen dat
twee unieke PIN-codes worden ingevoerd op hetzelfde
bedieningspaneel om een gebied Uit te schakelen. De tweemansregel is
uitgeschakeld bij systemen conform SIA.

De tweemansregel is:

 ingeschakeld op mijn systeem.

 uitgeschakeld op mijn systeem.

Het gebied Uitschakelen terwijl de tweemansregel is ingeschakeld:
1. Voer de eerste PIN-code in en druk op ENTER. Op het

bedieningspaneel wordt een verzoek voor de tweede PIN-code
weergegeven.

2. Voer een tweede PIN-code in en druk op ENTER. De tweede PIN-
code moet verschillen van de eerste PIN-code. Het gebied wordt
Uitgeschakeld.
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32.2 Vroege hinderlaag

Wanneer de functie Vroege hinderlaag is ingeschakeld, zijn in het
beveiligingssysteem twee PIN-codes vereist om de partitie Uit te
schakelen. Wanneer de eerste PIN-code wordt ingevoerd, wordt het
gebied Uitgeschakeld en begint het aftellen van de Tijd vroege
hinderlaag (__ minuten). Een gebruiker moet de tweede PIN-code
invoeren voordat de tijd voor de vroege hinderlaag verstrijkt. Vroege
hinderlaag is uitgeschakeld bij SIA-compatibele systemen.

Als de tijd voor de vroege hinderlaag verstrijkt voordat een gebruiker de
tweede PIN-code invoert, meldt het systeem bij uw beveiligingsbedrijf
dat het systeem is Uitgeschakeld onder dwang.

U kunt de eerste PIN-code een tweede keer invoeren als de tweede PIN-
code.

U kunt de PIN-codes invoeren op hetzelfde bedieningspaneel of op
verschillende bedieningspanelen (als bedieningspanelen zijn
toegewezen aan hetzelfde gebied).

Vroege hinderlaag is:

 ingeschakeld op mijn systeem.

 uitgeschakeld op mijn systeem.
Gebied Uitschakelen met Vroege hinderlaag ingeschakeld:
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1. Voer de eerste PIN-code in en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt vermeld dat het systeem is Uitgeschakeld.
Het aftellen van de tijd voor Vroege hinderlaag begint. Het
bedieningspaneel geeft niet aan dat de tijd voor Vroege hinderlaag
wordt afgeteld.

2. U moet de tweede PIN-code invoeren voordat de tijd voor Vroege
hinderlaag is verstreken. Waarschuwing! Als u niet annuleert, vindt
er een alarmtransmissie plaats en worden er mogelijk
rechtshandhavingsmedewerkers naar uw locatie gestuurd.

3. Voer een tweede PIN-code in en druk op ENTER. Op het
bedieningspaneel wordt Code 2 is gevalideerd weergegeven ter
bevestiging dat het beveiligingssysteem de tweede PIN-code heeft
geaccepteerd en de aftelling van de tijd voor de vroege hinderlaag
heeft gestopt. Het systeem maakt geen gebeurtenis voor
Uitschakeling onder dwang.
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32.3 Beperkingen van beveiligingssysteem

Zelfs het meest geavanceerde beveiligingssysteem kan geen volledige
garantie bieden tegen inbraak, brand of gevaarlijke milieusituaties. Het
kan bij alle systemen voorkomen dat er om uiteenlopende redenen geen
waarschuwing wordt afgegeven, waaronder:
– Als sirenes buiten gehoorsafstand op een afgelegen locatie in het

gebouw zijn geplaatst of op een locatie die vaak afgesloten wordt,
bieden deze niet de bedoelde beveiliging.

– Als inbrekers zich via onbeveiligde zones toegang verschaffen, kan
het beveiligingssysteem de inbrekers niet detecteren.

– Als inbrekers de technische middelen hebben om het
beveiligingssysteem (deels) Uit te schakelen of te omzeilen, of de
signalen te verstoren, kan het beveiligingssysteem ze niet
detecteren.

– Als de stroomvoorziening is uitgeschakeld en de back-upaccu
ontbreekt of leeg is, kan het beveiligingssysteem geen inbraak
detecteren.

– Rookmelders kunnen rook in schoorstenen, achter muren, op het
dak of achter een gesloten deur niet detecteren. Mogelijk kunnen ze
geen rook of brand detecteren op een andere verdieping in het
gebouw dan waarop ze zijn geplaatst. Rookmelders kunnen mogelijk
niet tijdig waarschuwen bij brand die is ontstaan als gevolg van
explosies, onjuist gebruik van ontvlambare stoffen, overbelaste
elektrische circuits of andere gevaarlijke situaties.

– Als de communicatiemethode van uw beveiligingssysteem is
uitgevallen (problemen met telefoonlijn, mobiele verbinding of
internet), kunnen er geen rapporten naar het beveiligingsbedrijf
worden verzonden door het beveiligingssysteem.
Communicatiemethoden kunnen op verschillende manieren worden
uitgeschakeld.
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Inadequaat onderhoud en niet testen van de apparatuur zijn de meest
voorkomende oorzaken van storingen aan het alarm. Het wordt
nadrukkelijk aanbevolen het systeem elke week te testen om te
controleren of alle systeemcomponenten naar behoren werken.

Hoewel u mogelijk een lagere verzekeringspremie betaalt als u een
inbraakbeveiligingssysteem hebt, vervangt het beveiligingssysteem de
verzekering niet. Signaalgevers kunnen u niet schadeloos stellen voor
verlies van eigendom of voor overlijden.
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32.4 Doorloopzones

Zones kunnen worden toegewezen aan doorloopzonegroepen. Wanneer
een zone in een doorloopzonegroep een alarm detecteert, start de
inbraakcentrale de doorloopzonetimer. Als een tweede zone in dezelfde
doorloopzonegroep een alarm detecteert terwijl de doorloopzonetimer
actief is, stuurt de inbraakcentrale alarmrapporten voor beide zones.

Als een enkele doorloopzone een alarm detecteert en in alarmtoestand
blijft tijdens de duur van de doorloopzonetimer, stuurt de
inbraakcentrale alleen voor die zone een alarmrapport. Als een enkele
zone in een doorloopzonegroep een alarm detecteert en herstelt terwijl
de timer nog actief is, stuurt het systeem een niet-geverifieerde
gebeurtenis voor die zone. Met een tweede alarm op de eerste zone
wordt een niet-gecontroleerde gebeurtenis gemaakt in plaats van een
alarmgebeurtenis.

Doorloopzones zijn:

 ingeschakeld op mijn systeem.

 uitgeschakeld op mijn systeem.
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32.5 Brandveiligheid en ontruiming

De meeste ongelukken met dodelijke afloop worden veroorzaakt door
woningbranden. De meeste fatale gevallen doen zich ´s nachts voor. De
bewoners stikken dan in hun slaap als gevolg van de inademing van rook
en giftige gassen, niet zozeer als gevolg van brandwonden. Om dit
gevaar mede te verminderen, moet u het volgende programma in
gebruik nemen:
– Maak een ontsnappingsplan voor uw woning. Teken een plattegrond

van uw woning, waarop alle ramen en deuren zijn aangegeven.
Bespreek dit plan met iedereen in uw huishouden.

– Geef zo mogelijk minstens twee ontsnappingsroutes uit elke ruimte
in huis. Controleer of alle ramen en deuren die naar buiten leiden
gemakkelijk van binnen te openen zijn.

– Spreek een ontmoetingsplek buiten af (een boom, een lantaarnpaal
of een brievenbus bijvoorbeeld), op een veilige afstand van het huis,
waar iedereen bij elkaar komt.

– Oefen uw eigen ontruimingsplan ´s nachts én overdag minstens
tweemaal per jaar met iedereen in het huishouden.

– Oefen met verschillende ontsnappingsroutes.
– Leer kinderen zelf te ontsnappen voor het geval u niet in staat bent

ze te helpen.
– Sluit de deuren achter u wanneer u een ruimte verlaat.

Als het alarm afgaat:
– Als de rookmelder afgaat, gaat u naar buiten en blijft u daar. Ga

nooit terug naar binnen om personen of huisdieren op te halen.
– Als u door rook moet ontsnappen, buk dan zo laag mogelijk en ga

onder de rook door naar buiten.
– Bel de brandweer van buiten uw woning.
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TV-Kamer

Woonkamer

Eetkamer Keuken Slaapka mer

Slaapka mer

Verzamelplaats

Slaapka mer



210nl | Opties Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.364 Bosch Security Systems B.V.

32.6 Systemen met meerdere gebieden

32.6.1 Bereik van bedieningspaneel
Uw beveiligingsbedrijf kan uw beveiligingssysteem zodanig configureren
dat u op bedieningspanelen de status kunt bekijken en
besturingsfuncties kunt uitvoeren voor slechts één gebied, een groep
gebieden of alle gebieden in uw systeem. De gebieden die u kunt
bekijken en de gebiedsfuncties (acties) die u op een bedieningspaneel
kunt gebruiken, vormen het bereik van het bedieningspaneel.

32.6.2 Bevoegdheidsniveaus
Aan elke gebruiker van uw beveiligingssysteem is een
bevoegdheidsniveau toegewezen. Met een bevoegdheidsniveau wordt
de mate van controle bepaald die de gebruiker heeft over elke functie
waarvoor een PIN-code is vereist (bijvoorbeeld het Inschakelen van een
gebied). In een systeem met meerdere gebieden wordt het
bevoegdheidsniveau ingesteld voor elk gebied. Indien gewenst kan een
gebruiker dus verschillende niveaus hebben in verschillende gebieden.

32.6.3 Bereik en bevoegdheidsniveaus gecombineerd
De functies die u op een bedieningspaneel kunt gebruiken (bijvoorbeeld
instellen op Alle Aan), zijn beperkt tot de gebieden waarvoor u bevoegd
bent en de gebieden die binnen het bereik van een bedieningspaneel
vallen.

Voorbeeld
Uw beveiligingssysteem beschermt een bedrijf dat is geconfigureerd
voor drie gebieden (het kantoor, het magazijn en de verzendafdeling) en
drie gebruikers (1, 2 en 3).
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Details van bedieningspanelen:
– Het bereik van het bedieningspaneel in het kantoorgebied omvat

alle gebieden. (Gebruikers kunnen de status bekijken van alle
gebieden: kantoor, magazijn en verzendafdeling.)

– Het bereik van het bedieningspaneel in het magazijn is beperkt tot
alleen het magazijn.

– Het bereik van het bedieningspaneel in de verzendafdeling omvat
het magazijn en de verzendafdeling.

Details van gebruikers:
– Gebruiker 1 beschikt over de bevoegdheid om het kantoorgebied In

en Uit te schakelen, maar heeft geen bevoegdheden in het gebied
van het magazijn of de verzendafdeling.

– Gebruiker 2 heeft bevoegdheid in het magazijn en in de
verzendafdeling.

– Gebruiker 3 heeft bevoegdheid in alle drie de gebieden.

Wanneer een gebruiker zijn of haar PIN-code invoert in een
bedieningspaneel, mag de gebruiker van het beveiligingssysteem
functies uitvoeren die worden beperkt door zowel het
bevoegdheidsniveau van de gebruiker als het bereik van het
bedieningspaneel. Wat betekent dit voor de drie gebruikers in het
voorbeeld? In het bijzonder, welke gebieden worden Ingeschakeld
wanneer de gebruiker het systeem vanaf de verschillende
bedieningspanelen instelt op Alle Aan?

Gebruiker 1 op het bedieningspaneel van het kantoor

Actie Betroffen
gebied

Reden
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Status bekijken? Alle drie Het bereik van het
bedieningspaneel omvat alle
drie de gebieden

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Kantoor Bevoegdheid van gebruiker is
beperkt tot het kantoorgebied

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen het
kantoorgebied wordt Ingeschakeld.

Gebruiker 1 op het bedieningspaneel van het magazijn

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Magazijn Het bereik van het
bedieningspaneel omvat enkel
het magazijngebied

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Geen De bevoegdheid van de
gebruiker is beperkt tot het
kantoorgebied, die niet binnen
het bereik van het
bedieningspaneel van het
magazijn valt

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Geen enkel gebied
wordt Ingeschakeld.

Gebruiker 1 op het bedieningspaneel van de verzendafdeling
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Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Magazijn en
verzendafdelin
g

Het bereik van het
bedieningspaneel omvat het
gebied van het magazijn en de
verzendafdeling

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Geen De bevoegdheid van de
gebruiker is beperkt tot het
kantoorgebied, die niet binnen
het bereik van het
bedieningspaneel van het
magazijn of van de
verzendafdeling valt

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Geen enkel gebied
wordt Ingeschakeld.

Gebruiker 2 op het bedieningspaneel van het kantoor

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Alle drie Het bereik van het
bedieningspaneel omvat alle
drie de gebieden

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Magazijn en
verzendafdelin
g

De bevoegdheid van de
gebruiker is beperkt tot de
gebieden van het magazijn en
de verzendafdeling
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Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen de gebieden van
het magazijn en de verzendafdeling worden Ingeschakeld.

Gebruiker 2 op het bedieningspaneel van het magazijn

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Magazijn Het bereik van het
bedieningspaneel omvat enkel
het magazijngebied

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Magazijn De bevoegdheid van de
gebruiker omvat het magazijn
dat binnen het bereik van het
bedieningspaneel valt

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen het
magazijngebied wordt Ingeschakeld.

Gebruiker 2 op het bedieningspaneel van de verzendafdeling

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Magazijn en
verzendafdelin
g

Het bereik van het
bedieningspaneel omvat het
gebied van het magazijn en de
verzendafdeling
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Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Magazijn en
verzendafdelin
g

De bevoegdheid van de
gebruiker en het bereik van het
bedieningspaneel omvatten
zowel het magazijn als de
verzendafdeling

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen de gebieden van
het magazijn en de verzendafdeling worden Ingeschakeld.

Gebruiker 3 op het bedieningspaneel van het kantoor

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Alle drie Het bereik van het
bedieningspaneel omvat alle
drie de gebieden

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Alle drie De bevoegdheid van de
gebruiker omvat alle drie de
gebieden

Resultaat van het systeem op instellen op Alle Aan? Alle drie de
gebieden worden Ingeschakeld.

Gebruiker 3 op het bedieningspaneel van het magazijn

Actie Betroffen
gebied

Reden
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Status bekijken? Magazijn Het bereik van het
bedieningspaneel omvat enkel
het magazijngebied

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Magazijn De bevoegdheid van de
gebruiker omvat het magazijn
dat binnen het bereik van het
bedieningspaneel valt

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen het
magazijngebied wordt Ingeschakeld.

Gebruiker 3 op het bedieningspaneel van de verzendafdeling

Actie Betroffen
gebied

Reden

Status bekijken? Magazijn en
verzendafdelin
g

Het bereik van het
bedieningspaneel omvat het
gebied van het magazijn en de
verzendafdeling

Met PIN-code
beschermde
functies uitvoeren?

Magazijn en
verzendafdelin
g

De bevoegdheid van de
gebruiker en het bereik van het
bedieningspaneel omvatten het
magazijn en de verzendafdeling

Resultaat van het systeem instellen op Alle Aan? Alleen het gebied van
het magazijn en de verzendafdeling worden Ingeschakeld.
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Verklarende woordenlijst

Alle Aan

Zowel zones in de
binnenruimte als in de
omtrek Inschakelen.

Gedeeltelijk Aan

Een Inschakelingsopdracht
waarmee alleen de zones
in de omtrek worden
Ingeschakeld.

inloopvertraging

Een geprogrammeerde
vertraging van de
alarmrespons van het
systeem, zodat een
persoon een ingeschakeld
gebied kan betreden via
de juiste zone en het
gebied kan Uitschakelen.
Als het systeem niet wordt
Uitgeschakeld voordat de
vertragingstijd is
verstreken, start het
systeem een alarmrespons
dat mogelijk rapporten
aan de meldkamer omvat.

probleem

Een serviceconditie die
moet worden
gecorrigeerd, zoals een
gebroken draad.

punt

Een detectieapparaat dat
is verbonden met het
beveiligingssysteem.
Punten worden
afzonderlijk en met
aangepaste tekst
weergegeven op het
bedieningspaneel. De
tekst kan een enkele deur,
een bewegingssensor, een
rookmelder of een
beveiligde ruimte, zoals
BOVEN of GARAGE,
beschrijven.

schakelen

Verwijder selectief punten
uit het
beveiligingssysteem. Een
punt kan worden
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overgeslagen om de
perimeter met een open
venster te activeren.

sluitingsperiode

Een tijdsduur die is
geprogrammeerd door uw
beveiligingsbedrijf. Uw
beveiligingsbedrijf kan het
systeem zodanig
programmeren dat het aan
het einde van de periode
wordt Ingeschakeld.

toetstoon

De pieptoon die u hoort
wanneer u op een toets
drukt.

uitgang

Op het systeem kunnen
uitgangen zijn
geprogrammeerd waarmee
apparaten worden
bestuurd, zoals de
verlichting van het pand of
toegangshekken. Het
beveiligingsbedrijf
programmeert uitgangen
voor automatische

besturing en/of besturing
vanaf het
bedieningspaneel.

uitlooptijd

Een geprogrammeerde
vertraging van de
alarmrespons van het
systeem, zodat personen
een gebied kunnen
verlaten nadat deze is
Ingeschakeld. Wanneer
het gebied niet is verlaten
voordat de uitlooptijd is
verstreken, begint de
inloopvertraging. Het
systeem moet dan worden
Uitgeschakeld. Als het
systeem niet wordt
Uitgeschakeld voordat de
vertragingstijd is
verstreken, start het
systeem een alarmrespons
die mogelijk rapporten aan
de meldkamer omvat.

verstoorde zone

Een zone die niet normaal
is (een deur of raam staat
open).
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