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Compacte gebruikershandleiding
Keypad NXG 1830
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1. Overzicht klavier
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2. Systeem in- en uitschakelen (1 Partitie)
Men kan het systeem inschakelen op 2 manieren:
-

Volledig inschakelen (afwezig)
Deels inschakelen met blokkage van een zone (aanwezig). Dit is niet altijd van toepassing.

Als er gekozen wordt voor snelinschakeling dan is het niet nodig om nog een code in te geven nadat de
sneltoets is ingedrukt.

Aanwezig = Sneltoets indrukken

+ In aanwezig

+ code ******

Afwezig = Sneltoets indrukken

•

+ code ******

Oranje tekst enkel nodig als snel inschakelen NIET actief is.

Als alles goed verlopen is ziet u dat het systeem aan het inschakelen is (hieronder een voorbeeld in afwezig
ingeschakeld)
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Inschakelen niet mogelijk.
Als er bijvoorbeeld een open zone is, zijn er 2 mogelijkheden:
-

Gereed zone open = Er is beweging maar er kan ingeschakeld worden.

-

Niet gereed = Er is nog ergens beweging of een deur die nog open staat. Deze moet eerst dicht zijn
voor dat men het systeem kan inschakelen.

Als men wil zien welke zone er open staat moet men volgende handelingen doen
Met behulp van de pijltjes toetsen kan men scrollen in de zones die niet gereed zijn.

Systeem uitschakelen gaat als volgt:

+ code ******

: + code ******
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3. Systeem in- en uitschakelen (Toegang tot meerdere partities)
Als je toegang hebt tot meerdere partities dan kan het systeem ingeschakeld worden op volgende
manier:

Afwezig = Sneltoets indrukken

-

+ code ******

Daarna krijg je volgend scherm te zien. Hier maak je de keuze welke partitie u wil inschakelen door
het cijfer van de partitie in te geven. Druk daarna
om je keuze te bevestigen.
Info: De bovenste lijn zijn de partities.
De onderste lijn is de status van de partities: zie hieronder een overzicht

Zie pagina 6: Inschakelen niet mogelijk.

BV: in onderstaande afbeelding is enkel partitie 1 geselecteerd.
Donker kader rond cijfer wil
zeggen dat deze geselecteerd
is.

•

Oranje tekst enkel nodig als snel inschakelen NIET actief is.
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Systeem uitschakelen gaat als volgt:

+ code ******

kies welke partitie je wil uitschakelen

In dit voorbeeld is zowel partitie 1 en 2 geselecteerd. Dit zie je
door het donker kader die rond het cijfer staat.

Pagina 8 van 9

4. Systeem storing.
Volgende melding wordt weergegeven op het scherm bij een systeemstoring of zonestoring.
BV:

Nadat de foutmelding fysiek weg is dient men eens uit te schakelen om te bevestigen dat deze fout weg is. Als
deze blijft staan neemt u best contact op met uw installateur want dan heeft het een reset nodig door hen.

Pagina 9 van 9

5. Brand reset uitvoeren.
Bij vals brandalarm, geef uw code in om sirenes te stoppen:

+ code ******

Rookmelder kan gereset worden door de sneltoets B in te drukken op het klavier (Rood lampje op
de rookmelder gaat uit). Men krijgt de melding scene geactiveerd.

