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Systeem in -en uitschakelen    

Het systeem kan reageren op een inbraakalarm wanneer deze is ingeschakeld. Indien 

geprogrammeerd door uw installateur kan het systeem een alarm doormelden naar een meldkamer 

of direct naar uw privétoestel via een vocale module.  

 

 

Normale inschakeling 

Deze inschakelings-mode zal gebruikt worden voor de dagelijkse gebruik van uw systeem.   

Om uw systeem te kunnen inschakelen in deze mode zullen al de toegekende zones (detectoren 

en/of contacten) gesloten moeten zijn.   

Druk op deze knop en geef vervolgens je toegangscode. 

Druk op het gewenste gebied of “alle gebieden”. 

 

 

 

Gedeeltelijke inschakeling 

Deze inschakelingsmode laat u toe om het systeem gedeeltelijk in te schakelen(perimeter) 

zodanig dat u in uw woning of kantoor kan blijven bewegen. Uw installateur heeft daarvoor 

meerdere zones geconfigureerd als “thuis-inschakeling” zoals b.v.b. de woonkamer of 

nachthal. Deze zullen dan niet geactiveerd worden, de contacten op de ramen en deuren 

daarentegen wel. 
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Druk op deze knop en geef vervolgens je toegangscode. 

Druk op het gewenste gebied of “alle gebieden”. 

 

 

 

Directe inschakeling 

Deze methode is identiek aan de inschakeling in mode »thuis » uitgezonderd dat hier geen 

uitgangstijd is voorzien.  

Iedere vertraagde zone zal nu werken als een “normaal inbraakalarm” zonder ingangsvertraging. Ook 

hier kan het systeem om een geldige toegangscode vragen indien je installateur geen snelle 

inschakeling heeft voorzien. 

Druk op deze knop en geef vervolgens je toegangscode. 

Selecteer het gebied. 

 

 

Geforceerde inschakeling 

Van zodra er één of meerdere zones van één op meerdere gebieden open zijn zal het systeem u een 

alternatieve inschakeling voorstellen. Er zijn dan 3 mogelijkheden;  

• Een geforceerde inschakeling; hiermee kunt u snel het systeem inschakelen wanneer één of 

meerdere zone(s) open zijn. Van zodra deze open zone(s) wordt gesloten integreert het 

systeem ook deze zone in de inschakeling. Deze keuze van « geforceerd inschakelen » zal u 

voorgesteld worden als ten minste één zone van een gebied open is op het moment dat u 

probeert in te schakelen.   

• Overbruggen en inschakelen ; Alle zones die op het ogenblik van de inschakeling opstaan 

zullen overbrugd worden en zullen niet reageren bij een eventuele inbraakpoging. De 

desbetreffende zones zullen terug bijgeschakeld worden op het ogenblik dat de 

bijbehorende gebied uitgeschakeld wordt.  
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• Toon open zones; hier kan u visueel zien welke zones niet gesloten zijn. Het is mogelijk dat u 

eerst een selectie van het gebied moet ingeven indien u een gepartitioneerd systeem heeft. 

 

 

 

Inschakelen met sleutelschakelaar 

Twee types sleutelschakelaars kunnen gebruikt worden om uw systeem met een sleutel te activeren 

en deactiveren. Met een permanente sleutelschakelaar draait u de sleutel in de "AAN"-stand om uw 

systeem te activeren en draait u de sleutel in de "UIT"-stand om uw systeem te deactiveren.   

Wanneer uw installateur een sleutelschakelaar geïnstalleerd heeft van het type “puls” schakelt u het 

systeem in door deze sleutel kort van stand te verdraaien en los te laten. Om het systeem uit te 

schakelen herhaalt u deze procedure.   

 

Automatische inschakeling 

Als de installateur deze functie geactiveerd heeft, is het mogelijk om een door u ingegeven tijdstip 

één of meerdere gebieden automatisch te laten inschakelen. 

Automatische dagelijkse inschakeling volgens tijdstip 

Ingeven van hoofdcode + selecteren van gebied 
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Wijzig (invoeren) van het uur voor automatische inschakeling. Druk op het icoon “Bewaren”. Keer 

nadien terug naar het hoofdscherm door op het icoon “Home” te drukken. Bekijk verschillende zones  

 

 

 

Automatische inschakeling bij “geen beweging” 

Uw systeem kan zo geprogrammeerd worden dat er een melding naar de meldkamer gestuurd wordt 

en/of het systeem automatisch ingeschakeld wordt als gedurende een bepaalde tijd geen activiteit 

plaatsvindt in een bepaald tijdschema voor een bepaald gebied. Uw installateur kan de automatische 

inschakeling bij afwezigheid van beweging zo instellen dat deze in de normale “volledige 

inschakeling” of de omtrekzonemode “thuis” werkt. De installateur zal het uur van “geen beweging” 

bij installatie reeds moeten vastleggen en kan niet gewijzigd worden door de gebruiker. 

 

Snelle inschakeling (zonder code) 

Elke gebruiker kan toegang hebben tot zijn systeem zonder deze een toegangscode dient in te 

voeren, indien deze door uw installateur zijn toegekend. Het volstaat om 3 sec. te drukken op de 

toets van de gewenste functie. Indien u een gepartitioneerd systeem heeft, moeten deze functies 

geactiveerd worden voor elk gebied. 
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Uitschakeling 

Wanneer de gebruiker het systeem uitschakelt, is de beveiliging van de gebieden (met uitzondering 

van 24-uurs zones) uitgeschakeld, zodat er geen alarmen kunnen wordt gegenereerd als één of 

meerdere zones worden geopend. 

Ingangsvertraging van een vertraagde zone 

De installateur zal voor bepaalde zones (b.v.b. de voordeur) een ingangsvertragingstimer 

programmeren. Door deze vertraging krijgt u de tijd om het beveiligde gebouw te betreden en uw 

code in te voeren om uw systeem te deactiveren vooraleer het alarm in werking treed. 

Uitschakelen van een ingeschakeld systeem 

U kunt enkel gebieden deactiveren die aan uw toegangscode toegewezen zijn. Met een geldige 

toegangscodes waarvoor de optie “alleen inschakelen” ingesteld is (onderdeel 6.7 op pagina 19) kunt 

u een geactiveerd systeem niet deactiveren. 

Hoe uitschakelen? 

Het volstaat om een geldige code in te voeren tijdens de ingangsvertraging of wanneer het luid alarm 

in werking is om het systeem te deactiveren. Invoeren geldige toegangscode. Indien meerdere 

gebieden zijn ingeschakeld (bij een gepartitioneerd systeem) is het mogelijk dat u een volgend 

scherm te zien krijgt die u de keuze biedt andere gebieden te bedienen. U kan dan meerdere 

gebieden uitschakelen. 

 

 

Verschillende zones 

Ten aller tijden kan U de status van alle zones controleren door op het icoon “Zones” te drukken. 

Standaard zal U de status van alle zones te zien krijgen. Een filter kan ingesteld worden om een 

selectie te maken tussen “Open” of “gesloten” zones. Druk home om uw home scherm terug te 

verkrijgen. Een open zone is waar de detector enz. niet is afgesloten. (Een deur is open gelaten of iets 

is nog aan het bewegen in de kamer) 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Overbrugging van zones 

Het is mogelijk om door één of meerdere overbruggingen van meerdere zones te programmeren 

telkens voor één inschakeling van het desbetreffende gebied. Dit wil zeggen dat deze zone dan geen 

enkele reactie zal geven wanneer uw systeem is ingeschakeld. Telkens wanneer u het systeem 

deactiveert zullen alle overbruggingen automatisch verdwijnen. 

 

Andere optie (via het icoon “menu”) 

 

 

 

Wanneer het icoon “Zones” op hoofdscherm geel in omkaderd is(zijn) er 1 of meerdere zones 

overbrugd. De vermelding “X overbrugd” zal eveneens onder het icoon vermeld staan. Bekijk 

problemen  

 

Gebruikerscodes 

Via de toegangscodes krijgen de gebruikers toegang tot het systeem. Er kunnen tot max. 999 codes 

geprogrammeerd worden. Een gebruikersnummer van 001 tot 999(gebruiker 001 is de hoofdcode) is 

toegekend aan iedere code. Uw installateur heeft reeds bepaald wat de lengte van uw code zal 

moeten zijn, n.l. 4, 6 of flexibele lengte tot 6 getallen. 

Hoofdcode: toegang tot gebruikersmenu 

De hoofdcode heeft toegang tot alle functies van uw systeem en laat tevens ook toe om andere 

codes aan te maken, te wijzigen of te wissen. Het is aan te raden om uw codes regelmatig te wijzigen 

om te beletten dat anderen toegang zouden kunnen verschaffen tot het systeem. 

Om een code te wijzigen, wissen of toevoegen 
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Voer de hoofdcode in. Na een geldige hoofdcode 

te hebben ingegeven zal er een overzicht 

getoond worden van het huidige beheer van 

codes. 

 

Er zijn nu 3 mogelijkheden;  

 

 Toevoegen van een gebruiker  

 Wijzigen van een gebruiker  

 Wissen van een gebruiker  

 

 

Toevoegen van toegangscodes 

De hoofdgebruiker(Code001) en de gebruikers met dezelfde rechten kunnen toegangscodes voor 

andere gebruikers programmeren en deze gebieden en meerdere opties toekennen. Indien u 

toegangscodes wilt beheren met behulp van de Neware-software neemt u contact op met uw 

installateur voor meer informatie. 

Ingeven van hoofdcode (standaard : 123456)  

1. Druk op de groene “toevoeg” knop. Het systeem zal een vrije plaats kiezen om een nieuwe code te 

programmeren.  

2. Wijzig de standaard tekst door een naam in te vullen van de persoon of druk gewoon op “Oversl.” 

Indien deze reeds correct is.  

3. Geef een onbestaande nieuwe code, gekozen door de nieuwe gebruiker en druk op “volgende “  

4. Bevestig deze nieuwe code door deze een tweede maal in te geven gevolgd door de toets 

“volgend”  

5. Indien nodig kan u in de volgende 2 stappen ook een afstandsbediening en/of een toegangskaart 

programmeren, druk op « overslaan » om verder te gaan.  

6. Instellen van de gebruikersopties (beveiligingsopties, gebieden ,e.a.) zijde;  

• het kopiëren van de opties van een reeds bestaande code die de opties bevatten voor deze 

nieuwe code => security opties, toekenning van gebieden, toegangscontroleopties, 

tijdschema’s, e.a.  

• een manueel aangepaste instelling  

7. Bevestig het afronden van de programmatie door het drukken op « Einde »  
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Wanneer er tijdens eender welke stap in deze procedure het klavier een weigeringstoon laat horen, 

hebt u misschien een reeds bestaande code ingegeven of hebt u misschien geen toegang tot 

bepaalde gebruikersopties of gebiedentoewijzing. Alleen de gebruikers met de eigenschappen van de 

hoofdgebruiker kunnen een andere gebruiker de opties toekennen waarvoor zijzelf bevoegd zijn. 

 

Kopiëren van gebruikersopties 

Deze functie laat u toe om gebruikersopties van de ene naar de andere gebruiker te 

kopiëren, dit heeft betrekking op toegangscontroleopties en toekenning van gebieden. Bij 

het toepassen van deze functie zullen alle instelling worden gekopieerd met uitzondering 

van de code en de kaartnummer. 

 

Druk op de knop aangeduid in het rood.  

Het systeem zal u een keuze laten maken 

van welke bestaande gebruiker u de 

kenmerken wilt kopiëren. Wanneer de 

procedure correct is afgerond krijgt u een 

bevestiging te zien “Gebruikersgegevens zijn 

gekopieerd van User xxx” en drukt op “Klaar” 

 

 

Wijzigen van een geprogrammeerde toegangscode 

Druk op de lauwe knop “wijzig” 

Het scherm van de code-eigenschappen zal nu verschijnen . Er kunnen nu meerdere parameters 

gewijzigd worden;  

1. Naam van de gebruiker  

2. De code van de gebruiker  

3. Eventueel wijzigen/invoeren van 

serienummer van de afstandsbediening  

4. Aanpassen van beveiligingsopties  

5. Toewijzing van gebieden aan deze 

gebruiker.  

6. Programmeren toegangskaart, toegangscontrole  

7. Opties toegangscontrole  

8. Toegangsniveau toegangscontrole  
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9. Tijdschema toegangscontrole 

Wissen van en gebruikerscode (wissen van hoofdcode niet mogelijk) 

Druk op de zwarte knop “wissen” – een bevestiging zal gevraagd worden. 

Het overzichtsscherm van alle codes komt nu te voorschijn na het horen van een bevestigingstoon. U 

heeft de mogelijkheid om nu nog meer codes te wissen/wijzigen of toe te voegen. Indien niet keert u 

terug met de knop “Terug” of door het drukken het icoon “Home”. 

 

Geheugen evenementen 

Het evenementenregister registreert alle handelingen door en van de gebruikers alsook de alarmen 

en storingen die opgetreden zijn in het systeem. De gebruiker kan enkel de evenementen bekijken 

met betrekking tot het gebied waar deze toegang heeft. Het evenementengeheugen heeft een 

maximum opslagcapaciteit van 1042 evenementen. Dit kan snel overschreden worden wanneer u 

een optioneel toegangscontrolesysteem is op aangesloten. 

 

Ook mogelijk via optie “menu” 

 

Een volledige lijst zal getoond worden  van alle 2048(Evo192) laatste evenementen. 

 

Druk op het evenement voor meer details 
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Paniekalarm 

Het systeem kan worden geprogrammeerd om een alarm te sturen naar de meldkamer en om hulp 

te vragen aan de federale politie, een medische bijstand, brandweer of enige andere persoon 

wanneer de paniek-knop wordt gedrukt . Afhankelijk van de instelling door uw installateur zal er al 

dan niet een luid alarm hoorbaar zijn. Wanneer uw installateur op zijn minst één van de 3 

mogelijkheden heeft geactiveerd zal uw scherm er mogelijk zo uit zien; 

 

Om een paniek alarm te genereren 

Druk op de paniek knop en selecteer één van de drie opties. 

 

 

Afhankelijk van wat uw installateur heeft geprogrammeerd zullen niet alle knoppen ter  

beschikking zijn die in de figuur hierboven zijn afgebeeld. 
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Systeeminstellingen 

 

Uur en datum 

U hebt de mogelijkheid om indien nodig de kloktijd en datum manueel aan te passen. De 

aangebrachte wijziging heeft onmiddellijk effect op de volledige installatie. De wijziging zal direct 

doorgevoerd worden naar de andere bediendelen en naar andere componenten die werken in 

functie van uur en datum. Indien ingesteld zal de verandering van zomer/wintertijd automatisch 

gebeuren. Indien niet, contacteer uw installateur. 

 

Na het ingeven van de hoofdcode zal het scherm hieronder weer gegeven worden waarbij er 

verschillende instellingen kunnen aangepast worden;  

• Kloktijd  

• Formaat 12H of 24H  

• Datum  

• Formaat datum  

Vergeet niet op de knop “Bewaren” te drukken 

die zal verschijnen wanneer er een aanpassing is 

gebeurd. Indien niet keert u terug met de toets 

“annuleren” of via het icoon “Home”. 

 

Bijstellen van het scherm 

U kunt de weergave-instellingen van uw bediendeel aanpassen volgens uw wensen. Het is mogelijk 

om de helderheid aanpassen in de actieve mode ( wanneer u een actie uitvoert) of in passieve mode. 

Je hebt ook de mogelijkheid om de tijd te bepalen dat uw toetsenbord in de actieve mode blijft(na 

het uitvoeren van een actie). 
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Door op de “pijltjes-icoontjes” te drukken 

kunt u de nodige aanpassingen doorvoeren. 

Druk nadien op de knop ”Bewaren” .  

Deze instellingen zijn alleen van toepassing 

op het bediendeel waar de instellingen op 

worden aangepast. Indien er meerdere 

bediendelen zijn, moet deze aanpassing op 

ieder ander bediendeel uitgevoerd worden. 

 

 

Reinigen van het scherm 

U Kan het scherm gedurende 30sec. deactiveren. Dit laat u toe om het scherm met een doekje te 

reinigen. Gedurende die tijd zal het scherm geen enkele instructie aanvaarden. Deze toestand is 

alleen geldig op het bediendeel waar u de instructie geeft. 

 

Volume/zoemer 

Uw bediendeel TM50 Geeft U de mogelijkheid om de sterkte van de geïntegreerde buzzer te regelen 

naar uw wensen. 

 

Deze functie betreft niet het wijzigen van de tooninstelling wanneer u op een knop drukt die de toon 

geeft voor accepteren/weigeren van een gevraag de functie. Deze instellingen slaan alleen op het 

bediendeel waar u de instelling op uitvoert. U moet deze instellingen op elk geïnstalleerd bediendeel 

uitvoeren. 
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Meest voorkomende problemen  

• Telefoonlijnstoring: meestal ligt dit probleem aan uw telefoonoperator en dient u gewoon even te 
wachten. Meestal lost dit probleem zich vanzelf op.  

• Storing batterij (panne 220V): er is een stroompanne en u dient te wachten tot deze opgelost is. 
Indien batterij dient vernieuwd te worden, contacteer uw installateur. 

 

Code onder dwang  

Deze functie wordt gebruikt wanneer iemand een gebruiker ertoe dwingt om zijn system te activeren 
of te deactiveren onder bedreiging. Wanneer deze optie is geactiveerd voor een bepaalde 
gebruikerscode, zal er een stil alarm verstuurd worden naar de meldkamer. Het bediendeel zal op 
exact dezelfde manier reageren als een “normale” code. Hier scheelt de code 1 cijfer. 


