
Verkorte Programmeerhandleiding ST-3000 alarminstallatie

                                                                       ja        nee    menu  / escape

Checklist:

Programmeerkaart volledig ingevuld?

230 V aanwezig (WCD) meterkast?

Analoge telefoonlijn aanwezig?

Ruimte om centrale te plaatsen?

Centrale gereedmaken

Haal de centrale uit de verpakking en leg deze op tafel.

Schakel de noodstroombatterij in. (Klepje achterop centrale, schakelaar naar boven)

Sluit de centrale aan via de netadapter.

Componenten gereedmaken

Haal alle componenten uit de verpakking en leg deze op tafel.

Voorzie alle componenten (op de achterzijde) van het Groep- en Zonenummer.

Open alle componenten, plaats de batterijen en leg de componenten op volgorde.

Centrale opschonen
Druk op de MENU toets  op de centrale

Voer de Mastercode in [standaard 0000] gevolgd door ENTER toets

Druk op de toets C om de centrale op te schonen.

Binnenkomstvertraging instellen
Druk op de MENU toets

Blader naar beneden met de NEE toets naar "Master Modus?" 

Druk op de JA toets.

Blader naar beneden met de NEE toets tot "Binnenk. instel?"  [Kies dan JA toets]

"Binn. Vertr=00s" "Wijzig?" [druk op JA toets] 

"Seconden 00-255" "Invoer:"  [Voer bijvoorbeeld in 20 daarna ENTER toets]

Vertrekvertraging instellen
Blader naar beneden met de NEE toets tot "Vertrek instel?"  [Kies dan JA toets]

"Vertrektijd=00s" "Wijzig?"  [druk op JA toets] 

"Seconden 00-255" "Invoer:"  [Voer bijvoorbeeld in 20 daarna ENTER toets]

"Vertrektijd=20s" "Wijzig?"  [druk op NEE toets] 

De tijd instellen
"Klok instel?"  [Kies JA toets]

"Tijd=11:48:25" "Wijzig?"  [Kies JA toets]

"Tijd(UU:MM:SS)" "Invoer="  [bijvoorbeeld 16 53 00 daarna ENTER toets]

"Tijd=16:53:00" "Wijzig?"  [Kies NEE toets]

De datum instellen
"Datum=06/11/29" "Wijzig?"  [Kies JA toets]

"Datum(YY/MM/DD)" "Invoer="  [bijvoorbeeld 06 11 30 daarna ENTER toets]

"Datum=06/11/30" "Wijzig?"  [Kies NEE toets]

De dag instellen
"Dag= Vr" "Wijzig?"  [Kies JA toets tot juiste dag verschijnt, bijvoorbeeld Do]

"Dag= Do" "Wijzig?"  [Kies MENU toets drie maal tot u uit het menu bent]



Naar de Installateursmodus
Druk op de MENU toets en blijf op de NEE toets drukken tot "install. modus?" 

[Kies JA toets] en voer installateurscode in [standaard 1234] gevolgd door ENTER

Telefooninstellingen
Blader met de NEE toets door tot "Telefoon instel?" [Kies JA toets]

"Tel.nrs. Instel?" [kies JA toets]

"WA 1 alg.Wijzig?" "GEEN data" [Kies JA toets]

"WA 1 alg.Invoer" [Voer 1e telefoonnummer in, bijv 0612345678  daarna ENTER]

"Accept dmv stem?" [druk op de NEE toets]

"Accept dmv DTMF?" [druk op de JA toets]

"WA 1 alg.Wijzig?" "0612345678T" [Kies NEE toets]

Voer vervolgens de overige telefoonnummers op dezelfde manier in

Blader daarna met de NEE toets door tot "WA Latch Wijzig?" [Kies JA toets]

"WA Latch Invoer" [Voer het te bellen telefoonnummer bij stroomuitval] 

Geluidsinstellingen
Blijf op de MENU toets drukken tot "Geluid instel?" [Kies JA toets] 

Blijf op de NEE toets drukken tot "Binnenkost-piep Instellen?" [Kies JA toets] 

"Vertragpiep=UIT" "Wijzig?" [Kies JA toets]

Handzenders inleren
"Vertragpiep=AAN" "Wijzig?" [Kies MENU toets] tot "Component instel?" [Kies JA]

"Compo. Inleren?" [Kies JA]

"Afst.bediening inleren?" [Kies JA]

"Voer zonenr. In <01-01>" [Kies JA] als zone juist is. 

Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 03 ENTER]

"Druk op ARM-knop binnen 60 sec" [Druk op een zendknop van de juiste handzender]

"Ingeleerd!" verschijnt als de zender correct ingeleerd is. 

Als "Duplicaat!" verschijnt is de aangeboden zender reeds ingeprogrammeerd!

"Afst.bediening Inleren?" [Kies JA om de overige in te leren en volg procedure]

Handzenders configureren en wijzigen
"Afst.bediening Inleren?" [Kies MENU]

"Compo. Inleren?" [Kies NEE]

"Component instel veranderen?" [Kies JA]

"Afst.bediening Wijzig?" [Kies JA]

"Voer zonenr. In <01-01>" [Kies JA] als zone juist is. 

Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 03 ENTER]

"Status Wijzig?" [Kies JA]

"Compo. In dienst. Wijzig?" [Kies NEE]

"Vertrektijd=UIT. Wijzig?" [Kies JA]

"Vertrektijd=AAN. Wijzig?" [Kies NEE]

"Siren/Relai=UIT. Wijzig?" [Kies JA]

"Siren/Relai=AAN. Wijzig?" [Kies NEE]

"Latch=UIT. Wijzig?" Alleen op verzoek klant [Kies JA]

Kies MENU MENU "component Wis?" [kies NEE] tot "Component instel veranderen?

om de overige afstandsbedieningen te wijzigen.



Inbraaksensoren inleren
Ga naar het onderdeel "Compo. Inleren?" [Kies JA]

"Afst.bediening Inleren?" [Kies NEE] 

"Inbraaksensor Inleren?" [Kies JA] 

"Voer zonenr. In <01-01>" [Kies JA] als zone juist is. 

[Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 07 ENTER]

"Druk op testknop binnen 60 sec" [Druk op de testknop van het juiste component]

"Ingeleerd!" verschijnt als de sensor correct ingeleerd is. 

Als "Duplicaat!" verschijnt is de aangeboden sensor reeds ingeprogrammeerd!

"Inbraaksensor Inleren?" [Kies JA om de volgende in te leren en volg procedure]

Inbraaksensoren configureren en wijzigen
"Inbraaksensor Inleren?" [Kies MENU]

"Compo. Inleren?" [Kies NEE]

"Component instel veranderen?" [Kies JA]

"Afst.bediening Wijzig?" [Kies NEE]

"Inbraaksensor Wijzig?" [Kies JA]

"Voer zonenr. In <01-01>" [Kies JA] als zone juist is. 

Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 03 ENTER]

"Status Wijzig?" [Kies JA]

"Compo. In dienst. Wijzig?" [Kies NEE]

"Binn. vertr=UIT. Wijzig?" [Kies JA] indien aangegeven op programmeerkaart(!)

"Binn. vertr=AAN. Wijzig?" [Kies NEE] 

"24-uurs zone=NO. Wijzig?" [Kies NEE]

"Home mode=Inact. Wijzig?" [Kies NEE] tenzij programmeerkaart anders bepaalt!

"Siren/Relai=AAN Wijzig?" [Kies NEE] tenzij deze sensor een STILALARM wordt!

"Bell =UIT. Wijzig?" [Kies JA] indien aangegeven op programmeerkaart(!)

Kies MENU MENU "component Wis?" [kies NEE] tot "Component instel veranderen?

om de overige inbraaksensoren te wijzigen.

Brandsensoren inleren
Ga naar het onderdeel "Compo. Inleren?" [Kies JA]

"Afst.bediening Inleren?" [Kies NEE] 

"Inbraaksensor Inleren?" [Kies NEE] 

"Brandsensor Inleren?" [Kies JA] 

"Voer zonenr. In <01-01>" [Kies JA] als zone juist is. 

[Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 07 ENTER]

"Druk op testknop binnen 60 sec" [Druk op de testknop van het juiste brandmelder]

"Ingeleerd!" verschijnt als de melder correct ingeleerd is. 

Als "Duplicaat!" verschijnt is de aangeboden melder reeds ingeprogrammeerd!

"Brandsensor Inleren?" [Kies JA om de volgende in te leren en volg procedure]

Interne sirene uitschakelen advies bij toepassing van externe sirene

Vanuit het onderdeel "Compo. Inleren?" [Kies MENU]

"Sirene instel. ?" [Kies JA] 

"Ingeb. sirene ?" [Kies JA] 

"Int.sirene= AAN Wijzig?" [Kies JA] 

"Int.sirene= UIT Wijzig?" [kies MENU tot u weer in het startscherm bent]



Draadloze toetsenborden en toegangscodes

Deze procedure UITSLUITEND samen met de klant uitvoeren!

Toegangscode veranderen op het draadloos toetsenbord

Wijzig de standaard pincode van het toetsenbord als volgt:

Voer de pincode in [standaard 9999] (De groene LED blijft branden) 

Druk MINIMAAL DRIE SECONDEN op de * toets van het draadloos toetsenbord

Vraag de klant nu TWEE MAAL zijn gewenste code in te voeren

(De groene LED zal hierna een aantal maal knipperen en daarna blijven branden.

Druk op de INSCHAKELTOETS (dus  waar het cijfer 2 op staat.)

Vraag de klant opnieuw de code in te voeren en controleer of de GROENE LED brandt.

Druk nogmaals op de INSCHAKELTOETS (dus  waar het cijfer 2 op staat.)

Wijzig de overige toetsenborden via bovenstaande wijze!

Een draadloos toetsenbord inleren
Ga naar het onderdeel "Compo. Inleren?" [Kies JA]

(Dus MENU " Toeg.code invoer"  1234 "install.Modus" , "Comp. Instel?"  etc.)

"Afst.bediening inleren?" [Kies JA]

"Voer zonenr. In <01-02>" [Kies JA] als zone juist is. 

Wilt u de zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 09 ENTER]

"Druk op ARM-knop binnen 60 sec" [Druk op paniekknop !* en !# tegelijk]

"Ingeleerd!" verschijnt als het toetsenbord correct ingeleerd is. 

Als "Duplicaat!" verschijnt is de aangeboden zender reeds ingeprogrammeerd!

"Afst.bediening Inleren?" [Kies JA om de overige in te leren en volg procedure]

Draadloos toetsenbord configureren en wijzigen
"Afst.bediening Inleren?" [Kies MENU]

"Compo. Inleren?" [Kies NEE]

"Component instel veranderen?" [Kies JA]

"Afst.bediening Wijzig?" [Kies JA]

"Voer zonenr. In <01-02>" [Kies JA] als zone juist is. 

Wilt u een andere zone veranderen, voer dan de juiste in, bijvoorbeeld 01 03 ENTER]

"Status Wijzig?" [Kies JA]

"Compo. In dienst. Wijzig?" [Kies NEE]

"Vertrektijd=UIT. Wijzig?" [Kies JA]

"Vertrektijd=AAN. Wijzig?" [Kies NEE]

"Siren/Relai=UIT. Wijzig?" [Kies JA]

"Siren/Relai=AAN. Wijzig?" [Kies NEE]

"Latch=UIT. Wijzig?" [Kies NEE]

LET OP: Toetsenborden worden ingeleerd op CODE! Bij gebruik van meerdere 

toetsenborden met DEZELFDE code hoeft er slechts één te worden ingeleerd!!!

Mastercode wijzigen op de centrale:
Druk op de MENU toets en voer de Mastercode in (standaard 0000)

"Systeem controle Of Hotkey" [Kies NEE] tot "Mastermodus?" [Kies JA]

[Kies NEE] tot "Toeg.code wijz.?" [Kies JA]

"Master=**** Wijzig?" [Kies JA] en laat klant nieuwe code invoeren


