
Verkorte bedieningshandleiding
Handleiding versie: 1.3 (CCS SW versie 2.02; 1 Blok, Bediendeel optie doven niet actief).

Informatie over bediendeel
Dit ultramodern bediendeel heeft toetsen in de vorm van aanraakvlakken

Functie Toetsen
Functie Toetsen
F1
F2
F3

Technische en functionele specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.



Meest voorkomende teksten in het bediendeel display
U ziet... Dit betekent...

NIET VEILIG
<    VOOR OPEN ZONES

Het systeem is (nog) niet gereed om in te schakelen. Niet alle zones zijn veilig. Dit 
betekent dat er een deur of raam open staat of dat er ergens een beweging 
gedetecteerd is.

(1) <NAAM>
VEILIG VOOR IN

Het systeem is gereed om in te schakelen.

SYSTEEM IN ALARM
VOER PINCODE IN

Het systeem is in alarm.

Bijvoorbeeld

01/06/2010
12:25

De klok weergave functie is geactiveerd. Zodra u een toets indrukt verschijnt de 
actuele status van het systeem.

Meest gebruikte gebruikers functies
U wilt... U doet...
Systeem inschakelen Voer uw pincode in.
Systeem uitschakelen Voer uw pincode in.
Verkeerde code invoer corrigeren Toets [⇐], voer uw pincode opnieuw in.
Uitschakelen na een alarm Voer uw pincode in, vervolgens wordt na enkele seconden de zone 

weergegeven waarin een alarm is opgetreden. Bevestig de zone alarm door 
[↵] in te toetsen

Overbruggen van zones Toets [↵], vervolgens uw pincode en toets [0]

Open zones 
overbruggen

Toets [0], vervolgens wordt er weergegeven “OVB. OPEN 
ZONES AL UW BLOKKEN”. Toets [↵]. Doorloop de zones 
via de [Å Æ] toetsen. Om een zone te overbruggen toets 
[↵]. De zone is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt 
naast de weergegeven zone. Verlaat overbruggen d.m.v 4 
maal [⇐]  toets in te drukken.

Zones 
overbruggen

Toets [0], vervolgens wordt er weergegeven “OVB. ZONES 
AL UW BLOKKEN”. Toets [↵]. Doorloop de zones via de [Å 
Æ] toetsen. Om een zone te overbruggen toets [↵]. De zone 
is nu overbrugd en de tekst OVB verschijnt naast de 
weergegeven zone. Verlaat overbruggen d.m.v 4 maal [⇐] 
toets in te drukken.

Storing bekijken Druk op de STORING (Gevarendriehoek) toets. Vervolgens zal de storing 
weergegeven worden in het display. Verlaat storing bekijken d.m.v [⇐] 
toets in te drukken.

Service Informatie
Meldkamer
Aansluitnummer Telefoon nummer
Installateur

Meer Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volledige gebruikershandleiding van het ccsMuSDO systeem.
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