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Gebruik van Partities 
De installateur kan u system geprogrammeerd hebben alsof er 4 individuele 
systemen (Partities) zijn. Elke partitie (A, B, C of D) werkt onafhankelijk van 
elkaar. U kunt in of uitschakelen met twee, drie of alle partities tegelijk. 

9930 Toetsenbord 
In partitie mode hebben de A, B, C en D toetsen op het 9930 toetsenbord de 
volgende functies: 

Toets: Om : 

A In of uitschakelen van Partitie A. 

B In of uitschakelen van Partitie B. 

C In of uitschakelen van Partitie C. 

D In of uitschakelen van Partitie D 

De 725r afstandsbediening 
Als u een draadloze uitbreiding heeft op een partitie systeem zal de 725 als 
volgt werken: 

� Inschakelen partitie A.�

� Werkt niet meer. 

� Uitschakelen partitie A. 

���� Gelijktijdig indrukken van deze toetsen genereerd een overval 
alarm. 

Sleutelschakelaar 
Indien er een sleutelschakelaar is aangesloten op een systeem met partities 
zal de A positie partitie A in of uitschakelen. Positie B heeft geen functie. 
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Dagelijks gebruik 
In een systeem met partities werken alle inschakel-methodes zoals 
beschreven, met uitzondering van deel-schakeling. Wanneer twee 
gebruikers op verschillende toetsenborden het systeem gelijktijdig willen 
bedienen, zal de eerste die een toets aanslaat  het systeem kunnen 
gebruiken. De tweede zal op zijn toetsenbord de boodschap “Bezig” krijgen 
totdat de eerste gebruiker klaar is. Nu kan de tweede gebruiker het systeem 
normaal bedienen. 

Een Partitie vertraagd inschakelen 

( Gebruik de A, B, C of D toets om een Partitie te selecteren) 

1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag voor de lezer).  

 Als er geen Partities aan staan toont het 
display: 

 

 Indie een andere partitie reeds is 
ingeschakeld (bijv: B) toont het display 

 

2. Druk de gewenste partitie toets in.  

 
Het display toont nu (bij voorbeeld):  

3. Druk de � toets in.  

 De display toon welke Partitie wordt 
ingeschakeld en het getal rechts toon het 
aantal resterende seconden van de 
uitlooptijd 

 
Uitloop toon 

 Aan het einde van de uitlooptijd schakeld 
het systeem in en het display toon welke 
partitie is ingeschakeld. 

 
 

Inschakelen met de laatste deur 

Als u de laatste deur sluit zal het systeem inschakelen. Er is geen uitlooptijd. 

1. Sluit alle ramen en deuren.  

2. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag voor de lezer).  

3. Druk de gewenste partitie toets in.  

 Via het toetsenbord hoort u nu de 
continue uitloop-toon. Deze kan 
onderbroken werken tijdens het 
openen van de laatste deur. 

 
Uitloop toon 

4. Verlaat het pand via de voorgeschreven route en sluit de 
laatste deur. 
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 Via het toetsenbord hoort u nu de continue uitloop-toon. 

 
Uitloop toon 

5. Sluit de deur.  

 De uitloop toon stopt nu na 7 
seconden, en middels een dubbele 
piep geeft het systeem aan dat het is 
ingeschakeld. 

 
"piep piep" 

 Het display toont nu welke Partitie is ingeschakeld.  

Uitschakelen via het toetsenbord 
De inloop-toon start wanneer u de deur opent.  

1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag voor de lezer).  

 
Het display toont welke 
partities momenteel aan 
staan. 

 

2. Druk de gewenste partitie toets in gevold door ��.  

 De inloop toon stopt en het systeem geeft een dubbele 
“piep” . De Partitie is nu uitgeschakeld. 

 
"piep piep" 
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Na een Alarm 

Stoppen van de sirene’s 

Elke partitie kan (onafhankelijk van de anderen) alarm geven. Het kan zijn 
dat een gebruiker geen toegang heeft tot deze partitie. Het systeem staat toe 
dat elke gebruiker de sirene’s kan uitschakelen 

 Het display toon de partitie welke in 
alarm is. 

 

1. Toets u gebruikerscode in (of hou de 
tag voor de lezer). 

 

 De sirene’s zullen nu stoppen De 
display toont de partities waarvoor u 
toegang heeft 

 

2. Druk de gewenste partitie toets in gevold door ��.   

System resetten 

Een systeem met partities volgt nagenoeg dezelfde methode om te resetten 
als een systeem met deel-schakeling. Er zijn echter enkele kleine 
verschillen: 

Gebruikers Reset 
1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag voor de lezer). 

Druk de gewenste partitie toets in gevold door ��. 
 

 De display toont nu datum en tijd.  
2. Het systeem werk nu weer normaal.  

Remote Reset (niet gebruikt in de Benelux) 
1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag voor de lezer).  

 De display toont: (In dit voorbeeld staan 
Partitie A and B aan.) 

 

2. Press �.  

 Het display toont nu een vier cijferige “Reset 
Code”. 

 

3. Volg de reset procedure zoals omschreven in de 
gebruiks-aanwijzing. 
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Overbruggen van Zones 
De procedure om een zone te overbruggen is niet correct beschreven in de 
gebruiks-aanwijzing. U kunt geen zones overbruggen tijdens het 
inschakelen. Om een zone te overbruggen: 

1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag 
voor de lezer) en druk op �. 

 

 De display toont: 

 

 

2. Toets het nummen in van de zone welke u 
wenst te overbruggen (bijv,  04 om zone 4 
te overbruggen) and druk op �. 

 

 Note: Als de gekozen zone niet te 
overbruggen is toont de display: 

Als u de zone kan overbruggen zal de 
sounder een dubbele “piep’ laten horen en 
toont de display het zone nummer gevolgd 
door een "o": 

 

   

 

Een overbrugde zone dient u tijdens het inschakelen nogmaals te 
bevestigen. Het display vraagt u toestemming voor de overbrugging.  

Toets ��om verder in te schakelen 

Bij uitschakelen van het systeem is de overbrugging weer uit.. 

Handmatig uitschakelen van een overbrugging: 

1. Toets u gebruikerscode in (of hou de tag 
voor de lezer). 

 

2. Toets � gevolgd door het zone nummer en 
daarna  �. 
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