
Elegant bediendeel 

Model: Elegant bediendeel touch  

Gebruikershandleiding
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 Inleiding 

LCD symbolen

Het Elegant bediendeel is een smal, hedendaags, betrouwbaar bediendeel dat reageert 
op aanraking (touch). Het Elegant bediendeel is compatibel met RISCO Group’s 
bedrade en hybride inbraak systemen
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Bediendeel toetsen 

Controle toetsen 

De toetsen op het bediendeel kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden 
zoals hieronder beschreven.

Nood toetsen 
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In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het volledig
inschakelen.

In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het deels inschakelen.

In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om “Nee” te selecteren of data
te wijzigen.

Deze toets wordt gebruikt om het systeem uit te schakelen na het
ingeven van een geldige gebruikerscode.

Deze toets wordt gebruikt om naar boven te scrollen.

Deze toets wordt gebruikt om naar beneden te scrollen.

Deze toets wordt gebruikt om de cursor naar links te bewegen.

Deze toets wordt gebruikt om de cursor naar rechts te bewegen.

Geeft de systeemstatus weer (raak gedurende 2 seconden aan).

In normale werking: Deze toets wordt gebruikt voor het activeren van 
het gebruikersmenu.

In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om 1 stap terug te keren in
het menu.
Deze toets wordt gebruikt om commando’s te bevestigen of om data te
bewaren.

In gebruikersmenu: Deze toets wordt gebruikt om “Nee” te sleecteren of data
te wijzigen. Enkel actief bij bepaalde systeemversies.



Functie toetsen 

Numerieke toetsen 

Bediendeel instellingen 

Nota: Zet de bediendeel taal in overeenstemming met het paneel.

Om bediendeel instellingen te doen gelieve deze prodedure te volgen.

Druk

Druk     toets om het niveau van de instelling te wijzigen.
Druk         om uw wijzigingen op te slaan.

Nota: Elk bediendeel moet afzonderlijk ingesteld worden.

Druk  om het menu van het bediendeel te verlaten.

info@europesecurity.eu www.europesecurity.eu +31 (0)541 352 952

5



Proximity Tag 

Reinigen van het bediendeel

In- en uitschakelen

Om het bediendeel te blokkeren:
Druk gelijktijdig op toets 1+3 voor 2 seconden. Het bediendeel zal een bieptoon 
geven om aan te geven dat deze geblokkeerd is. Het bediendeel zal zichzelf 
deblokkeren na 45 seconden. Om het bediendeel manueel te blokkeren gelieve 
dan terug 2 seconden 1+3 gelijktijdig te drukken.

Om het bediendeel te reinigen:
Gebruik een zachte, vochtige doek en vermijd vloestoffen op het scherm.

Plaats de tag zoals in de volgende afbeeldingen.
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Volledig inschakelen van het systeem:
Toets uw code in gevolgd door de key slotje dicht om het systeem volledig in te 
schakelen.

Gedeeltelijk inschakelen van het systeem:
Toets uw code in gevolgd door de key huisje met slotje erin om gedeeltelijk in te 
schakelen. 

Mochten er meerdere partities in uw systeem aanwezig zijn, dan zal u uw code 
(bijv. 1234) moeten intoetsen gevolgd door het inschakel-icoon met de keuze van 
de partitie die u wenst in te schakelen. U kunt de gewenste partitie selecteren 
door met de pijltoetsen te scrollen.

Mocht het systeem niet in willen schakelen en komt er in beeld:

P=1 :NK (Partitie1  Niet klaar)
EuropeSecurity

Dan is er nog een melder in alarm. U kunt door op pijl omlaag te drukken zien 
welke melder/melders er nog in alarm staan. 



Wijzig de gebruikerscodes regelmatig.

Druk de menu knop in gevolgd door uw code, druk        .

Druk op pijltje omlaag totdat u de codes/tags ziet, druk        .

Selecteer de gebruiker waarvan u de code wilt wijzigen, druk        .

Toets de gewenste code in, druk        .

Toets de menu knop in om terug te gaan.
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Wijzigen van gebruikercodes 

Overbruggen van zone (detectiepunt)

1. Verander de status van 
de overbrugging van N 
naar J

3. Menuknop/terugknop

2. Hier staat N of J 
achter de zone

4. Bevestigingsknop

Druk menuknop (zie afbeelding, nummer 3) gevolgd door code en        (zie 
afbeelding, nummer 4).

In display verschijnt “activiteiten”, druk        .

In display verschijnt “overbrug”, druk        .

In display verschijnt “zones”, druk        .

In display verschijnt “eenmalig”, druk        .

In display verschijnt “ovrbr Z=01 <S1> N” (zie afbeelding, nummer 2) met 
daaronder zone nummer met omschrijving.

Met de pijltjestoetsen kunt u bladeren naar de gewenste zone.
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Als de juiste zone in het display staat, druk op de knop van het huisje met het 
slotje erin (zie afbeelding, nummer 1). De N verandert in een J.

Druk nu opnieuw        .

Nu is de zone eenmalig overbrugd.

U kunt nu terug naar het beginscherm door meerdere keren op menuknop/te-
rugknop te drukken.

Nu kunt u op de normale manier inschakelen.

LET OP! Na uitschakelen is de overbrugging automatisch verwijderd en moet 
deze opnieuw ingevoerd worden.


