Nieuwerth elektronica

installatie en service/diensten; beveiliging, elektronica en ICT
Handleiding programmeren gebruikers en toegangscodes op het LED-bediendeel SIS Alarm.
In het LED-bediendeel van uw SIS Alarm kan 1 hoofdgebruiker (beheerder) worden geprogrammeerd en
maximaal 9 andere gebruikers.
Voordat u gaat programmeren dient u hiervan de meldkamer op de hoogte te stellen, u vindt de
contactgegevens op uw pasje.
Een nieuwe gebruiker aanmaken/code wijzigen :
-

Druk op de toetsen met de lampjes;
+
Toets de code in van de hoofdgebruiker (beheerder) of houdt de tag (hoofdgebruiker) voor de lezer
Kies een gebruiker ( 2 t/m 9 )
Toets een nieuwe code in voor deze gebruiker welke wordt bevestigd door het bediendeel met een
piep
Toets nogmaals de code in de code ter bevestiging

-

Sluit af door op de “lampje uit”;

toets te drukken

Een tag aan een gebruiker koppelen (associëren):
-

Druk op de toetsen met de lampjes;
+
Toets de code in van de hoofgebruiker (beheerder) of houdt de hoofdgebruiker tag voor de lezer
Kies de gebruiker ( 2 t/m 9 ) waaraan u de tag wilt koppelen
Houdt de nieuwe tag voor de lezer wat wordt bevestigd met een piep

-

Sluit af door op de “lampje uit”;

toets te drukken

Een tag voor een gebruiker verwijderen:
-

Druk op de toetsen met de lampjes;
+
Toets de code in van de hoofgebruiker (beheerder) of houdt de hoofdgebruiker tag voor de lezer
Kies de gebruiker ( 2 t/m 9 ) waarvan u de tag wilt verwijderen

-

Druk twee keer op de “lampje uit”;

toets.

Indien u een tag welke reeds aangemeld was wilt vervangen volgt u de handeling “Een tag aan een gebruiker
koppelen (associëren)”.
De code van hoofdgebruiker dan wel tag heeft als enige de beheer mogelijkheden. Het is daarom van belang
deze in beheer te houden van diegene die hoogste verantwoordelijkheden heeft.
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