Elegant Keypad

Models: RPKELW, RPKELWP, RPKELB, RPKELBP

Gebruikershandleiding

Contents
Inleiding ........................................................................................................................... 3
Installatie en Programmering....................................................................................... 3
LCD Indicators................................................................................................................. 3
Klavier toetsen ................................................................................................................ 4
Controle toetsen .......................................................................................................... 4
Nood toetsen ............................................................................................................... 5
Functie toetsen ............................................................................................................ 5
Numerieke toetsen ...................................................................................................... 5
Keypad instellingen ..................................................................................................... 5
Proximity Tag .................................................................................................................. 6
Reinigen van het keypad ................................................................................................ 6
Wijzigen van gebruikercodes ......................................................................................... 6
RISCO Group beperkte garantie .................................................................................... 7
Contacteren van uw Installateur / Leverancier ............................................................. 8
Contacteren van RISCO Group ...................................................................................... 8

Inleiding
Risco Group’s elegant keypad is een smal,hedendaags betrouwbaar klavier,dat
reageert op aanraking. Het elegante keypad is in staat om de Risco group
beveiligingssystemen te bedienen en ook te programmeren.
•

Verkrijgbaar met en zonder proximity lezer

•

Eenvoudig te installeren dmv achterplaat

•

Compatibel met Risco Group’s bedrade en hybride inbraak systemen.

Installatie en Programmering
Voor de Elegant keypad installatie handleiding ,gelieve hiervoor onze website
http://www.riscogroup.com/support/downloads te bezoeken.
Voor informatie rond programmering van het systeem, gelieve hiervoor de
installateurs en gebruikershandleiding te raadplegen.

LCD Indicators
Icoon

Spanning

Gewapend
(Set)

Deels/Overbrugd
(Part Set/ Omit)

Klaar

Indicatie

Beschrijving

Aan

Systeem werkt op hoofdvoeding en de back up
battery is in goede staat

Uit

Geen voedingsspanning

Traag knipperen

In programeer mode

Snel knipperen

Systeem fout

Aan

Systeem ingeschakeld in volledig AAN of in
STAY mode

Uit

Systeem uitgeschakeld (Uit)

Traag knipperen

Systeem in UIT loop tijd

Snel knipperen
Aan

Alarm toestand
Systeem is in “gedeeltelijk Aan ”of in zone
bypass toestand.

Uit

Geen overbrugde zones in systeem.

Aan

Systeem is klaar om in te schakelen (Aan)

Uit

Systeem is niet klaar om in te schakelen (Aan)

Traag knipperen

Systeem is klaar om in te schakelen met inkom
zone die open staat.
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Icoon

Brand

Sabotage

Indicatie

Beschrijving

Aan

Brand alarm actief

Uit

Normale toestand

knipperen

Zone probleem

Aan

Sabotage aanwezig op systeem

Uit

Zones zijn in de normale toestand.

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

Controle toetsen
Key

Beschrijving
In normale mode : gebruik voor volledige inschakeling
In normale mode : gebruik voor gedeeltelijke inschakeling.
Selecteer “Nee” of gebruikers functie menu:word gebruikt om data aan
te passen.
Gebruikt om het systeem te ontwapenen na het ingeven van een
gebruikerscode.
Gebruik deze om naar boven te scrollen
Gebruik deze om naar beneden te scrollen
Gebruik deze om naar links te bewegen
Gebruik deze om naar rechts te bewegen.
Geeft U de systeem status weer door 2 seconden op te drukken.
In normale gebruikers mode : Deze gebruiken om in gebruikersmodus te
geraken .
gebruikersmenu : Gebruik deze om één stap achteruit te geraken.
Wordt gebruikt om commando’s af te sluiten en data te bevestigen.
In gebruikers mode : Gebruik deze om “Nee” te selecteren of om data te
wijzigen. Actief in geselecteerde versie.
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Nood toetsen
Key

Beschrijving
Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
Brand alarm.
Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
Nood alarm
Indrukken van beide toetsen gedurende 2 seconden genereert een
paniek alarm.

Functie toetsen
Key

Beschrijving

ABCD

Word gebruikt om groepen of zones te wapenen of om
voorgeprogrammeerde marco’s te activeren.

Numerieke toetsen
Key

Beschrijving

12345
67890

Gebruik deze voor een numerieke ingave indien nodig

Keypad instellingen
Om keypad instellingen te doen gelieve deze procedure te volgen.
1.

Druk 2 seconden op
desbetreffende icoon

vooraleer het menu verschijnt. Selecteer het

Helderheid
Contrast
Volume
Taal

RP432

Model

Nota : Zet de keypad taal in overeenstemming met het paneel.
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2.

Druk

3.

Druk ,,

4.

Druk

om je wijzigingen te bewaren.

5.

Druk

om het keypad te verlaten.

toets om het niveau aan te passen.

Nota : Elk keypad moet afzonderlijk ingesteld worden.

Proximity Tag
Plaats de tag zoals in de volgende afbeeldingen.

Reinigen van het keypad
Om het keypad te blokkeren :
Druk gelijktijdig op toets 1+3 voor 2 seconden. Het keypad zal een bieptoon
geven om aan te geven dat deze geblokkeerd is. Het keypad zal zichzelf
deblokkeren na 45 seconden. Om het keypad manueel te deblokkeren gelieve
dan terug 2 seconden op 1+3 gelijktijdig te drukken.
Om het keypad te reinigen.
Gebruik een zachte vochtig doekje en vermijd vloeistoffen op het scherm.

Wijzigen van gebruikercodes
Wijzig de gebruikerscodes op normale wijze.

Voor informatie rond programmering van het systeem gelieve
daarvoor de gebruikers en programmeringshandleiding te
raadplegen.
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RISCO Group beperkte garantie
RISCO Ltd., haar dochterondernemingen en filialen (de "Verkoper") garandeert dat haar
producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik
gedurende 24 maanden vanaf de datum van productie.
De Verkoper kan de goede werking van het beveiligingssysteem niet garanderen, indien
het gebruikt wordt in combinatie met producten die niet vervaardigd zijn de Verkoper
noch omdat de Verkoper het systeem niet installeert of aansluit.
Verplichting en aansprakelijkheid van Verkoper als gevolg van deze garantie is
uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen en vervangen van een product dat niet voldoet aan
deze specificaties, naar keuze van de Verkoper, binnen een redelijke termijn na de datum
van levering.
De Verkoper geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet, en geeft geen garantie van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor gevolgschade of incidentele schade
door schending van deze of enige andere garantie, expliciet of impliciet, of op enige
andere basis van aansprakelijkheid.
De verplichting van de Verkoper onder deze garantie vergoedt geen transportkosten of
installatiekosten of van enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of
vertraging.
De Verkoper garandeert niet dat het product niet kan worden aangetast of geschonden;
dat het product enig persoonlijk letsel of verlies van eigendom door inbraak, diefstal,
brand of anders zal voorkomen, of dat het product in alle gevallen een adequate
waarschuwing of bescherming zal zijn.
De koper / klant begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhoude alarmfunctie alleen
het risico van inbraak, diefstal of brand zonder waarschuwing kan verminderen, maar
geen verzekering is of garantie dat zo'n gebeurtenis niet zal plaatsvinden of dat er geen
persoonlijk letsel zal zijn of verlies van eigendom als gevolg daarvan.
Bijgevolg is de Verkoper niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, eigendom schade of
verlies, gebaseerd op een bewering dat het product geen waarschuwing gaf.
Als de Verkoper echter aansprakelijk wordt gesteld, direct of indirect, voor enig verlies of
schade onder deze beperkte waarborg of anders, ongeacht de oorzaak of oorsprong, zal de
maximale aansprakelijkheid van de Verkoper niet meer bedragen dan de aankoopprijs
van het product, dat een volledige en exclusieve vergoeding vormt voor de Verkoper.
Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van de Verkoper is bevoegd om deze
garantie te wijzigen op welke wijze, of enige andere garantie te verlenen.
Geïnstalleerde batterijen of die gebruikt wordt met de producten, zijn expliciet uitgesloten
van deze of van enige andere garantie. Verkoper geeft geen enkele garantie met
betrekking tot batterijen en de koper (indien aanwezig) kan enkel terugvallen op de
garantie van de fabrikant van de batterijen.
WAARSCHUWING : Dit product moet minstens 1 keer per week worden getest.
LET OP : Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Gooi
gebruikte batterijen enkel weg volgens de plaatselijke voorschriften.
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Contacteren van uw Installateur / Leverancier
Wanneer u vragen hebt over service, bestellen van componenten, of over uw camera ,
gelieve ons te contacteren voor assistentie:
Bedrijf/agent adres,
telefoon, e-mail adres:
Contact / department:
Hours of business:
Website URL:
Bedrijfslogo:
Andere leverancier
gerelateerde informatie:

Contacteren van RISCO Group
RISCO Group is toegewijd aan klantenservice en productondersteuning. U kan contact met ons
opnemen via de website (www.riscogroup.com) of via de volgende telefoon- en faxnummers :
United Kingdom
Tel: +44-(0)-161-655-5500
support-uk@riscogroup.com

Belgium (Benelux)
Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

China (Shenzhen)
Tel: +86-755-82789285
support-cn@riscogroup.com

Italy
Tel: +39-02-66590054
support-it@riscogroup.com

USA
Tel: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com

Poland
Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

Spain
Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

Brazil
Tel: +55-11-3661-8767
support-br@riscogroup.com

Israel
Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

France
Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

China (Shanghai)
Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Australia
Tel: +1800-991-542
support-au@riscogroup.com

Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel deel van dit document mag gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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