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UITSCHAKELEN 

Het systeem piept en u heeft 30 seconde om uit te schakelen  

Druk op Uitschakelen [1] en houdt dan de tag voor het bedieningspaneel [3] (of voer uw 

pincode in). 

INSCHAKELEN 
Druk op Inschakelen [2] en houdt dan de tag voor het bedieningspaneel [3] (of voer uw 

pincode in). 

Het systeem gaat piepen en u heeft 30 seconde om de kerk te verlaten en af te sluiten. 

Opmerking: Het kan zijn dat er in de display een storingsmelding geeft. Het systeem kan niet 

worden ingeschakeld. Dit betekent dat een of meer van de deuren met detectoren niet goed 

dicht zit/zitten. Op het display staat welke dat is/zijn. Na het sluiten van de deur(en) is het 

systeem gereed om ingeschakeld te worden. Zie: Verstoorde ingangen. 

 

Uitschakelen na een alarmmelding 

1. Schakel het systeem op de gebruikelijke manier (opnieuw) uit; de sirene zal uitgaan 

2. Display toont de alarm(en), DRUK nogmaals op “UITSCHAKELEN”  

Herhaal dit voor alle alarmen. 

3. Alarm(en) zijn hersteld, systeem weer gereed voor gebruik. 
 

Bij alarmmelding(en) als gevolg van in- en of uitschakelen, melding 
doorgeven aan Frits (06 - 22 06 52 26) of Casper (06 – 28 32 99 28), 
dit daar zij het alarm op hun mobile telefoon doorkrijgen.  
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Systeemstoring Overbrugging & Geblokkeerd tijdens inschakelen  

Bij het op de gebruikelijke manier inschakelen van het systeem, verschijnt in de display de 

waarschuwing van “Overbrugging & Geblokkeerd”, met eventueel nog andere 

systeemstoringen. 

1. Druk op “UITSCHAKELEN”                  of op             om de overbrugging in te schakelen. 

2. Herhaal dit eventueel voor alle systeemstoringen tot het scherm aangeeft’; “Gebied 

ingeschakeld”.  

3. Systeem ingeschakeld, piepjes hoorbaar en 30 sec. om het pand te verlaten of 

schakel het systeem op de gebruikelijke manier opnieuw uit. 

 

 

Verstoorde ingangen 

Indien een ingang/deur open is terwijl u het systeem probeert in te schakelen, wordt het 

volgende bericht weergegeven: 

                                   met een verwijzing naar het betreffende magneetcontact + locatie, dit 

                                   kunnen er meerderen zijn.  

1. Annuleer de inschakeling met de Wissen toets.  

2. Controleer de genoemde deur(en). 

Opmerking: Als u de inschakeling niet annuleert (wist), wordt na het oplossen van het probleem 

de inschakelprocedure automatisch voortgezet. Daardoor is het mogelijk dat u een alarm 

activeert, terwijl u naar de uitgang loopt na het sluiten van de ingang. 

1. Deur Entree (zuidkant/consistorie) 

2. Deur Zuidbeuk L(inks / nooduitgang) 

3. Deur Zuidbeuk R(echts / nooduitgang) 

4. Deur Toren L(inks / tussendeur kerk en toren) 

5. Deur Toren R(echts / tussendeur kerk en toren) 

6. Deur Torenkamer (Deur naar toren) 

7. Deur MK Berging (Meterkast / PGtW berging garderobe) 

8. DC NoorportaalL(inks / nooduitgang) 

9. DC NoorportaalR(echts / nooduitgang) 

10. DC MK Zaal (DeurContact, MeterKast opslagruimte uitgiftepunt)  

11. MK Oostentree (MeterKast) 

12. Deur Oostentree (keuken) 

13. Deur Keuken (ingang catering / voorheen kelder) 
 

Zie ook bijgevoegde tekening 
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