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SCANPROX 934
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR 9751, 9752 EN 9851
Inleiding
Met de Scanprox 934EUR-50 proximity lezer module kunt U Uw alarmsysteem bedienen door een tag
bij de voorkant van het codepaneel te houden in plaats van het intoetsen van een code.
Het gebruik van een tag
Om het systeem aan te zetten houdt U een tag voor het codepaneel (zie afbeelding). De display geeft
aan “select?”. Nu kunt U de installatie aanzetten en op A drukken voor alles of B of C of D voor
deelbeveiliging.
Om het systeem uit te zetten houdt U een tag weer voor het codepaneel.

codepaneel
tag

Programmering
Een tag fungeert als een alternatief voor een gebruikerscode. U kunt een gebruiker een tag toewijzen,
een gebruikerscode of beide. Een tag kan niet toegewezen worden aan de hoofdgebruiker (gebruiker
01).
Bij het programmeren van een 9751, 9752 of 9851 systeem kunt U tot 14 tags per systeem
inprogrammeren, één voor elke gebruiker van 02 tot 15.
Een tag toevoegen
1. Toets in code gebruiker 01 als het systeem uit staat. De display geeft aan: “Select?”
2. Toets in 4 om de optie voor het wijzigen van codes te kiezen. De display geeft aan: “Oude
code=”
3. Toets de code in van de gebruiker 01. Toets X herhaald in om naar de gebruiker te gaan waar
U een tag aan toe wilt voegen en toets op
. De display geeft het gebruikersnummer en elke
tekstbeschrijving die U heeft geprogrammeerd voor de gebruiker, bij voorbeeld: “Gebruiker 06
= __”
4. Nu kunt U de naam invoeren van de nieuwe gebruiker. Daarna toetst U op .
5. Houdt de tag voor het codepaneel (zie afbeelding). Het systeem leert de tag kennen en
koppelt deze aan het gebruikersnummer. Het codepaneel geeft een dubbele piep om aan te
geven, dat het systeem de tag kent en geeft dan de datum en tijd aan.
6. Herhaal stap 1 tot 5 voor andere tags indien noodzakelijk.
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Een tag verwijderen
Nb. Als U een tag verwijderd, verwijderd U ook de gebruikerscode van die gebruiker.
1. Toets in code van gebruiker 01 als het systeem uit staat. Het display geeft aan: “Select?”
2. Toets in 4 om de optie voor het wijzigen van codes te kiezen. De display geeft aan: “Oude
code=”
3. Toets wederom de gebruikerscode 01 in en toets op . De display geeft aan: “Gebruiker 01”
en alle tekstbeschrijving voor die gebruiker.
4. Toets X herhaald in tot de display het gebruikersnummer aangeeft van de tag die U wilt
verwijderen. De display geeft het gebruikersnummer en alle tekst die U heeft
geprogrammeerd voor die gebruiker.
5. Toets .
6. Voer in: “0000”en toets op . Het systeem verwijderd de tag en de gebruikerscode. Het
codepaneel geeft een dubbele piep.
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