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Wissen en inlezen alarmsensor Oasis alarmsysteem.
Wissen van een alarmsensor uit het systeem:
 Zet het systeem in service stand toets *0 8080 (sterretje nul tachtig tachtig)
 Toets 1 om het inlees geheugen te openen.
 Ga met toets 1 of 7 naar de zone welke gewist moet worden.
 Aangekomen op de bewuste zone hou toets 2 drie seconden ingedrukt rode A zal uit gaan.
 Toets 1x op # om inlees stand te verlaten toets nogmaals # om service stand te verlaten.

Inlezen nieuwe alarmsensor:
 Zet het systeem in service stand toets *0 8080 (sterretje nul tachtig tachtig)
 Toets 1 om het inlees geheugen te openen.
 Ga met toets 1 of 7 naar de zone welke ingelezen moet worden. (bij vervanging van een
sensor heeft het de voorkeur om het oude zone nummer weer te gebruiken)
 Aangekomen op de bewuste zone plaats de batterij in de alarmsensor. Rode A zal aangaan bij
succesvol inlezen. (onthouw het zone nummer voor toekennen schakeling)
 Toets 1x op # om inlees stand te verlaten, monteer de nieuwe alarmsensor.
 Sluit de service stand af door # te toetsen.
De alarmsensor toekennen aan de juiste deelschakeling A AB ABC en het instellen van de juiste
reactie van de sensor. Zo kunt u eventueel een deur raam sensor op schakeling A zetten. Zodat deze
in de thuis stand is ingeschakeld. En u kunt instellen dat een sensor direct reageert voor bijvoorbeeld
een raam, of dat deze met vertraging reageert voor een toegangsdeur.
Als voorbeeld hebben we een sensor ingelezen op zone 09 en zetten we deze op een directe reactie
in deelschakeling A




Zet het systeem in service stand toets *0 8080 (sterretje nul tachtig tachtig)
Toets de code 61 09 6 1 (61 is programmeer code 09 is de zone 6 is reactie direct 1 is deel A)
Verlaat de service stand door # te toetsen.

Reactie vertraging (natuurlijk) is 1
Reactie direct is 6
Deelschakeling AB is 2
Deelschakeling ABC is 3
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