
Gebruikershandleiding FBI XL3 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 
Pagina 1 

 

SAMENVATTING 

 

Overzicht van de meest gebruikte handelingen; echter handelingen gelden alleen mits zo 

geprogrammeerd in uw systeem: 

 

 

Beveiliging in- en uitschakelen 

[GEBRUIKERSCODE] 

 

 

Beveiliging gedeeltelijk inschakelen 

[STAY-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

Onvertraagd gehele beveiliging inschakelen 

[INSTANT-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

Onvertraagd gedeeltelijk inschakelen 

[STAY-TOETS] > [INSTANT-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

 

Zones overbruggen en ook weer herinschakelen 

[BYPASS-TOETS] > [GEBRUIKERSCODE] > [ZONENUMMER] 

 

 

Programmeren van gebruikerscodes 

[CODE-TOETS] > [MASTERCODE] > [GEBR.NR.] > [NIEUWE GEBR.CODE] 

 

Verwijderen van gebruikerscodes 

[CODE-TOETS] > [MASTERCODE] > [GEBRUIKERSNR.] > # 

 

 

Hulpoproep 

[#] & [*]  

 

Dwangmatig uitschakelen 

[GEBRUIKERSCODE NR. 30] 
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1. CODEBEDIENDEEL 

 

 

CIJFER-TOETSEN 

Met de cijfers [0] t/m [9] kunnen de gebruikerscodes worden geprogrammeerd. Met [*] 

en [#] kunnen speciale opdrachten worden gegeven, indien geprogrammeerd. 

 

STAY-TOETS 

Met deze toets is het mogelijk om het systeem gedeeltelijk te activeren (uitgezonderd de 

vertraagde zones). 

 

BYPASS-TOETS  

Met deze toets kunnen zones worden overbrugd. 

 

INSTANT-TOETS 

Met deze toets kan het systeem direct worden ingeschakeld, zonder de in- of uitlooptijd.  

 

CODE-TOETS 

Met deze toets kan de HOOFD GEBRUIKER gebruikerscodes wissen, wijzigen en 

toevoegen aan het systeem. 

 

220 VOLT 

De groene LED brandt bij het aanwezig zijn van de 220 Volt netspanning. 

 

AAN/UIT 

De rode LED brandt als het systeem aan staat. 
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2 INSCHAKELEN VAN DE BEVEILIGING 

 

 

Onder het inschakelen wordt verstaan het aan zetten of anders gezegd het activeren van 

de beveiliging. Het paneel kan alleen worden ingeschakeld indien alle zones in orde zijn. 

Mocht dit niet zo zijn, controleer dan de aangegeven zones.  

 

Het inschakelen geschiedt door de gebruikerscode in te toetsen. Als het systeem in orde is, 

dan krijg u in het venster de volgende melding te zien: 

 

SYSTEEM AAN 

INSCH. PROCEDURE (inschakelprocedure) 

 

Verlaat nu het pand via de normale weg. U dient binnen de geprogrammeerde uitlooptijd 

het pand te verlaten. De rode LED (aan/uit indicatie) zal gaan branden. Na de uitlooptijd 

verschijnt in het venster: 

 

SYSTEEM AAN 

 

Opmerking: 

Na ongeveer 5 maal een verkeerde code te hebben ingetoetst, zal het systeem in alarm 

gaan.  

 

 

2.1 Gedeeltelijk inschakelen m.b.v. STAY-toets 

 

Deze functietoets maakt het mogelijk om de beveiliging zodanig in te schakelen dat alleen 

de vooraf afgesproken gedeeltes een alarm veroorzaken. Zo kunt u uw beveiliging 

bijvoorbeeld ook ‘s nachts aanzetten, terwijl u thuis bent.  

 

Dit gedeeltelijk inschakelen gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de stay-toets en daarna toetst u uw code in. 

[STAY] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

Na de uitlooptijd verschijnt er in het venster de volgende tekst: 

 

OMTREK BEV. AAN 

 

 

2.2 Direct inschakelen m.b.v. INSTANT-toets 

 

Deze functietoets maakt het mogelijk om de beveiliging zodanig in te schakelen, dat 

betreding van het pand een direct alarm tot gevolg heeft.  
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Dit direct inschakelen gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de INSTANT-toets en daarna toetst u uw code in. 

[INSTANT] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

Het volgende verschijnt in het venster: 

 

SYST. DIRECT AAN 

 

 

2.3 Direct gedeeltelijk inschakelen m.b.v. STAY- en INSTANT-toets 

 

De combinatie van deze twee functietoetsen maakt het mogelijk om zodanig gedeeltelijk in 

te schakelen dat betreding van het pand een direct alarm tot gevolg heeft. 

 

Dit direct gedeeltelijk inschakelen gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de STAY-toets, dan op de INSTANT-toets en vervolgend toetst u uw code 

in. 

[STAY] > [INSTANT] > [GEBRUIKERSCODE] 

 

Het volgende verschijnt in het venster: 

 

OMTR.BEV.DIR.AAN (Omtrekbeveiliging direct aan) 
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3 UITSCHAKELEN VAN DE BEVEILIGING 

 

 

Onder het uitschakelen wordt verstaan het uit zetten of anders gezegd het deactiveren van 

de beveiliging.  

 

Wanneer men langs de toegelaten weg binnenkomt, zal de buzzer van het codebediendeel 

signalen geven en zal het volgende in het venster verschijnen: 

 

SYSTEEM AAN  

NU UITSCHAKELEN 

 

U dient nu een geldige gebruikerscode in te geven. 

 

 

3.1 Resetten van het systeem 

 

Wanneer er een alarm heeft plaatsgevonden, dan krijgt u een aantal meldingen in het 

venster van het codebediendeel: 

- de rode AAN/UIT LED knippert; 

- op de bovenste regel van het venster verschijnt welk alarm er zich heeft voorgedaan; 

- op de onderste regel van het venster verschijnt de zone-omschrijving. Deze 

omschrijving dient als hulp om te weten waar het alarm heeft plaatsgevonden. 

 

Voorbeeld: 

 

INBRAAK ZONE 01 

VOORDEUR 

 

Na een alarmmelding moet het codebediendeel worden gereset. Dit kan door middel van 

het opnieuw ingeven van uw gebruikerscode! 

 

3.2 Systeemmeldingen 

 

Het systeem kan ook in het venster aangeven, dat er problemen zijn met enkele andere 

voorzieningen. De meest voorkomende melding is “220 uitval”. 

 

Het venster zal dan bijvoorbeeld de volgende boodschap geven: 

 

220 UITVAL 

NETSPANNING WEG 

 

U kunt dan nakijken of er inderdaad een 220 Volt uitval is. Wanneer u het probleem niet 

kunt oplossen, raadpleeg dan Bert van der Donk Beveiligingen. 

 

Tevens bestaat er nog de optie om de * - toets te gebruiken om te kunnen resetten. Deze 

moet dan echter wel geprogrammeerd zijn. 
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4 OVERBRUGGEN VAN ZONES 

 

 

De BYPASS-toets maakt het mogelijk om tijdelijk zones te overbruggen (uit te schakelen). 

Dit kan nodig zijn als één of meerdere zones om wat voor reden dan ook niet gereed 

kunnen worden gemaakt en de installatie daardoor niet ingeschakeld kan worden. 

 

U kunt deze zones als volgt overbruggen: 

 

U drukt eerst op de BYPASS-toets, dan drukt u uw gebruikerscode in en daarna het 

betreffende zonenummer (tweecijferig nummer, bijvoorbeeld zone 06). 

 

Voorbeeld: u wilt zone 6 overbruggen: 

      [BYPASS] > [GEBRUIKERSCODE] > [06] 

 

Het volgende verschijnt in het venster: 

 

SYSTEEM OK 

OVERBRUG ZONE 06 

 

Indien er meerdere zones overbrugd moeten worden, dan moet u dit als volgt doen: 

 

U drukt eerst op de BYPASS-toets, daarna toetst u uw gebruikerscode in, dan het 

zonenummer, vervolgens drukt u weer op de BYPASS-toets en dan geeft u weer een 

zonenummer in. 

 

Voorbeeld: u wilt zone 6 en zone 8 overbruggen: 

      [BYPASS] > [UW CODE] > [06] > [BYPASS] > [08] 

 

Let op: 

Indien u nu nogmaals uw code invoert zal uw beveiligingsinstallatie worden ingeschakeld 

met uitzondering van de overbrugde zones. Deze zones beschermen dan niet meer uw 

eigendommen. 

 

Tevens gelden de volgende regels voor het overbruggen: 

• brandzones kunnen niet worden overbrugd; 

• 24 uur-zones kunnen slechts worden overbrugd, als hun toestand normaal is; 

• inbraakzones kunnen alleen worden overbrugd, als de installatie uitgeschakeld is. 

 

OPTIE: 

Mits geprogrammeerd wordt een eventuele zoneoverbrugging gemeld aan de meldkamer. 
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4.1 Automatisch herinschakelen van overbrugde zones 

 

Alle zones die overbrugd zijn, kunnen automatisch weer uit deze overbruggingsstatus 

gehaald worden bij het uitschakelen van de installatie, mits de installatie als zodanig 

geprogrammeerd is door Bert van der Donk Beveiligingen. 

 

Uitgeschakelde 24 uur-zones worden alleen weer uit de overbruggingsstatus gehaald, als 

zij geen problemen vertonen. 

 

4.2 Handmatig herinschakelen van overbrugde zones 

 

Het opnieuw toevoegen van een overbrugde zone wordt op dezelfde manier gedaan als u 

hem heeft overbrugd. 

 

Voorbeeld: u heeft zone 6 overbrugd en nu wilt u hem weer toevoegen aan de beveiliging. 

Dit gaat als volgt: 

 [BYPASS] > [GEBRUIKERSCODE] > [06] 

 

Het volgende verschijnt dan in het venster: 

 

HERST.OV.ZONE    SYSTEEM OK 

ZONE OMSCHRIJVING 
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5 GEBRUIKERSCODES 

 

 

Het programmeren van gebruikerscodes kan alleen worden gedaan door gebruiker nr 01. 

Zijn of haar code is de MASTER CODE. De standaard fabriekscode is 1 2 3 4. 

 

Maximaal kunnen er dertig gebruikers worden aangemaakt. Van deze dertig zijn er een 

aantal die een andere functie hebben dan een gewone gebruikerscode. Dit is echter alleen 

het geval als deze als zodanig door Bert van der Donk Beveiligingen zijn 

geprogrammeerd. 

 

GEBRUIKER NR. 01 

Deze gebruiker geldt als de master gebruiker. 

 

GEBRUIKER NR. 29 

Deze gebruikerscode geldt als code waarmee de installatie alleen ingeschakeld kan 

worden. 

 

GEBRUIKER NR. 30 

Deze gebruikerscode geldt als code waarmee een hulpoproep kan worden geactiveerd. 

 

5.1 Programmeren van gebruikerscodes 

 

U wilt bijvoorbeeld een gebruiker nr. 3 aanmaken en aan deze gebruiker de code 7865 

toekennen. Dit gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw mastercode in, vervolgens 03 en 

tenslotte de code 7865 

[CODE] > [UW MASTERCODE] > [03] > [7 8 6 5] 

 

U wilt uw mastercode nr. 1 wijzigen en daarvoor bijvoorbeeld de code 8844 

programmeren. Dit gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw oude mastercode in, vervolgens 01 en 

tenslotte de code 8844 

[CODE] > [OUDE MASTERCODE] > [01] > [8 8 4 4] 

 

U wilt gebruikerscode nr. 4 verwijderen en geen andere code daarvoor in de plaats. Dit 

gaat als volgt: 

 

U drukt eerst op de CODE-toets, daarna toetst u uw mastercode in, vervolgens 04 en 

tenslotte drukt u op de #-toets. 

[CODE] > [MASTERCODE] > [04] > # 

 

Na een succesvolle programmering zal het codebediendeel een bevestigingstoon afgeven. 

Na een mislukte progammeringspoging geeft het codebediendeel vier korte tonen. 
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6 HULPMELDINGEN 

 

 

Het codebediendeel biedt u de mogelijkheid een hulpoproep door te geven aan de 

meldkamer, mits deze optie is geprogrammeerd. 

 

U kunt deze als volgt activeren met het codebediendeel: 

 

HULPOPROEP:    [#] & [*]   

 

DWANGMATIG UITSCHAKELEN:  GEBRUIKERSCODE NR. 30 

 

 

OPMERKING: 

Deze handelingen kunnen zowel een luid en / of een stil alarm activeren, afhankelijk van 

hoe uw installatie is geprogrammeerd. 

 

 

 

 


