


Het is van belang dat dit gebeurt op de definitieve locatie !!

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[9][1] (Programmeren > 

Apparatuur > RF Network > Establishment)

2. De iConnect scant diverse RF kanalen en selecteert vervolgens het 

kanaal met de minste achtergrondruis. 

Accepteer het gekozen kanaal door op de [√] Toets te drukken.

Opstarten van de centrale (iconnect-2way) 

De belangrijkste stap bij draadloze communicatie is het calibreren van de 

centrale ontvanger. Tijdens dit proces selecteert de ontvanger namelijk het 

beste RF-kanaal volgens de gemeten achtergrondruis in de omgeving. 



1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[1] (Programmeren > Apparatuur

> Zones)

2. Zoek het gewenste zonenummer middels de toetsen▲ en ▼. Druk op 

de toets [√] om deze te selecteren. Het systeem vraagt vervolgens om 

een eerste bericht te zenden.

3. Zend een bericht volgens onderstaande methode:

• Open de behuizing van de detector en plaats de batterijen.

• De detector zal meteen een sabotagemelding versturen. Indien het 

aanleren van de detector geslaagd is, zal de centrale dit laten weten

middels een acceptatietoon. 

• Mocht dit niet gebeuren, maak dan nogmaals een sabotagemelding.

4. Zodra op het display “opslaan..” verschijnt, is het bericht ontvangen. 

Bevestig dit hierna met de toets [√] en wijzig eventuele parameters.

5. Druk op de toets [X] om een eventuele volgende zone aan te leren. 

Aanleren van een detector



1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[2] 

(Programmeren > Apparatuur > Afstand Bed.)

2. Zoek het gewenste nummer middels de toetsen▲ en▼.  

Druk op de toets [√] om deze te selecteren. 

Het systeem vraagt vervolgens om een eerste bericht te zenden.

3. Druk op een toets van de handzender en controleer of de led even groen

oplicht na het indrukken. Opmerking: indien de led rood oplicht, is het 

bericht niet juist ontvangen en betekent dit dat de communicatie met de 

centrale niet optimaal is.

4. Zodra op het display “opslaan..” verschijnt, is het bericht ontvangen. 

Bevestig dit hierna met de toets [√] en wijzig eventuele parameters.

Aanleren van een handzender



1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[3] 

(Programmeren > Apparatuur > Bedieningspan.)

2. Zoek het gewenste nummer met de toetsen▲ en▼. 

Selecteer deze vervolgens middels de toets [√]. 

Het systeem vraagt hierna om een eerste bericht te zenden.

3. Plaats de batterijen in het bedienpaneel en druk de sabotageschakelaar

op de achterzijde in.

4. Zodra op het display “opslaan..” verschijnt, is het bericht ontvangen. 

Bevestig dit hierna met de toets [√] en wijzig eventuele parameters.

Aanleren van een bedienpaneel



1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[5]>[1] (Programmeren > 

Apparatuur > Sirene > WL Sirens).

2. Zoek het gewenste nummer met de toetsen▲ en ▼.      

Selecteer deze vervolgens middels de toets [√]. 

Het systeem vraagt hierna om een eerste bericht te zenden.

3. Druk nu de sabotageschakelaar van de sirene in.

4. Zodra op het display “opslaan..” verschijnt, is het bericht ontvangen. 

Bevestig dit hierna met de toets [√] en wijzig eventuele parameters.

Aanleren van een sirene



Het verwijderen dient in het systeem én de detector zelf te gebeuren.

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[1] 

(Programmeren > Apparatuur > Zones). 

Selecteer de gewenste gewenste zone met de toetsen [▲],[▼] en [√]. 

Druk vervolgens [1][2][√] en bevestig definitief met de toets [√].

2. Open de detector en verwijder de batterijen.

3. Sluit de sabotageschakelaar en houdt hem gesloten.

4. Open binnen 5 seconden, na het plaatsen van batterijen, de 

sabotageschakelaar en sluit hem weer.

Verwijderen van een detector



Het verwijderen dient in het systeem én de handzender zelf te gebeuren.

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[2] 

(Programmeren > Apparatuur > Afstand Bed). 

Selecteer de gewenste zone met de toetsen [▲],[▼] en [√]. 

Druk vervolgens [1][2][√] en bevestig definitief met de toets [√].

2. Druk op de handzender gelijktijdig de volgende

twee knoppen in, totdat de led stopt met knipperen

3. Druk vervolgens de andere twee knoppen in, 

totdat de led stopt met knipperen

Verwijderen van een handzender



Het verwijderen dient in het systeem én het bedienpaneel zelf te gebeuren.

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1]>[3] 

(Programmeren > Apparatuur > bedieningspan.).                            

Selecteer het gewenste bedienpaneel met de toetsen [▲],[▼] en [√]. 

Druk vervolgens [4](Wissen)en [√].                                                       

Bevestig nu definitief met de toets [√].

2. Haal vervolgens de batterijen uit het bedienpaneel.

3. Houdt nu de sabotageschakelaar gesloten en plaats de batterijen terug.

4. Laat nu binnen 5 seconden na het opstarten de schakelaar weer los. 

Verwijderen van een bedienpaneel



Het verwijderen dient in het systeem én de sirene zelf te gebeuren.

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu [9]>[1 ]>[5]>[1] 

(Programmeren > Apparatuur > Sirene > WL Sirens).                            

Selecteer de gewenste sirene met de toetsen [▲],[▼] en [√]. 

Druk vervolgens [4](Wissen)en [√].                                                       

Bevestig nu definitief met de toets [√].

2. Haal vervolgens de batterijen uit de sirene.

3. Houdt nu de sabotageschakelaar gesloten en plaats de batterijen terug.

4. Laat nu binnen 5 seconden na het opstarten de schakelaar weer los. 

Verwijderen van een sirene



Meer informatie?

0416-320042 / info@aras.nl


