
 

 

Programmeer en installatie handleiding SPRAAKKIEZER analoog 2 kanalen V1.0 
 

 
Aansluitingen 
 

        TAMP         TR1     TR2     0V  +12VDC                                LINE                          PHONE  
 
 
 
 

TAMP is sabotage kiezer standaard NC contact   LINE is aansluiting ingang telefoonlijn. 
TR1 is alarmingang 1 geschakeld negatief   PHONE gaat terug naar u telefoons in u woonhuis.  
TR2 is alarmingang 2 geschakeld negatief 
 
Montage: 
Schroef 2 schroeven 160 mm uit elkaar of boor twee gaten 160mm uit elkaar en plaats twee pluggen. 
Schroef twee schroeven in de pluggen en circa 2 mm ruimte tussen de schroef en het oppervlakte waar de kiezer 
geplaatst wordt zodat de kiezer eenvoudig geplaatst kan worden. 
 
Werking van de Kiezer: 
Indien er een ingang wordt geactiveerd zal de kiezer het eerste telefoonnummer gaan bellen. 
Indien er opgenomen wordt zal de tekstmelding maximaal 5x afgespeeld worden. 
Als hier niet op wordt gereageerd of de telefoon wordt opgenomen en weer opgehangen wordt. 
Zal het tweede nummer worden gebeld enz. enz. 
Deze volgorde zal 3x herhaald worden indien er niet wordt gereageerd. 
 
Om de doormelding te stoppen toets * er wordt niet meer verder gebeld (indien de interne sirene is geactiveerd zal 
deze ook stoppen) 
Om de doormelding te stoppen toets # er wordt niet meer verder gebeld (indien de interne sirene is geactiveerd zal 
deze niet stoppen) 
De kiezer wordt niet uitgezet indien er een ingang wordt geactiveerd zal de kiezer weer gaan bellen. 
 
Standaardwaarden telefoonkiezer:  Om de kiezer in de fabriekswaarden te zetten zie hieronder: 
1)Verwijder de telefoonlijn. 
2)Haal de spanning van de telefoonkiezer. 
3)Verwijder de eventuele geplaatste 9 Volt batterij uit de houder. 
4)In de batterijhouder zit een schakelaar zet deze op ERASE. 
5)Sluit de spanning weer aan. 
6)Toets DELETE 2x in. 
7)De Kiezer zal 2 maal piepen. 
8)Haal de spanning van de telefoonkiezer. 
9)In de batterijhouder zit een schakelaar zet deze op NORMAL. 
10)Sluit de spanning weer aan. 
11)De telefoonkiezer staat nu weer in de standaard waarden alles is er uit. 
12)In het display staat nu Ready to be turned ON 



 

 

Backup batterij 
Plaats een alkaline 9Volt batterij voor backup vervang deze 1x per jaar. 
Gebruik geen goedkope batterij i.v.m. lekken in de behuizing kan schade toebrengen aan de kiezer. 
 
Programmeren Telefoonkiezer: 
Indien er geen toets wordt ingedruk zal de kiezer automatisch na 30 seconden  
uit de programmeer stand gaan. 
Indien in het display staat ON Schakel dan eerst de kiezer uit om te kunnen programmeren. 
Dit doet u als volgt. 
 
Uitschakelen alarmkiezer. 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets esc 
3)Het display geeft aan OFF en geeft 2 pieptonen. 
 
Instellen spraakteksten. 
U kunt per uitgang 1 tekst inspreken van maximaal 10 seconden. 
 
Programmeren meldteksten voor de alarmingangen 1 en 2 
1) Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets RECORD. 
3)Toets 1 voor alarmingang 1 of een 2 voor alarmingang 2  
4) Toets ent en spreek de boodschap in. 
5) Bent u klaar toets dan de ent de meldtekst word nu opgeslagen. 
 
Afluisteren meldteksten voor de alarmingangen 1 en 2 
1)Toets 1234 (standaard password) 
2)Toets Play 
3) Toets 1 voor meldtekst 1 of een 2 voor meldtekst 2. 
4) Toets ent en de meldtekst wordt afgespeeld. 
 
Programmeren telefoonnumers voor de alarmingangen 1 en 2 
1) Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROGRAM 
3)Toets 3  
4) Toets ent  
5) Toets de telefoonnummer locatie in  1-9. 
Locatie 1 is het eerste telefoonnummer locatie 2 de tweede enz. enz. 
6) Toets ent 
7) Kies het telefoonnnummer in maximaal 32 cijfers. 
8) Toets ent 
9) Toets esc voor het verlaten van de programmeren. 
10) Herhaal dit voor telefoonnummer 2-9. 
 
Verwijderen  telefoonnumers voor de uitgangen 1 en 2 
1) Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROGRAM. 
3)Toets 3  
4) Toets ent  
5) Toets de telefoonnummer locatie in  1-9. 
Locatie 1 is het eerste telefoonnummer dat wordt gebeld locatie 2 de tweede enz. enz. 
6) Toets ent 
7) Toets esc. Telefoonnumer is nu verwijderd. 
 
Toewijzen  telefoonnumers aan de uitgangen 1 en 2 
1) Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROGRAM. 
3)Toets 6  
4) Toets ent  
5) Toets de uitgang in  1 of 2. 
6) Toets ent 
7) Toets telefoonnummer locatie in 1-9. De telefoonnummers die moeten worden gebeld worden getoond in het 
display d.m.v. de toetsen 1-9 kunnen deze aan of uitgezet worden. 
8) Toets ent 



 

 

Inschakelen alarmkiezer. 
Er moet minimaal 1 tekst ingesproken zijn en 1 telefoonnummer ingesteld zijn anders kan de kiezer niet ingeschakeld 
worden. 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets ent 
3)Het display geeft aan ON 
 
Uitschakelen alarmkiezer. 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets esc 
3)Het display geeft aan OFF 
 
Inschakel vertaging alarmkiezer instellen. 
Standaard staat het op 0 seconden. 
Kan ingesteld worden op 0 is 0 seconden, 3 is 30 seconden of 6 is 60 seconden.  
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROG 
3)Toets 5. 
4)Toets ent. 
5)Toets 0 of 3 of 6.  
6)Toets ent. 
 
Alarmsignaal (interne sirene) kiezer aan of uitzetten. 
Standaard staat deze uit. 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROG 
3)Toets 1. 
4)Toets ent. 
5)Toets 0 is uit 1 is aan.  
6)Toets ent. 
 
Alarmsignaal (interne sirene) tijd instellen. 
Standaard staat het op 3 minuten. 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROG 
3)Toets 2. 
4)Toets ent. 
5)Toets 1-99 1 is 1 minuut tot maximaal 99 minuten.  
6)Toets ent. 
 
Alarmingang vertraging instellen. 
Standaard staat het op 0 seconden. 
Kan ingesteld worden op 0 is 0 seconden, 3 is 30 seconden of 6 is 60 seconden.  
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PROG 
3)Toets 4. 
4)Toets ent. 
5)Toets 0 of 3 of 6.  
6)Toets ent. 
 
Wijzigen Password 
1)Toets in 1234 (standaard password) 
2)Toets PWORD 
3)Het dispay geeft n-p weer. 
4)Toets nieuw password (max 4 cijfers) 
5)Het display geeft aan c-p 
6)Toets nieuw password (max 4 cijfers) 
7)Het dispay geeft aan ACC. 
8)Password is gewijzigd 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.onlinebeveiligingsshop.nl 


