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Korte installatiehandleiding 
 

!! Als u onderstaande installatieprocedure volgt hoort u als het goed is geen sirene. 
Voor de zekerheid willen wij u toch adviseren gehoorbeschermers te dragen tijdens 
installatie. Dit om gehoorbeschadiging te voorkomen. 

Snelle installatie van uw ProGuard800-set 
Deze handleiding is bedoeld om uw ProGuard800-set te installeren zonder dat u eerst de 
reguliere installatiehandleiding volledig door moet lezen. Alleen de noodzakelijke handelingen 
worden in deze handleiding uitgelegd. Voor de veiligheidswaarschuwingen en een volledig 
begrip van alle mogelijkheden van uw ProGuard800-set verwijzen wij u naar de installatie- en 
gebruikershandleiding. 

Benodigdheden voor de installatie 
� Schroevendraaier, kruiskop  

Schroevendraaier, sleuf, klingmaat 0,6 x 5,0 mm 
Schroevendraaier, sleuf, klingmaat 0,5 x 3,0 mm 

� Breekmesje 
� Boormachine 
� Boortje, steen 6 mm 
� Boortje, metaal 4 mm 
� Markeerstift 
� ProGuard800-set bestaande uit: 

� Bedieningspaneel 
� Bewegingsmelder (MS845) 
� Keyfob-afstandsbediening (KR814) 
� Deur/raam-sensor (DS831) 
� Telefoonsnoer met RJ11 Connectoren 

 

Installeren van het bedieningspaneel  

� Installeer de draadloze componenten nu nog niet! 

Vind de juiste plaats voor uw bedieningspaneel. 
Het ProGuard800 bedieningspaneel moet binnenshuis geplaatst worden in een ruimte waar 
voldoende ventilatie plaatsvindt. Het paneel moet toegankelijk zijn voor onderhoud en 
bediening. 
Plaats het paneel niet in ruimtes waar het onderhevig is aan een hoge luchtvochtigheid of 
temperatuur, of waar water of andere vloeistoffen met het paneel in contact kunnen komen. 
Probeer het paneel zo centraal mogelijk in de ruimte die bewaakt moet worden te plaatsen. 
Zorg dat er een 230V en telefoonaansluiting (als u geen GSM800 plaatst) in de buurt van het 
paneel is en plaats het paneel niet binnen 30 cm van de groepenkast of grote metalen 
voorwerpen. Dit kan nadelig zijn voor het bereik van de draadloze verbindingen. 
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Openen van het ProGuard800 bedieningspaneel. 
1. Haal de ProGuard800 uit de verpakking.  
2. Druk met een schroevendraaier voorzichtig de pinnetjes aan de onderzijde van de 

centrale unit in zoals u kunt zien op de foto en beweeg de schroevendraaier naar 
boven. 

3. Neem de voorkant van de centrale unit af. U zult zien 
dat de voorkant middels twee bevestigingsbandjes en 
de flat-cable van het toetsenbord met de achterkant is 
verbonden. 

 

Verwijderen van de back-up batterij 
1. Verwijder de back-up batterij door op de onderkant van 

de clip te duwen. 
2. Bewaar de batterij en clip goed. Deze worden later in 

het paneel teruggeplaatst. 
 

Het loskoppelen van de interne sirene 
Koppel de interne sirene los. Dit werkt wat prettiger als u door 
een foutje per ongeluk de sirene activeert gedurende de 
installatie. Dit is de bovenste witte stekker op de printplaat die in 
het voorpaneel van de ProGuard800 gemonteerd is. 
   

Telefoonsnoer aansluiten 
1. Neem het meegeleverde telefoonsnoer uit de doos en 

voer deze door het kabelgat aan de achterkant van de 
centrale unit. Sluit het telefoonsnoer aan op de linker 
telefoonconnector. 

2. Koppel het snoer van uw hoofd telefoonaansluiting los. 
Sluit het andere einde van het meegeleverde 
telefoonsnoer aan op de net vrijgekomen hoofd 
telefoonaansluiting. 

3. Voer het losgekoppelde snoer van uw hoofd telefoon-
aansluiting door het kabelgat aan de achterkant van de 
centrale unit en sluit deze aan op de rechter 
connector. 

 

Paneel aan de muur bevestigen 
1. Het paneel heeft vier bevestigingsgaten. 
2. Plaats het paneel op de muur en markeer de gaten 

met de markeerstift. 
3. Let op dat u de gaten niet markeert op een plek waar 

leidingen in de muur kunnen lopen. 
4. Boor hier de gaten in de muur en plaats de pluggen 

die meegeleverd zijn. 
5. Schroef de 2 schroeven in de bovenste gaten en laat 

ze 5 mm uit steken. 
6. Hang nu het paneel aan deze bovenste schroeven. 
7. Plaats nu de onderste 2 schroeven, draai ze niet te strak vast. 
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ProGuard800 voor de eerste keer aan zetten 
1. Plaats de batterij weer terug in het paneel, maar sluit de connector van de batterij 

nog niet aan. 
2. Steek de stekker in het stopcontact. 
3. Omdat het sabotagecontact nu open is, genereert het 

paneel direct een alarmmelding. De sirene is 
losgekoppeld, waardoor u dit geluid maar heel zacht 
hoort. Schakel de alarmmelding uit door 1 2 3 4 op het 
toetsenbord in te typen. Op de display staat nu 
disarmed system trouble (het is normaal dat het 
paneel deze mededeling nu geeft). De rode 
alarmindicator en groene voedingsindicator knipperen 
beiden. 

4. Bevestig nu de batterijaansluiting op de connector. Sluit het paneel nog niet! 
 

�
De groene voedingsindicator blijft knipperen totdat de batterij volledig opgeladen 
is. Dit duurt ongeveer 24 uur. De rode alarmindicator knippert, omdat u een 
alarmmelding gegenereerd heeft. Deze stopt met knipperen nadat het 
alarmsysteem opnieuw is ingeschakeld.  

� Op de display staat nu ProGuard800 en de nog niet ingestelde tijd. 

 

Configureren van het bedieningspaneel 

Bedieningspaneel 
Als het bedieningspaneel in de programmeerstand staat, geeft de eerste regel altijd het 
onderwerp aan. De tweede regel geeft altijd de keuzemogelijkheden aan. U kunt dan met de 
�/� toetsen door de mogelijkheden stappen. Met de � �selecteert of bevestigt u wat op de 
onderste regel staat, met de �� toets komt u altijd weer een hoger menu. 
 

Instellen van de juiste taal 
 
Om de ProGuard800 te kunnen programmeren heeft u een installatiepincode nodig. De 
fabrieksinstelling van de installatiecode is 1111. Verander deze code niet, totdat u geheel 
klaar bent met programmeren. Als het paneel in de programmeerstand staat en u drukt verder 
geen toetsen in, zal het paneel automatisch na 5 minuten uit de programmeerstand gaan. 
 

1. Toets ��gevolgd door 1111. 
2. Toets nu 971. Op de display staat SELECT DEF. 
3. Kies met� totdat er DEF. DU XX in de display staat. 
4. Toets �. 
5. Op de display staat SELECT LANG. 
6. Kies met� totdat er NEDERLANDS in de display staat. 
7. Toets �. 
8. Op de display staat 1.ALLES OPSTART. OK? . 
9. Toets �. 
10. Het systeem wordt nu opnieuw opgestart met de Nederlandse instellingen. 
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11. Na enige seconden staat op de display UITGESCHAKELD SYSTEEM NIET OK. 
12. Na 2 minuten staat op de display PROGUARD800 en de nog niet ingestelde tijd. 

Instellen van datum en tijd 
1. Toets � gevolgd door 1111. 
2. Toets 7 ���. 
3. Voer nu de tijd in gevolgd door �. 
4. Voer nu de datum in gevolgd door��. 
5. Toets 3 maal op de � �om weer uit het installatiemenu te gaan. 

Uitschakelen van de sirene 
 

1. Toets � gevolgd door 1111. 
2. Toets nu 9155. Op de display staat 5.BEDRADE SIRENE GEACTIVEERD. 
3. Toets nu �. Op de display staat nu 5.BEDRADE SIRENE GEDEACTIVEERD. 
4. Toets � ter bevestiging. 
5. Toets 4 maal op de � �om weer uit het installatiemenu te gaan. 

 
De interne sirene is nog losgekoppeld. U kunt nu de stekker van de interne sirene weer 
aansluiten en de voorkant van de centrale unit met de hechtingshaakjes op de achterkant 
plaatsen en de centrale unit sluiten.  

 

Aanmelden van sensoren 
 

De ProGuard800 heeft 33 beveiligde zones. Zones 1-32 zijn bedoeld voor draadloze 
sensoren. Per zone kan 1 sensor geregistreerd worden. De Marmitek ProGuard800 
ondersteunt diverse draadloze componenten als PIR sensoren, magneetcontacten en 
rookmelders. Elke zone kan ingesteld worden, of dit een normale zone is, of inloopvertraging 
heeft, of anders. Fabrieksmatig zijn deze zones al ingesteld voor verschillende sensoren om 
het u makkelijk te maken bij het aanmelden hiervan. Zie voor een overzicht van de ingestelde 
zones de fabrieksinstellingen achter in deze installatiehandleiding. Om aan te geven dat de 
ProGuard800 nog ingeschakeld staat als u uw huis binnen gaat, is het aan te bevelen om de 
toegangsdeur van een Deur/Raam-sensor te voorzien met inloopvertraging. Bij binnenkomst 
geeft de ProGuard800 dan door geluidsignalen aan dat het alarmsysteem nog ingeschakeld 
is.  
 
U kunt nu een keuze maken, of u de deur/raam-sensor met of zonder inloopvertraging wilt 
installeren. 

 
Aanmelden van een Deur/Raam-sensor met inloopvertraging.  

� Zones 1 en 2 zijn fabrieksmatig ingesteld voor het gebruik van een Deur/Raam-
sensor (DS831) met inloopvertraging. 

Programmeren 
1. Ga naar het programmeermenu door ��gevolgd door 1111 in te toetsen.  

Op de display staat nu: HOOFDMENU 1.STOP COMM. 
2. Toets 9 (op de display staat nu: 9.PROGRAMMEREN 1.COMPONENTEN)
3. Toets ��(op de display staat nu: 1.COMPONENTEN 1.ZONES) 
4.  Toets ��(op de display staat nu:1.ZONES ZONE #1) 
5. Toets ��(op de display staat nu:1.Z1 VASTLEGGEN 1E KEER ZENDEN) 

De ProGuard800 wacht nu totdat de DS831 een signaal verstuurt. 
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6. Pak de Deur/Raam-sensor (DS831) uit de doos en open de behuizing door een 
schroevendraaier aan de onderkant (bij het Marmitek-logo) tussen de voor en 
achterkant van het contact te steken en deze te draaien. 

7. Verwijder het rode plaatje tussen de batterij en het batterijcontact. 
8. De ProGuard800 geeft nu een korte piep en op de display staat nu: 1.Z1 

VASTLEGGEN 2e KEER ZENDEN. Wacht 5 seconden of druk op het 
sabotagecontact en u hoort nogmaals een korte piep. Op de display staat nu 1.Z1 
VASTLEGGEN OPSLAAN? 

9. Toets ��om dit te bevestigen. U hoort nu een lange piep. 
10. Als u verder geen andere sensoren aan wilt melden, toets dan 5 maal op ��om uit 

het programmeermenu te gaan. 
11. De DS831 is nu aan gemeld en staat standaard ingesteld met een inloopvertraging 

van 30 sec. 
12. Sluit de behuizing nog niet, verder in de handleiding leest u hoe u de sensor kunt 

plaatsen. 
 

Aanmelden van Deur/Raam-sensor zonder inloopvertraging 

� Zones 3 t/m 9 zijn fabrieksmatig ingesteld voor het gebruik van een DS831 zonder 
inloopvertraging. 

 
1. Volg de zelfde handelingen als bij het aanmelden van een Deur/Raam-sensor MET 

inloopvertraging totdat u bij punt 4 bent. (op de display staat nu:1.ZONES ZONE #1)
2. Kies met� totdat er 1.ZONES ZONE #3 in de display staat. 
3. Ga nu verder met punt 5 (hierboven). 

 

Aanmelden van een bewegingsmelder 
 

Openen van MS845 
1. Open de behuizing van de bewegingsmelder (MS845) 

door de voorkant te verwijderen. Dit gaat het 
gemakkelijkst door een schroevendraaier in het 
ontgrendelslot te steken (aan de onderkant van de 
detector, tussen de voor- en achterkant van de sensor). Beweeg de 
schroevendraaier nu naar boven.  

2. Voorzie de bewegingsmelder van stroom door het rode plaatje te verwijderen dat 
de batterij van de batterijcontacten scheidt. 

 

 

� 

Wegens het voorkomen van voltagevertraging in lithiumbatterijen die in 
opslag zijn geweest, kunnen de batterijen aanvankelijk leeg lijken te zijn. Laat 
in dit geval de sensor gedurende een paar minuten met rust, totdat het 
voltageniveau gestabiliseerd is.) 

Programmeren 

� Zones 11 t/m 19 zijn fabrieksmatig ingesteld voor het gebruik van een MS845. 
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Als de ProGuard800 nog steeds in de programmeerstand staat van het aanmelden van de 
deur/raam-sensor, toets dan 1 maal de � in. (Op de display staat nu 1.ZONES ZONE #x ) 
Volg de instructies vanaf punt 5 (hieronder). 
 
Staat de ProGuard800 niet in de programmeerstand, doe dan het volgende: 
 

1. Log in het programmeermenu door de ��in te toetsen, gevolgd door 1111 (op de 
display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 9 (op de display staat nu: 9.PROGRAMMEREN 1.COMPONENTEN) 
3. Toets � (op de display staat nu 1.COMPONENTEN 1.ZONES) 
4. Toets � (op de display staat nu 1.ZONES ZONE #1) 
5. Kies met� totdat er 1.ZONES ZONE #11 op de display staat. 
6. Toets � (op de display staat nu:1.Z11 VASTLEGGEN 1E

KEER ZENDEN) 
7. Druk nu op het sabotagecontact van de MS845.  
8. De ProGuard800 geeft nu een korte piep en op de 

display staat nu: 1.Z11 VASTLEGGEN 2e KEER 
ZENDEN. Druk nogmaals op het sabotagecontact, u 
hoort nogmaals een korte piep. Op de display staat nu 
1.Z11 VASTLEGGEN OPSLAAN? 

9. Toets � om dit te bevestigen. U hoort nu een lange piep.  
10. Als u verder geen sensoren aan wilt melden, toets dan 5 

maal op � om uit het programmeermenu te gaan. 
11. De MS845 is nu aangemeld en staat standaard ingesteld zonder inloopvertraging. 

Testen van sensoren 

� Mocht het bereik van de ProGuard800 niet volstaan, dan kunt u dit vergroten 
met de optioneel verkrijgbare RP835 Repeater. 

Test de gekozen positie van de centrale unit en de zenders. 
Wanneer alle zenders aangemeld zijn, adviseren wij u de positie van de zenders ten opzichte 
van de centrale unit te testen alvorens deze definitief te bevestigen. Wanneer u de sterkte van 
het signaal van de zender wilt testen, gebruik dan de ‘zender test-functie’. 
Om de sterkte van het signaal van de zender te testen handelt u als volgt: 

1. Log in het programmeermenu door � in te toetsen, gevolgd door 1111. (op de 
display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 7072 in (op de display staat nu: ZENDER TEST) 
3. Activeer de zender die u wilt testen (op de plek waar u hem wilt monteren) door op 

het sabotagecontact te drukken of bij de DS831 de magneet van of naar de sensor 
te brengen of bij de MS845 beweging te genereren. De details van de zender ver-
schijnen nu op de LCD-display van de centrale unit. Daarnaast hoort u tussen de 1 
en 4 tonen welke de sterkte van het ontvangen signaal aangeven. 1 toon is signaal-
sterkte 0-2, 2 tonen is signaalsterkte 3-5, 3 tonen is signaalsterkte 6-8 en wanneer u 
4 tonen hoort is het signaal het sterkst, 8-9, en is de zender op de best mogelijke 
locatie.  

4. U kunt weer uit het programmeermenu door 4 maal het � in te toetsen.  
 

� De MS845 bewegingsmelder sensor bevat de functie dat na iedere 
signaalverzending gedurende 4 minuten geen verdere signalen worden 
doorgezonden. Hierdoor gaat uw batterij veel langer mee. 

-7-     © MARMITEK 



Loop-test 
Met de Loop-test kunt u, als u wilt, alle aangesloten sensoren testen zonder een alarmmelding 
te veroorzaken. Hierdoor weet u dat alle sensoren goed functioneren. 
Om de loop-test te beginnen: 

1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 1111. (op de 
display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 706 in (op de display staat nu: 6.LOOPTEST ZONE #xx)  
3. Activeer elke sensor door op het sabotagecontact te drukken of bij de DS831 de 

magneet van of naar de sensor te brengen of bij de MS845 beweging te genereren; 
wanneer de centrale unit een melding van de sensor krijgt, verdwijnt deze uit de 
lijst.  

4. Wanneer alle sensoren uit de lijst verdwenen zijn, verschijnt in de display, Einde 
Looptest. 

 

Plaatsen van sensoren 

 

Plaatsen van de DS831 
1. De behuizing van de DS831 is nog steeds open na het 

aanmelden. Als u de behuizing door middel van 
schroeven wilt bevestigen verwijdert u nu de printplaat. 
Om de printplaat te verwijderen, drukt u op de ‘printplaat 
verwijder-tab’ en tilt u hem voorzichtig uit de houder. 

2. Bevestig de achterplaat op de deurpost, door middel van 
de bijgeleverde verzonken schroeven of de 
dubbelzijdige foamtape. Zorg dat de richtlijn naar de deur 
wijst. 

3. Als u de printplaat verwijderd had, plaats dan het 
printplaatje terug door deze voorzichtig weer in de 
behuizing te schuiven en vast te klikken. 

4. Zorg bij het plaatsen van de magneet op de deur, dat de 
richtlijn van de magneet op de zelfde hoogte als de 
richtlijn van de sensor geplaatst is. U mag de magneet 
eventueel een kwart slag draaien, zoals op de foto. Door 
de deur te openen en te sluiten zie je bij geopende 
behuizing het LED-lampje oplichten. Is dit niet het geval, 
positioneer de magneet dan beter tegenover de richtlijn 
van de sensor. Plaats de magneet op de deur met 
behulp van de 2 bijgeleverde schroeven, of de 
dubbelzijdige foamtape. Als u de schroeven gebruikt, 
kunt u de behuizing aan de voorkant met een kleine 
schroevendraaier open wippen. Als alles goed geplaatst 
is, plaatst u de kapjes terug op de magneet en de 
sensor. 

5. De ProGuard800 heeft tijdens het plaatsen een SABOTAGE ALARM gegeven 
voor de DS831. Toets 1 2 3 4 in op de ProGuard800 als de kapjes teruggeplaatst 
zijn. 

 

Plaatsen van de MS845 
 
Waar moet u op letten bij het kiezen van een locatie? 
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� Kies een locatie waarvan het aannemelijk is dat een inbreker er langs komt als hij in 
zou breken.  

� Plaats geen grote objecten voor de detector. 
� Vermijd een locatie in de nabijheid van een radiator, verwarming/koelingbuizen, 

spiegels, airconditioners en direct zonlicht. 
� Kies een geschikte installatiehoogte van ongeveer 2 meter. 

 
1. Verwijder de printplaat door de Easy Lock linksom te draaien en verwijder deze 

samen met de printplaat– raak het oppervlak van de pyrosensor niet aan! 

2. Selecteer 2 schroefgat plaatsen in de behuizing en 
boor deze open met een 5mm boor. Als de module 
vlak tegen de muur gemonteerd wordt, neem dan de 
onderste 2 gaten (A). Wordt de sensor in een hoek 
geplaatst, neem dan 2 gaten aan de zijkanten van de 
sensor (B). U kunt ook de meegeleverde dubbelzijdige 
foamtape gebruiken. 

3. Plaats de behuizing op de muur en teken de gaten gaf 
met een markeerstift. Let op dat u de gaten niet mar-
keert op een plek waar leidingen in de muur kunnen 
lopen. 

4. Boor 2 gaten op de gemarkeerde plaatsen, plaats de 
pluggen en bevestig de behuizing door middel van de 
2 meegeleverde schroeven aan de muur. 

� 
Als u de schroeven te strak aandraait, zal de behuizing vervormen en krijgt u de 
deksel er niet meer op. Draai de schroeven net handvast. 

5. Plaats het printplaatje met de Easy Lock terug en draai deze een kwartslag met de 
klok mee. 

6. Schuif het print plaatje volledig omhoog, zodat de 
verticale instelling op 8 staat. 

7. Plaats de voorkant terug.  
8. De ProGuard800 heeft tijdens het plaatsen een 

SABOTAGE ALARM gegeven voor de MS845. Toets 
1 2 3 4 in op de ProGuard800 als de voorkant 
teruggeplaatst is. 

 
 

Aanmelden van de Keyfob-afstandsbediening 
1. Ga naar het programmeermenu door � gevolgd door 1111 in te toetsen.  

Op de display staat nu: HOOFDMENU 1.STOP COMM. 
2. Toets 9 (op de display staat nu: 9.PROGRAMMEREN 1.COMPONENTEN).
3. Toets � (op de display staat nu: 1.COMPONENTEN 1.ZONES). 
4. Toets � (op de display staat nu:1.COMPONENTEN 2.KEYFOBS). 
5. Toets � (op de display staat nu: 2.KEYFOBS KEYFOB #1). 
6. Toets � (op de display staat nu:1.KF1 OPSLAAN 1E KEER ZENDEN). 

Druk nu op een van de toetsen van de keyfob (KR814) (op de display staat 
nu:1.KF1 OPSLAAN 2E KEER ZENDEN) druk nu nogmaals op een van de toetsen 
van de KR814 (op de display staat nu: 1.KF1 OPSLAAN OPSLAAN?) Toets � ter 
bevestiging. U hoort nu een lange piep. 
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7. Toets dan 5 maal op � om uit het programmeermenu te gaan. 
8. De KR814 is nu aan gemeld. 

Sirene activeren 
Als u alle sensoren geïnstalleerd heeft, kunt u de interne sirene van de ProGuard800 
eventueel weer activeren. 

1. Toets � gevolgd door 1111 
2. Toets nu 9155. Op de display staat 5.BEDRADE SIRENE GEDEACTIVEERD 
3. Toets nu �. Op de display staat nu 5.BEDRADE SIRENE GEACTIVEERD 
4. Toets � ter bevestiging 
5. Toets 4 maal op de � om weer uit het installatiemenu te gaan. 

� 

Als u de behuizing van het paneel of een van de sensoren opent, zal nu altijd de 
sirene geactiveerd worden. U kunt deze weer uit zetten door uw gebruikerscode 
op het paneel in te geven of op de toets met het open slotje van de KR814 
afstandsbediening te drukken. 

Uitbellen 
 
De ProGuard800 kan uitbellen naar een meldkamer of naar een door u zelf gekozen 
telefoonnummer. We behandelen in deze handleiding hoe u de ProGuard800 in kunt stellen 
om naar een door u zelf gekozen telefoonnummer te bellen. 
 

Privé-nummer instellen 
 

1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 1111. (op de 
display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.). 

2. Toets 9. (op de display staat nu: 9.PROGRAMMEREN 1.COMPONENTEN). 
3. Toets 5 (op de display staat nu 5.COMMUNICATIE 1.AANSLUITNUMMER). 
4. Toets � (op de display staat nu: 1.AANSLUITNUMMER 1.MELDKAMERNR1). 
5. Toets 4 (op de display staat nu 4.PRIVE NR.1 1.TELEFOONNUMMER). 
6. Toets � (op de display staat nu 1.TELEFOONNUMMER). 
7. Toets het telefoonnummer in dat gebeld moet worden gevolgd door een �. 
8. De overige instellingen staan momenteel al goed. U kunt weer uit het 

programmeermenu door 6 maal het � in te toetsen. 
 

Testen Privénummer. 
De ProGuard800 is ingesteld om bij problemen of alarmmeldingen het door u opgegeven 
telefoonnummer te bellen. Ook voor het in en uitschakelen van het alarmsysteem wordt het 
telefoonnummer gebruikt om te melden dat het alarmsysteem in of uitgeschakeld is. Deze 
optie gaan we nu gebruiken om te testen of het uitbellen goed functioneert. 
 

� 
Zorg tijdens deze test dat er niemand langs de MS845 loopt! Anders wordt er ook 
direct een alarmmelding gegenereerd. 

 
Schakel het alarmsysteem nu in door op de toets met het gesloten slotje te drukken van uw 
Keyfob-afstandsbediening (KR814). 

 

U hoort een stem zeggen: “alarm volledig ingeschakeld” en de timer voor de uitloopvertraging 
gaat lopen. Dit duurt standaard 60 seconden. Op de display staat nu: VOLLEDIG INSCH. XX 
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SEC> UITLOOP. Na 60 seconden hoort u de melding “alarm ingeschakeld” gevolgd door een 
aantal tonen. De ProGuard800 belt nu uit.  
Als u de telefoon aan neemt van het nummer dat gebeld wordt, hoort u de volgende 
mededeling: “ProGuard800 alarmsysteem, alarm ingeschakeld. Druk 1 voor de volgende 
boodschap”. Deze mededeling blijft zich herhalen, totdat u op uw telefoon op toets 1 drukt. U 
hoort nu “Er zijn geen andere boodschappen ingesproken” en de verbinding wordt verbroken. 
U kunt nu het alarmsysteem weer uitschakelen door op uw KR814 op het geopende slotje te 
drukken. De proGuard800 bevestigt dit met de mededeling “alarm uitgeschakeld”. Ook wordt 
er weer direct uitgebeld. Als u het gesprek aanneemt hoort u: “ProGuard800 alarmsysteem, 
alarm uitgeschakeld. Druk 1 voor de volgende boodschap”. Deze mededeling blijft zich 
herhalen, totdat u op uw telefoon op toets 1 drukt. U hoort nu “Er zijn geen andere 
boodschappen ingesproken” en de verbinding wordt verbroken. Als u niet op toets 1 drukt, zal 
na een tijdje de verbinding verbroken worden en wordt er opnieuw gebeld, of wordt een 
tweede telefoonnummer gebeld als dit geprogrammeerd is. 
 

Uitzetten van mededeling dat alarmsysteem in/uit geschakeld is. 
 
Wilt u niet dat telkens bij in/uit schakelen van het alarmsysteem het in geprogrammeerde 
telefoonnummer gebeld wordt, dan kunt u dit als volgt uit schakelen: 
 

1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 1111 (op de 
display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 9 (op de display staat nu: 9.PROGRAMMEREN 1.COMPONENTEN) 
3. Toets 5 (op de display staat nu: 5.COMMUNICATIE 1.AANSLUITNUMMER) 
4. U kunt nu met � door het menu stappen, totdat u bij punt 6 bent of 6 intoetsen. (op 

de display staat nu 5.COMMUNICATIE 6.VM EVENT OPTIE) 
5. Toets � ( op de display staat nu 6.VM EVENT optie 1.INBRAAK)� 
6. U kunt nu met de �/� toetsen door alle events lopen en met de � uw keuze 

bevestigen. ( 6 is inschakelen, 7 is uitschakelen) U kunt ook direct het nummer van 
uw keuze ingeven, gevolgd door �. Op de display staat nu bijvoorbeeld : 
6.INSCHAKELEN GEACTIVEERD. Met de � toets kunt u dit veranderen in 
GEDEACTIVEERD en bevestigen met de � toets. Zo kunt u uw voorkeur voor alle 
gesproken mededelingen opgeven.

 

Toegangscodes 
De ProGuard800 heeft diverse toegangscodes voor de verschillende manieren van gebruik. U 
heeft al met 2 codes kennis gemaakt. Code 1111 om uw ProGuard800 te programmeren en 
code 1234 als Mastercode voor de gebruiker. 
Verander deze codes in uw eigen codes, nadat u vertrouwd geraakt bent met het systeem.  
 

Gebruikerscode toevoegen 
Om een code toe te voegen voor andere huisgenoten die het alarmsysteem moeten kunnen 
uitschakelen, handelt u als volgt: 

1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 1234. 
(op de display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 4. (op de display staat nu: 4.GEBRUIKERSCODE  
3. Toets 20 (op de display staat: 4.GEBRUIKERSCODE GEBR 20 

NIET_CTL)  
4. Toets �. (op de display staat nu: GEBR 20 NIET_CTL 1.WIJZIG CODE)  
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5. Toets � (op de display staat nu:1.WIJZIG CODE 0000) 
6. De cursor staat op het eerste cijfer. Wijzig de code in een nog niet eerder 

gebruikte code. 
7. Druk op � om de nieuwe code op te slaan.  
8. U kunt weer uit het programmeermenu door 3 maal het � in te toetsen.  

�
Als u een code ingeeft die overeen komt met een reeds bestaande code, dan zal de 
centrale unit een foutmelding geven middels een toon. De nieuwe code is dan niet 
opgeslagen. 0000 is geen geldige gebruikerscode. Deze gebruikt u voor het 
verwijderen van een gebruikerscode. 
Code 1-29 kunnen alleen gewijzigd worden door de Master-code. De 
installateurcode, Guard-Code en Meldkamer TWA-Code kunnen alleen door de 
installateur gewijzigd worden. 

 
 

ProGuard800 display- en statusindicatoren 

Systeem statusindicatoren 
De systeem statusindicatoren informeren u over de status van het 
systeem zoals alarm AAN, alarm UIT en stroomstoring. 

Wanneer de Alarm 
indicator…….. �

Betekent dit……. 

UIT staat dat het systeem niet ingeschakeld is 

AAN staat dat het systeem ingeschakeld is 

knippert dat er zich een alarmmelding voordoet. De indicator stopt met knipperen 
nadat het systeem opnieuw is ingeschakeld of nadat de relevante 
gebeurtenis in het gebeurtenislogboek is bekeken. 

Tabel 3.1: Alarm statusindicatoren 

� De alarmmelding verschijnt niet op de display bij het geven van een paniekalarm. 

 
Wanneer de �
voedingsindicator…. 

Betekent dit… 

UIT staat dat zowel de voedingskabel als de back-up batterij het systeem 
niet van stroom voorziet. 

AAN staat dat de voedingsstatus akkoord is 
Langzaam knippert dat de Back-up batterij of de batterij van een zender leeg is. 

Snel knippert Dat de voedingskabel het systeem niet van stroom voorziet 

Tabel 3.2: Voeding statusindicatoren  

Alarm Statusdisplay 

 

De alarm Statusdisplay bevat de huidige status van de display en eventuele foutmeldingen in 
het systeem. U kunt ervoor kiezen deze informatie continue te laten zien of alleen 2 minuten 
na het in- of uitschakelen van het systeem. Standaard staat dit op alleen 2 minuten na het in- 
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of uitschakelen van het systeem, zodat bij inbraak niet te zien is of het ProGuard800 
alarmsysteem ingeschakeld is of niet en zo bijvoorbeeld een “stil alarm” kan geven.  
Om de Alarm Statusdisplay op Continu-weergave te zetten: 

1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 1111. 
(op de display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 

2. Toets 94061.(op de display staat nu: 6.DISPLAY 1.ALARM STATUS) 
3. Toets � 
4. Toets �. (Op de display staat nu: 1.ALARM STATUS CONTINU 

WEERGAVE.) 
5. Toets � 
6. U kunt weer uit het programmeermenu door 5 maal het � in te toetsen.  

 

RP Pincode 
De RP (programmeren op afstand) pincode is een code van 6 karakters dat toegang biedt tot 
programmeren op afstand. Wanneer er een RP verbinding tot stand komt dient de RP pincode die 
geprogrammeerd is op de PC overeen te komen met de RP pincode van de centrale unit. De RP 
pincode staat standaard op 123456. Het is aan te raden deze code direct te wijzigen in een eigen 
unieke code. 

Om de RP Pincode te wijzigen: 
1. Log in het programmeermenu door de � in te toetsen, gevolgd door 

1111. (op de display staat nu: HOOFD MENU 1.STOP COMM.) 
2. Toets 9522 (op de display staat nu: 2.RP PINCODE 123456) 
3. Toets 6 karakters in. 
4. Druk op ��wanneer u klaar bent met wijzigen. 

 
U heeft nu de basisinstellingen voor uw ProGuard800-set geconfigureerd. Wij verwijzen u naar de 
installatiehandleiding voor alle verdere configuratiemogelijkheden van uw ProGuard800 en naar de 
gebruiksaanwijzing voor het dagelijks gebruik van uw ProGuard800. 
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Belangrijke defaults overzicht. 

Gebruikerscodes 
U kunt tot 32 verschillende gebruikerscodes in uw ProGuard800 systeem programmeren. Een 
gebruikerscode heeft 4 cijfers. Voor de meeste systeemfunctionaliteiten dient u uw 
gebruikerscode in te toetsen. 
 
Gebruiker Code 
GEBR 1 MASTER 1234
GEBR 32 INSTALL. 1111

Zones 
De ProGuard800 heeft 33 beveiligde zones. Zones 1-32 zijn bedoeld voor draadloze 
sensoren. Per zone kan 1 sensor geregistreerd worden. 
 
Zone Type Naam 
1 t/m 2 IN/UITLOOP ZONE DS831 
3 t/m 9 NORMALE ZONE DS831 
11 t/m19 NORMALE ZONE MS845 
21 t/m 22 BRAND SD833 
23 t/m 24 WATER WD861 
25 t/m 26 24UUR BEWAAKT TS863 

 

Keyfobs 
Op de ProGuard800 kunnen twee soorten Keyfob zenders aangemeld worden, de PR811 en 
de KR814. U kunt tot 19 Keyfobs aanmelden op het systeem. 
 
KR814 KEYFOB #1 t/m #10 
PR811 KEYFOB #11 t/m 19 

 

Keypads 
De ProGuard800 kan door max. 4 draadloze Keypads bediend worden. Behalve de 
annuleerknop is de werking van de WK820 en de RC840 Keypads gelijk. 
 
RC840 KEYPAD #1 t/m #2 
WK820 KEYPAD #3 t/m #4 

 
 
In/uitlooptijd vertraging 
De in/uitlooptijd vertraging geeft aan hoeveel tijd de gebruiker heeft om het systeem in of uit te 
schakelen voordat er een alarmmelding gegenereerd wordt. 
 

92 2.IN/UITGANG �� 1.UITLOOPTIJD ��1.UITGANG VOLL. 60 ��

    ��2.UITGANG DEEL 60 ��

ProGuard800™                                                                                                      - 14 - 



    ��3.UITGANG OMTREK 60 ��

  �� 2.INLOOP TIJD ��1.INGANG VOLL. 30 ��

    ��2.INGANG DEEL 30 ��

    ��3.INGANG OMTREK 30 ��

  �� 3.AAN BY VERTREK ��GEACTIVEERD ���

  �� 4.2E INLOOPVERTR ��GEDEACTIVEERD ��  

  �� 5.NIET INL.ZONES ��GEDEACTIVEERD ��  

  �� 6.HERSTART UITL. ��GEDEACTIVEERD ��  
 
 

Communicatie 
 
4.PRIVE NR.1 t/m 3 �� 1.TELEFOONNUMMER ��

 � 2.INTERFACE �� PSTN 
 � 3.TWEEWEG AUDIO ��GEACTIVEERD 

 
 
5.EVENT 
OPTIES �� 1.INBRAAK �� 1.RAPPORTAGE ��GEACTIVEERD ��

 �  �� 2.RAPPORT HERST. ��GEACTIVEERD ��

 �  �� 3.TWEEWEG AUDIO ��GEACTIVEERD ��

 �� 2.BRAND �� 1.RAPPORTAGE ��GEACTIVEERD ��

 �  �� 2.RAPPORT HERST. ��GEACTIVEERD ��

 �  �� 3.TWEEWEG AUDIO ��GEDEACTIVEERD ��

 �� 3.IN/UITSCHAKEL. �� 1.RAPPORTAGE ��GEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEACTIVEERD ��

 �� 4.SERVICE �� 1.RAPPORTAGE ��GEDEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEDACTIVEERD ��

 �� 5.230V ALARM �� 1.RAPPORTAGE ��GEDEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEDEACTIVEERD ��

 �� 6.APPARATUUR �� 1.RAPPORTAGE ��GEDEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEDEACTIVEERD ��

 �� 7.RF JAMMING �� 1.RAPPORTAGE ��GEDEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEDEACTIVEERD ��

 �� 8.MEDISCH �� 1.RAPPORTAGE ��GEACTIVEERD ��

   �� 2.RAPPORT HERST. ��GEACTIVEERD ��

   �� 3.TWEEWEG AUDIO ��GEDEACTIVEERD ��
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Home Control modules 
De Marmitek ProGuard800 ondersteunt het X-10 protocol. Hiermee kunt u een breed scala 
aan Home Control producten integreren in uw Alarm systeem. 
 
1.HA 
MODULES ��

1.HA 
MODULE#1 �� 1.IN TIJD #1 �� 00:00 ��

   �� 2.UIT TIJD #1 �� 00:00 ��
   �� 3.SCHEMA #1 �� ······· 1=Z,2=M ��
   �� 4.IN MET ZONE#1 �� 00-00 ��
   �� 5.AANBY.INSCH#1 �� GEDEACTIVEERD ��

   �� 6.AANBY ALARM#1 �� GEACTIVEERD ��
   �� 7.KF BEDIEN.#1 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 8.TEL BEDIEN.#1 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 9.WILLEK.TYD #1 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 10.PULS TIJD #1 �� 2 MINUTEN ��

   �� 11.NAAM #1 ��
APPARAAT 
MODULE ��

 ��
2.HA 
MODULE#2 �� 1.IN TIJD #2 �� 00:00 ��

   �� 2.UIT TIJD #2 �� 00:00 ��
   �� 3.SCHEMA #2 �� ······· 1=Z,2=M ��
   �� 4.IN MET ZONE#2 �� 00-00 ��
   �� 5.AANBY.INSCH#2 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 6.AANBY ALARM#2 �� GEACTIVEERD ��

   �� 7.KF BEDIEN.#2 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 8.TEL BEDIEN.#2 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 9.WILLEK.TYD #2 �� GEDEACTIVEERD ��
   �� 10.PULS TIJD #2 �� 2 MINUTEN ��
   �� 11.NAAM #2 �� DIMMER MODULE ��

 
2.HUIS CODE �� A HUIS CODE 
3.HOME AUTOMAT. ��GEACTIVEERD 

 

�Als u in de ProGuard800 wijzigingen aanbrengt is het erg handig om deze 
wijzigingen op te schrijven. Om u daarbij te helpen kunt u vanaf de Marmitek website 
een invulformulier downloaden, waar alle default instellingen voor u zijn ingevuld.  

Copyrights 
Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers, software, audio, video, 
text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, but without limitation, distribution, reproduction, 
modification, display or transmission without the prior written consent of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and 
other proprietary notices shall be retained on all reproductions. 
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