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INSTALLATIEHANDLEIDING 
Voor de Bedrade Prive-Alarmkiezer 
 type ED-130 en Draadloze ED-131 

 
 

 

 

Leest u, voordat u gaat monteren 
Deze installatiehandleiding aandachtig door ?
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Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van deze Prive-Alarmkiezer.  U bent hiermee in het bezit gekomen van een 
geavanceerd en eenvoudig te bedienen product. 
 
Een overzicht van de mogelijkheden van deze alarmkiezer: 
 
•  Universele kiezer aansluitbaar op alle merken alarmcentrale`s. 
•  Kiezer ook alleenstaand te gebruiken. 
•  Mogelijkheid om 8 verschillende telefoonnummers te kiezen, tot maximaal 24 cijfers per 

telefoonnummer (ook mobiele nummers). 
•  Mogelijkheid om (4 verschillende type ED-130) en het (type ED-131 2 alarmboodschappen) in te 
           spreken van 4 seconden en 1 boodschap met naam en adres gegevens van 20 seconden lengte. 
•  Ingebouwde microfoon voor opname van ingesproken boodschappen. 
•  Toon (DTMF) systeem herkenning. 
•  De telefoonkiezer is via de vaste of mobiele telefoon te stoppen door diegene die gebeld wordt.  
•  Telefoonkiezer heeft eigen voorrangsregeling bij alarmmelding. 
•  Display voor nummer,-en alarmindicatie en tevens optische waarschuwing bij het wegvallen van de  
 aangesloten telefoonlijn. 
•  Werkspanning 12 volt 
•  De kiezer maakt gebruik van een Eeprom waardoor bij stroomuitval alle door u ingevoerde gegevens  
 bewaard blijven. 
 
 
Verklaring van de groene en rode led: 
 
Led indicatie Led aan Led knipperend Led uit 
Power aan (groen) Spanning en 

telefoonleiding in orde 
Kiezer in programmeer 
Stand 

Telefoonlijn verbroken 
In display letter [C] 

On-Hook/Rec (rood) Opname/afspeel modus   
Status (rood) Kiezer neemt op Kiezer belt nummers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                  
 
 
 
 
 

PPrive-Alarmkiezer type ED-130/ED-131 
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Het aansluiten van de telefoonkiezer ED-131 aan de ZEUS systemen en uitleg van de aansluitingen. 
 
De meegeleverde zender in deze verpakking ED-131 telefoonkiezer dient u bij het systeemtype 
  EG-SERIE aan te sluiten op contact CN-13 in de centrale van het alarmsysteem.  
  PRO-800  aan te sluiten op contact CN-12 in de centrale van het alarmsysteem.  
 
Denkt u erom dat u de Huiscodeschakelaars van de zendprint en de telefoonkiezer gelijkluidend instelt, bij 
montage op een EG serie systeem dient deze code anders ingesteld dan als ingesteld in de centrale en systeem 
zenders. 
 
Indien de aanduiding (1) of (2) in de display van de kiezer staan, betekent dit dat er een boodschap verstuurd 
wordt.    Bij een paniekmelding wordt de boodschap 2 en bij een inbraak wordt boodschap 1 verstuurd. 
Bij aansluiting op een ZEUS alarmcentrale stopt de kiezer automatisch bij uitzetten van de alarmcentrale  
 
 
Het aansluiting van de adaptordraden in de kiezer: 
de plus (+) van de adaptordraad dient op de schroefaansluiting met als aanduiding DC 12V aangesloten 
en de Min (-) van de adaptordraad dient op de schroefaansluiting met als aanduiding GND in de kiezer 
te worden aangesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ED-130/ED-131 kiezer aansluiten aan het telefoonnet doet u als volgt: 
 
Van de bestaande telefoonleiding de draden (ROOD en BLAUW) sluit u aan op de ED-131 aansluitbus met 
aanduiding telefoonlijn in, hiervoor gebruikt u van de bijgeleverde kabel de twee middelste draden  
(ROOD en GROEN). Van het telefoontoestel sluit u de twee middelste draden aan op de ED-1301 aansluitbus met 
aanduiding (TOESTEL) ook hier gebruikt u van de bijgeleverde kabel de twee middelste draden (ROOD en GROEN). 
 
 
Aansluitingen van de zender bij universeel gebruik van een ander type alarmcentrale. 
 
 
 
 
              WIT AANSLUITBLOKJE OP DE AANSTUURPRINT 
         
 

 Aansturing -/- Boodschap 2, draadje met tekst         

 Aansturing -/- Boodschap 1, draadje lange streep    

 12 Volt Positief, draadje met XXX aanduiding     

 12 Volt Negatief, draadje met korte streepjes   

 Geen werking bij universele aansluiting   
 
 
 

 DC 12v in + 

 telefoonlijn
in

toestel           gnd -

 
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0

IC op zenderprint 

 
zender   

Huiscodeschakelaar
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Het bedraad aansluiten van de telefoonkiezer ED-130 aan de ZEUS systemen en uitleg van de 
aansluitingen. 
 
FamilyCare aansluiting: 5 pin,  EG-100/2 aansluiting: CN-13, EG-300 aansluiting: CN-13,  
PRO-800 aansluiting: CN-12,  Delta-2001 aansluiting: CN-10 
 
De aanduidingen (Zone 1,2,3,4) zijn de aansturingen van de ingesproken boodschappen 1 t/m 4. 
De aanduiding Switch is te gebruiken om handmatig de telefoonkiezer te laten stoppen met bellen 
bv. middels een aan te sluiten drukknop. Deze drukknop dient dan een verbinding te maken tussen de aansluiting 
Switch en GND .   De reset aansluiting zorgt ervoor dat bij aansluiting op een ZEUS alarmcentrale, bij uitzetten van 
de alarmcentrale de telefoonkiezer automatisch stopt met bellen.  
 
Van CN aansluiting in centrale naar  >>>>                  de aansluitingen in de kiezer    
 

 
Voor het programmeren kunt u kiezen om alle gegevens in een keer in te voeren of per onderdeel apart. 
Voor invoeren in een keer gaat u als volgt te werk: 
Install.code [1-2-3-4] + [Program/C] + [*] dan het onderdeelnummer en de gegevens, de gegevens die u 
opgeeft dient u elke keer op te slaan in het geheugen van de kiezer door 2 x de toets [#] in te drukken, behalve 
bij het opnemen van de teksten 1 x toets [*] , voordat u gegevens opgeeft in het volgende onderdeel.   Heeft alles 
ingegeven dan sluit u af met de toets [Program/C]. 
Het invoeren van de gegevens per onderdeel wordt aangegeven in onderstaande uitleg. 

 

Het programmeren van de telefoonnummers.  

Mocht u tijdens het programmeren een toets fout maken dan kunt u deze wissen door de toets D reset in te toetsen. 

 
Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + [*] 2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies welk telefoonnummer u 
wilt invoeren  1e, 2e, enz. t/m 
8e   

Tweecijferig voor telf.nr.1- [01] 
Tweecijferig voor telf.nr.2- [02] 
enz. 

3 x korte pieptonen 

Voert u nu het telefoonnummer 
in 

Maximaal 24 cijfers lang Op de display ziet u de 
cijfers die u invoert 

Sluit de gegevensinvoer af [#] - [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 

 
 
 
 

 telefoonlijn
in

toestel

switch
reset
zone 1
zone 2
zone 3

zone 4
dc 12v in

gnd
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2

3

4

5
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GND

DC12V in
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Het controleren van de door u ingevoerde telefoonnummers. 
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start controle Toets [Program/C] 3 x korte pieptonen 
Kies welk telefoonnummer u 
wilt zien. 

1e nummer [1], 2e nummer [2] 
enz. 

Op de display ziet u het 
telefoon-nummer per cijfer 
verschijnen. 

 
 
 
 
Het programmeren van het aantal telefoonnummers dat gebeld dient te gaan worden.  
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + [*] 2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies optie hoeveel nummers 
bellen 

[27] 1 x korte pieptoon 

Geef in aantal nummers  Tweecijferige invoer (01-08) 2 x korte pieptonen 
Sluit de gegevensinvoer af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 

 
 
 

Het verwijderen van de geprogrammeerde telefoonnummers. 

 
Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeerfase  Install.code + [program/c] + [*] 2 x kort + 3 x kort pieptonen
Kies welk telefoonnummer u 
wilt verwijderen 1e,2e,enz.t/m 
8e  

Tweecijferig voor telf.nr.1 – [01] 
Tweecijferig voor telf.nr.2 – [02] 
enz. 

2 x korte pieptonen 

Sluit de gegevensinvoer af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 
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Het programmeren van de volgorde van de telefoonnummers per boodschap. 
Hier kunt u zelf ingeven welke alarmboodschap naar welk volgorde van telefoonnummers belt.  
B.v alarmboodschap [1] naar telefoonnummer 1, 2, 3, enz t/m 8 gebeld.  
Bij alarmboodschap [2] ook telefoonnummer 1, 2, 3, enz t/m 8 gebeld. 
U kunt deze instellingen echter zelf veranderen door b.v  bij boodschap [1] als eerste telefoonnummer  
[3] te laten bellen daarna b.v telefoonnummer [8] enz. 
Bij boodschap [2] als eerste telefoonnummer [4]  en telefoonnummer [6] als tweede enz. 
 
NOOT: Heeft u bijvoorbeeld maar 2 telefoonnummers ingegeven dan dient u de lege plekken waar geen 
telefoonnummer is ingevoerd het cijfer [0] in te geven, dus de ingave wordt dan 
1-2-0-0-0-0-0-0.  Bij ingave van 3 telefoonnummers wordt dit dus 1-2-3-0-0-0-0-0.  
Als u deze nullen niet ingeeft dan kan de kiezer niet bellen.  

 
Toelichting Invoer via toetsenbord Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + 

[*] 
2 x korte en 3 x korte 
pieptonen 

Kies welke boodschap u wenst 
1 of 2 

[21] voor boodschap  1 
[22] voor boodschap 2 

1x korte pieptoon 

Kies de door u gewenste 
telefoonnummer volgorde  

Voorbeeld invoer: 
[21 = boodschap 1] 
daarna 1-5-6-4-3-2-7-8 
Dit houdt in dat bij alarm 
boodschap 1 eerst 
nr.1 daarna nr.5 enz belt.  

 

Sluit de gegevensinvoer af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 

 
 
 
Het opnemen van de alarmteksten voor de 2 soorten alarm en de adresgegevens van het object of de 
woning waar de kiezer is gemonteerd. 
 
U heeft de mogelijkheid om 2 verschillende alarmboodschappen op te nemen van ieder 4 seconden, spreekt u alleen 
als boodschap 2: het woord “Paniekmelding” en bij boodschap 1: het woord “Inbraakmelding” in. 
Bij het opnemen van boodschap 5, de adresboodschap, de tijdsduur voor deze boodschap is 20 seconden maximaal, 
en op deze “plaats” spreekt u de naam en adresgegevens in. Wenst u eerder te stoppen met opnemen van de 
boodschappen toets dan een willekeurige toets in. De telefoonkiezer combineert namelijk zelf de boodschappen 1 en 
2 aan de ingesproken tekst van boodschap 5. De opname microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het 
toetsenbord. (MIC). NOOT: Als de telefoonkiezer u belt dient iets te zeggen om  
                                               de telefoonkiezer zijn boodschappen te laten starten. 
 
 
Voorbeeld, De te volgen manier om 2 alarmteksten  1 en 2 en de adresgegevens  5 in te spreken gaat als 
volgt: [install.code] - [program/c] - [*] - [11] tekst 1 inspreken [*] - [12] tekst 2 inspreken [*] – [15] 
tekst 5 inspreken [*] – [program/c]. 
  

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + 

[*] 
2 x korte en 3 x korte 
pieptonen 

Selecteer welke boodschap u 
wilt opnemen 

voor boodschap 1 - [11] 
voor boodschap 2 - [12] 
 

1 x korte pieptoon en led 
indicatie geeft aan welk bood-
schap nummer wordt 
opgenomen. 

Sluit de gegevensinvoer af [*]  2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 
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Het terugluisteren van de opgenomen boodschappen. 
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de terughoor functie Toets B [Replay] + [cijfer 1,2, 5] 1 x korte pieptoon 
Selecteer welke opgenomen 
boodschap u wilt terug horen 

Voor boodschap 1 – [1] 
Voor boodschap 2 – [2]  

Led indicatie geeft het nummer 
van de af te spelen boodschap 
aan. 

 
 
 
Het programmeren van het aantal keren dat de alarmboodschap moet worden herhaald. 
 

Toelichting Invoer via toetsenbord Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + [*] 2 x korte en 3 x korte pieptonen 
Kies optie aantal keren [26] 1 x korte pieptoon 
Geef in aantal keren Invoer (3 – 8) maal  
Sluit de gegevensinvoer  af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptoon 

 
1. Tevens kunt u via de toets (A) Panic op het toetsenbord van de telefoonkiezer door deze 
      2 maal in te toetsen direct de kiezer aansturen voor het versturen van de boodschap  
      geprogrammeerd onder nr. 4  b.v Medisch alarm. 
2. De algehele reset (stop) code om de kiezer op afstand te laten stoppen met bellen is het cijfer [5].  Dit 

cijfer toets diegene in die door de telefoonkiezer gebeld wordt, hiermee geeft deze persoon aan dat de 
kiezer geen andere telefoonnummers meer hoeft te bellen.              

3. Om de telefoonkiezer ter plekke te laten stoppen met bellen kunt u de installateurscode intoetsen op het 
toetsenbord van de telefoonkiezer. 

4. Bij aansluiting aan een ZEUS alarmsysteem stopt de telefoonkiezer automatisch als u het alarmsysteem 
uitzet. 

 
 
 

Het programmeren van zowel de optisch als audio indicatie bij het wegvallen van de telefoonlijn. 
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeerfase Install.code + [program/c] + [*] 2 x korte en 3 x korte pieptoon 
Kies optie [30] 1 x korte pieptoon 
Geef in uw keuze [0] is voor indicatie uit  

[1] is voor indicatie aan  
      = (standaard)  

 

Sluit gegevensinvoer af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 

 
 
 
Het veranderen van de installateurscode. 
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeer fase Install.code + [program/c] + [*] 2 x korte en 3 x korte pieptonen 
Kies de optie [0] – [0] 2 x korte pieptonen 
Voer nieuwe code in  ( 3 tot 8 cijferig ) Led indicatie geeft cijfers aan 
Sluit gegevensinvoer af [#] –[#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [program/c] 3 x korte pieptonen 
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Bij verlies van de Installateurscode en het herstellen van fabrieksinstellingen gaat u als volgt te werk: 
ED-131 spanningsloos zetten, daarna de toetsen [*] + [1] ingedrukt houden en de spanning weer aansluiten  
De beide toetsen loslaten zodra u 5 pieptonen heeft gehoord. De Installateurscode is weer [1-2-3-4] 
 

Uw Persoonlijke instellingenkaart 
 J/N                     Ingesproken-tekst 
Boodschap 1 J “Inbraakmelding” 
Boodschap 2 J “Paniekmelding” 
   
   
Boodschap 5 J “Naam en adresgegevens” 
   Belt door: boodschap (1 of 2) 

 Boodschap 5 altijd 
Telefoonnummer 1   1 – 2  
Telefoonnummer 2   1 – 2  
Telefoonnummer 3   1 – 2  
Telefoonnummer 4   1 – 2  
Telefoonnummer 5   1 – 2  
Telefoonnummer 6   1 – 2  
Telefoonnummer 7   1 – 2  
Telefoonnummer 8   1 – 2  

 
 
 
 Wat te doen als u een telefooncentrale heeft en eerst een buitenlijn dient te kiezen of een  
 vertraging nodig heeft tussen de buitenlijn het starten van het kiezen ? 
 

Toelichting Invoer via toetsenpaneel Indicatie 
Start de programmeer fase Install.code + [program/c] + [*] 2 x korte en 3 x korte pieptonen 
Kies de optie [3] – [6] 2 x korte pieptonen 
1e getal [0 -9] voor kiezen 
nummer buitenlijn 
2e getal [0 – 9] in seconden tbv 
pause tussen een buitenlijn en 
een te kiezen nummer 

[bv 0] 
 
[ bv 4 sec] 

Getal verschijnt in beeld 
 
Getal verschijnt in beeld 

Sluit de gegevens invoer af [ #] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [ program/C] 3 x korte pieptonen 

 
 
 
  Wat te doen als de kiezer de telefoon opneemt als er ingebeld wordt. 
 

Start de programmeer fase Install.code + [program/c] + [*] 2 x korte en 3 x korte pieptonen 
Kies de optie [2] –[9] 2 x korte pieptonen 
Geeft in uitzetten opnemen [1] – [2] 2 x korte pieptonen 
Sluit de gegevens invoer af [#] – [#] 2 x korte pieptonen 
Sluit de programmeerfase af [Program/C] 3 x korte pieptonen 

 


