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1.2.1. Code wijzigen 

Bestaande gebruikercodes en hun autorisaties kunnen worden gewijzigd. 
 
KIES CODE Kies een code van 1 tot 8 die gewijzigd dient te worden met de ‘∧’ of 

‘∨’ toets en bevestig met ↵. 
 

WIJZIGEN NAAM De huidige naam van de gebruiker kan gewijzigd worden. (maximaal 
16 karakters).  
Verschillende gebruikers mogen niet dezelfde naam hebben, anders 
wordt het moeilijk om de verschillende gebruikers van elkaar te 
onderscheiden. 

 
Onderstaand kader geeft 8 gebruikerfuncties (8 menu’s) weer die al dan niet toegekend kunnen 
worden aan een gebruiker.  Een bepaald cijfer komt overeen met de omschrijving die er boven 
staat : 
  

 
 
 
 

Selecteer een bepaalde functie met de ‘<’ en ‘>’ toets.  Een cijfer betekent dat de functie actief is.  
Een functie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de ‘∧’ of ‘∨’ toets.  Het cijfer verandert vervolgens 
door een ‘-’  
 
Vb :  

 
 

De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen. De gebruiker kan zijn eigen code niet wijzigen 
 
  
MENUS Volgende functies kunnen al dan niet aan een gebruiker toegekend 

worden : 
1 : WIJZIGEN CODE 
2 : CODEBEHEER 
3 : LOGBOEK 
4 : TOEG. PROGR. 
5 : BLOKKAGE 
6 : TESTFUNCTIES 
7 : DATUM/TIJD 
8 : SPRAAKCOMM. 
 

WIJZIGEN CODE De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen. 
 

CODEBEHEER Nieuwe gebruikercodes kunnen aangemaakt worden; autorisaties 
van gebruikers kunnen gewijzigd worden of gebruikercodes kunnen 
gewist worden.  
   

LOGBOEK Met deze functie kan de gebruiker het alarmgeheugen opvragen.  
Het alarmgeheugen bevat de laatste 30 gebeurtenissen na de 
laatste inschakeling van de partitie waaraan het klavier toegewezen 
is. 
  

TOEG. PROGR. De gebruiker kan toegang verlenen aan de installateur om een 
up/download uit te voeren. (Indien up/downloadopties zo 
geprogrammeerd).  De centrale dient binnen 10 minuten een oproep 
van Sylcom te ontvangen.  Indien geen oproep van de installateur 
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binnen de 10 minuten vervalt zijn toegangsrecht.    
 

BLOKKAGE De gebruiker kan zones (indien zone geprogrammeerd met de optie 
“BLOKKEREN MOGELIJK”) manueel blokkeren voor één 
inschakelcyclus.   
 

TESTFUNCTIES De gebruiker kan de werking controleren van de buitensirene, 
binnensirene, brandsirene, flitslicht en kan een looptest uitvoeren.  
 

DATUM/TIJD De gebruiker kan de datum en tijd aanpassen.   
 

SPRAAKCOMM. Enkel van toepassing bij vocale transmissie (SMV11). 
De gebruiker kan de vocale transmissie in- of uitschakelen.  Ook de 
telefoonnummers kunnen gewijzigd worden.   

 
Indien de nodige autoristaties gewijzigd voor de nieuwe gebruiker, druk op ↵.   

 
 

Elke code kan geprogrammeerd worden als Duress code.  Om dit te activeren, druk op de ‘∧’ of ‘∨’ 
toets.  Het invoeren van de Duress code activeert een stil paniekalarm.   
De Duress code is de gebruikerscode + 2. 
 

 
 
 
 

Vb : 
Bij een gebruikerscode 1234 wordt de Duress code 1236 (=1234 + 2) 
Bij een gebruikerscode 1239 wordt de Duress code 1231. 
 
Druk op ↵ om verder te gaan. 

 
Onderstaand kader geeft de autorisaties weer die al dan niet toegekend kunnen worden aan een 
gebruiker.  Een bepaald symbool komt overeen met de omschrijving die er boven staat : 

  
 
 
 
 

Selecteer vervolgens een bepaalde autorisatie met de ‘<’ en ‘>’ toets.  Een symbool betekent dat 
de autorisatie actief is.  Een autorisatie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de ‘∧’ of ‘∨’ toets.  Het 
symbool verandert door een ‘-’. 
 
Vb. 
 
  
 
 De gebruiker kan      De gebruiker kan  

geforceerd inschakelen.     niet geforceerd 
inschakelen. 

 
P1 Per gebruiker kunnen volgende autorisaties toegekend worden : 

o    Geforc. Aan 
    Ontwapenen 
     Partieel Aan 
    Alles Aan 

X    Al.Geh.Reset 

1 : O            X   # 
PARTITIE 1 

GEFORC. AAN 
P1 : O            X   #  

GEFORC. AAN 
P1 : -            X   #  

DURESS CODE           ↵  
INACTIEF 
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#    Geldige code 
 

GEFORC.AAN De gebruiker kan indien zo geprogrammeerd inschakelen met 
verstoorde zones (Niet Gereed LED licht op).  Zones 
geprogrammeerd met de optie “Blokkeren Mogelijk” worden 
automatisch geblokkeerd (Niet Gereed LED knippert – Druk op de 
“?” toets om de geblokkeerde zones weer te geven).  
 

ONTWAPENEN De gebruiker kan ontwapenen. 
 

PARTIEEL AAN De gebruiker kan partieel wapenen (Aan/uit LED knippert). 
 

ALLES AAN De gebruiker kan volledig wapenen. (Aan/uit LED licht op). 
 

 
 

AL.GEH.RESET De gebruiker kan het alarmgeheugen terugzetten.  
 

GELDIGE CODE Een uitgang geprogrammeerd als “Geldige Code” wordt geactiveerd 
indien een code met deze optie wordt ingegeven. Zie 1.5.2. 
Uitgangen) 

Indien de nodige wijzigingen aangebracht zijn voor de gebruiker of indien u het menu terug wil 
verlaten,  druk op de X- toets.  Daarna vraagt de centrale : 
 
 
 
 
 
Druk op ↵ om de wijzigingen op te slaan of op X om te annuleren. 
 
 

1.2.2. Code aanmaken 

Nieuwe gebruikercodes kunnen aangemaakt worden.   
 
REFERENTIE Met deze functie is het mogelijk om voor een nieuwe gebruiker de 

parameters van een bestaande gebruiker te kopiëren.  Dit verhindert 
dat per gebruiker alles opnieuw moet worden ingevoerd.  Dit 
verandert niets aan de programmatie van de ‘referentiegebruiker’.  
Indien een gebruikernummer “NIET GEBRUIKT” als referentie 
wordt genomen, dan wordt dit nummer toegewezen aan de nieuwe 
gebruiker.  In het andere geval zal de centrale automatisch de eerste 
vrije plaats toewijzen aan de nieuwe gebruiker.   
 

NAAM Een willekeurige unieke naam kan ingevoerd worden als 
gebruikersnaam (max. 16 karakters).   De handelingen van de 
gebruiker kunnen via zijn gebruikersnaam worden teruggevonden in 
het logboek.   

 
Er kunnen tot 8 gebruikercodes aangemaakt worden.  Een vrije plaats wordt weergegeven met 
"NIET GEBRUIKT".  Dit komt overeen met een vrije plaats om een nieuwe gebruiker aan te maken.  
Een bestaande code (plaats) wordt weergegeven met zijn toegewezen naam. 
 
Vervolgens worden de gebruikerfuncties (8 menu’s) weergegeven die al dan niet toegekend 
kunnen worden aan een gebruiker.  Een bepaald cijfer komt overeen met de omschrijving die er 
boven staat: 
 
 

WILT U DIT         ↵  X 
OPSLAAN ? 
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Selecteer een bepaalde functie met de ‘<’ en ‘>’ toets.  Een cijfer betekent dat de functie actief is.  
Een functie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de ‘∧’ of ‘∨’ toets.  Het cijfer verandert vervolgens 
door een ‘-’ . 
 
Vb :  
 
 
 

De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen. De gebruiker kan zijn eigen code niet 
wijzigen 

 
MENUS Volgende functies kunnen al dan niet aan een gebruiker toegekend 

worden : 
1 : WIJZIGEN CODE 
2 : CODEBEHEER 
3 : LOGBOEK 
4 : TOEG. PROGR. 
5 : BLOKKAGE 
6 : TESTFUNCTIES 
7 : DATUM/TIJD 
8 : SPRAAKCOMM. 
 

WIJZIGEN CODE De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen. 
 

CODEBEHEER Nieuwe gebruikercodes kunnen aangemaakt worden; autorisaties 
van gebruikers kunnen gewijzigd worden of gebruikercodes kunnen 
gewist worden. 
    

LOGBOEK Met deze functie kan de gebruiker het alarmgeheugen opvragen.  
Het alarmgeheugen bevat de laatste 30 gebeurtenissen na de 
laatste inschakeling van de partitie waarvoor het klavier 
geprogrammeerd staat.  

 
TOEG. PROGR. 

 
De gebruiker kan toegang verlenen aan de installateur om een 
up/download uit te voeren. (Indien up/downloadopties zo 
geprogrammeerd).  De centrale dient binnen 10 minuten een oproep 
van Sylcom te ontvangen.  Indien geen oproep van de installateur 
binnen de 10 minuten vervalt zijn toegangsrecht. 
    

1 SHOT BLOKKAGE De gebruiker kan zones (indien zone geprogrammeerd met de optie 
“BLOKKEREN MOGELIJK”) manueel blokkeren voor één 
inschakelcyclus. 
   

TESTFUNCTIES De gebruiker kan de werking controleren van de buitensirene, 
binnensirene, brandsirene, flitslicht en kan een looptest uitvoeren.  
 

DATUM/TIJD De gebruiker kan de datum en tijd aanpassen.   
 

SPRAAKCOMM. Enkel van toepassing bij vocale transmissie (SMV11). 
De gebruiker kan de vocale transmissie in- of uitschakelen.  Ook de 
telefoonnummers kunnen gewijzigd worden.   
 

 
 

Indien de nodige autoristaties toegekend zijn aan de nieuwe gebruiker, druk op ↵.   
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Elke code kan geprogrammeerd worden als Duress code.  Om dit te activeren, druk op de ‘∧’ of ‘∨’ 
toets.  Het invoeren van de Duress code acitveert een stil paniekalarm.   
De Duress code is de gebruikerscode + 2. 

 
 

Vb : 
Bij een gebruikerscode 1234 wordt de Duress code 1236 (=1234 + 2) 
Bij een gebruikerscode 1239 wordt de Duress code 1231. 
Druk op ↵ om verder te gaan. 
 
Onderstaand kader geeft de autorisaties weer die al dan niet toegekend kunnen worden aan een 
gebruiker.   
  
 
 
 
 
Selecteer een bepaalde autorisatie met de ‘<’ en ‘>’ toets. Een bepaald symbool komt overeen met 
de omschrijving die er boven staat. Indien het symbool zichtbaar is, betekent dit dat de autorisatie 
actief is.  Een autorisatie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de ‘∧’ of ‘∨’ toets.  Het symbool 
verandert vervolgens door een ‘-’. 
 
Vb. 
 
  
 
  De gebruiker kan              De gebruiker kan  

geforceerd inschakelen     niet geforceerd 
inschakelen. 
 

 
P1 Per gebruiker kunnen volgende autorisaties toegekend worden : 

O   Geforc. Aan 
    Ontwapenen 
     Partieel Aan 
    Alles Aan 

X    Al.Geh.Reset 
#    Geldige code 
 

GEFORC.AAN De gebruiker kan indien zo geprogrammeerd inschakelen met 
verstoorde zones (Niet Gereed LED licht op).  Zones 
geprogrammeerd met de optie “Blokkeren Mogelijk” worden 
automatisch geblokkeerd (Niet Gereed LED knippert – Druk op de 
“?” toets om de geblokeerde zones weer te geven). 
   

ONTWAPENEN De gebruiker kan ontwapenen. 
 

PARTIEEL AAN De gebruiker kan partieel wapenen. (Aan/uit LED knippert) 
 

ALLES AAN De gebruiker kan volledig wapenen (Aan/uit LED licht op). 
 

1 : O            X   # 
PARTITIE 1 

GEFORC. AAN 
P1 : O            X   #  

GEFORC. AAN 
P1 : -            X   #  

DURESS CODE           ↵  
INACTIEF 
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AL.GEH.RESET De gebruiker kan het alarmgeheugen terugzetten.  
 

GELDIGE CODE Een uitgang geprogrammeerd als “Geldige Code” wordt geactiveerd 
indien een code met deze optie wordt ingegeven.  
(Zie 1.5.2. Uitgangen ) 

 
 
 

Indien de autorisaties toegekend zijn aan de gebruiker of indien u het menu terug wil verlaten,  
druk op de X- toets.  Daarna vraagt de centrale : 

 
 
 
 
 

Indien u op de X-toets drukt, wordt de gebruiker niet aangemaakt.  Wijzigingen gaan verloren. 
  

Indien u op ↵ drukt, stelt de centrale een code voor.  Indien u deze code aanvaardt, wordt dit een 
voorlopige code.  Indien u de code onmiddellijk overschrijft, wordt dit een definitieve code. 

 
voorlopige code De centrale stelt een voorlopige gebruikerscode voor.  Indien deze 

code wordt ingegeven, wordt automatisch het gebruikersmenu 
geopend en is de gebruiker verplicht deze code eerst te veranderen.  
Zolang dit niet gebeurd is, kan deze tijdelijke code niet gebruikt 
worden.    
Op deze manier kent enkel de gebruiker zijn eigen code.  Deze 
codes kunnen niet worden opgevraagd en kunnen niet worden 
afgedrukt naar printer of PC. (zie 1.2.5. Afdruk Gebruiker)   
 

definitieve code De centrale stelt een voorlopige gebruikerscode voor.  Indien deze 
code nu onmiddellijk wordt overschreven door een nieuwe code, dan 
wordt deze code een definitieve code.  Deze code kan onmiddellijk 
gebruikt worden.  Een definitieve code kan wel worden afgedrukt. 
(zie 1.2.5. Afdruk Gebruiker)   

 
Opmerking : 
 
Gebruikercodes kunnen via het installateursmenu nooit worden opgevraagd.  Enkel de naam van 
de gebruiker kan weergegeven worden.  De codes (indien definitieve codes) kunnen wel afgedrukt 
worden naar een printer of PC.   
(Zie 1.2.5. Afdruk gebruiker) 

 
 
 
1.2.3. Code verwijderen 

 
Bestaande gebruikercodes kunnen worden gewist.  Een gewiste code krijgt terug de 
standaardnaam “NIET GEBRUIKT” en standaard alle autorisaties. 

 
KIES CODE Selecteer de te verwijderen gebruiker via de ‘∧’ of ‘∨’- en toets en 

bevestig met ↵. 
 
 
 

WILT U DIT         ↵  X 
OPSLAAN ? 
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