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6LJQDOLVDWLH�/('·V�
LED 1 geel : indien AAN, de netspanning is OK.
LED 2 groen : indien UIT, aanduiding van een batterij fout.
LED 3 rood : indien AAN, de centrale is gewapend (AAN).

indien UIT , de centrale is ontwapend of uitgeschakeld (UIT).
indien KNIPPERT , alarmgeheugen van de vorige gewapende status.

LED 4 groen : indien AAN, alle zones zijn in dienst en in rust. 
indien UIT , minimum 1 zone is in fout.
indien KNIPPERT , minimum 1 zone is uitgeschakeld.

6LJQDOLVDWLH�RS�KHW�/&'�GLVSOD\�
� Het display toont normaal DATUM en TIJD, tevens geeft het de mode aan van de gewapende toestand

indien de centrale AAN is   ON, PARtieelé of INTern.

� de alarmen en alle andere anomalien worden automatisch en direct aangegeven :
• Alarm op zone
• Alarm paniek
• GEEN 220Vac
• Batterij fout
• GEEN batterij
• GEEN tel. lijn

� De statusaanduidingen van de centrale en van de zones verschijnen pas op het LCD display nadat een
correcte Gebruikerscode werd ingegeven op het toetsenbord, dit om de veiligheid te waarborgen. 

6LJQDOLVDWLH�RS�KHW�/&'�GLVSOD\�PHW�EHKXOS�YDQ�HHQ�JHEUXLNHUVFRGH�
� Nadat een gebruikerscode werd ingetoetst toont het LCD display achtereenvolgens de zones in fout of de

uitgeschakelde zones.
  

+RH�GH�FHQWUDOH�:$3(1(1�RI�,16&+$.(/(1"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’.
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Het LCD display geeft automatisch alle informatie over zones in fout of uitgeschakelde zones.
d) Druk op de toets die overeenkomt met de mode waarin u de centrale wilt wapenen, inschakelen ON,

INTern of PARtieelé.
e) Controleer indien het LCD display foute zones aangeeft 

• Indien ’JA’, de centrale NIET wapenen of inschakelen anders provoceert u een alarm. Eerst
moet(en) de foute zone(s) gecontroleerd of uitgeschakeld worden (zie "Hoe zones uitschakelen").

f) Pas als het LCD display "KLAAR VOOR AAN " aangeeft, toets dan op ON, ENT of PAR om de centrale
te wapenen in de gewenste mode zoals aangegeven in deze paragraaf onder punt d).

• De rode LED op het toetsenbord gaat AAN, het LCD display toont tevens de mode van de
wapening.

Voorbeeld :

1

+RH�GH�FHQWUDOH�217:$3(1(1�RI�8,76&+$.(/(1"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ en de mode van wapening.
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Het LCD display confirmeert de correcte code en geeft de mode van wapening aan. Duw vervolgens op

de toeets 0 / OFF.
• De rode LED gaat uit.
• Indien deze rode LED start met knipperen, wijst dit op een alarm geheugen van de voorgaande

gewapende positie.

Voorbeeld: 
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�+RH�]RQHV�XLWVFKDNHOHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’.
b) Toets een Gebruikerscode in.
c) Duw op de toets 0 / OFF gevolgd door het nummer van de zone die u wilt uitschakelen en sluit af met

de ’ENT’ toets. Herhaal deze procedure om andere zones uit te schakelen.
• Het LCD display toont achtereenvolgens de uitgeschakelde zones
• De groene LED start te knipperen.

d)  Uitgeschakelde zones worden automatisch terug ingeschakeld bij het ontwapenen van de centrale.

Voorbeeld : om zone 12 uit te schakelen
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�+RH�XLWJHVFKDNHOGH�]RQHV�WHUXJ�LQVFKDNHOHQ"
� Om uitgeschakelde zones terug in te schakelen volgt u dezelfde procedure als het uitschakelen.
a) Toets een Gebruikerscode.
b) Duw op de toets 0 / OFF gevolgd door het zonenummer van de zone die u terug wilt inschakelen.

• Het LCD display toont de terug ingeschakelde zones NIET meer en de groene LED stopt met
knipperen als alle zones terug ingeschakeld zijn.

Voorbeeld : Hoe zone 12 terug inschakelen?
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+RH�GH�G\QDPLVFKH�]RQHWHVW�XLWYRHUHQ�"
Het is mogelijk om een wandeltest uit te voeren zodat alle detectoren op hun goede werking kunnen
gecontroleerd worden.
a) Toets een Gebruikerscode.
b) Duw op de TOETS 5 van het toetsenbord.
c) Open de deuren en vensters die beveiligd zijn met een magneetcontact, wandel voor elke bewegingsde-

tector.
• Bij elke detectie gaat de zoemer op het toetsenbord en memoriseert het toetsenbord het alarm van

de zone, aangegeven op het LCD display.
d) verlaat deze test met de toets ESC.
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+RH�HHQ�GLUHFWH�RSURHS�VWDUWHQ�YDQDI�KHW�WRHWVHQERUG"
Direct vanaf het toesenbord kunnen telefoonoproepen gestart worden:

PANIEK: Gelijktijdig indrukken van de toetsen ON en 4, de centrale telefo-
neert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de mel-
ding ALARM PANIEK .

�

BRAND: Gelijktijdig indrukken van de toetsen ON en 5, de centrale telefo-
neert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de mel-
ding ALARM BRAND .

�

MEDICAL: Gelijktijdig indrukken van de toetsen ON en 6, de centrale telefo-
neert automatisch naar de ingestelde telefoonnummers met de mel-
ding ALARM MEDICAL .

�

2
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+RH�XZ�*HEUXLNHUVFRGH�ZLM]LJHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’  
b) Toets de te wijzigen Gebruikerscode.
c) Duw op de toets TOETS 1 om in de eerste stap van het configuratie menu te komen.
d) Duw op de toets TOETS 1 om de optie CODE te selecteren zodat de eigen code kan gewijzigd worden.
e) Duw op CLR om de huidige code te wijzigen.
f) Vorm uw nieuwe code en bevestig met ENT.
g) Om deze programmatiestap te verlaten duw op ESC.

+RH�·'$780·�HQ�·7,-'·�ZLM]LJHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’. 
b) Geef een Gebruikerscode.
c) Druk op de TOETS 1 om in het eerste programmatiemenu van de gebruiker te komen.
d) Druk op de TOETS 2 om de rubriek DATUM te selecteren.
e) Druk op CLR, stel vervolgens de gewenste gegevens in met de toetsen È et Ê.
f) Met de toetsen Í en Î kan naar de andere velden gesprongen worden; de gegevens worden altijd met

de toetsen Ï en Ð ingesteld.
g) Bevestig altijd met de toets ENT.
h) Om deze programmatiestap te verlaten, duw meerdere malen op de toets ESC.

+RH�GH�]RHPHU�RS�KHW�NODYLHU�XLWVFKDNHOHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ 
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Duw op de toets TOETS 1 om in de eerste stap van het programmatiemenu te komen.
d) Duw op TOETS 3 om de BUZZER uit te schakelen. Duw nogmaals op TOETS 3 om de BUZZER

terug in te schakelen.
h) Programmatiestap verlaten met de ESC toets.
OPGELET : Om de zoemer terug in te schakelen moet dezelfde procedure uitgevoerd worden.

+RH�GH�RSHQ�FROOHFWRU�DFWLYHUHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ 
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Duw op TOETS 2 om in het tweede programmatiemenu te komen.
d) Duw op TOETS 1 om de rubriek CO te selecteren.
e) Duw op de toets 1 tot 22 om de gewenste OC uitgang te activeren. Bevestig de keuze met ENT.
f) Verlaat deze programmatiestap met ESC.
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Activeren
OC

uitgangen

Voorbeeld om OC 3 te activeren:
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+RH�HHQ�VLUHQH�WHVW�XLWYRHUHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ 
b) Toest een Gebruikerscode.
c) Duw op de TOETS 2 om in het tweede gebruikersmenu te komen.
d) Duw op TOETS 2 om het alarmrelais voor 2 seconden te activeren. U hoort de sirene.
e) Verlaat deze programmastap met de ESC toets.

La sirène
sonne

pendant 2
secondes

+RH�KHW�JHEHXUWHQLVVHQJHKHXJHQ�EHNLMNHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ 
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Duw op TOETS 3 om in het derde programmatiemenu te komen.
d) Duw op TOETS 1, MEMO om de jongste van de 200 gebeurtenissen op het LCD display af te beelden;

met Ð gaat u naar de volgende gebeurtenis. Met de Ï toets keert u terug in de gebeurtenissenlijst.
e) Verlaat deze stap met de ESC toets.

vers les autres
évènements

PHPRUDQGXP a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’. 
b) Geef een Gebruikerscode.
c) Duw op de TOETS 3 om in de derde programmatiestap van de gebuiker te komen.
d) Duw op de TOETS 2, de rubriek INFO, om de informatietekst te bekijken. 
e) Verlaat deze programmastap met de toets ESC.

INFO

+RH�KHW�JHEHXUWHQLVVHQJHKHXJHQ�QDDU�GH�LQVWDOODWHXU�GRRUVWXUHQ"
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ 
b) Toets een Gebruikerscode.
c) Duw op TOETS 3 om in het derde programmatiemenu te komen.
d) Duw vervolgens op TOETS 3 om de rubriek DUMP te selecteren. De centrale telefoneert nu

automatisch naar de installateur en het gebruikersgeheugen wordt doorgestuurd. Een teller op het LCD
display loopt.  

e) De transmissie kan op ieder moment onderbroken worden met de ESC toets

4
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+RH�KHW�WHOHIRRQQXPPHU�·92/*�0,-·�ZLM]LJHQ"
Indien het eertse telefoonnummer gesproken meldingen doorstuurt (protocol VOXIA), dan kan de gebruiker
dit telefoonnummer wijzigen door onderstaande procedure te volgen:
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’.
b) Geef een Gebruikerscode.
c) Duw op de TOETS 6 om in het menu te komen om het telefoonnummer te wijzigen.
d) Duw vervolgens op de toets CLR  om het huidige telefoonnummer te wissen.
e) Toest het nieuw telefoonnummer in.
f) Bevestig met de toets ENT, en vervolgens op de toets ESC om deze programmatiestap te verlaten.

5

Heures supplémentaires activées

Nota: Het telefoonnummer ’VOLG MIJ’ kan ook vanop afstand met een gewoon telefoontoestel of via een GSM
gewijzigd worden door onderstaande procedure te volgen.
1) Telefoneer naar de centrale en wacht totdat de centrale de lijn opneemt en vraagt naar een code met de

tekst ’GEEF UW CODE’.
2) Vorm de gebruikerscode via het toetsenbord van het telefoontoestel. Indien de code juist is dan bevestigt

de centrale dit met de tekst ’U HEEFT TOEGANG’.
3) Om het telefoonnummer ’VOLG MIJ’ te wijzigen duw nu op de TOETS 6, vorm het gewenste

telefoonnummer en sluit af met de TOETS #. De centrale geeft automatisch, in geproken tekst, het
ingestelde telefoonnummer.

Attentie : Om op elk moment het ’VOLG MIJ’ telefoonnummer op te vragen volstaat het de TOETS 6
gevolgd door TOETS # in te drukken.

+RH�HHQ�WHOHIRRQWHVW�XLWYRHUHQ"
Het is mogelijk een telefoonoproep te starten met de AUTOTEST melding door onderstaande procedure te
volgen:
a)  Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’.
b)  Geef een Gebruikerscode.
c) Duw op de TOETS 2 om in het tweede programmatiemenu van de gebruiker te komen.
d) Duw op de TOETS 3 om de testoproep te selecteren.
e) Duw op een toets 1 tot 5 om het gewenste telefoonnummer op te bellen.
f) Duw op ESC om deze programmatiestap te verlaten.

+RH�GH�DXWRPDWLVFKH�,16&+$.(/,1*�RI�:$3(1(,1*�XLWVWHOOHQ"
Indien een automatische INSCHAKELING geactiveerd is in de centrale kan deze automatische wapening,
in geval van overwerk, tot 3 keer toe met 1 uur uitgesteld worden. Volg daartoe de onderstaande procedure:

De zoemer van het toestenbord maakt geluid voordat de automatische inschakeling uitgevoerd wordt.
(waarschuwingstijd)
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’ en de zoemer op het klavier maakt lawaai om er u attent op

te maken dat de centrale zal gewapend worden.
b) Terwijl de zoemer werkt moet een Gebruikerscode ingegeven worden.
c) Duw vervolgens op de TOETS 4 om in het vierde programmatiemenu van de gebruiker te komen.
d) Duw vervolgens op de TOETS 1 om de rubriek AAN+1H te selecteren. Zodoende is de automatische

inschakeling met 1 uur uitgesteld. Dit kan tot 3 keer toe gebeuren.
e) Verlaat deze programmatiestap met de toets ESC.
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+RH�GH�DXWRPDWLVFKH�NORN�8,76&+$.(/(1"
Indien nodig kan de automatische weekklok uitgeschakeld worden. Op deze manier worden alle automatische
acties NIET meer uitgevoerd en moet de centrale bijgevolg manueel IN- en UITGESCHAKELD worden.
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en’TIJD’. 
b) Geef een Gebruikerscode.
c) Duw op TOETS 4 om in het vierde gebruikersmenu te komen.
d) Met TOETS 2 kiest men tussen KLOK AAN of KLOK UIT om de weekklok al of niet te activeren.
e) Duw op de ESC toets op deze programmastap te verlaten.

+RH�GH�NORNIXQFWLHV�WHUXJ�LQVFKDNHOHQ"
Om de klokfuncties terug in te schakelen moet bovenstaande procedure nogmaals uitgevoerd worden.

6

6WURRPGLDJUDPPD�YDQ�KHW�PHQX�YRRU�GH�JHEUXLNHU�
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INTERACTIEVE ACTIES OP AFSTAND

Met Interactieve acties, kan de centrale een verbinding met de PC van de installateur tot stand brengen via
de telefoonlijn. Op deze manier kan de installateur de centrale herprogrammeren en eventuele annomalien
vanop afstand elimineren.

� De verbinding met de PC van de installateur kan tot stand gebracht worden door een code in te toetsen op
het klavier, een DOWNLOADINGSCODE. (standaard: 987654)

� Deze code kan op elk ogenblik gewijzigd worden om misbruik door onbevoegden te voorkomen.

� Deze interactieve vebinding kan ook tot stand gebracht worden vanop afstand door de installateur, zonder
enige interventie van de gebruiker, enkel en alleen indien deze optie geactiveerd is in de programmatie.

� Indien deze functie NIET actief is, kan een interactieve verbinding enkel tot stand komen na het ingeven
van de DOWNLOADINGSCODE op het klavier, zodat de installateur op GEEN enkele manier in
verbinding kan komen met de centrale zonder afweten van de gebruiker.

7RHODWLQJ�YDQ�LQWHUDFWLHYH�YHUELQGLQJ�
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’
b) Duw de DOWNLOADING code (standaard: 987654).
c) Het LCD display toont nu 3 mogelijkheden.
d) Duw op TOETS 1 om interactieve werking toe te staan.
e) Duw op de ESC toets om deze stap te verlaten.

+RH�GH�'2:1/2$',1*6�FRGH�ZLM]LJHQ"
� Het is belangrijk deze code te wijzigen om onbevoegden GEEN toelating te geven om een interactieve

verbinding met de installateur op te zetten.
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’
b) Toets de DOWNLOADINGSCODE  (standaard: 987654)
c) Het LCD display toont 3 mogelijkheden:
d) Duw op TOETS 2, voor de keuze COD. om de Downloadingscode te wijzigen.
e) Duw op CLR  om de huidige code te annuleren.
f) Vorm een nieuwe code en bevestig met ENT.
g) Duw op ESC om deze stap te verlaten.

+RH�HHQ�YHUELQGLQJ�PHW�GH�LQVWDOODWHXU�RSERXZHQ"
� Op elk moment kan een interactieve verbinding met de PC van de installateur opgebouwd worden door

onderstaande procedure te volgen:
a) Het LCD display toont ’DATUM’ en ’TIJD’
b) Toets de DOWNLOADINGSCODE  (standaard: 987654)
c) Het LCD display toont 3 mogelijkheden:
d) Duw op TOETS 3, u kiest voor START. De centrale telefoneert automatisch naar de PC van de

installateur.
e) Duw op ENT voor de keuze te bevestigen, of op ESC om de keuze te annuleren.
f) Eenmaal de verbinding is opgebouwd, kan deze op elk moment verbroken worden met de ESC toets. 

7
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