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CADDX - ALARMCOM AC 800DL – AC 900 DL – AC 600 
 

Korte handleiding voor programmeren van gebruikerscodes, 
blokkeren zones, uitlezen logboek en … 

Programmeren en wijzigen van gebruikerscodes.  

Stap 1   Het systeem moet uitgeschakeld zijn om gebruikerscodes te kunnen  
programmeren of wijzigen.  

Stap 2   Druk op de [C] toets.   
Stap 3   Druk op de [01] toets.  
Stap 4   Geef een [hoofdcode] in. (4-cijferige) 
Stap 5   Geef een [Nieuwe code] in. (4-cijferige) 
 
 Herhaal dit voor code 2 = “02” tot en met code 15 
Stap 1  Druk op de [C] toets.   
Stap 2   Druk op de [02] of [03](voor code 3) toets.  
Stap 3   Geef een [hoofdcode] in. (4-cijferige) 
Stap 4   Geef een [Nieuwe code] in. (4-cijferige) 

 

Wissen van gebruikerscodes.  

Voor code 2 =”02” – code 3=”03” 
Stap 1  Druk op de [C] toets.   
Stap 2   Druk op de [02] of … toets.  
Stap 3   Geef een [hoofdcode] in. (4-cijferige) 
Stap 4   Geef een [+++] in.  
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Gedeeltelijke inschakeling met groepsblokkage 

[Gebruikerscodes] + [] 
 

Gedeeltelijke inschakeling met groepsblokkage met DIRECT-mode 

 
[Gebruikerscodes] + []+ [] 
 

 

Zones blokkeren.  

Stap 1  Druk de [] in.  
Stap 2 Geef het zonenummer (telkens 2 cijfers) in van de zone(s) die geblokkeerd 

moeten worden. 
Stap 3 Druk opnieuw de [] in. 
 De geblokkeerde zones kan men controleren op het LCD scherm 

Alarmgeheugen opvragen. 

Stap 1 Druk op de [D] toets 
Stap 2 Druk op de [0] toets  
 Door op [A] te drukken scrolt men door het alarmgeheugen 
Stap 3 Het LCD scherm zal de zonebeschrijvingen 

tonen van de zones die alarm veroorzaakt 
hebben. De zones die op het moment 
van het alarm geblokkeerd waren, zullen 
eveneens getoond worden. 

 Tik [#] om deze functie te verlaten. 
 
 
 

Programmatie van systeemklok 

Stap 1 Tik [] [97] in. Het LCD display vraagt hierna om een "hoofdcode" in te 
geven. 

Stap 2 Tik een [hoofdcode] in. De datum zal weergegeven worden  
 MM – DD – JJ  
Stap 3 Vervolgens  UU – MM  
 
 

Uitlezen van logboek  

 
Stap 1  Tik [C] [92] in. Het LCD display vraagt hierna om een “hoofdcode” in te geven.  
Stap 2  Tik een [hoofdcode] in. Hierop wordt het meest recente “event” op het display 

weergegeven.  
Stap 3  Om de “events” te doorlopen van meest recente naar minst recente: druk op de 

[A] om door het logboek te scrollen  
 
 

1 Alarm Memo  

ZONE 1 (bijv. hal) 
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Event ---------- ---- Identificatie van gebruiker of zone 
Datum --------- ---- Indicatie van partitienummer en  
 
 

Zoneteksten opvragen. 

Stap 1 Druk op de [D] toets 
Stap 2 Druk op de [A] toets  
 Door op [A] te drukken scrolt men door de zonebeschrijvingen 
Stap 3 Het LCD scherm zal de zonebeschrijvingen 
 

Opening                   75 
Opening                      12 

9/25                17:57 
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