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Signalisatie LED’s
•LED 1 geel: in dien AAN, de net span ning is OK (op de cen tra le en op even tu e le op tio ne le vo e din gen)

2

CODE
UTILISATEUR

•LED 2 groen: in dien AAN, aan du i ding van een bat te rij fout (op de cen tra le en op even tu e le
op tio ne le vo e din gen)

•LED 3 rood: in dien AAN, de cen tra le is ge wa pend (AAN).
in dien UIT, de cen tra le is on twa pend of uit ge scha keld (UIT).
in dien KNIPPERT, alar mge he u gen van de vo ri ge ge wa pen de
to e stand.

•LED 4 groen: in dien AAN, alle zo nes zijn in
dienst en in rust.
in dien UIT, mi ni mum 1 zone is in
fout.
in dien KNIPPERT, mi ni mum 1
zone is uit ge scha keld (bypass).

•Toets om te wapenen in ‘ON’

•Toets om te wapenen in ‘INTERN’

•Toets om te wapenen in ‘PARTIEEL’

•Confirmatietoets

•Toets om fouten te wissen

Signalisatie op het LCD display
w Het LCD di splay to ont nor ma al DATUM en TIJD, te vens ge eft het de mode aan van de ge wa pen de to e -

stand in dien de cen tra le AAN is in ON, INtern of PArti ëel.

w De alar men en alle an de re ano ma liên wor den au to ma tisch en di rect aan ge ge ven:
• Alarm op een zone
• Alarm pa niek
• GEEN 220Vac
• Bat te rij fout
• GEEN bat te rij
• GEEN tel. lijn

w De sta tu sa an du i din gen van de cen tra le en van de zo nes ver schij nen pas na het in bren gen van een ju i ste ge -
bru i ker sco de, dit om de ve i li ghe id te wa ar bor gen.

Signalisatie op het LCD display na het ingeven van een gebruikerscode.
w Na dat een ge bru i ker sco de in ge ge ven is to ont het LCD di splay ac hte re en vol gens de zo nes in fout of de

uit ge scha kel de zo nes.
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Hoe de centrale wapenen met een code toegekend aan ‘1 enkele partitie’?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Het LCD di splay to ont au to ma tisch alle in for ma tie over zo nes in fout en/of uit ge scha keld (bypass).
d) Druk op de to ets die ove re en komt met de mode wa a rin u de cen tra le wilt wa pe nen ON, INT of PAR.
e) Con tro le er of het LCD di splay fo u te zo nes aan ge eft. 

• Indien JA, de cen tra le NIET wa pe nen of an ders pro vo ce ert u een alarm. Eerst moet(en) de fo u te
zo nes ge con tro le erd of uit ge scha keld wor den (zie ‘Hoe zo nes uit scha ke len’).

f) Pas als het di splay ‘KLAAR VOOR AAN’ to ont op de ENT to ets du wen om de cen tra le te wa pe nen in de
on der punt d) ge ko zen mode.

• De rode LED op het kla vier komt op en het LCD di splay to ont de mode van wa pe ning in de rec -
hter bo ven ho ek (ON, IN of PA).

Voorbeeld:

à 1a

Hoe de centrale ontwapenen of uitschakelen met een code toegekend aan ‘1 enkele partitie’?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD sa men met de mode van wa pe ning. 
b) To ets een ge bru i ker sco de.
c) Het LCD di splay con fir me ert de cor rec te code en to ont ‘CENTRALE AAN’. Duw ver vol gens op de

O/OFF to ets.

à 1b

• De rode LED gaat uit.
• Indien de rode LED knip pert dan wijst dat op een alar mge -

he u gen van de vo or ga an de ge wa pen de po si tie. In dit ge val
to ont het LCD di splay te vens de zo nes die alarm ge ma akt
heb ben. Deze si tua tie blijft tot de cen tra le te rug ge wa pend
wordt. 

à 2a

Hoe de centrale wapenen in de ‘SNEL AAN’ mode? Dit kan enkel vanaf een klavier toegekend tot 1
enkele partitie.

Indien de ‘SNEL AAN’ fun ctie ge se lek te erd is kan de cen tra le ge wa pend wor den zon der ge bru i ker sco de.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) Duw ver vol gens 3 keer op de to ets ON, INT of PAR in fun ctie van de mode wa a rin u de cen tra le wilt wa pe -

nen. 
Voorbeeld: 
Wapenen van de
centrale in 
de ON mode.

à 2b

CODE
UTILISATEUR

Hoe de centrale ontwapenen in de ‘SNEL AAN’ mode? Dit kan enkel vanaf een klavier toegekend
tot ‘1 enkele partitie’.

a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD en de mode van wa pe ning.
b) To ets een ge bru i ker sco de.
c) De cen tra le wordt ogen blik ke lijk uit ge scha keld. De rode LED gaat uit.
Indien de rode LED knip pert dan wijst dat op een alar mge he u gen van de vo or ga an de ge wa pen de po si tie. In
dit ge val to ont het LCD di splay te vens de zo nes die alarm ge ma akt heb ben. Deze si tua tie blijft tot de cen tra le 
te rug ge wa pend wordt.

Voorbeeld: 
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Hoe de centrale wapenen met een code toegekend tot meerdere partities? 
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Het LCD di splay to ont een over zicht van de par ti ties wa a rop de ge bru i ker sco de to e gang he eft. In het vo or -

be eld he eft de code to e gang tot par ti tie 1 en 2. Per par ti tie zijn er 3 symbo len die de sta tus van de par ti tie
we er ge ven.

à 3a

• Alle zo nes zijn in rust van de par ti tie.

• Alle zo nes van par ti tie 2 zijn in rust maar min stens 1 zone van par ti tie 1
is in fout.

• Er is min stens 1 zone uit ge scha keld in par ti tie 1. 

d) Duw op de to ets ove re en kom stig de par ti tie wa a rop u ac ties wilt doen.
e) Het LCD di splay to ont ‘KLAAR VOOR AAN’.
f) To ets ver vol gens op de ON, INT of PAR to ets om de ge se lek te er de par ti tie in de re spec tie ve lij ke mode te

wa pe nen.
g) Duw op de ENT to ets om te be ve sti gen. Op het LCD di splay ver schijnt on der de par ti tie de mode van wa -

pe ning.
h) Om an de re par ti ties te wa pe nen moet deze pro ce du re per par ti tie her ha ald wor den.

Voorbeeld om
partitie 1 te 
wapenen in 
de ON mode:

CODE
UTILISATEUR

Voorbeeld om 
partitie 2 te 
wapenen in 
de INT mode:

Hoe de centrale ontwapenen met een code toegekend tot meerdere partities?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Het LCD di splay to ont en kel het over zicht van de par ti ties wa ar toe de ge bru i ker sco de to e gang he eft. In het 

vo or be eld he eft de code to e gang tot par ti tie 1 en 2.
d) Indien par ti tie 1 moet on twa pend wor den, duw op to ets 1.
e) Het LCD di splay to ont ‘CENTRALE AAN’.
f) Duw op de to ets 0/OFF om de ge se lek te er de par ti tie te on twa pe nen.
g) Ande re par ti ties kun nen eve ne ens on twa pend wor den door deze pro ce du re te her ha len per par ti tie.

Voorbeeld: 
ontwapenen van
partitie 1

CODE
UTILISATEUR

à 3b
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Hoe de centrale wapenen in de ‘SNEL AAN’ mode vanop een klavier toegekend tot meerdere
partities?

Het is mo ge lijk om alle par ti ties te wa pe nen in de SNEL AAN mode. 
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Het LCD di splay to ont en kel het over zicht van de par ti ties wa ar toe de ge bru i ker sco de to e gang he eft. In het 

vo or be eld he eft de code to e gang tot par ti tie 1 en 2.
d) Indien men alle nog niet ge wa pen de par ti tes wilt wa pe nen in de ON (INT of PAR) mode duw op de ON

(INT of PAR) to ets.
Voorbeeld: 
Wapenen van 
partite 1 en 2 in 
de ON mode.

à 4a

CODE
UTILISATEUR

Hoe de centrale ontwapenen in de ‘SNEL AAN’ mode vanop een klavier toegekend tot meerdere
partities?

Het is mo ge lijk ge lij ktij dig alle ge wa pen de par ti tes met 1 han de ling te on twa pe nen. 
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Het LCD di splay to ont en kel het over zicht van de par ti ties wa ar toe de ge bru i ker sco de to e gang he eft. In het 

vo or be eld he eft de code to e gang tot par ti tie 1 en 2.
d) Indien be i de par ti ties mo e ten on twa pend wor den duw dan op de 0/OFF to ets.

Voorbeeld: 
ontwapenen van
alle patities

à 4b

CODE
UTILISATEUR

Hoe een zone uitschakelen?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Se lec te er eerst de par ti tie in dien de code tot me er der par ti ties is to e ge kend.
Duw op de 0/OFF to ets ge volgd met het zone num mer dat u wilt uit scha ke len (bypas sen) ge volgd door
ENT. Om an de re zo nes uit te scha ke len her ha al deze pro ce du re.

• Het LCD di splay to ont ac hte re en vol gen de uit ge scha kel de zo nes.
• De gro e ne LED op het di splay knip pert om uit ge scha kel de zo nes aan te ge ven.

Voorbeeld: 
Uitschakelen 
van zone 10

à 5a

+

CODE
UTILISATEUR

Hoe een uitgeschakelde zone terug inschakelen?
Om de zone te rug in te scha ke len moet de zel fde pro ce du re te rug ge volgd wor den zo als bij het uit scha ke len.
a) To ets een ge bru i ker sco de in.
b) Se lec te er eerst de par ti tie in dien de code tot me er der par ti ties is to e ge kend.
Duw op de 0/OFF to ets om uit ge scha kel de zo nes te rug in te scha ke len en be ve stig tel kens met de ENT to ets.
Om an de re zo nes te rug in te scha ke len moet deze pro ce du re her ha ald wor den.

• Het di splay to ont dan nog en kel de uit ge scha kel de zo nes in dien die er nog zijn.

Voorbeeld: terug
inschakelen van
zone 10

à 5b

+

CODE
UTILISATEUR

5
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Change led
chiffres du Code

Change la date
et l’heure de la

centrale

Elimine le son
du clavier

Active les
sorties O.C.

Essai alarme
générale

Essai appel
téléphonique

Consulte
mémoire

évènements

Visualize ligne
information

Active les
heures

supplémentaires

Active/Désactive le 
programmateur

horaire

Essai au clavier de la
fonctionalité des zones

Change le numéro de
téléphone sélectionné

Envoi mémoire à 
l’installateur

Effectue la commande
Procontrol insérée

Hoe de di rec te te le fo o no pro ep ac ti ve ren va naf het kla vier?
Er zijn een drie tal ‘URGENTIE’ opro e pen mo ge lijk va nop het kla vier.

Da ar toe mo e ten be i de to et sen hie ron der we er ge ge ven ge lij ktij dig in ge to etst wor den.

PANIEK:

à 6a

Ge lij ktij dig in druk ken van de to et sen ON en 4 start een
te le fo o no pro ep naar de in ge stel de te le fo on num mers. De mel ding
PANIEK ALARM wordt ge ac ti ve erd.

+

+

+

BRAND: Ge lij ktij dig in druk ken van de to et sen ON en 5 start een
te le fo o no pro ep naar de in ge stel de te le fo on num mers. De mel ding
BRAND ALARM wordt ge ac ti ve erd.

MEDICAL: Ge lij ktij dig in druk ken van de to et sen ON en 6 start een
te le fo o no pro ep naar de in ge stel de te le fo on num mers. De mel ding
MEDISCH ALARM wordt ge ac ti ve erd.

Over zicht van de mo ge lij khe den voor de ge bru i kers.
Na dat een cor rec te ge bru i ker sco de is in ge ge ven in de cen tra le kan ge ko zen wor den uit vol gen de
mo ge lij khe den, af han ke lijk van de in stel lin gen van de code.
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Hoe een ge bru i ker sco de wij zi gen?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de ge bru i ker sco de in die moet ge wij zigd wor den.
c) Duw op TOETS 1 om het eer ste menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw ver vol gens op TOETS 1 om de ru briek CODE te se lec te ren.
e) Duw op CLR om de hu i di ge code te wis sen.
f) To ets de nie u we code in (4, 5 of 6 cij fers) en be ve stig met ENT.
g) Duw op de ESC to ets om deze ru briek te ver la ten.

à 1.1

Hoe DATUM en TIJD wij zi gen?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 1 om het eer ste menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw ver vol gens op TOETS 2 om de ru briek DATUM te se lec te ren.
e) Duw op de CLR to ets, ver vol gens, met de pijltjes é en ê kun nen de ge ge vens ve ran derd wor den.
f) Met de pijltjes ç en è kan van veld ve ran derd wor den. Tel kens met de pijltjes é en ê kun nen de

ge ge vens in ge steld wor den.
g) Op het ein de moet met de ENT to ets de in stel lin gen be ve stigd wor den.
h) Om deze pro gram ma stap te ver la ten moet er op de ESC to ets ge duwd wor den.

à 1.2

Hoe de zo e mer op het kla vier uit scha ke len?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 1 om het eer ste menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw ver vol gens op TOETS 3 om de ru briek BUZZ te se lec te ren.
e) Om dit menu te ver la ten duw op de CLR to ets.

à 1.3a

Hoe de zo e mer teug in scha ke len op het kla vier?
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 1 om het eer ste menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw ver vol gens de TOETS 3 om de ru briek BUZZ te se lec te ren.
e) Om dit menu te ver la ten duw op de ESC to ets.

à 1.3b

CODE
UTILISATEUR
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Hoe een si re netest uit vo e ren?
Met deze test wordt het alarm re la is in de cen tra le ge test.

a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op de TOETS 2 om het twe e de menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 2 om het alar mre la is van de cen tra le te ac ti ve ren voor 2 se con den.
e) Om dit menu te ver la ten duw op de ESC to ets.

AXIS 60 AXEL

Hoe de OPEN COLLECTOR uit gan gen ac ti ve ren?
Het is mo ge lijk om va naf het kla vier be pa al de uit gan gen te ac ti ve ren door on der sta an de pro ce du re te
vol gen.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 2 om het twe e de menu van de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 1 om de ru briek OC te se lec te ren.
e) To ets het num mer in (1 tot 46) van de uit gang dat u wilt ac ti ve ren en be ve stig met ENT.
f) Om dit menu te ver la ten duw op de ESC to ets.

Vo or be eld: 
Acti ve ren van 
OC uit gang 12

à 2.1

8
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La sirène sonne 
pendant 2
secondesCODE

UTILISATEUR

Hoe de te le fo on kie zer te sten?
Het is mo ge lijk om de te le fo on kie zer te te sten door een AUTOTEST si gna al te stu ren naar het door u
ge ko zen te le fo on num mer.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 2 om het twe e de menu voor de ge bru i ker te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 3 om de ru briek TEL te se lec te ren.
e) Duw op CLR en ver vol gens het op te bel len te le fo on num mer op ge ven (1 tot 16) en be ve sti gen met

ENT.
f) Om dit menu te ver la ten duw op de ESC to ets.

CODE
UTILISATEUR

Vo or be eld: Test opro ep naar te le fo on num mer 1 ac ti ve ren.

Pro Memoria

Active les sorties
O.C. n° 12

à 2.2

à 2.3
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• Nu mé ro pro gres sif de l’évènement
• Date de l’évènement

• He u re de l’évènement

vers led autres évènements

CODE
UTILISATEUR

• Appel té lèp ho ni que
ayant abo u ti

Hoe het ge be ur te nis sen ge he u gen ra ad ple gen?
De cen tra le he eft een ge be ur te nis sen ge he u gen die de la at ste 200 ge be ur te nis sen be vat, met da tum en tijd.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 3 om het der de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 1 om het ge he u gen te be kij ken op het LCD di splay.

Met de pijltjes OP en NEER kan naar an de re ge be ur te nis sen ge ga an wor den. Per ge be ur te nis kan met de
CLR to ets de zo ne tekst en de op ge ro e pen te le fo on num mers ge con tro le erd wor den.

e) Om dit men bu te ver la ten duw op de ESC to ets.

à 3.1

• Indi ca tion de la zone

Hoe de ‘INFO’ tekst op het LCD di splay op vra gen?
Een tekst van 16 te kens kan door de ge bru i ker op ge vra agd wor den. Da a rin vindt u nor ma al het
te le fo on num lmer van uw in stal la te ur.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 3 om het der de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 2 om de INFO tekst op het LCD di splay te zien. 
e) Om dit menu te ver la ten duw op de ESC to ets.

à 3.2

CODE
UTILISATEUR

Hoe het ge be ur te nis sen ge he u gen do or stu ren naar de PC van de in stal la te ur?
Het ge be ur te nis sen ge he u gen kan do or ge stuurd wor den naar de PC bij uw in stal la te ur zo dat deze va nop
af stand een op ti ma le ser vi ce kan ma ken.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 3 om het der de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 3 om de ru briek DUMP te se lec te ren.
e) Duw op ENT om de lijst door te stu ren. Duw op ESC om dit menu te ver la ten.
f) De over dracht van de ge ge vens kan op elk mo ment on der bro ken wor den door op de ESC te druk ken.

Te vens ziet u een tel ler oplo pen ove re en kom stig het aan tal over ge stuur de ge be ur te nis sen.

à 3.3

CODE
UTILISATEUR

9
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Hoe het au to ma tisch wa pe nen met 1 uur uit stel len?
In ge val de cen tra le au to ma tisch ge wa pend wordt met de in ge bo uw de we ek klok, kan de ge bru i ker even tu e el 
de au to ma ti sche wa pe ning met 1 uur uit stel len door on der sta an de pro ce du re te vol gen.

De zo e mer op het kla vier start voor de in ge stel de wa ar schu wingstijd (vo or dat de cen tra le au to ma tisch zal
ge wa pend wor den).

Va naf dit ogen blik kan de ge bru i ker sco de de au to ma ti sche wa pe ning met 1 uur uit stel len. 
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD en de zo e mer op het kla vier werkt pul se rend.

(wa ar schu win gsi gna al) 
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 4 om het vier de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 1 om de au to ma ti sche wa pe ning met 1 uur uit te stel len.
e) Duw op de ESC to ets om dit menu te ver la ten.

à 4.1

Heure sup. activéeCODE
UTILISATEUR

Hoe de we ek klok uit scha ke len?
De we ek klok kan door de ger bu i ker uit ge scha keld wor den zo dat au to ma ti sche wa pe nin gen, on twa pe nin gen 
niet meer uit ge vo erd wor den. Dit kan nut tig zijn voor niet in ge stel de va kan tie da gen, en der ge lij ke.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 4 om het vier de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 2 om de ru briek KLOK te se lec te ren. Bij elke druk op to ets 2 is de KLOK AAN of

UIT.
e) Druk op ESC om dit menu te ver la ten.

à 4.2a

CODE
UTILISATEUR

Hoe de we ek klok te rug in scha ke len?
De we ek klok kan door de ge bru i ker te rug in ge scha keld wor den door de zel fde pro ce du re te vol gen.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 4 om het vier de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Duw op TOETS 2 om de ru briek KLOK te se lec te ren. Bij elke druk op to ets 2 is de KLOK AAN of

UIT.
e) Druk op ESC om dit menu te ver la ten.

à 4.2b

CODE
UTILISATEUR
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Hoe de ‘WANDELTEST’ ac ti ve ren?
Het is mo ge lijk om een wan del test te ac ti ve ren zo do en de de de tec to ren te con tro le ren.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 5 om het vij de ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
c) Acti ve er elke de tec tor in de in stal la tie. Bij elke de tec tie klinkt de zo e mer op het kla vier.

• Met de PAR to ets kan ge ko zen wor den tus sen au to ma tisch scrol len tus sen de zo nes of een vast
zone pa tro on.

• Het LCD di splay to ont een ê op de zo ne pla ats.
d) Stop de test met de ESC to ets.

à 5

CODE

Hoe de eer ste vier te le fo on num mers wij zi gen? (Enkel in dien vo ka le mel din gen)
De eer ste vier te le fo on num mers kun nen door de ge bru i ker ge wij zigd wor den door on der sta an de pro ce du re
te vol gen.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets een ge bru i ker sco de in.
c) Duw op TOETS 6 om het ze sde ge bru i ker sme nu te se lec te ren.
d) Kies het te le fo on num mer dat moet ge wij zigd wor den (1 tot 4).
e) Duw op CLR om het hu i di ge num mer te wis sen.
f) To ets het nie u we te le fo on num mer in.
g) Be ve stig met de ENT to ets.
h) Dit menu ver la ten met de ESC to ets.

Vo or be eld: 
wij zi gen van 
te le fo on num mer 1

à 6

CODE

Noot Deze 4 te le fo on num mers kun nen ook ge wij zigd wor den va nop af stand via uw GSM of an der
te le fo on to e stel.

1) Te le fo ne er naar de cen tra le en wacht een aan tal bel si gna len tot de cen tra le de lijn op ne emt en vra agt naar 
een ge bru i ker sco de.

2) To ets de code in op uw te le fo on to e stel, in dien de code cor rect is he eft u to e gang tot de in te rac tie ve
fun cties in de cen tra le.

3) Om het eer ste te le fo on num mer te be lu i ste ren duw code 611. Au to ma tisch ho ort u in tekst het
te le fo on num mer.

3) Om het eer ste te le fo on num mer te wij zi gen duw code 621. Duw ver vol gens het nie u we te le fo on num mer
en slu it af met #. De cen tra le be ve stigd u in tekst het nie u we te le fo on num mer.

Ta bel om de te le fo on num mers te be stu ren:

Ecouter les nunéros de téléphone Modifierles nunéros de téléphone

611 Ecoute du 1° numero 621 Variation du 1° numero

612 Ecoute du 2° numero 622 Variation du 2° numero

613 Ecoute du 3° numero 623 Variation du 3° numero

614 Ecoute du 4° numero 624 Variation du 3° numero
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OPBOUWEN van een in te rac tie ve ver bin ding op af stand.
Het is mo ge lijk om een te le fo on ver bin ding op te stel len met de PC van de in stal la te ur. Met dit kan de
in stal la te ur alle ser vi ce wa ar bor gen va nop af stand met name: ge he u gen uit le zen, op nie uw pro gram me ren,
be stu rin gen uit vo e ren op uw in stal la tie (kan han dig zijn in de ver lof pe rio de).

• Deze ver bin ding kan tot stand ko men door een ac tie op het kla vier door de ge bru i ker.
(DOWNLOADINGSCODE)

• Deze ver bin ding kan tot stand ko men door ac ties van de in stal la te ur zon der ac ties van de
ge bru i ker of en kel na to e stem ming van de ge bru i ker.

• Indien zo in ge steld kan de in te rac tie ve ver bin ding met de PC bij de in stal la te ur en kel maar
in ge scha keld wor den na to e stem ming van de ge bru i ker na dat de ge bu i ker de
DOWNLOADINGSCODE he eft in ge ge ven op het kla vier.

12

Instel len van de in te rac tie ve ver bin ding met de in stal la te ur.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de DOWNLOADINGSCODE in. (stan da ard: 987654).
c) Het LCD di splay to ont: BIDIRECTIONEEL en na 2 se con den ver schij nen 3 mo ge lij khe den op het

LCD scherm.
d) Duw op TOETS 1 om te scha ke len tus sen DIS en ABIL. (DIS = Geen to e gang van de in stal la te ur)
e) Duw op ESC om dit menu te ver la ten.

CODE D’ACCES

Hoe de DONLOADINGSCODE wij zi gen? 
Het is be lan grijk de DOWNLOADINGSCODE te wij zi gen om on be vo eg den NIET toe te la ten uw syste em
te her pro gram me ren.  
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de DOWNLOADINGSCODE in. (stan da ard: 987654).
c) Het LCD di splay to ont: BIDIRECTIONEEL en na 2 se con den ver schij nen 3 mo ge lij khe den op het

LCD scherm.
d) Duw op TOETS 2 om de ru briek CODE te se lec te ren.
e) Duw op CLR om de hu i di ge code te wis sen.
f) To ets de nie u we DOWNLOADINGSCODE in (4, 5 of 6 cij fers) en be ve stig met ENT.
g) Duw op ESC om dit menu te ver la ten.

CODE D’ACCES

Hoe een ver bin ding met de in stal la te ur op bo u wen?
De ge bru i ker kan ten al len tij de een ver bin ding met de PC van de in stal la te ur op bo u wen.
a) Het LCD di splay to ont DATUM en TIJD.
b) To ets de DOWNLOADINGSCODE in. (stan da ard: 987654).
c) Het LCD di splay to ont: BIDIRECTIONEEL en na 2 se con den ver schij nen 3 mo ge lij khe den op het

LCD scherm.
d) Duw op TOETS 3 om de ru briek START te se lec te ren.
e) Duw op ENT om te be ve sti gen. De cen tra le bo uwt au to ma tisch de ver bin ding op met de PC van de

in stal la te ur. Met de ESC to ets wordt de ver bin ding ver bro ken.
f) Duw op ESC om dit menu te ver la ten.

CODE D’ACCES
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