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COPYRIGHT

 SLC Europe & Africa 1997. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht,
opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch, fotokopiëren, opnames of andere - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SLC Europe & Africa.
GARANTIEBEPERKINGEN

SLC Europe & Africa biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van onderhavig document, meer bepaald wat
betreft de verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Bovendien behoudt SLC Europe & Africa zich het
recht voor om deze uitgave te herzien en te gepaste tijde wijzigingen in de inhoud aan te brengen zonder verplichting voor
SLC Europe & Africa om wie ook in kennis te stellen van dergelijke herziening.
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0Het bedieningspaneel

1

2

Gebruik van het bedieningspaneel
é

Terug naar vorig menu

‹

Herhaaldelijk indrukken om naar ‘Klaar?’ te gaan

ê

Naar volgend menu

6

Weergegeven onderdeel opheffen

4

Weergegeven onderdeel selecteren

• Druk op ‹ alvorens uw kode in te voeren.

• Als er 60 seconden lang geen toetsen worden ingedrukt, volgt een reset van de display
en moet u herbeginnen.

Korte Kodes
• Met de korte kodes werkt u heel wat sneller. Voer uw gebruikerskode in en vervolgens
de korte kode voor de taak.
• Als uw gebruikerskode niet over de correcte privileges beschikt, bestaat de mogelijkheid
dat u niet alle taken kunt uitvoeren.
Als Niet toegestaan op uw display verschijnt, heeft de installateur u waarschijnlijk geen
toegang tot de betrokken taken verleend of bezit uw gebruikerskode niet de juiste privileges.
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•

ÊÊ

Inschakelen beveiligingssysteem

ÊË

Inschakelen Gedeeltelijk In 1

ÊÌ

Inschakelen Direct In

ÊÍ

Inschakelen Geforceerd In

Ë

Overbruggen Zone

ÌÊ

Deurbel in- en uitschakelen

ÌË

Testen Sirene, Zoemer en Flitslicht

ÍÊ

Tonen Geheugen

ÍË

Wijzigen Tijd

ÍÌ

Wijzigen Datum

ÎÊ

Wijzigen Eigen kode

ÎË

Wijzigen Kodes

ÎÌ

Wijzigen Kodeprivileges

ÎÍ

Wijzigen Kodeteller

Ï

Bekijken Alarmgeheugen

Voor u aan de slag gaat
• De gedetailleerde instructies op de volgende pagina's vormen de eenvoudigste manier
om de taken uit te voeren. Denk eraan dat uw gebruikerskode over de juiste privileges
moet beschikken om de taak te kunnen uitvoeren. Is dit niet het geval, dan moet u con-
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tact opnemen met uw installateur.

• Het systeem kan zo opgezet zijn dat u niet altijd alle stappen moet uitvoeren.
Zo is het misschien niet nodig om telkens de bevestiginstoets

4

in te drukken.

• Zo’n 90% van de alarmen zijn ongewenste alarmen. Ze worden dikwijls veroorzaakt door
een onjuist gebruik van het systeem. Zorg ervoor dat alle regelmatige gebruikers weten
hoe ze het systeem moeten in- en uitschakelen en waar de toegangs- en uitlooproutes
liggen. Ze moeten ook precies weten wat te doen in geval van alarm.

• Ga na of alle deuren en ramen goed gesloten zijn voor u het beveiligingssysteem inschakelt.

• Ga na of er geen voorwerpen kunnen vallen voor de bewegingsdetectoren.

• Ingeval een storing zou optreden in uw beveiligingssysteem, moet u de installateur zo
snel mogelijk op de hoogte brengen. Soms wordt dit ook aangegeven op de display.

Verschillende manieren om in te schakelen
• Inschakelen betekent dat het systeem aan staat en het pand dus beveiligd is.
• Er zijn verschillende manieren om het systeem in te schakelen.
Schakelt het hele systeem in.

Direct
inschakelen

Dit schakelt het systeem direct in, zonder uitlooptijd. Uw bedieningspaneel mag zich niet in het beveiligde gebied bevinden.

Gedeeltelijk In

Dit schakelt een deel van het systeem in, maar laat bepaalde
voorgeprogrammeerde ruimten uitgeschakeld, zodat u ze nog kunt
betreden. Als u het beveiligde gebied echter binnengaat zonder het
beveiligingssysteem uit te schakelen, zal een alarm gegenereerd
worden.

Sleutelschakelaar

Dit is een mechanische schakelaar waarmee het systeem zonder
kode kan worden in- en uitgeschakeld.

Inschakelen met overbrugde
zones

Als een zone open staat, kan het beveiligingssysteem niet ingeschakeld worden tot de zone overbrugd is. Dit houdt in dat de
zone, bijv. de keuken, onbewaakt blijft, maar de rest van het pand
wel beveiligd is.
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Normaal
inschakelen

Overbrug zones alleen als dit absoluut nodig is.

Als een open zone op de display voorafgegaan wordt door de letter
S, is dit een Sabotagezone (Tamper). Dit houdt in dat het beveiligingssysteem zelf op de een of andere manier gewijzigd/gesaboteerd is. Zones kunnen in dit geval niet worden overbrugd en u moet contact opnemen met de installateur.
Na uitschakeling worden alle overbrugde zones weergegeven in
het Alarmgeheugen

Geforceerd In

Hiermee wordt het systeem ingeschakeld wanneer bepaalde zones nog open zijn, zonder elke zone individueel te moeten overbruggen.
Zones die niet individueel kunnen worden overbrugd kunnen ook
niet worden overbrugd met Geforceerd In.
Zones kunnen niet worden overbrugd na sabotage.

Inschakeling van het beveiligingssysteem
• Dit is de INSCHAKELING.
• Ga na of het pand veilig is.
• Ga naar het bedieningspaneel.
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Druk op ‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Ê Ê

NORMAAL IN

•
•

De zoemer weerklinkt.
Verlaat het pand.

Direct inschakelen

• Schakelt het systeem in zonder uitlooptijd.
• U mag zich niet in het te beveiligen gebied bevinden.
• Ga naar het bedieningspaneel.
Druk op ‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Ê Ì

DIRECT IN

SYSTEEM INSCHAK.
SYSTEEM IN ORDE
SYSTEEM AAN

Gedeeltelijk In
• Dit is geconfigureerd door uw installateur.
• Hiermee wordt een deel van het pand ingeschakeld, maar blijft de rest, waar u zich bevindt, onbeveiligd.
• Ga naar het bedieningspaneel.
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Druk op ‹+ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Ê Ë

GEDEELTELIJK IN

•
•

De zoemer weerklinkt.
U moet nu in het onbeveiligde deel van het pand blijven tot het systeem uitgeschakeld
wordt.

Overbrugging Zones

• Soms kan een storing optreden in uw beveiligingssysteem, zodat Open Zone op de
display wordt weergegeven.
• Het systeem kan niet worden ingeschakeld tot alle open zones overbrugd zijn.
SYSTEEM INSCHAK.
OPEN ZONE(S)
03 HALL

Druk op éom overbruggen te starten
OVERBRUGGEN ZONE

Druk op Ì (het nummer van de zone)
03 HALL

IS OVERBRUGD

SYSTEEM INSCHAK.
VERLAAT PAND
SYSTEEM AAN

Opmerking: U moet de open zones overbruggen telkens als u het beveiligingssysteem
inschakelt, tot de storing verholpen is.

Geforceerd In
• Met Geforceerd In kunt u het beveiligingssysteem inschakelen zonder elke open zone
individueel te moeten overbruggen.
• De open zones zijn niet beveiligd, maar de rest van het pand wel.
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• U mag dit enkel doen wanneer het absoluut nodig is, aangezien dit het beveiligingsniveau verlaagt.
• Zones kunnen niet overbrugd worden na sabotage.
Druk op ‹+ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
OPEN ZONE(S)
03 HALL

Druk op é é

GEFORCEERD IN
VERLAAT PAND
SYSTEEM AAN

Uitschakeling van het beveiligingssysteem
• Dit is de UITSCHAKELING.
• Open de toegangsdeur.
• De zoemer weerklinkt.

• Volg onderstaande stappen.

Druk op‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
UITSCHAKELEN
SYSTEEM UIT
KLAAR?

Druk op

4

Als een Alarm gegenereerd wordt
• De rode LED op het Alarm Panel gaat branden.
Druk op ‹ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
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UITSCHAKELEN
IN ALARMGEHEUGEN

De display schuift door de gebeurtenissen in alle zones. Wanneer u klaar bent met ze te bekijken:
Druk op

6

tot dit scherm:

KLAAR?

Druk op

4

SYSTEEM UIT

Het Alarmgeheugen raadplegen

• Het Alarmgeheugen slaat tot 10 alarmen en storingen op die optraden sinds de laatste
inschakeling. De eerste is de recentste.
Druk op ‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Ï

ALARMGEHEUGEN

Om door Geheugen te schuiven drukt u op ê
# ALARM G=8

Druk op ‹ voor meer details.
003SHALL

Druk op ‹ voor de Datum en Tijd
ZON 03 M AA 23:33

Druk op

6 wanneer u klaar bent tot
KLAAR?

• Druk op

4

om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Het Installateursgeheugen raadplegen
• Het Installateursgeheugen kan tot 150 gebeurtenissen opslaan. Het wordt niet gewist bij
inschakeling.
Druk op ‹+ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
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INSCHAKEL MENU

Druk op Í Ê

T OON GEHEUGEN

Druk op ê om door het Geheugen te schuiven
# ALARM G=8

Druk op ‹ voor meer details.
03SHALL

Druk op ‹ voor de Datum en Tijd
ZON 03 M AA 23:33

Druk op

6 wanneer u klaar bent tot
KLAAR?

• Druk op

4

om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

De Tijd wijzigen

Druk op ‹ + gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Í Ë

T IJD 12:23

Voer de nieuwe Tijd in Ê Í Ë Ì
Druk op 4

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

De Datum wijzigen
Druk op‹+ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
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INSCHAKEL MENU
Druk op Í Ì

DATUM 12/03/96

Voer de nieuwe Datum in (DDMMJJ) Ê Ë ‹ Ð Ò Ï
Druk op 4

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Kodes

• De systeem heeft 4 kodetypes.
• Door de kode weet het systeem over welke rechten u beschikt. Deze rechten heten de
privileges. De toelating om een bepaalde taak uit te voeren hangt af van deze privileges.
Gebruikerskodes

Er kunnen gebruikerskodes kunnen worden toegewezen. Elke gebruikerskode heeft een uniek nummer.

Dwang Kode

Deze kode gebruikt u wanneer u onder dwang verplicht
wordt het systeem uit te schakelen. Het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld. Als u een telefoonkiezer
geïnstalleerd hebt, wordt een bericht naar de meldkamer gestuurd.

Installateurskode

Deze kode wordt gebruikt door de installateur.

Kode 8

Kode 8 is de achtste gebruikerskode. Hij kan gebruikt
worden als gewone gebruikerskode of als een tijdelijke
kode.
De tijdelijke kode wordt de Kodeteller genoemd.

Hij wordt gebruikt om iemand toegang te verlenen voor
een beperkte tijd. U kunt het systeem zo programmeren dat de kode slechts eenmaal of tot 98 keer aanvaard wordt.
Wanneer de kodeteller op 99 is ingesteld, zal kode 8
altijd werken. Als hij op 0 is ingesteld, zal de kode niet
werken.

Regels voor de Kodes
Wie kan een
kode toewijzen?

U moet over het privilege Hg beschikken om de
kodes van anderen te creëren en te wissen.

Hoeveel cijfers mag u gebruiken?

U moet tussen 4 en 6 cijfers gebruiken.

Kunnen twee kodes hetzelfde nummer hebben?

Elke kode moet uniek zijn. U kunt geen kode programmeren die dezelfde eerste 4 cijfers heeft als
een andere kode.
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Gebruik nooit ‘0’ in uw kode!

Voorbeeld: Als 1234 reeds bestaat als kode, kunt u
12345 niet creëren als kode.

Uw Kode wijzigen

Druk op‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op ÎÊ

WIJZIG KODES

WIJZIG EIGEN KODE
NW KODE

Voer de Nieuwe Kode in
Druk op 4

HERHAAL

Voer de Nieuwe Kode opnieuw in
Druk op 4

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

De Kodes van anderen wijzigen
• Er zijn 8 gebruikerskodes.
• In dit voorbeeld wordt de derde gebruikerskode gewijzigd.
Druk op ‹ + gebruikerskode
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KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Î Ë

WIJZIG KODES
01 IN GEBRUIK

of

01 ONGEBRUIKT

Druk op ê om naar de juiste kode te schuiven

03 IN GEBRUIK

of

03 ONGEBRUIKT

Druk op 4

Voer de nieuwe kode in
Druk op 4

HERHAAL

Voer de nieuwe kode opnieuw in
Druk op 4

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Kode 8 instellen als tijdelijke Kode
• Kode 8 kan gebruikt worden als tijdelijke kode.
• Dit houdt in dat de kode slechts een beperkt aantal keren zal kunnen worden gebruikt.
• De teller kan ingesteld worden tussen 1 en 98.
• Als kode 8 ingesteld is op 0, werkt hij niet. Als hij ingesteld is op 99, werkt kode 8 zoals
een normale gebruikerskode.
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• In dit voorbeeld wordt de teller ingesteld op 12. Dit houdt in dat kode 8 tot 12 keer gebruikt kan worden.
Druk op ‹ + gebruikerskode
KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Î Í

KODETELLER 99

Druk op Ê Ë
Druk op 4

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Gebruikersprivileges

• Door de Gebruikersprivileges weet het beveiligingssysteem tot welke menu-onderdelen
u toegang hebt. Uw gebruikerskode moet over de correcte privileges beschikken om de
taak uit te voeren, zoniet moet u contact opnemen met uw installateur.
• U kunt enkel privileges toewijzen als u over het Hg privilege beschikt.
• U kunt geen privileges toewijzen waar u zelf niet over beschikt.
Gebruikersprivileges

Vi

Inschakelen beveiligingssysteem

Gi

Inschakelen Gedeeltelijk In

Us

Uitschakelen beveiligingssysteem.

Ob

Overbruggen zones

Inschakelen Geforceerd In

Hg

Testen deurbel/sirene
Wijzigen all kodes

Bekijken installateursgeheugen
Wijzigen tijd en datum

• De installateur zorgt ervoor dat minstens één kode over het Hg privilege beschikt. De
gebruiker van die kode kan dan zelf de nodige kodes en privileges toewijzen.
• De meeste gebruikers zullen enkel Vi en Us nodig hebben.

Gebruikersprivileges wijzigen
• In dit voorbeeld worden Gedeeltelijk toegevoegd aan de Privileges van gebruiker 5.
Druk op‹+ gebruikerskode
KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU
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Druk op Î Ì

1 HGOBGIUSVI

Druk op

ê

ê

ê

ê om naar gebruiker 5 te schuiven
5 OBUSVI

Druk op 4 om de privileges te wijzigen
5 OBUSVI OK

Druk op ê om door de privileges te schuiven. 3 keer indrukken om naar Gi te gaan.
5 OBUSVIGI

Druk op 4 om het Gi privilege toe te voegen
5 OBGIUSVI OK

Druk op 4

• Druk op 6 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Sirene, Zoemer en Flitslicht testen

• U kunt deze apparatuur testen vanaf het bedieningspaneel.
Druk op ‹+ gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op ÌË

T EST SIRENE

SIRENETEST BEZIJ

Beeep De sirene, zoemer en flitslicht worden getest
T EST SIRENE
• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Deurbel inschakelen
• Een deur kan geprogrammeerd worden met een deurbel die weerklinkt telkens wanneer
de deur geopend wordt.
• Deze optie wordt ingesteld door de installateur.
• Wanneer de Deurbel aan is, is hij ingeschakeld.
• Wanneer de Deurbel uit is, is hij uitgeschakeld.
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• Met onderstaande stappen schakelt u de deurbel aan en uit.
Druk op ‹ + gebruikerskode

KODE GEACCEPT
INSCHAKEL MENU

Druk op Ì Ê

DEURBEL INGESCHAKELD

De deurbel was uitgeschakeld maar is nu ingeschakeld

Druk op 4 om te wisselen tussen ‘Deurbel Aan’ en ‘Deurbel Uitgeschakeld’

• Druk op 6 6 4 om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

Gebruik van de Sleutelschakelaar

• Dit is een mechanische schakelaar waarmee het systeem in- en uitgeschakeld kan
worden zonder kode.

• De informatie over storingen en alarmen wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
Beveiligingssysteem inschakelen

Ga naar de sleutelschakelaar.
Controleer of de ‘Systeem OK’ LED brandt.

OK

Als deze LED niet brandt, moet u het bedieningspaneel controleren op een
storing.
Het systeem kan nu ingeschakeld worden.
Draai de sleutelschakelaar in de positie AAN (ON).

ON

Beeep

De zoemer weerklinkt. De uitlooptijd gaat in.
Verlaat het pand.

Beveiligingssysteem uitschakelen
De inlooptijd gaat in wanneer u de toegangsdeur opent of
de toegangszone binnengaat.
U kunt het systeem uitschakelen zonder het alarm te activeren zolang de zoemer weerklinkt.

Beep Beep
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De ‘Systeem ON’ LED brandt. Het systeem is ingeschakeld.

ON

Draai de sleutelschakelaar in positie UIT (OFF) als uw
sleutelschakelaar een afzonderlijke positie heeft voor inschakelen en uitschakelen.

OFF

De ‘Systeem ON’ LED is nu uit. Het systeem is uitgeschakeld.

OFF

Vragen en antwoorden
Wat is de betekenis van de LED's?

• Er zijn drie LED's op uw bedieningspaneel.

• Onderstaande tabel geeft hun betekenis weer en eventuele stappen die moeten worden
gezet wanneer ze branden.
LED

Betekenis

Actie

Groen

Netvoeding aan

Deze LED moet altijd branden.

Zoniet, dan moet u de maatregelen treffen voor een storing netvoeding

Oranje

Storing in het beveiligingssysteem

Neem contact op met installateur

Rood

Er is een Alarm gegenereerd

Controleer de geheugens

Neem contact op met installateur
indien nodig

Er is een storing in de netvoeding. Wat moet ik doen?
• Wanneer een storing optreedt in de netvoeding gaat de groene LED uit. U hoort ook een
luide beep.
• De systeem is uitgerust met een batterij als noodvoeding. Met deze batterij kan het bedieningspaneel blijven werken gedurende een korte stroomonderbreking.
• Ga te werk als volgt:
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1. Voer uw kode in om het geluidssignaal af te zetten.
2. Als er elders in het pand wel elektriciteit is, moet u de zekering van het circuit van het
beveiligingssysteem controleren en eventueel terug aanzetten/vervangen.
3. Als de zekering in de schakelkast aan staat maar de groene LED nog steeds niet
brandt, moet u contact opnemen met de installateur.

De display geeft ‘Niet toegestaan’ weer wanneer ik een bepaalde taak wil uitvoeren.
• U beschikt waarschijnlijk niet over het gebruikersprivilege dat vereist is voor de betrokken taak. Neem contact op met de installateur als u wel over dit privilege wenst te beschikken.
De display geeft ‘Open Zone’ weer wanneer ik het systeem wil inschakelen. Wat
moet ik doen?

• Een deel van het beveiligingssysteem is nog open. Dit wijst er op dat er misschien een
deur of raam open is gebleven of dat er een storing in het systeem is opgetreden.
• Controleer of alle deuren en ramen gesloten zijn.
• Als er nog steeds een probleem is, kunt u proberen de zone te overbruggen.
Ik kan een open zone niet sluiten. Wat moet ik doen?

• Bekijk de open zone op de display goed: als er een S voor staat, is dit een sabotagezone. Dit betekent dat er aan het beveiligingssysteem ‘gewerkt’ is. Neem contact op met
de installateur.
• Ga na of u wel over het gebruikersprivilege beschikt om zones te overbruggen.
Hoe voorkom ik ongewenst alarm?

• Controleer dat er niets tegen een deur of raam kan vallen.
• Zorg er voor dat alle gebruikers terdege weten:

1. hoe ze het beveiligingssysteem in en uit kunnen schakelen;
2. waar de toegangs- en uitlooproutes liggen;
3. wat het nummer van de installateur is.

Wat moet ik doen bij ongewenst alarm?

• Schakel het systeem uit zoals gewoonlijk.
• Neem contact op met de meldkamer waar u op aangesloten bent.
Het alarm blijft aanstaan wanneer ik het systeem uitschakel

• Voer uw kode opnieuw in. Misschien had u hem de eerste keer verkeerd ingevoerd.
• Als dit niet werkt, heeft iemand wellicht een draad doorgeknipt of is er een probleem met
de centrale eenheid. Neem contact op met uw installateur.
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3Glossarium
Het beveiligingssysteem staat aan (ON).

Deurbel

Een geluidssignaal dat het openen van een deur aangeeft.

Kode

Een getal van 4-6 cijfers dat u toegang verleent tot het systeem.

Kodeteller

Een teller voor kode 8, die het systeem vertelt hoeveel malen de kode gebruikt kan worden.
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Ingeschakeld

Kodeprivileges

Privileges die zijn toegewezen aan een gebruikerskode, en
die het beveiligingssysteem duidelijk maken tot welke menuonderdelen de gebruiker toegang heeft.

Direct In

Schakelt het beveiligingssysteem in zonder uitlooptijd.

Uitgeschakeld

Het beveiligingssysteem staat uit (OFF).

Display

Het scherm van het bedieningspaneel.

Dwang Kode

Een kode die het systeem uitschakelt maar tegelijk een
alarmbericht stuurt dat een uitschakeling onder dwang
plaatsvindt.

Installateursgeheugen

Een permanent geheugen dat tot 150 gebeurtenissen kan
opslaan, zoals inschakeling, uitschakeling, alarmen en storingen. Het wordt niet gewist bij de volgende inschakeling.

Toegangsroute

De route die men neemt om binnen te komen en het bedieningspaneel te bereiken en zo het systeem uit te schakelen.

Uitlooproute

De route die genomen wordt om het beveiligde gebied te
verlaten na inschakeling.

Geforceerd in

Schakelt het beveiligingssysteem in wanneer bepaalde zones nog open zijn zonder elke zone individueel te moeten
overbruggen.

Overbrugde zones

Zones die open zijn gebleven wanneer de rest van het systeem ingeschakeld werd. Ze kunnen betreden worden zonder een alarm te genereren.

Sleutelschakelaar

Mechanische inrichting waarmee het systeem in- en uitgeschakeld kan worden zonder kode.

Alarmgeheugen

Tijdelijk geheugen dat alle alarmen en storingen tussen twee
inschakelingen bewaart. Het wordt gewist bij iedere nieuwe
inschakeling.

Gedeeltelijk
In 1

Schakelt het beveiligingssysteem in voor de beveiliging van
een deel van het pand overdag.

Sabotage

Als het beveiligingssysteem gewijzigd/gesaboteerd is, wordt
een sabotagepoging opgeslagen. U kunt het beveiligingssysteem niet opnieuw inschakelen tot u contact hebt opgenomen met uw installateur.

Zone

Een gebied dat bewaakt wordt door een of groep van een of
meerdere detectoren.

