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Betekenis van de symbolen op het bedieningspaneel. 

ABC Sensoren toegekend aan A zijn ingeschakeld. 

ABC Sensoren toegekend aan A & B zijn ingeschakeld. 

ABC Alle sensoren zijn ingeschakeld, 

ABC Alle sensoren zijn uitgeschakeld. 

 Dit symbool geeft aan dat het alarmsysteem aangesloten is op het 230v stroomnetwerk, indien 

dit symbool knippert dan is de 230v spanning uitgevallen en werkt het alarmsysteem alleen op de 

back-up accu. Deze kan ongeveer gedurende 24h het alarmsysteem voeden. 

 Indien dit symbool brand is er een alarm of een technische melding geweest. Kijk op het display 

welke melding weergegeven wordt. Druk op de ? toets om de melding te annuleren. 

 

Meldingen op het display: 

Het display geeft de status van het alarmsysteem weer, indien u de melding Getr. detector(en)  

leest dan staat er nog een deur of raam open druk op de ? toets (herhaaldelijk) om uit te lezen welke 

deuren of ramen openstaan. Na een alarm zal er ook een melding op het display verschijnen druk op 

? om deze weer stand-by te schakelen. 

 

In en uitschakelen van het alarmsysteem:  

• Toets uw persoonlijke code ABC wordt ingeschakeld, of uitgeschakeld. 

• Sleutelhanger tag kort voor het toetsenbord houden ABC wordt ingeschakeld of uitgeschakeld. 

• ABC toets indrukken ABC wordt ingeschakeld. 

• B toets indrukken AB wordt ingeschakeld (deelschakeling) 

• A toets indrukken A wordt ingeschakeld (deelschakeling) 

 

Indien uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM module dan kunt u ook via een sms opdracht of 

d.m.v. het opbellen naar het alarmsysteem het systeem aan of uit schakelen. 

• Bel naar het telefoonnummer van het alarmsysteem volg aanwijzingen in het menu op. 

• SMS de volgende opdracht naar het alarmsysteem bij uitschakelen (1234 uitgeschakeld) 1234 is 

een voorbeeld mastercode  let op spatie tussen code en uitgeschakeld. 

• SMS de volgende opdracht naar het alarmsysteem bij inschakelen (1234 ingeschakeld) 1234 is 

een voorbeeld mastercode let op spatie tussen code en ingeschakeld. 

• Registreer de simkaart op de website van de provider, zo kunt u beltegoed opwaarderen en het 

saldo controleren.  

• SMS de volgende opdracht naar het alarmsysteem bij om het beltegoed en de houdbaarheid op 

te vragen (1234 crediet) 1234 is een voorbeeld mastercode let op spatie tussen code en crediet. 

• LET AUB OP HET BELTEGOED EN DE HOUDBAARHEID WAARDEER OPTIJD OP!! 

• Om de GSM module opnieuw op te starten na een GSM storing toets *0 8080 893 wacht 2 

minuten toets dan # Dit is soms nodig wanneer er een GSM storing op het GSM netwerk is 

geweest. Vergelijk deze handeling met het opnieuw opstarten van uw mobiele telefoon. 
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Instellen van een nieuwe mastercode: 

De alarminstallatie moet uitgeschakeld zijn! 

Voorbeeld uw huidige mastercode is nu 1234 deze wilt u graag veranderen in 5678. 

Toets *5 1234 5678 5678 Dus sterretje 5 dan uw huidige code en dan 2x de nieuwe code. 

 

Instellen van nieuwe gebruikerscode of sleutelhanger tag. 

Het is belangrijk dat u een lijstje met namen code`s en gebruiker nummers maakt. 

Gebruiker nummer is bijvoorbeeld 01 voor uw zoon 02 voor de buren 03 voor de oppas. 

Voorbeeld uw wilt een gebruiker code maken voor uw buren bijvoorbeeld de code 9876 

Toets *6 1234 03 9876 (de code 1234 is uw eigen mastercode deze zal dus nu vast anders zijn dan 

1234) Dus sterretje 6 dan uw mastercode dan het gebruiker nummer dan de gewenste code. 

Om de sleutelhanger tag in te lezen houd u deze voor het toetsenbord in plaats van een nieuwe code 

in te toetsen tijdens het programmeren. Om een code of tag te wissen uit het geheugen 

programmeert u de code 0000 op het gewenste gebruiker nummer. Voorbeeld u wil de tag of code 

van gebruiker positie 03 wissen. toets *6 1234 03 0000 (1234 is weer een voorbeeld mastercode)  

 

Alarmsysteem in de masterstand zetten voor onderhoud, batterijen wisselen of sensor verplaatsen 

De alarminstallatie moet uitgeschakeld zijn! 

Toets *0 1234 (de 1234 staat voor uw mastercode deze is bij u natuurlijk anders dan 1234) 

Toets # om weer terug te keren naar de normale stand-by stand. 

 

Een alarmsensor tijdelijk uitschakelen: 

Dit kan nodig zijn omdat er bijvoorbeeld een sensor gedemonteerd is omdat u gaat schilderen 

behangen etc. 

• Zet het alarmsysteem in de masterstand. 

• Toets 1 u opent het bypass menu. 

• Met de toetsen 1 en 7 kunt u de juiste sensor opzoeken. 

• Toets 3 om de geselecteerde sensor uit te schakelen.  

• Toets 2 x # om weer terug te keren naar de normale stand-by stand. 

Het  symbool zal oplichten bij het inschakelen van het alarmsysteem ook zal de melding bypassen 

op het display verschijnen. Als u de sensor bypass wil opheffen: 

• Zet het alarmsysteem in de masterstand. 

• Toets 1 u opent het bypass menu. 

• Toets 4 alle bypassen zijn nu weer uitgeschakeld. 

• Toets 2 x # om weer terug te keren naar de normale stand-by stand. 
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