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 toetsen simultaan ingedrukt.
2. Ga met de  toetsen door de beschikbare talen.
3. Druk op toets  om de gekozen taal te bevestigen.

Het systeem in- & uitschakelen
Inschakelen
Sluit alle zones (niet bewegen en/of alle deuren en ramen sluiten). De �Veilig� (4) LED licht op. Om in te
schakelen, hou gedurende 2 seconden de �Afwezig� toets ingedrukt en/of voer uw toegangscode in, of
voer 0  in om snel in te schakelen. Gedurende de inschakeltijd (Uitgangsvertraging actief)
lichten de �Aan�  en �Veilig� (4) LED�s op, en de bediendeelbuzzer biept een kéér per seconde.
U heeft nu een aantal seconden (geprogrammeerd door de installatteur), om het gebouw te verlaten.
Voer uw toegangscode in, om de inschakeling te annuleren.

Afwezig inschakelen
Na afloop van de uitgangsvertraging is het systeem ingeschakeld. Dit wordt zo op het bediendeel
weergegeven: De �Veilig� (4) LED gaat uit, de �Aan�  LED blijft aan, de bediendeelbuzzer stopt met
biepen.
Snel buitengaan
Als het systeem ingeschakeld is, en u dient het gebouw te verlaten, gebruik dan deze functie �Snel
buitengaan�, zo dient u niet het systeem uit, dan weer in te schakelen.
Hou de functietoets Snel buitengaan gedurende 2 seconden ingedrukt, of voer 0  in. U heeft
nu 2 minuten, om het gebouw door de uitgangsdeur te verlaten. Zodra deze deur gesloten is wordt de
uitgangsvertraging beëindigt.
Sirene na Afwezig inschakelen
Hoorbare uitgangsfout
De functie "Hoorbare uitgangsfout" werd voorzien, om het aantal valse alarmen te verminderen. Deze
functie zal u op uitgangsfouten wijzen, na het "Inschakelen bij afwezigheid" van het systeem. Als u het
gebouw na afloop van de uitgangstijd verlaat of als u de in- en uitgangsdeur niet goed sluit, dan zal het
systeem u op twee verschillende manieren waarschuwen. Een doorgaand signaal zal uit het bediendeel
weerklinken, en de sirene wordt geactiveerd. Vraag de installateur of deze functie geactiveerd is.
In dit geval:
1. Ga het gebouw opnieuw binnen.
2. Voer uw toegangscode in voor afloop van de ingangsvertraging, om het systeum uit te schakelen.
3. Herhaal de procedure voor het Afwezig inschakelen, en let op dat de in-/uitgangsdeur correct

gesloten is.
Fout bij inschakeling
Als het systeem niet kan ingeschakeld worden, hoort u een fouttonaliteit. Dit kan als het systeem niet
veilig is voor inschakeling (b.v. open zone), of wanneer een foutcode ingevoerd werd.
Druk op toets #  en tracht opnieuw in te schakelen.



#  en tracht opnieuw uit te schakelen.

Inschakelen bij aanwezigheid (Thuis inschakeling)
Deze functie geeft u de mogelijkheid de perimeter zones in te schakelen, en de interne zones inactief te
laten. Zo kunt u het systeem inschakelen en in het huis verblijven. Sluit alle zones (beweging stoppen en/
of deuren/ramen sluiten). De �Veilig (4) LED licht op. Hou de functietoets Aanwezig inschakelen
(als geprogrammeerd door de installateur) 2 seconden ingedrukt, en/of voer uw toegangscode in, en blijf
in het gebouw. Gedurende de inschakelperiode (Uitgangsvertraging actief) lichten de �Aan�  en de
�Veilig� (4) LED�s op, en het bediendeel biept een kéér alle drie seconden. Na afloop van de
uitgangsvertraging is het systeem ingeschakeld.
Dit wordt zo op het bediendeel weergegeven: De �Veilig� (4) LED gaat uit, de �Aan�  LED blijft aan,
de bediendeelbuzzer stopt. De �Aan�  LED en de �Overbruggen� of �Systeem� LED lichten op. Het
systeem overbrugd zo sommige detectoren in het binnenbereik.

Nacht inschakeling
Wenst u het systeem volledig in te schakelen, nochtans het ingeschakel is in �Aanwezig modus�, zo dient
u 1  op evenwelk bediendeel in te voeren. Alle zones in het binnenbereik worden nu
ingeschakeld, met uitzondering van zones, die als �Nacht zones� geprogrammeerd zijn. �Nacht zones�
worden alleen ingeschakeld in �Afwezig modus�. Zo kunt u zich beperkt bewegen in het gebouw, okk als
het systeem volledig ingeschakeld is. Vraag uw installateur na een lijst met alle als �Nacht�
geprogrammeerde zones. Wanneer zones in het binnenbereik geactuiveerd worden (b.v. met [*][1]),
dient u het systeem uit te schakelen, om weer toegang te hebben tot binnenbereiken, die niet als �Nacht�
geprogrammeerd zijn.
Geluidloze uitgangsvertraging
Wanneer het systeem ingeschakeld werd middels de functietoets Aanwezig of met het bevel
Inschakelen zonder ingangsvertraging ( 9  [toegangscode]), zo wordt de akoestische
weergave (bediendeelbuzzer) beëindigtndet, en de uitgangsvertraging wordt alleen voor deze
uitgangsperiode verdubbeld.
In-/Uitschakelen met afstandsbediening
Het systeem kan middels een afstandsbediening in- en/of uitgeschakeld worden. Het inschakelen met de
Aan-toets op de afstandsbediening wordt bevestigt met een Squawk van de sirene. Het uitschakelen met
de Uit-toets wordt bevestigt met 2 Squawks van de sirene.

Noodhulptoetsen
Hou de toetsen  (F),  (A) of  (P) 2 seconden ingedrukt, om een Brand-, Noodroep- of
Paniekalarm te activeren. Een akoestisch signaal op de bediendeelbuzzer bevestigt het activeren van de
alarmingang en de alarmtransmissie naar de meldkamer.
Vraag uw installateur of lle noodhulptoetsen geactiveerd zijn.
Opmerking: Brandtoetsen kunnen alleen door de installateur gedesactiveert worden.

LED5511/LCD5511 Bediendeel
Hou beide toetsen tegelijkertijd ingedrukt, om volgende boodschap te verzenden:

BRAND NOODROEP PANIEK



6  en de [Hoofdcode] in, of druk de functietoets voor het programmeren van de tijd (als
geprogrammeerd door de installateur), of in geval van een storing �Tijdverlies�, druk op toets 8
wanneer u zich in het menu �Storingsweergave� bevindt.
Druk op toets 1  om Tijd en datum te kiezen.
Op een LCD bediendeel ga met de pijltoetsen  tot de menuoptie. Druk op toets  om de
optie te kiezen.
Voer het uur in het 24 uurs formaat (UU:MM) in, dan de datum (MM:DD:JJ). Druk op toets #  om het
menu te verlaten.
Opmerking: De installateur kan een LCD bediendeel programmeren, dat Tijd & Datum
weergegeven worden, als het niet in gebruik is. Druk op toets #  om het Tijd & Datum display
te verwijderen.

Zones overbruggen
Maak gebruik van deze mogelijkheid wanneer u de toegang moet verkrijgen tot een deel van de
beveiligde zones terwijl het systeem ingeschakeld is. In de overbrugde zones kan geen alarm worden
geslagen. Zones die tijdelijk buiten gebruik zijn als gevolg van schade aan de bekabeling of aan de
contacten kunnen eveneens overbrugd worden om het systeem alsnog in te schakelen (gedeeltelijke
beveiliging) tot de herstellingen kunnen gebeuren. Een zone kan niet overbrugd worden, als het systeem
ingeschakeld is. Overbruggingen worden automatisch ongedaan gemaakt wanneer het systeem
ingeschakeld wordt en moeten dus iedere keer vóór het opnieuw inschakelen van het systeem ingesteld
worden.
OPMERKING: Uit veiligheids overwegingen kan uw installateur het systeem zondanig
programmeren dat het overbruggen van bepaalde zones onmogelijk wordt (b.v.
rookdetectoren).
Een overbrugde zone beperkt uw beveiliging. Wanneer een zone niet kan worden vrijgemaakt,
dient u uw installateur te contacteren.
Zones met een PK5500/LCD5500 bediendeel overbruggen
Het systeem moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op toets  om in het functiemenu te geraken. Op het display verschijnt:

Toets (*) voor <>
Zone overbrug.

2. Druk nu op toets  of 1 , voer uw toegangscode in (als vereist). Op het display verschijnt:
Zone zoeken <>
Zonenaam

3. Voer het (de) 2-cijferige zonenummer(s) in (01-64).
U kunt ook met de pijltoetsen  door de zones scrollen. Druk op toets  om de zone te
kiezen. Op het display verschijnt:
Zone zoeken <>
Zonenaam ?

!

!



 door de zones scrollen, en die, die weer geactiveerd
moet worden, met toets  bevestigen. Het �B� op het display verdwijnt.

5. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.

Zones op een LED of Icon bediendeel overbruggen
Het systeem moet uitgeschakeld zijn.
1. Voer 1  in, dan uw toegangscode (als vereist).
2. Voer het (de) 2-cijferige zonenummer(s) in (01-64).

De betreffende zone LED licht op.
3. Om een overbrugde zone weer te activeren, voer het 2-cijferige zonenummer van de uitgeschakelde

zone in. De betreffende zone LED gaat uit.
4. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.

Alle overbrugde zones reactiveren
1. Voer 1  in, dan uw toegangscode (als vereist).
2. Voer 0 0  in.
3. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.

Overbrugde zones herroepen
Zones, die bij de laatste inschakeling overbrugd waren, kunnen opnieuw opgeroepen worden:
1. Voer 1  in, dan uw toegangscode (als vereist).
2. Voer 9 9  in.
3. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.

Groep overbuggen
Een overbrugde groep is een selectie van geprogrammeerde zones in het systeemgeheugen. Deze groep
kan bij het inschakelen opgeroepen worden om regelmatig een selectie van zones te overbruggen.
Er kan een groep per partitie overbrugd worden.
Groep programmeren:
1. Voer 1  in, dan uw toegangscode (als vereist).
2. Voer een 2-cijferige nummer (01-64) in voor de zones, die in deze groep opgenomen worden. Op een

LCD bediendeel kunt u ook met de pijltoetsen  door de zones scrollen, en die zones, die
opgenomen worden zullen, met toets  bevestigen.

3. Om de geselecteerde zones in de groep op te slaan, voer 9 5  in.
4. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.

Groep bij de volgende inschakeling oproepen:
1. Voer 1  in, dan uw toegangscode (als vereist).
2. Voer 9 1  in. Bij de volgende inschakeling zijn de zones in deze groep overbrugd.
3. Druk op toets #  om de modus te verlaten en terug te gaan naar de normaalstatus.



 of �Systeem� LED op en het geluidssysteem van het
bediendeel zal om de 10 seconden twee keer biepen. Druk op toets #  om het biepen te stoppen.
Voer 2  in om de type van de storing te zien. De betreffende storing wordt door de cijfers 1 - 8
weergegeven.

Storingsmenu bevestigen
Als optie �Geen inschakeling bij alle storingen� geactiveerd is kan deze functie gebruikt worden. Druk op
toets 9  wanneer u zich in het storingsmenu ( 2 ) bevindt om de bestaande storingen te
bevestigen en te overslaan, en het systeem nochtans in te schakelen. Het gebeurtenis wordt in het
geheugen opgeslaan en de gebruiker wordt geïdentificeerd.

Alarmgeheugen
In geval van alarm licht de �Geheugen� of �Systeem� (�Brand� als aangawandt) LED op. Voer 3
in, om te zien, welke detectoren het alam veroorzaakt hebben. De �Geheugen� of �Sysetem� LED en de
betreffende zonenummers knipperen.
Op een PK5500/LCD5500 bediendeel kunt u met de pijltoetsen  door de verschillende
detectoren scrollen, die in het alarmgeheugen opgeslaan zijn. Druk op toets #  om het menu te
verlaten. Schakel het systeem in, dan uit, om het alarmgeheugen te lessen. Als er een alarm veroorzaakt
was tijdens het systeem ingeschakeld was, gaat het bediendeel bij uitschakeling onmiddelijk in het
alarmgeheugen.
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4  in.

Toegangscode programmeren
Naast de hoofdcode kunnen 94 bijkomende toegangscodes geprogrammeerd worden (1-48 voor de
PC1616, 1-72 voor de PC1832, 1-95 voor de PC1864). Voer 5  in dan de hoofdcode.
De �Program� of �Systeem� LED knippert, en de �Aan� LED  licht op. Voer het 2-cijferige nummer in
voor de te programmerende cijfer (b.v. 06 voor toegangscode 6; 40 voor de hoofdcode). Op een
PK5500/LCD5500 bediendeel gaat u met de pijltoetsen  naar het gewenste nummer en
bevestigt deze met toets . Voer een nieuwe 4-cijferige code in, of verwijdert u een code met toets

. Voer opnieuw een 2-cijferige nummer in of druk op toets #  om te beëindigen.
Bestaat het systeem uit meerdere partities, kan een toegangscode aan een of aan meerdere partities
toegekend zijn. Vraag de installateur voor meer informatie.
Voor een toegangscode bestaan er programmeerbare attributen, welke het overbruggen van zones,
toegang op afstand via het ESCORT5580 module, of unieke gebruik toelaten.

Toegangscode
[*][5][Hoofdcode] bij uitgeschakeld systeem.
Met [*][5] kan de gebruiker bijkomende toegangscodes programmeren.
Gebruikerscode - 01-48 voor de PC1616, 01-72 voor de PC1832, 01-95 voor de PC1864.
Hoofdcode (toegangscode 40) - Deze code kan alleen door de installateur gewijzigd worden (wanneer
geprogrammeerd)
Supervisiecodes - Deze codes zijn altijd geldig, wanneer u zich met 5  in de modus
�Gebruikerscode programmeren� bevindt. Met deze codes kunnen enkel bijkomende codes
geprogrammeerd worden, die de gelijken of minder attributen hebben. Een kéér geprogrammeerd,
nemen de supervisiecodes de gelijken attributen aan als de hoofdcode. Deze attributen zijn wel
veranderbaar.
Dwangcode - Deze codes zijn standaard gebruikerscodes, die een �Code onder dwang� verzenden,
zodra deze op het bediendeel ingevoerd worden, om evenwelke functie uit te voeren.
Opmerking: Dwangcodes zijn niet geldig met [*][5], [*][6] of [*][8] bevelen.
Opmerking: Geen code kan als duplicaat van een andere geprogrammeerd worden.

Gebruikerscode attributen
1. Bij het programmeren van een nieuwe of van een bestaande code neemt deze de attributen aan van

de  code, die ingeveord werd, om in de 5  programmering te geraken.
2. Fabriekmatig heeft de hoofdcode (code 40) toegang tot alle partities en attributen 3 & 4 zijn

ingeschakeld.
Opmerking: Deze attributen zijn niet veranderbaar.
Inherente attributen (alle codes behalve installateurscode en onderhoudscode)
In- / Uitschakelen - Iedere toegangscode kan een toegekende partitie in- of uitschakelen.
Bevel uitgangen ([*][7][1], [*][7][2], [*][7][3] en [*][7][4]) - Wanneer voor deze uitgangen een
toegangscode nodig is, kan iedere toegangscode in de toegekende partitie het bevel
[*][7][1-4][toegangscode] uitvoeren.
Programmeerbare attributen ([*][5][hoofdcode/supervisiecode][9][code])
1 Supervisiecode
2 Dwangcode
3 Overbruggen van zones actief
4 Toegang met ESCORT
5 Downlook op afstand telefoonnummer 1
6 Downlook op afstand telefoonnummer 2
7 Squawk sirene bij het in-/uitschakelen
8 Code unieke gebruik



. Zodra op toets  gedrukt
werd, wordt deze code uit het systeem verwijdert, en de gebruiker kan de volgende code kiezen.

Gebruikersfuncties
Schakel het systeem uit en voer 6  [hoofdcode] in.
Nu heeft u toegang tot volgende gebruikersfuncties:
[1] Uur en datum
Voer 4 cijfers in voor het uur in het 24 uurs formaat (UU:MM). Geldige waarden zijn 00 tot 23 voor het
uur en 00 tot 59 voor de minuten.
Voer nu 6 cijfers in voor de maand, dag en het jaar (MM:DD:JJ).
[2] Automatische inschakeling
Met toets [2] schakelt u in het gebruikersfunctiemenu de automatische inschakeling per partitie in
(3 bieps) of uit (lange tonaliteit). Is deze functie geactiveerd, wordt het systeem iedere dag om hetzelfde
uur automatisch �Afwezig� ingeschakeld (Aanwezig/Afwezig zones geactiveerd). Het uur van de
automatische inschakeling wordt geprogrammeerd met het [*][6][hoofdcode][3] bevel.



6 8  in om de functietest te activeren. Het systeem verwittigt de meldkamer dat er
een test plaats heeft.

2. Open achtereenvolgens alle detectoren (zones). U hoort een akoestisch signaal van het bediendeel en
het gebeurtenis wordt in het geheugen geregistreerd.

3. Herstel alle detectoren. Voer 6 8  in om de functietest te beëindigen. Het systeem
verwittigt de meldkamer dat de functietest beëindigt is.

Opmerking: Als er binnen 15 minuten na begin van de functietest geen zone geopend wordt,
wordt de test automatisch beëindigt. Het systeem gaat terug naar de normaalstatus.

Helderheid / Contrast instellen (PK5500/LCD5500 bediendelen)
Is deze optie geactiveerd, kunt u tussen 10 verschillende helderheid/contrast niveaus kiezen.
1. Voer 6  [hoofdcode] in.
2. Ga met de pijltoetsen  naar �Helderheid� of �Contrast�.
3. Uw instelling met toets  bevestigen.
4. a) Helderheid: voor de helderheid van de achtergrondverlichting bestaan er meerdere niveaus.

Ga met de pijltoetsen  naar het gewenste niveau.
b) Contrast: er bestaan 10 niveaus voor de contrastinstelling van het bediendeeldisplay.
Ga met de pijltoetsen  naar het gewenste niveau.

5. Druk op toets #  om te verlaten.



6  [hoofdcode] in.
2. Ga met de pijltoetsen  door de 4 verschillende niveaus.
3. De helderjeid wordt automatisch overgenomen wanneer u op toets #  drukt om te verlaten.

Bediendeelbuzzer instellen
PK5500/LCD5500 bediendeelen
Is deze optie geactiveerd, kunt u tussen 21 verschillende buzzerniveaus kiezen. Met �00� wordt de buzzer
gedesactiveerd.
1. Voer 6  [hoofdcode] in.
2. Ga met de pijltoetsen  naar de buzzerinstelling. Met toets  bevestigen.
3. Kies met de pijltoetsen  de gewenste instelling.

PK5501/PK5508/PK5516 bediendelen
1. Voer 6  [hoofdcode] in.
2. Ga met de pijltoetsen  door de 21 verschillende niveaus.
3. Het niveau wordt automatisch overgenomen wanneer u op toets #  drukt om te verlaten.

Namen programmeren
PK5500/LCD5500 bediendelen
Is deze optie geactiveerd, kunt u namen voor de zones, partities of voor de bevel uitgangen
programmeren. U kunt ook eigene boodschappen programmeren, die op het display verschijnen, als het
systeem niet ingeschakeld kan worden, of als er een alarm in het geheugen is, wanneer u het systeem
uitschakelt.
1. Voer 6  [hoofdcode] in.
2. Ga met de pijltoetsen  naar �Namen programm.�. Met  bevestigen.
3. Ga met de pijltoetsen  naar het namentype, die u wilt veranderen.
4. Kies met de pijltoetsen  een individuele naam.
5. Plaats de cursor met de pijltoetsen  onter de letter, die u wilt veranderen.
6. Druk op toets [1] tot [9] voor de passende letter. Bij het eerste kéér op de toets te drukken verschijnt de
eerste letter. Druk de nummertoets opnieuw voor de volgende letter.
Zie volgende tabel:
[1] = A, B, C, 1 [6] = P, Q, R, 6
[2] = D, E, F, 2 [7] = S, T, U, 7
[3] = G, H, I, 3 [8] = V, W, X, 8
[4] = J, K, L, 4 [9] = Y, Z, 9, 0
[5] = M, N, O, 5 [0] = Spatie
7. Zodra het gewenste cijfer verschijnt, ga met de pijltoetsen  naar de volgende letter.
8. Wanneer een naam volledig geprogrammeerd is, druk op toets , ga dan naar �Opslaan� en

druk opnieuw op toets .
9. Herhaal dit proces vanaf punt 2 tot alle namen geprogrammeerd zijn.



6  [hoofdcode] in.
2. Kies de weergave van het gebeurtenisgeheugen met toets .
3. Op het display verschijnt het gebeurtenisnummer, de partitie, het uur en datum. Met toets 

krijgt u meer informatie betreffende het gebeurtenis.
4. Ga met de pijltoetsen  door de verschillende gebeurtenissen in het geheugen.
5. Druk op toets #  om het gebeurtenisgeheugen te verlaten.

Weergave globale status PK5500 bediendeel
Bevindt zich het bediendeel in globale modus ( #  toets ingedrukt houden), verschijnt op het display de
globale status van de partities. Afhankelijk van de programmering wordt de basis van de tot 8 partities
weergegeven:

1 2 3 4 5 6 7 8
A V ! N - - - -

Iedere partitie is door een nummer aangegeven. Onder het nummer verschijnt de actuele status van de
partities.
A = Partitie is ingeschakeld
V = Partitie is veilig voor inschakeling
N = Partitie is niet veilig voor inschakeling
! = Partitie in alarm
- = Partitie niet geactiveerd

Terugstelling van de detectoren
Sommige detectoren, die een alarm hebben gegenereerd, vereisen een Terugstelling (Reset), om de
alarm te annuleren (b.v: glasbreukdetectoren, rookdetectoren,...). Vraag de installateur of deze functie
ook voor uw systeem geactiveerd is.
Hou de functietoets �Reset detectoren� 2 seconden ingedrukt, of voer 7 2  in.
Wanneer zich een detector niet laat terugstellen, bestaat de mogelijkheid, dat deze nog steeds in alarm
is. Werd een detector teruggesteld, wordt de alarm geannuleerd.

Systeemtest
Opmerking: Bij het uitvoeren van een systeemtest, verwittig de meldkamer over begin en einde
van deze test.
Bediendeelbuzzer en sirene testen
Het systeem biedt u verschillende testmogelijkheden, zo een 2 seconden check van de bediendeelbuzzer
en de sirene.
1. Voer 6  [hoofdcode] 4  in.
2. Het volgende gebeurt:

- Alle bediendeelbuzzer en sirenes worden gedurende 2 seconden geactiveerd.
  Alle LED�s op het bediendeel lichten op.
- Op een PK5500/LCD5500 bediendeel worden alle pixels zichtbaar.
- Tijdens de test knipperen de �Veilig�, �Aan�, en �Storing� LED�s.

3. Druk op toets #  om het menu te verlaten.

Het gehele systeem testen
Rookdetectoren dienen een kéér jaarlijks door de installateur getest te worden. De gebruiker is
verantwoordelijk het systeem (behalve rookdetctoren) wekelijks te testen.
1. Voordat u met de test begint dient het systeem uitgeschakeld te zijn, en �Veilig� LED moet oplichten.
2. Druk op toets #  en sluit alle zones om terug te geraken in de �Veilig� modus.
3. Voer de systeemtest uit zoals boven beschreven.
4. Om zone te testen, activeer de detectoren achtereenvolgens (b.v.: deuren/venster openen, of zich

bewegen in ruimte, die door bewegingsdetectoren beschermd zijn).



 om te zien, welke zones open staan. De boodschap verdwijnt
zodra de zone gesloten wordt.
- Op een PK5501/LCD5501 bediendeel toont de weergave �Open� aan, wanneer een detector (zone)
geactiveerd wordt. Druk op toets #  om te zien welke zones open zijn. Het bediendeel gaat door
alle open zones.
- Op een PK5508/PK5516/PC55XXZT bediendeel licht het zonenummer op van de detector (zone),
die geactiveerd werd. Het zonenummer gaat uit zodra de zone gesloten wordt (b.v.: deur/raam
gesloten).

Opmerking: Sommige van deze functies zijn alleen aciveerbaar door de installateur.

Functietest
De installateur kan een functietest uitvoeren. Wanneer in de functietestmodus lichten de �Aan�, �Veilig�
en �Storing� LED�s op. Wordt deze test automatisch beëindigt, hoort u van de bediendeelbuzzer 5
minuten voor het testeinde een akoestisch signaal (5 bieps om de 10 seconden).

Een PC toegang tot het systeem toelaten
Soms moet de installateur gegevens naar de centrale sturen, of soms dient hij gegevens van de centrale
te krijgen. Dit gaat middels PC, die uw alarmsysteem via de telefoonlijn opbelt. Hiervoor dient u
misschien uw systeem voor de downloading voor te bereiden:
1. Voer 6  [hoofdcode] 5  in op evenwelk bediendeel. De centrale is nu voor een specifieke

tijd klaar, een oproep van de downloading PC te ontvangen.
Vraag de installateur voor meer informatie betreffende deze functie.
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