
   
 
Inbraakalarmsysteem                                                                                                                                Korte handleiding  
SECOLINK km24, KM24A en KM24G zijn gebruiksvriendelijk nieuw concept codebedienpanelen. 
Groot grafisch display met nuttige teksten en verlichte toetsen vereenvoudigen het gebruik van een 
alarmsysteem. Er zijn opties om het hoofdscherm informatie aanpassen de contrast of de intensiteit 
van de achtergrondverlichting van de LCD-scherm en de verlichting van de toetsen te wijzigen. De 
gebruiker kan gemakkelijk de knipperende toetsen volgen als wordt gevraagd om het systeem te 
bedienen zonder enige commando's die nodig zijn om te onthouden. Inschakelen, uitschakelen, en de 
zone overbruggen kan eenvoudig en intuïtief  worden gedaan. De belangrijkste bedieningsfuncties en 
primaire schermweergave worden getoond in onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temperatuur (KM24A, KM24G 

Tijd 

Zones, partities 

   Systeem informatie 

Geluidsinstelling 

Keer terug naar bovenliggend menu niveau, 

alarm / probleem en veld leegmaken 

   Navigatietoetsen 

   Invoeren van geselecteerde item, waarde binnenkomst 

Selectie bevestiging 

Deze toets word gebruikt voor zone 

beoordeling, of het markeren van partites en 

andere elementen van het systeem. 

Datum 

Blok status 

Systeem status 

Informatie KM24G 

Inschakelen 

Uitschakelen 

Zone passeren 
 B 

Noodtoetsen 

Functietoetsen 

Deze toets word gebruikt voor de 

verdeling partitie of het selecteren van 

alle partities. 

10/02 25° C 14:15 

Gereed voor 

1
e
 verdieping 

Rad.Stat .: perfect 
R advertentie. S tat. : perfect 

Sdkjfbdskjfbd            12345               onbekend probleem 

Manieren van inschakelen 
 
Het systeem kan worden ingeschakeld op twee manieren: met een speciale  sleutel, of door een PIN-code 

(identificatiesymbool wordt gebruikt om u vragen om uw PIN-code in te voeren). Bij het inschakelen wordt geactiveerd 

met behulp van de  key, is het noodzakelijk om de scheidingswanden (gebieden) te markeren, die zal worden bewapend 

(met de toetsen 1 ... !    4   of #  een bepaalde partitie (gebied), of het gebruik markeren  alle partities markeren en ga 

door op Ent naar bevestig je keuze). Bij inschakeling wordt geactiveerd door het invoeren van een PIN-code, zal uw 

systeem worden ingeschakeld in de stand Weg. 

 

 
 

 

Voor EU-Landen: , Uit Huis [Ent]  

 
 

Pin Code  

 
 

Uit Huis inschakelen 
Gebruik deze modus voor gebouwen bescherming als er niemand binnen zal verblijven. Wanneer ingeschakeld in Uit Huis 

modus, zullen alle zones veilig zijn en het systeem klinkt een alarm als een beschermde zone wordt geschonden. De gebruiker 

moet het systeem uitschakelen binnen de inlooptijd of een alarm zal optreden. Er zijn drie manieren om Uit Huis bewapenen 

mode van uw beveiligingssysteem te wapenen: 

 

Druk de   sleutel Druk op de [Ent] Voer uw pincode in Verlaat het pand 

Druk de   sleutel Druk op de [Ent] Verlaat het pand 
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Thuis inschakelmodus 
Gebruik deze modus wanneer u thuis blijft, maar verwacht dat iemand later de toegangsdeur gebruikt. 

Interieur zones zullen niet worden beschermd en je kan vrij door het hele gebouw bewegen.  

Late binnenkomsten kunnen via de aangewezen toegangsdeur binnenkomen zonder een alarm te veroorzaken,                

maar ze moeten het systeem binnen de vertragingsperiode uitschakelen of een alarm zal volgen. 

Er zijn twee manieren om de Thuis-inschakelmodus van uw beveiligingssysteem in te schakelen: 

1. voor EU-landen , Thuis [ENT] ,  . 
2. voor niet-EU landen , Thuis [ENT] 

Langdurig uit-huis inschakelmodus 
Gebruik deze modus wanneer niemand gedurende lange tijd op het terrein verblijft (bijvoorbeeld vakanties). 

Sluit alle beschermde ramen en deuren voor het inschakelen. Wanneer ingeschakeld in de Langdurig uit huis-

modus, zijn alle zones beveiligd,de ingangsvertraging wordt uitgeschakeld en het systeem geeft een alarm als 

een beveiligde zone wordt geschonden. Er zijn twee manieren om de Langdurig uit huis-modus van uw 

beveiligingssysteem in te schakelen: 

1. voor EU-landen    , Langdurig uit huis [ENT] ,  . 
2. voor niet-EU landen     , Langdurig uit huis [ENT] 

Nacht inschakelmodus 
Gebruik deze inschakelmodus wanneer u in het gebouw verblijft en een verhoogde beveiliging nodig hebt. 

Interieur zones zijn niet geactiveerd en je kan vrij door het hele terrein bewegen. In het geval dat iemand de deur 

opent, zal er geen inloopvertraging zijn en het alarm zal klinken. Deze inschakelmodus is effectief wanneer 

deuren en ramen zijn beveiligd met openingssensoren of glasbreukmelders geïnstalleerd. Er zijn twee manieren 

om de Nacht-modus in te schakelen: 

1. voor EU-landen , Nacht [ENT] ,  . 
2. voor niet-EU landen , Nacht [ENT] 

Gedeeltelijke inschakelmodus 
Met partities kunt u een groot gebied in kleinere delen opdelen. Gebruik deze inschakelmodus om bepaalde 

delen van het alarm in te schakelen  terwijl andere gebieden worden uitgeschakeld, of om de toegang van andere 

gebruikers in specifieke gebieden te beperken. Bijvoorbeeld: een alarmsysteem is geïnstalleerd in een huis met 

twee verdiepingen. Tijdens de nacht wordt de begane grond niet gebruikt en alle sensoren hiervan zijn 

ingeschakeld. Er treedt een inloopvertraging op in het geval iemand de deur opent. Hieronder is een voorbeeld 

van hoe je een eerste partitie (één of twee) in de Uit Huis-modus kunt inschakelen.: 

1. voor EU-landen   , Uit Huis , ,  [ENT] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 

1e Verdieping 

Uit Huis inschakelen 
Druk op [ent] om in te 

schakelen 

Druk  om modus te 
selecteren 

Druk 1…4 om  partitie te 

selecteren 

Partities 

1. Begane grond 

2. 1e Verdieping 

Inschakelen 

 

 

Toets Pin 

 

U heeft 

30 

seconden om het 

pand te verlaten **** 

Druk op de  knop Druk op de  knop Druk op [ENT] Voer uw PIN in  Verlaat het pand 
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In en uitschakelen van de veiligheidsbarrière & vooralarm 
Op microgolf- of infraroodstralen gebaseerde veiligheidsbarrières, buiten PIR-detectoren, die op het systeem 

zijn aangesloten, kunnen ingeschakeld worden door Vooralarm modus. In het geval dat iemand deze elektrische 

barrière overschrijdt, luidt het systeemalarm zonder een alarmbericht naar de alarmcentrale te sturen. De 

Vooralarm modus kan worden in- en uitgeschakeld op dezelfde manier. Volg de onderstaande instructies: 

1. , Vooralarm , [ENT],  

 

Gereed om in te schakelen 
 

Begane grond 

1e Verdieping 

Geluiden 

Vooralarm 

 
[ENT] voor bevestiging 

om mode te selecteren 

1…4 voor partities 
 

Partities 

1. Begane grond 

2. 1e Verdieping 

Gereed om in te 

schakelen 

 

 

Druk op de   knop 
Druk op de  knop Druk op [ENT] Vooralarm staat ingeschakeld 

op de 1e partitie 

KM24, KM24A, KM24G codebedienpaneel 



 

 

 

 

Manieren van uitschakelen 
Uitschakelen kan op twee manieren: met een speciale sleutel         of door een pincode in te voeren. De gebruiker heeft een optie om alle partities  of geselecteerde 
partities uit te schakelen wanneer uitschakelen via speciale sleutel           is ingeschakeld. Voor gedeeltelijke uitschakeling is het noodzakelijk om de partities ongedaan 

te maken die worden uitgeschakeld (maak de partities ongedaan door op           …          te drukken of selecteer partities door op   toetsen te drukken maak de 

markering ongedaan of markeer door op #, of op de toets * te drukken). Alle partities die door de gebruiker worden beheerd, zullen worden uitgeschakeld wanneer 

uitschakelen is geactiveerd door een pincode in te voeren. 
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Als u een zone overslaat, kunt u een deur of raam open laten terwijl u de rest van uw beveiligingssysteem inschakelt. Er zijn twee verschillende soorten 

bypass: tijdelijk of permanent. Tijdelijke bypass wordt gebruikt voor een eenmalige inschakel- en uitschakelcyclus. Permanente bypass wordt gebruikt 
totdat de gebruiker de zone uitschakelt. Voer het zonenummer in dat u wilt passeren. DIT MOETEN 2 KARAKTERS ZIJN. De zone wordt gemarkeerd 

als "X". Om de zone voor een lange tijd te omzeilen(permanent), moet het laatste nummer 2 seconden ingedrukt worden gehouden. Een zone wordt 

gemarkeerd als "X". Druk op [ENT] wanneer alle zones zijn gemarkeerd. Dezelfde acties kunnen worden uitgevoerd door de zone te kiezen met  of  
toetsen en door een gekozen zone te markeren met de toets # (korte druk - tijdelijk, lang - permanent). Volg de onderstaande stappen om te overbruggen: 

   , Zone overbrugging,             0 … 9 of ,  en #, 

ENT] 
 

Gereed om in te schakelen 
 

Begane grond 

1e Verdieping 

Zone overbrugging 

 

 

 

Voer PIN in 

 

     * * * * 

Zones 

1. Deur                            ! 
2. Hal 

3. Woonkamer 

4. Slaapkamer 
5. Keuken 

6. Badkamer 

 

Zones 

1. Deur                             X 
2. Hal 

3. Woonkamer 

4. Slaapkamer 
5. Keuken 

6. Badkamer 

 

 

Gepasseerd 

 

Zone Deur 

Druk op de  Voer PIN in   Zone Deur staat open!   
Om te passeren, druk op # 

Zone is tijdelijk gepasseerd. 
Druk op [ENT] 

 

Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 

1e Verdieping 

Zone overbrugging 

 

 

 

Voer PIN in 

 

     * * * * 

Zones 

1. Deur                            ! 

2. Hal 

3. Woonkamer 
4. Slaapkamer 

5. Keuken 

6. Badkamer 
 

Zones 

1. Deur                             X 

2. Hal 

3. Woonkamer 
4. Slaapkamer 

5. Keuken 

6. Badkamer 
 

 

Gepasseerd 

 

Deur 

Druk op de  Voer PIN in   Zone Deur staat open!   

Om permanent te passeren, 
druk 2 seconden op # 

Zone is permanent 

gepasseerd. 
Druk op [ENT] 

Inschakelen annuleren 
De Clear (CLR) toets word gebruikt voor het selecteren en annuleren van procedures. Bijvoorbeeld, als de uitloopvertraging aan het aftellen is en u wilt 

het inschakelen annuleren, drukt u op de CLR toets en voert u uw PIN in. 

Systeem inschakelen met problemen 
EU-normen staan het gebruik van een problematisch beveiligingssysteem niet toe. Het groene LED-lampje van de toets CLR gaat aan en inschakelen 

van het systeem met eerder beschreven manieren zal niet mogelijk zijn. Het is noodzakelijk om onmiddellijk te systeemproblemen te elimineren, 

informeer CMS en het bedrijf dat uw systeem heeft geïnstalleerd. Het systeem detecteert problemen van zijn eigen modules evenals andere veel 

voorkomende problemen zoals ontbreken van 230V, een niet-verbonden telefoonlijn te wijten aan reparaties of een ontlading van de batterij. In 
uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om bepaalde problemen gedurende een korte tijd in te schakelen zoals gewoonlijk. Om een systeem met 

problemen in te schakelen, doet u het volgende: Druk één keer op de toets CLR en een bericht dat systeemproblemen beschrijft, wordt op het display 

weergegeven. Druk opnieuw op CLR en het groene LED-lampje begint snel te knipperen. De duur van het knipperen is 30 seconden en gedurende deze 
tijd kunt u de inschakeling van uw systeem zoals gewoonlijk activeren. 

 

Noodtoetsen 
Als u een noodfunctie wilt activeren, drukt u tegelijkertijd op twee gebeurtenisspecifieke toetsen die hieronder worden vermeld en houdt u deze ten 

minste 1 seconde ingedrukt. Gebouwen moeten door CMS worden beveiligd om deze functies te activeren. Een luid hoorbare noodsirene zal 

verschijnen met een gerelateerd bericht op het codebedienpaneel. 
 

 Brand alarm:  

 
Medisch alarm: 

 

Paniek alarm 

Het systeem uitschakelen door uw PIN code in te voeren zodra u het pand betreedt 
Inloopvertraging geeft u de tijd om het systeem uit te schakelen wanneer u de aangewezen toegangsdeur binnengaat. U moet het systeem uitschakelen 

voordat de ingangsvertragingsperiode eindigt om een alarm te voorkomen. Er zijn twee manieren om het systeem te deactiveren met uw pincode: 
 

        , Uitschakelen, [ENT]  

 

 Pin code:  
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Gedeeltelijke inschakeling 
Gedeeltelijke uitschakeling wordt gebruikt wanneer u bepaalde gebieden wilt uitschakelen terwijl u andere gebieden ingeschakeld laat, of om de 

toegang te beperken naar bepaalde gebieden voor andere gebruikers. Hieronder ziet u een voorbeeld waarin wordt uitgelegd hoe u een eerste partitie 

van twee kunt uitschakelen. 

       Uitschakelen,       …       [ENT]  

 

Inloop vertraging 

30 

seconden 

 

Uitschakelen 

alle partities 

[ENT] om uit te schakelen 
[1] .. [4] voor  partitie 

Partities 

1. Begane grond 

2. 1
e
 verdieping        # 

 

Uitschakelen 

 

 

Voer PIN in 

     * * * * 

 

Ingeschakeld 

1
e
 verdieping 

Druk op  Druk op   Druk op [ENT]   Voer Pin in    1e partitie is uitgeschakeld 

2e partitie is ingeschakeld    

 Wissen van een alarm 
Tijdens een alarm geeft het codebedienpaneel een bericht "Alarm !!!" met een verklaring en reden die dit veroorzaken. Het rode LED-lampje van de 

(CLR) toets gaat branden, de sirene begint hardop te klinken en er wordt een rapport over het alarm verzonden naar CMS en/of de gebruiker. Er zijn twee 
manieren om het alarm te wissen en het rode LED-lampje uit te schakelen. 

 

 (CLR),           - dit type wissen stopt het geluid van de sirene, schakelt het rode LED-lampje uit en het systeem keert terug naar de status van vóór het 
alarm. Het systeem zal een alarm veroorzaken als het systeem een rookmelder heeft en een alarm werd veroorzaakt door rook van huishoudelijke redenen, 

of het nu was in- of uitgeschakeld. Het is mogelijk om dit type alarm te wissen door overbrugging van de rookmelder (zie pagina 3, "Zone overbruggen - 

B"). 
 

        - dit type wissen stopt het sirene geluid, schakelt het rode LED-lampje uit en het systeem zal worden uitgeschakeld, zelfs als het was ingeschakeld 

door het invoeren van de pincode. Het wordt niet aanbevolen om een pincode te gebruiken voor het wissen van alarmen bij alle partities(gebieden) die 

door de gebruiker worden bestuurd, zijn uitgeschakeld vanwege een mogelijk ongedwongen inschakeling. 

Gebeurtenis log bekijken 
Alle gebeurtenissen met betrekking tot beveiligde locaties en statussen van het systeem worden opgeslagen in het gebeurtenislogboek. Dit logboek wordt 

geeft alle gebeurtenissen chronologisch weer en omvat informatie, zoals soorten alarmen, problemen of breuken, besturingsgebeurtenissen en meer. 

Gebruik   en   toetsen voor navigatie en het bekijken van volgende of vorige gebeurtenissen in het gebeurtenissenlogboek. 

Sensor bediening testen, het testen van zones 
Het wordt aanbevolen om de werkingstests van de sensor ten minste eenmaal per maand uit te voeren. Tijdens het testen zal het noodzakelijk zijn om een 

soort overtreding maken om de functionaliteit van beschikbare sensoren te controleren. Bijvoorbeeld een deur openen of vensters met magnetische 

contacten, stimulerende beweging in de buurt van de bewegingssensoren, of door hard in de handen te klappen voor een test van de glasbreukmelders. 

[ENT ]  Gebeurtenis log [ENT] Alarm gebeurtenissen [ENT]  

[ENT ]  Gebeurtenis log [ENT]  Probleem gebeurtenissen [ENT]  

[ENT ]  Test [ENT] Inbraak zone test [ENT]  

 

Gereed om in te schakelen 

 
Begane grond 

1e Verdieping 

Hoofdmenu 

1. Instellingen 

2. Test 
3. Gebeurtenis log 

4. Bediening 

5. Installatie mode 

Test 

1. Inbraak zone test 

2. Brand alarm test 
3. Verstuur test rapport 

4. Technische informatie 

Zones 

1. Voordeur 

2. Hal 
3. Woonkamer 

4. Slaapkamer 

5. Keuken 

6. Badkamer 

Zones 

1. Voordeur                       # 

2. Hal 
3. Woonkamer 

4. Slaapkamer 

5. Keuken 

6. Badkamer 

Druk op [ENT] Druk , en dan [ENT] Druk op [ENT] Test zone is niet 

geschonden 
Test zone is  geschonden 

Geschonden zones (#) kunnen worden gecontroleerd met de toetsen  en . Om het testen te beëindigen, druk op [ENT]. 

Toestemming geven voor systeem wijzigingen (Installatie mode toegang) 
Een installateur heeft toestemming nodig om instellingen voor systeemwijzigingen te maken nadat een gebruiker het heeft goedgekeurd door een PIN-

code om veiligheidsredenen. Er zijn twee manieren om het installatieprogramma te laten beginnen met systeemwijzigingen: 

 [ENT]  Installatie mode [ENT]  

 [F] (3) (3) [ENT]   

Wijzig geactiveerde gebruikers PIN code 
De SECOLINK-fabrikant verstrekt een 4-cijferige PIN-code van het systeem die in een sequentiële volgorde wordt gegenereerd, uniek voor elke gebruiker, 
en is gerelateerd aan zijn / haar nummer in het systeem. De standaard pincode van de eerste gebruiker is bijvoorbeeld 0001, de standaard pincode van de 

tweede gebruiker is 0002, enzovoort. Het wordt ten zeerste aanbevolen om uw standaardinstelling PIN-code te wijzigen op een van deze twee manieren: 

 [ENT] Instellingen [ENT]  Gebruikers [ENT] Wijzig PIN [ENT]           Nieuwe PIN          Herhaal           Gewijzigd. 

(F) (2) (0) [ENT]          Nieuwe PIN           Herhaal Nieuwe PIN          Gewijzigd. 

De standaard pincode moet tijdelijk worden gebruikt en zo snel mogelijk worden gewijzigd in een nieuwe. Het wordt aanbevolen om de oude PIN te wijzigen in een 

nieuwe PIN. Vermijd de PIN die als standaard voor andere gebruikers zou kunnen worden gebruikt (standaard PIN-bereik 0000 tot 0063). Het wordt niet aanbevolen 
om pincodes te gebruiken die twee of meer dezelfde cijfers bevatten (bijvoorbeeld 1111 of 1212) of uit opeenvolgende cijfers bestaan (bijvoorbeeld 3456). Het 

bediendeel zal de gebruiker laten weten dat de PIN-code moet worden gewijzigd als de PIN-code bekend is bij een andere gebruiker. Het driemaal gebruiken van een 

ongeldige PIN-code kan: een alarm activeren en het toetsenblok 90 seconden blokkeren. 
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Bekijk alle geactiveerde gebruikers 
Het word aanbevolen om na de installatie te bekijken hoeveel geactiveerde gebruikers er aanwezig zijn in het systeem. Om gebruikers te bekijken: 

 
 [ENT] Instellingen [ENT]  Gebruikers [ENT]  Wijzig gebruikers [ENT]            * *  …  * 

Op het LCD-scherm word het nummer van een gebruiker (bijvoorbeeld G01) en status (bijv. Ingeschakeld of Uitgeschakeld) weergegeven. Alle 

gebruikers met een Ingeschakelde status kunnen het systeem of zijn partities (gebieden) besturen. 

Bel Modus 
Deze functie kan alleen worden gebruikt als het inbraakalarmsysteem is uitgeschakeld. Uw systeem kan worden ingesteld om u te waarschuwen via 

geluid of verlichting van het LCD-display en de toetsen wanneer deuren of ramen worden geopend of tijdens een overtreding van de geselecteerde zone. 
Om te selecteren in welke zone een bel-functie zal functioneren, drukt u op de toets van een geselecteerde zone die dat wel zal doen dan zal deze 

gemarkeerd worden. Druk op de toets       om de belmelodie te wijzigen (er kunnen symbolen verschijnen). Om deze functie in te schakelen doet u het 

volgende: 
 

               Bel [ENT], (0)  …  (9)  of  en #, [ENT] 

Datum en Tijd Instellingen 
 

 [ENT], Instellingen [ENT], Datum en tijd [ENT],           , (voer tijd en datum in), [ENT]. 

Datum Formaat 
Er zijn twee verschillende datumnotaties beschikbaar in het systeem: Jaar-Maand-dag (JJJJ-MM-DD) of Dag / Maand / Jaar (DD / MM / JJJJ). Om de 

datum formaat te wijzigen: 

 

 [ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],          ,  Datum formaat [ENT] , [ENT]. 

Geef datum en tijd weer 
Datum en tijd kunnen worden verborgen als het niet nodig is om op het LCD-scherm van het toetsenbord te worden weergegeven. Dit kunt u doen door: 

 

 [ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],           ,  Weergave datum&tijd [ENT],  [ENT] 

Melding dat de datum en tijd gewijzigd moeten worden 
Op het bediendeel worden automatisch meldingen weergegeven om de datum en tijd te wijzigen nadat het systeem is opgestart. Deze melding kan worden 

uitgeschakeld via het menu als dit niet nodig is. 

 

 [ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],            ,  Melding tijd wijzigen [ENT], , [ENT].  

Lettertype wijzigen 
Met behulp van verschillende taalteken sets kan de gebruiker een partitie, module-, gebruikers- of zonenamen invoeren die deze karakters gebruiken. Dit 
kunt u doen door: 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],          , Lettertype [ENT], , [ENT]. 

Geef status iconen weer 
Het codebedienpaneel heeft een pictogram dat een andere status in iedere partitie vertegenwoordigt. Beschikbare pictogrammen: 

 

- partitie is ingeschakeld in Thuis mode 

 
 

- partitie is ingeschakeld in Nacht mode 

 
 

- partitie is ingeschakeld in Lang Uit Huis mode 

- partitie is ingeschakeld in Uit Huis mode 

 
 

- Vooralarm mode is aangezet 

 

 

- partitie is uitgeschakeld 

- zone is geschonden 

Het codebedienpaneel toont standaard statuspictogrammen. Deze instelling kan als volgt in het menu worden gewijzigd: 

 
 [ENT], Instellingen [ENT],  Codeslotl instellingen [ENT], Interface Instellingen [ENT],          ,  Geef statusiconen weer [ENT], , [ENT]. 

Geef temperatuur weer (KM24A, KM24G) 
De KM24A- en KM24G- codebedieningspanelen hebben een temperatuursensor die op het scherm de waarde van de gemeten temperatuur standaard 

weergeeft. Deze instelling kan als volgt in het menu worden gewijzigd: 
 

 [ENT], Instellingen [ENT],  Temperatuur [ENT],  Correctie [ENT],          , (voer temperatuur in), [ENT]. 

Correctie van de temperatuur weergegeven op het codebedienpaneel (KM24A, KM24G) 
Als het codebedienpaneel een verkeerde omgevingstemperatuur weergeeft, wordt het aanbevolen om temperatuurcorrecties uit te voeren. Het kan worden 

gedaan door een waarde in te voeren van de temperatuur gemeten met huishoudelijke thermometers. De correctie kan worden gemaakt in het menu als 

volgt: 

 

 [ENT], Instellingen [ENT],  Temperatuur [ENT],  Correctie [ENT],          , (Voer temperatuur in), [ENT]. 
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Probleem geheugen 
Het codebedienpaneel heeft een optie om een gebruiker te informeren over systeemproblemen, die ook kan worden gezien door een groene knipperende toets (CLR) 

. Het toont standaard geen storingsgeheugen en als het nodig is om het te bekijken, volgt u de hieronder beschreven stappen: 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],         ,  …  Gebruik probleem geheugen [ENT], , [ENT]. 

Verberg problemen 
Het is niet mogelijk om het systeem op een normale manier in te schakelen als de toets (CLR) constant groen is. De gebruiker moet (CLR) twee keer indrukken 
om het systeem in te schakelen. Het codebedienpaneel zal het probleem verbergen en de toets (CLR) begint snel te knipperen. Binnen 30 seconden toegewezen 

tijd is het mogelijk om het systeem op een gebruikelijke manier in te schakelen. Om systeemproblemen permanent te verbergen en om eerder beschreven 

inschakelprocedure te vermijden, is het aanbevolen om instellingen in het menu te wijzigen zoals hieronder beschreven: 
 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],         ,  … , Verberg problemen [ENT], , [ENT]. 

Pincode lengte 
De gebruiker heeft een optie om de lengte van de PIN-code te kiezen. De volgende opties zijn beschikbaar: vaste 4 cijfers, vaste 5 cijfers, 7 vaste cijfers en niet 

vaste cijfers. Het codebedienpaneel drukt automatisch op de [ENT]-toets nadat het laatste cijfer van de vaste PIN-code is ingevoerd. De gebruiker moet op de 
toets drukken nadat het laatste niet-vaste cijfer voor de pincode is ingevoerd. PIN-code lengte kan veranderd worden in het menu als volgt: 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Interface instellingen [ENT],           ,  …  Pin lengte [ENT], , [ENT]. 

LCD display helderheid en contrast 
De helderheid en het contrast van het LCD-display kunnen worden aangepast aan de lichtomstandigheden van het gebouw en wat de gebruiker nodig heeft. 

Deze instellingen kunnen als volgt in het menu worden gewijzigd: 
 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Licht en indicatie [ENT],         ,  …  LCD helderheid, [ENT] , [ENT]. 

 

[ ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT], Licht en indicatie [ENT],         ,  …  Contrast, [ENT] , [ENT]. 

Achtergrondverlichting van LCD display en codebedienpaneel toetsen 
Verschillende instellingen van het LCD-scherm en de achtergrondverlichting van het toetsenbord maken het de gebruiker mogelijk de verlichting aan te passen aan 

verschillende omgevingen. De achtergrondverlichting van het LCD-scherm kan bijvoorbeeld altijd worden ingeschakeld op plaatsen waar het noodzakelijk is om altijd 
de status van het systeem te zien, of het toetsenbord kan worden verlicht nadat een willekeurige toets wordt ingedrukt of een zone wordt geschonden. Beschikbare 

instellingen van het LCD-display en toetsenbord achtergrondverlichting zijn als volgt: Altijd - achtergrondverlichting is altijd aan; Per zone - de achtergrondverlichting 

is altijd aan, wanneer zich op zijn minst een van de volgende gebeurtenissen voordoet: een inloop- / uitloopvertraging is actief; een alarm wordt geactiveerd; een 
Belzone of een zone gemarkeerd met het teken "+" in de lijst "Gebeurtenissen van zones" is geschonden; en een van de toetsen op het toetsenblok is ingedrukt. 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],        , LCD achtergrondverlichting [ENT], , [ENT]. 
 

[ ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         ,LCD achtergrondverlichting [ENT], ,[ENT]. 

Status LED’s 
Gekleurde achtergrondverlichting van         ,         ,          en         toetsen op het codebedienpaneel geven de systeemstatus of aanwijzingen weer en kan worden 

aangepast als overeengekomen met verschillende situaties. Beschikbare instellingen: Uit; Altijd - status-LED's zijn altijd zichtbaar; Op zone - status-LED's zijn 

zichtbaar wanneer ten minste een van de volgende gebeurtenissen optreedt: een inloop- / uitloopvertraging is actief; een alarm wordt geactiveerd; ofwel een 
Belzone of een zone gemarkeerd met een "+" teken in de lijst gebeurtenissen uit zones wordt geschonden; of een toets op het toetsenblok wordt ingedrukt. 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],          ,  Status LED’s [ENT], , [ENT]. 

     Toets LED 
De achtergrondverlichting van de         toets kan worden aangepast aan verschillende omgevingen of situaties die zich voordoen. Beschikbare instellingen: Uit - 
de         toets Groene LED is altijd Uit; Gereed om in te schakelen - de groene LED        knippert als het systeem klaar is om te worden ingeschakeld; 

Ingeschakeld - de groene sleutel        brandt continu wanneer het systeem is ingeschakeld; Ingeschakeld en gereed - de groene led        brandt continu wanneer het 

systeem is ingeschakeld. Wanneer het systeem klaar is om te worden ingeschakeld, knippert de          toets-LED. 
 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         ,   LED [ENT], , [ENT]. 

     Toets LED 
De achtergrondverlichting van de         toets kan worden aangepast aan verschillende situaties die zich voordoen. Beschikbare instellingen: Uit - de         toets 

LED is altijd Uit; Gereed voor inschakeling - de toets-LED knippert als het systeem is ingeschakeld en gereed is om te worden uitgeschakeld. 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         ,   LED [ENT], , [ENT]. 

 Toets LED 
De achtergrondverlichting van de toets          kan worden aangepast aan verschillende situaties die zich voordoen. Beschikbare instellingen: Uit – de         toets 

LED is altijd Uit; Niet gereed - de         toets-LED knippert als er zones zijn geschonden; Zone bypass-status - de LED van de         toets is AAN als er 

overbrugde zones zijn. 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         ,  (B) LED [ENT], , [ENT]. 
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 Gebeurtenissen van zones 
Dit menu is zichtbaar als de instelling Op zone wordt gebruikt voor het regelen van de achtergrondverlichting van het toetsenbord. In dit menu werken zones als een 
trigger om de achtergrondverlichting van de LCD- en / of toetsen op het toetsenbord in te schakelen, moet worden gemarkeerd met het teken "+". De toets # wordt 

gebruikt om de zone te markeren of de markering op te heffen. 

 
[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         , … gebeurtenissen van zones [ENT], (#)(#),ENT]. 
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       Toets LED 
De achtergrondverlichting van de         toets kan worden aangepast aan verschillende situaties die zich voordoen. Beschikbare instellingen: Uit - de         toets 

LED is altijd Uit; Vooralarmstatus - de LED van de         toets brandt continu wanneer de partitie beveiligd is met Vooralarm modus aan. 
 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         ,  …          LED [ENT], , [ENT]. 

Inloop/Uitloop geluiden 
In dit menu is het mogelijk om het aftellen van het inloop- / uitloopgeluid op bepaalde codebedienpanelen uit te schakelen waar dit niet nodig is, bijvoorbeeld in de 

slaapkamer. De toets (#) wordt gebruikt om de partitie te markeren of de markering op te heffen. 

 

[ENT], Instellingen [ENT],  Codeslot instellingen [ENT],  Licht en indicatie [ENT],         , … Inloop/Uitloop geluiden [ENT], (#)(#),ENT]. 

Hulp Tekst 
Het codebedienpaneel is uitgerust met een speciale sleutel (?) en de achtergrondverlichting knippert als er aanvullende informatie is. Voor informatie over het  
beheer van het systeem of een probleem, druk op de toets (?). 

 

Gereed om in te schakelen 

 
Begane grond 

1e Verdieping 

Inschakelen Uit Huis 
 

[ENT] voor inschakelen 
 

      voor modeselectie 

 

(1) … (4) voor partitie 

Gebruik deze modus voor 

pandbescherming wanneer 

niemand binnen blijft. Alle 

zones zullen na inschakeling 

worden beschermd. Er zal een 

inloopvertraging zijn na het 

gebruik van een deur. 

Druk op (CLR) om menu te 

verlaten 
Inschakelen Uit Huis 

 

[ENT] voor inschakelen 
 

      voor modeselectie 

 

(1) … (4) voor partities 

Druk op  De (?)-knop zal oplichten. 
Dit betekent dat er 

hulptekst aanwezig is voor 

dit menu. Druk (?) om de 
hulptekst te lezen.  

Druk op  om te navigeren 
(indien er additionele tekst  

aanwezig is)  

Druk op (CLR) om het 
menu te verlaten  

Inschakelen van de mode 
Uit Huis  

Hulp Tekst 
Het KM24G-codebedienpaneel heeft een informatiebalk met twee regels onderaan het LCD-scherm. Het geeft informatie weer, inclusief het alarmgeheugen, 

gemeten temperatuur door draadloze sensoren van SECOLINK BP1 of BT1, de verbindingsstatistieken tussen de SECOLINK draadloze sensor en een ontvanger, 

PGM-uitgangsstatus (aan / uit), gsm-signaalsterkte, berichten van modules, enz. De informatie zal op het LCD-scherm verschijnen en iedere 3 seconden roteren 
indien er meer dan 2 regels informatie aanwezig is. Gebruik de toets (*) om de balk uit te vouwen / samen te vouwen als het gewenst is om alle informatie te 

bekijken. 

 
Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 

1e Verdieping 

Interface instellingen 
7. Weergave info                  JA 

Weergave alarm                   JA 

Weergave module bericht. NEE 

Weergave temperatuur        JA 

Weergave PGM status        JA 

Weergave Techn. Info        JA 

 
Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 
1e Verdieping 

 

10-02-2015 13:12 Inbraakalarm, 

begane grond 

10-02-2015 13:12 Inbraakalarm, 

begane grond 

 

10-02-2015 13:12 inbraakalarm, 1e 

verdieping 

Slaapkamer  +25°C 
Woonkamer  +25°C 

Serial / GPRS rapportage 
ingeschakeld 

 
Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 

1e Verdieping 

Infopaneel is niet 

geactiveerd  

Selecteer informatie wat word 

weer gegeven in infopaneel  

Druk (*) om infopaneel te 

vergroten  

Druk (*) om infopaneel te 

verkleinen  

[ENT], Instellingen [ENT],  codeslotl Instellingen [ENT],  Interface instellingen [ENT],           ,  …  Weergave Infopaneel [ENT],  Ja [ENT],  Weergave 

alarm [ENT],  Ja [ENT]. 

Systeem informatie 
Systeemoverzicht, technische informatie, distributeur en installateur informatie kan worden gevonden door op de toets (?) te drukken wanneer het codebedienpaneel 

de hoofdweergave weergeeft. Kies het bijbehorende menu en druk op [ENT]. 

 
Gereed om in te schakelen 

 

Begane grond 

1e Verdieping 

 
Systeem overzicht 

 

[ENT] voor bevestiging 

(?) voor volgende inst. 

Systeemoverzicht 
BI: 1254369872 

Modules 10 

0. P64              v.0.06B 
1. KM24G      v.3.018 

2. KM24G      v.3.018 

3. KM24G      v.3.018 

 
Systeem overzicht 

 

[ENT] voor bevestiging 

(?) voor volgende inst. 

 
Distributeur 

 

[ENT] voor bevestiging 

(?) voor volgende inst. 

Druk op (?) Druk op [ENT] Gebruik  of  om te 

navigeren. Druk (CLR) om 

af te sluiten 

Druk op (?) voor volgende 

informatie menu 
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Systeembeheer via TCP / IP (GSVU, GSV6U, LAN800 of VIDNET moet geïnstalleerd zijn) 
ALARMSERVER.NET is een serviceplatform dat eindgebruikersapparaten met de SECOLINK PRO-app synchroniseert met het geïnstalleerde alarmsysteem. Status 
(ingeschakeld / uitgeschakeld, alarmen, problemen), temperatuur in gebouwen (gemeten met temperatuursensors BT1, BP1 of codebedienpanelen) en video-opnames 

gemaakt door VIDNET kunnen allemaal worden bewaakt met behulp van de service. Deze communicatie maakt gebruik van dataservice en er kunnen kosten aan 

verbonden zijn. 
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Communicatie en berichtgeving (GSVX of VIDNET module moet geïnstalleerd zijn) 
Met dit menu kan de gebruiker telefoonnummers toevoegen om SMS- en belmeldingen te ontvangen. 

Nummer - telefoonnummer moet worden ingevoerd in het internationale formaat, het teken "+" wordt automatisch toegevoegd. 
Smartphone - in dit menu kan de gebruiker de SECOLINK PRO-applicatie opgeven die wordt gebruikt voor het systeem. Mogelijke 

instellingsopties worden hieronder beschreven: 

Nee - de applicatie SECOLINK PRO wordt niet gebruikt. 
Android: de applicatie SECOLINK PRO voor Android OS wordt gebruikt. 

Iphone - De applicatie SECOLINK PRO voor Apple iOS (iPhone) wordt gebruikt. 

Pushmeldingen - een bericht of een melding die door een gecentraliseerde server aan eind-apparaten wordt bezorgd. Deze instelling is verplicht 
voor iPhone SECOLINK PRO-applicatiegebruikers die voor deze extra functionaliteit hebben betaald.  

Deze communicatie maakt gebruik van dataservice en er kunnen kosten aan verbonden zijn. 

SMS wanneer ingeschakeld - SMS-melding dat het systeem is ingeschakeld. 
SMS wanneer uitgeschakeld - SMS-melding dat het systeem is uitgeschakeld. 

SMS bij alarmering - SMS-melding in geval van een geactiveerd alarm. 
Oproep bij alarm - melding via een telefoongesprek bij een geactiveerd alarm (alleen GSVx). inkomende oproep moet worden bevestigd door op 0 

# te drukken of door PIN # in te voeren. 

Verplichte oproep - melding via een telefoongesprek in het geval van een geactiveerd alarm (alleen GSVx). Verplichte oproep verschilt van Bel bij 
alarmerende instelling door de gebruiker in staat te stellen een oproep te ontvangen, zelfs als een andere gebruiker in de lijst de oproep bevestigd 

door op 0 # te drukken of door de PIN # in te voeren. 

SMS voor problemen - SMS-melding wanneer het systeem problemen heeft (bijvoorbeeld een lege batterij). 

Testen van sms - test meldingen via sms. 

 

 [ENT], Instellingen [ENT],     Belopties PSTN(GSM) [ENT],  

www.alarmserver.net 

1. Registratie op server 
2. Verstuur project naar server 

3. Ontvang project van server 

4. Stuur gebeurtenis log 
5. Stuur technische info 

6. Rapportage 

Rapportage 

1.Periodieke test Uitgeschakeld 
2.Technische info Iedere 10 min 

3.Iedere gebeurtenis  JA 

4.Gebeurtenis log  Nee 

5.TCP bediening  Ingeschakeld 

Prive instellingen 

1. Meld gebruikersnamen  JA 

2. Meld Zone namen          JA 

3. Sla gebeurtenis log op   JA 

www.alarmserver.net 

1. Registratie op server 
2. Verstuur project naar server 

3. Ontvang project van server 

4. Stuur gebeurtenis log 
5. Stuur technische info 

6. Rapportage 

Registratie op server 

GSV systeem 
Controleren verbinding 

Verbinden server 

Sturen data 

Sturen compleet 

Alarmserver.net menu  Rapportage menu  Prive instellingen  Registratie op 
alarmserver.net  

Registratie compleet  

Registratie op server - dit menu wordt gebruikt om uw inbraakalarmsysteem op ALARMSERVER.NET te registreren en de instellingen te verzenden gerelateerd aan 
communicatie. Het is verplicht om uw systeem te registreren bij een server, als de applicatie van SECOLINK PRO gebruikt word om het systeem via TCP / IP te 

besturen. Registratie moet worden gedaan wanneer alle hieronder genoemde instellingen zijn geprogrammeerd. Na een succesvolle registratie ga naar 

www.alarmserver.net om een gratis account aan te maken. Belangrijk! De registratie op de server moet worden herhaald als de hieronder beschreven instellingen worden 
gewijzigd. 

Rapportage - in dit menu kan de gebruiker de instellingen voor rapporten op ALARMSERVER.NET wijzigen. 

Elke gebeurtenis - om de huidige status van het systeem te bekijken, zouden alle nieuwe gegenereerde gebeurtenissen (bijvoorbeeld inschakelen / uitschakelen, alarmen) 
moeten verzonden zijn naar ALARMSERVER.NET. Deze communicatie maakt gebruik van dataservice en er kunnen kosten aan verbonden zijn. 

TCP-controle - deze instelling moet zijn ingeschakeld als de SECOLINK PRO-applicatie wordt gebruikt om het systeem via TCP / IP te beheren. De module heeft een 

contante verbinding met een server nodig om real-time controle te verzekeren. 
Privacy-instellingen - in dit menu kan de gebruiker de privacy-instellingen wijzigen. 

Gebruikersnamen rapporteren - door een optie Ja te selecteren, kan het systeem gebruikersnamen verzenden naar ALARMSERVER.NET, welke kunnen worden bekeken 

in de applicatie SECOLINK PRO. De applicatie toont standaard systeemnamen zoals Gebruiker 01, Gebruiker 02, indien de gebruiker de optie selecteert No.Zone-namen 
rapporteren - door een optie Ja te selecteren, kan het systeem de namen van zones, partities en andere te verzenden informatie (behalve gebruikersnamen) naar 

ALARMSERVER.NET doorsturen, die kan worden bekeken in de SECOLINK PRO-applicatie. De toepassing toont standaardzonenamen zoals Zone 01, Zone 02, als de 

gebruiker een optie No. selecteert. 

Gebeurtenislogboek opslaan - als u de optie Ja selecteert, kan de gebruiker het opgeslagen systeemgebeurtenislogboek in de applicatie bekijken. Het logboek heeft geen 

optie om nee te kiezen. 
 

 [ENT], Instellingen [ENT],  …  www.alarmserver.net, [ENT]. 
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