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Beschrijving van de klavieren A300 – A300 Plus 

Beschrijving A300 
1 SCHERM 11 BEVESTIGEN

2 LED GROEN – INSTALLATIE KLAAR 12 GEHEUGEN

3 LED GEEL – AANWEZIGHEID 230 V 13 VERLATEN

4 LED ROOD – WEERGAVE INSCHAKELING 14 GEDEELTELIJKE  INSCHAKELING (PERIMETER) – 
NAAR LINKS  [←]

5 GEBRUIKERSMENU 15 WAPENING – NAAR RECHTS [→]

6 VERWIJDEREN VAN DE VERTRAGINGEN 16 ACTIVATIE VAN DE UITGANGEN 

7 NUMERIEKE KNOPPEN 17 GEDEELTELIJKE  INSCHAKELING  
(HO)– NAAR BENEDEN [] 

8 WISSEN VAN DE GEGEVENS (CLEAR) 18 TOTALE INSCHAKELIN TOUCHE – 
NAAR BOVEN [] 

9 UITSCHAKELING 19 RESET  BRANDALARM

10 OVERBRUGGEN / TERUG INSCHAKELEN ZONES
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Beschrijving van de klavieren A500 - A500Plus 
 

1 14 
2 15 
3 16 
4 

 

5 
6 17 
7 18 
8 19 
9 20 

21 
 

10 22 
23 
24 

11 25 
12 26 
13 

 
 
 
 
 
 

1 LED GROEN – PROGAMMEERBARE LED 14 LED GROEN – SYSTEEM KLAAR  
2 LED GEEL - PROGAMMEERBARE LED 15 LED ROOD – FOUT AANWEZIG 
3 LED ROOD – SYSTEEM GEWAPEND 16 NIET GEBRUIKT 

 
4 

 
LED GEEL – 230 VAC AANWEZIG 

 
17 PROGRAMMEERBARE TOETS B 

PIJL RECHTS [] 
5 SCHERM 18 PANIEK 

 
6 TOTALE INSCHAKELING 

PIJL BOVEN [] 
 

19 
 
MEDISCH  

 
7 PROGRAMMEERBARE TOETS A  

PIJL LINKS [] 
 

20 ONTWAPENEN 
PIJL BENEDEN [] 

 
8 VERLATEN 

SEQUENTIE 
 

21 
 
GEBRUIKERSMENU 

9 BRAND GEHEUGEN 
INCENDIE 

 
22 

 
RESET BRAND 

10 NUMERIEKE TOETSEN 23 SNELWAPENEN (VERWIJDEREN VERTRAGING) 
11 WISSEN VAN DE GEGEVENS (CLEAR) 24 STUREN VAN DE UITGANGEN 

 
12 

 
OVERBRUGGEN / TERUG INSCHAKELEN ZONES 

 
25 ONTWAPENEN 

BADGELEZER (ENKEL A500+) 
13 BEVESTIGEN VAN DE GEGEVENS (ENTER) 26 VOCAAL MENU 
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Beschrijving van de klavieren A600 – A660Plus 

 
1 DISPLAY 12 LED      12 LED PROGRAMMEERBAAR 
2 LED ROOD – WEERGAVE INSCHAKELING                13 LED ROOD – OPGEPAST FOUT AANWEZIG 
3 LED GEEL – AANWEZIGHEID 230 V    14 LED GROEN – INSTALLATIE KLAAR 
4 SLEUTELLEZER (ENKEL bij Plus model)    15 VERLATEN 
5 UITSCHAKELING      16 EVENEMENTEN GEHEUGEN 
6 NUMMERIEK KLAVIER     17 OVERBRUGGING VAN ZONES 
7 WISSEN VAN DE GEGEVENS     18 FUNCTIE TOETSEN 
8 BEVESTIGING VAN DE GEGEVENS    19 ACTIVATIE VAN DE UITGANGEN 
9 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING PE    20 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING AR 
10 TOTALE INSCHAKELING      21 BEVESTIGING EN MENUTOEGANG 
11 GEDEELTELIJKE INSCHAKELING HO 
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Kenmerken van de centrale 
De Xtream is een microprocessorgestuurde centrale met een geïntegreerde telefoonkiezer. 
De Technisch vooruitstrevende Xtream is conform aan de recentste internationale normen. 
Het is de ideale centrale voor installaties met gemiddelde omvang. 
Zij kan op eenvoudige wijze per klavier of per elektronische sleutel beheerd worden. 
Het ver ontwikkelde communicatiesysteem maakt het mogelijk om informatie van uw centrale op uw GSM te 
ontvangen en zelfs om het vanaf deze te besturen. 

Technische kenmerken van de centrale 
De elektronische print is ondergebracht in een beschermde metalen doos, met voldoende plaats  
voor de aansluitingen en de installatie van een 17 Ah noodbatterij. 
De centrale beschikt over 11 of 21 zones uitbreidbaar tot maximum 640, een antisabotage ingang, een alarm 
uitgang met relais en 8 „open collector“ OC uitgangen. 
De telefonische melder laat de automatische verzending van vocale berichten toe. 
De klavieren (maximum 32) laten een gemakkelijke en aan de persoonlijke behoeften aanpasbaar beheer van de 
installatie toe. 
Dankzij de ingebouwde klok kan de automatische in of uitschakeling en de aansturing van uitgangen 
geprogrammeerd worden.  
Bovendien kan met de functie CTD (Telefonische Afstand Controle), een gebruiker zijn installatie controleren 
en volledig beheren via eender welk vast of mobiel telefoontoestel, geholpen door een gebruikvriendelijke 
vocaal ondersteund menu. 

Kenmerken van het A600 klavier 
Het klavier laat een volledig beheer van de installatie toe. Dankzij de display is het mogelijk om alle informatie 
over de staat van het systeem in real time weer te geven. Het is eveneens mogelijk om het evenementen 
geheugen te consulteren om na te gaan wat er is gebeurt. 

Kenmerken A 600 klavier 
- Weergave met 16 karakters in 2 lijnen. 
- 4 programmeerbare led’s  
- 25 toetsen 
- 4 programmeerbare functietoetsen. 

Kenmerken A 600 Plus klavier 
- Idem als de A 600 met als extra: 
- Geïntegreerde toegangscontrole lezer 
- Geïntegreerde audio uitgang: 
- Vocale communicatie van de alarmen 
- Vocale communicatie van de evenementen 
- Vocale communicatie van de zone status 
- Vocaal menu 
- Regeling van het volume van de audio uitgang 
- Regeling van de achtergrondverlichting 

-7 



 

Algemene Kenmerken van de A300 – A500 – A500 Plus – A600 – A600 Plus klavieren 

Led’s op het klavier 
1.Rode Led  
Deze led toont de inschakeling van de sector waaraan het klavier is toegewezen of een alarm van in deze sector. 
Aan, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen ingeschakeld is/zijn. 
Uit, geeft aan dat de sector (en) uitgeschakeld is/zijn. 
Knipperen, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is. 
Snel knipperen, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is. 
 
2. Gele Led  
Aan, geeft aan dat de netvoeding aanwezig is. 
Uit, geeft aan dat de netvoeding afwezig is. 
 
3. Groene Led 
Deze led geeft de zonestatus van de sector waaraan het klavier toegewezen is weer. 
Aan, geeft aan da alle zones gesloten (in rust) zijn. 
Uit, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of raam open of een aanwezigheidsdetector ziet een 
aanwezigheid). 
Knipperen, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd. 
 
4. Rode Led  
Aan, waarschuwt dat er een informatie te zien is op de display van het klavier. 
Uit, geen informatie weer te geven op de display. 
 
5.Bijkomende Functie Led’s 
a) _____________________________ c) _____________________________ 
b) _____________________________ d) _____________________________ 
 

Achtergrondverlichting 
De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld door eender welke toets in te drukken (vb. : [CLR]) 
 

Weergave van de status van de zones 
De zones die open of overbrugd zijn worden direct na het invoeren van een geldige gebruikerscode op de 
display weergegeven. 
 

Weergave van gemeenschappelijke zones 
De status van de gemeenschappelijke zones is enkel beschikbaar wanneer een gebruiker de laatste nog in te 
schakelen sector inschakelt, wanneer een gebruiker bij een volledig ingeschakeld systeem 1 sector uitschakelt, 
of door het gebruik van een gebruikerscode die toegewezen is voor alle sectoren en die geprogrammeerd is als  
« Sectoren som » type. 
 

Weergave van de alarmen 
De zones die het alarm van de centrale hebben veroorzaakt worden 1 voor 1 weergegeven op de 2e lijn van de 
display, terwijl het uur en datum weergegeven wordt op de bovenste lijn. 
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Functies beschreven in deze handleiding 
De hier beschreven functies moeten door de installateur geactiveerd worden. Enkele functies kunnen niet 
geactiveerd zijn. 
 

Visuele aanduidingen / gebruiker bevelen 
De visuele aanduidingen stemmen overeen met de instellingen uitgevoerd door de installateur en kunnen 
voorkomen in 2 soorten: 
 
1 - Flat: Laat de gebruiker toe om de sectoren te zien, per groep van 16 sectoren. 
 
2 - Compact: Laat de gebruiker toe om enkel de sector te zien waaraan zijn code is toegewezen,  
                      per groep van 5. 
  
Beschrijving visuele aanduidingen n°2: 
 
Sector n°02: sector MHS (uitgeschakeld), zones in rust (gesloten) 
Sector n°06: sector MES (ingeschakeld) ON (totale inschakeling) 
Sector n°15: sector MHS, zones open 
Sector n°44: sector MES in AREA (deel inschakeling van het type area) 
Sector n°55: sector MES in PERIMETER (deel inschakeling van het type perimeter) 
 
Bevelen: 
[][][][]: om een sector te kiezen 
[ENT]: om de gekozen sector te beheren 
[CLR]: om het nummer van de sector direct te kiezen 
[0]: om alle toegewezen sectoren gelijktijdig te beheren type perimeter 
[ESC]: om een niveau terug te gaan 
 
Weergave 
Flat / Compact 
OK / K: sector MHS (uitschakeling), zones in rust (gesloten) 
- - / - : sector MHS (uitschakeling), zones open 
ON / O: sector MES (inschakeling) in mode ON 
HO / H: sector MES (inschakeling)in mode HOME 
AR / A: sector MES (inschakeling) in mode AREA 
PE / P: sector MES (inschakeling) in mode PERIMRTER 
  /: geen toegang tot deze sector 
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Gebruikerscode  
De gebruikerscode laat toe om het systeem in/uit te schakelen (wapenen/ontwapenen) en andere functies aan te 
spreken. 
Deze code is strikt persoonlijk en geheim, er wordt aangeraden deze code niet door te geven om de veiligheid 
van het systeem niet in gedrang te brengen. 
 
De gebruiker code kan bestaan uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door de toets (ENT) om herkend te worden of 
uit 6 cijfer; in dit geval moet men de toets (ENT) niet ingedrukt worden. 
 
Het gebruik van codes laat de installateur toe om zonder de het veiligheidsniveau van de centrale te verlagen de 
programmatie volledig aan te passen volgens de verschillende gebruikers. 
 
Wijzigen van de gebruikercode 
Om gebruikercodes aan te maken of te wijzigen moet het systeem uitgeschakeld zijn. 
Opmerking: Wanneer de gebruikerscode toegewezen is aan meerdere groepen zal gevraagd worden een sector 
te kiezen. 
 
 Voer de gebruikerscode in (gevolgd door de (ENT) toets indien deze niet uit 6 cijfers bestaat). 
 Druk op (1) gevolgd door de toets (ENT) 
 Druk op (CLR), voer opnieuw de gebruikerscode in 
 Druk op (ENT) om te bevestigen 
 Druk op (ESC) om de optie te verlaten 
 
Alle nieuwe functies kunnen slechts gebruikt worden met de nieuwe code.  
Opgepast ; Indien men de gebruikerscode vergeten heeft kan deze niet meer gewijzigd worden. 
Het is niet mogelijk om de code te wijzigen indien de centrale telefonische oproepen maakt. 
 
 
 
 

Rollend Menu 
 
In het vervolg van de handleiding wordt uitgelegd hoe men direct kan overgaan naar een specifieke 
functie.  
U kunt de meeste functies op een eenvoudige manier direct aanspreken via het gebruikersmenu. 
 

1. Voer uw gebruikerscode in.  
2. Op het klavier worden de verschillende sectoren weergegeven (enkel bij een gebruikerscode 

die toegang geeft tot verschillende sectoren) 
3.  Selecteer een sector (enkel bij een gebruikerscode die toegang geeft tot verschillende 

sectoren) 
4. Druk op de toets (ENT) of (OK/Menu) : Dankzij het rollend menu kan men nu met behulp van 

de toetsen [] en []de gewenste functie selecteren en bevestigen met de (ENT) toets.  
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Status van één enkele sector 
1.Voer de gebruikerscode in
2.Op het klavier wordt de status van het systeem weergegeven.
3.Indien er zones open zijn worden deze weergegeven op de display van het klavier alsook de melding
« Sect. Nklaar S 1 » (Sector 1 niet klaar). 
Indien alle zones gesloten zijn ziet men de melding « Sect. Klaar S 1 (Sector 1 klaar) ». 

Status van de zones met de gebruiker « Sector som » 
1. Voer de gebruikerscode in
2. Het klavier toont de sectoren in en buiten dienst.
3. Vorm (0), om de toestand van alle sectoren weer te geven.
4a Indien er zones open staan worden deze op de display weergegeven met de boodschap « Sector N Klaar ». 
4b Indien alle zones gesloten zijn wordt de boodschap « Sectoren gereed» weergegeven. 
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Snelle inschakeling (indien geprogrammeerd door de installateur) 
Druk (ON) (ON) (ENT) Inschakeling ON (TOTAAL):___________________________ 
Druk (HO) (HO) (ENT) Inschakeling HOME (DEEL):______________________ 
Druk (AR) (AR) (ENT) Inschakeling AREA (SECTOR):_______________ 
Druk (PE) (PE) (ENT) Inschakeling PERIMETER (SECTOR):_______________ 

Opmerking: Indien deze handeling uitgevoerd wordt op een klavier dat slechts aan één sector is toegewezen, 
wordt enkel de betreffende sector ingeschakeld. 
Indien het klavier toegewezen is aan meerdere sectoren, worden deze groepen gelijktijdig ingeschakeld. 

Normale inschakeling 
Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector. 
2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.
3. Druk op de toets die overeenstemt met de gewenste inschakelmode.

Druk op ON: Voor een TOTALE inschakeling: ___________ 
Druk op (HO) Voor een gedeeltelijke HOME inschakeling: ___________ 
Druk op (AR) Voor een gedeeltelijke inschakeling van het type AREA: ___________ 
Druk op (PE) Voor een gedeeltelijke inschakeling van het type PERIMETER: ___________ 

Gelijktijdig inschakelen van meerdere sectoren. 
Deze functie is slechts bruikbaar door een gebruiker geprogrammeerd met de optie « Sector Som ». 
Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.
3. Druk op (0) (nul) om meerdere sectoren gelijktijdig te manipuleren.
4. Druk op de toets overeenstemmend met de sector dat men wenst in te schakelen..
5. De rode Led zal branden ter aanduiding van de inschakeling en het type wordt weergegeven op het klavier.

Snelle uitschakeling 
Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector. 
2. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende
zones worden weergegeven op het klavier. 

Normale uitschakeling 
Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere sectoren, kiest men de sector. 
2. Druk op (5) « Off », de centrale schakelt nu uit.
3. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende
zones worden weergegeven op het klavier. 
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Inschakeling met OFF TIJD 
Dankzij de functie « OFF TIJD » kan de gebruiker de ingangs-en uitgangstijd wissen waardoor een maximale 
veiligheid gewaarborgd wordt. Door deze tijden te wissen tijdens de tijdelijke inschakelingen, zal het 
alarmsysteem onmiddellijk een alarmmelding creëren wanneer een vertraagde zone geactiveerd wordt. 
Opmerking: Indien de gebruikerscode toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men ook de groep. 

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
2. Op het klavier wordt de status van de zones weergegeven.
3. Druk op de toets (4), om de in-en uitgangstijd te wissen (op het klavier verschijnt Temps Off), alvorens het
systeem in te schakelen, druk nogmaals op de toets (4) om de tijden terug in te stellen. 
Deze functie schakelt zichzelf terug uit bij de uitschakeling van het systeem. 
Het gebruik van de OFF TIJDEN en ON TIJDEN worden geregistreerd in het geheugen. 

Bijkomende tijden (Tijdens de functie automatisch inschakelen)

Alvorens de automatische inschakeling wordt men gewaarschuwd via de zoemer in het klavier. 
Het is mogelijk om de automatische inschakeling 1 uur te vertragen en dit maximaal 3 keer opeenvolgend. 

Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (8) om de inschakeling met 1 uur te vertragen.

Ronde 
Indien het systeem ingeschakeld is en indien deze functie door de installateur werd geprogrammeerd, is het 
mogelijk een Ronde uit te voeren. 
Na het invoeren van een “Ronde” code worden de detectoren die zich op de ronde weg bevinden overbrugd 
gedurende de tijd nodig om de ronde door de bewaker uit te voeren (geprogrammeerd door de 
installateur).Indien de installateur dit heeft geprogrammeerd kan het noodzakelijk zijn dat de “Ronde” code 
terug wordt ingegeven op het einde van de ronde. 

1. Geef de « Ronde » code in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 

Gelijktijdig uitschakelen van meerdere groepen 
Op het klavier wordt de datum en het uur weergegeven 
1. Voer de gebruikerscode in.
2. Op het klavier wordt de status van de groepen weergegeven.
3. Druk op (0) (nul) om alle groepen te beheren.
4. Druk op (5) « Off », de ingeschakelde groepen worden uitgeschakeld.
5. Druk op (ESC) om deze functie te verlaten
6. Indien de led begint te knipperen in plaats van uit te gaan wijst dit op een alarmmelding. De betreffende
zones worden weergegeven op het klavier. 
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Overbruggen en terug inschakelen van zones 
Het is enkel mogelijk om zones te overbruggen (uitsluiten) bij een uitgeschakeld systeem. 
Er zijn 2 mogelijkheden om een zone te overbruggen; voer het zone nummer in of selecteer deze uit een lijst. 
 
Voorbeeld: We wensen zone 2 te overbruggen. 
1. Voer de gebruikerscode in. 
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (ZONE) « OFF-ZONE » 
1e mogelijkheid (a): 
3a Geef het nummer van de te overbruggen zone in. 
4a Druk op de toets (ENT) om te bevestigen. 
5a Druk op de toets (ESC) om deze functie « exclus zone » te verlaten. 
2e mogelijkheid (b): 
3b Overloop de zonelijst met de toets () tot de gewenste zone weergegeven wordt. 
4b Druk op de toets (ENT) om te bevestigen. 
5b Druk op de toets (ESC) om deze functie « exclus zone » te verlaten.  
6.Op het klavier wordt de overbrugde zone weergegeven en de groene Led « OK » begint te knipperen om de 
overbrugging aan te duiden. 
Om overbrugde zones terug in te schakelen voert men dezelfde procedure opnieuw uit. 
 
 

Wijzigen van telefoonnummers 
Het is enkel mogelijk om telefoonnummers te wijzigen bij een uitgeschakeld systeem. 
1. Voer de gebruikerscode in. 
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen () en (ENT) 
3. Druk op de toets (CLR), kies het telefoonnummer (1)..(64) gevolgd door (ENT) 
4. Druk op de toets (CLR), voer het nieuwe telefoonnummer in gevolgd door (ENT) 
5. Druk op de toets (ESC) om de functie te verlaten 
Iedere wijziging van telefoonnummers moet gevolgd worden door een controle van het systeem. 
Opmerking: Het is enkel mogelijk om de telefoonnummers te wijzigen die toegewezen zijn aan de gebruiker.  
Het is niet mogelijk om nummers te veranderen terwijl de centrale aan het communiceren is. 
 

Uitschakelen van de zoemer in het klavier 
Het is mogelijk om de zoemer in het klavier, per klavier uit te schakelen. 
1. Voer de gebruikerscode in. 
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen ()+() 
3. Druk op de toets (ENT) 
4. Druk op de toets (CLR) om dit te veranderen 
5. Druk verschillende keren op de toets (ESC) om deze functie te verlaten. 
Herhaal deze procedure om de zoemer terug in te schakelen. 
Opmerking : Het is niet mogelijk om de zoemer uit te schakelen terwijl de centrale aan het communiceren is. 
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Wijzigen DATUM/UUR 
Het is mogelijk de datum en het uur van de centrale te wijzigen indien deze uitgeschakeld is. 
1. Voer de gebruikerscode in. 
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toetsen ()+()+() 
3. Druk op de toets (ENT) 
4. Druk op de toets (ENT) om in het menu te gaan 
5. Druk op de toets (CLR) om te wijzigen – Voer de gewenste waarde in – druk op de toets (ENT) om te 
bevestigen; Met de toets () is het mogelijk om het te wijzigen veld te veranderen (Uren - Minuten - Dag - 
Maand - Jaar) 
6. Druk meerdere keren op de toets (ESC) om de functie te verlaten. 
Opmerking : Het is niet mogelijk het Uur en Datum te wijzigen terwijl de centrale aan het communiceren is. 
 
 

Evenementen geheugen 
Het is ten alle tijden mogelijk het evenementen geheugen via het klavier te consulteren.  
De getoonde evenementen zijn enkel deze van de groepen waaraan Uw code is toegewezen en hangen eveneens 
af van het type code. 
. 
1. Voer de gebruikerscode in. 
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (MEM), u krijgt nu het laatste evenement te zien alsook het uur en datum wanneer het heeft 
plaats gevonden. 
3. Druk op de toets () om alle andere evenementen op chronologische wijze te doorlopen. 
4. Door verschillende malen op de toets (CLR) te drukken verschijnt bijkomende informatie. 
6. Om het geheugen te verlaten drukt men op de toets (ESC) 
 

Oproep toetsen 
Paniek 
Druk gelijktijdig op de toetsen (1) en (CLR) 
Brand 
Druk gelijktijdig op de toetsen (2) en (CLR) 
Medisch 
Druk gelijktijdig op de toetsen (3) en (CLR) 
 

Paniek code 
Dankzij de Paniek Code (indien geprogrammeerd door de installateur) is het mogelijk om een alarmuitgang aan  
te sturen of een stille telefoonmelding te starten. Dit laat u toe om het systeem onder dwang uit te schakelen en 
hulp te roepen. 
 
De Paniek Code heeft dezelfde kenmerken als een gebruikerscode maar doet als extra wat de installateur heeft 
geprogrammeerd. De code wordt automatisch aangemaakt door het cijfer 1 bij te voegen op het eind van elke 
gebruikerscode. 
 
1. Vorm de Paniek Code [Gebruikerscode + cijfer 1 ] : 
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Test alarm 
Het is mogelijk om de alarm uitgangen manueel te testen op hun goede werking of om de aandacht te trekken in 
eventuele gevaarlijke situaties. 

1. Voer de gebruikerscode in.
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan meerdere groepen, kiest men de groep. 
2. Druk op de toets (1) gevolgd door de toets () en (ENT)
Alle signaaluitgangen worden nu aangestuurd gedurende 3 seconden, de binnen-en buitensirene zullen dus 
hoorbaar zijn. Na deze tijd komen de uitgangen automatisch terug in hun oorspronkelijke toestand. 
Automatische tests worden eveneens uitgevoerd (indien geprogrammeerd). 

Aktivatie O.C. (open collector uitgangen) 
Het is mogelijk om de 250 actieve uitgangen die de centrale kan bezitten manueel aan te sturen. Deze uitgangen 
kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende functies. Er zijn 2 mogelijkheden om de uitgangen te sturen: ofwel 
door het uitgangsnummer in te voeren ofwel door de uitgang uit de lijst te kiezen.  
Voorbeeld: Een met de centrale verbonden toestel kan in-of uitgeschakeld worden via telefoon of klavier 
(verwarming, irrigatiesysteem, ventilatiesysteem, automatisatiesysteem, …). 

1. Vorm de gebruikerscode
Opmerking: Indien de code toegewezen is aan verschillende groepen, kies de groep. 
2. Druk op de toets       (zie Blz. 5) 
1e methode (a): 
3a Vorm het uitgangsnummer dat men wenst te sturen 
4a Druk op de toets (ENT) om te bevestigen, 
2e methode (a): 
3b Doorloop de verschillende uitgangen in de lijst tot de gewenste uitgang verschijnt (ê) 
4b Druk op de toets (ENT) om te bevestigen, 
5 Druk op de toets (ESC) om deze functie te verlaten. 

Samenvattingtabel voor gebruikte de O.C.-uitgangen. 
Beschrijving van de aan de O.C.-Uitgangen toegewezen functies. 
O.C. Uitgang 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
N° ___ ( ____________________________) N° ___ ( ____________________________) 
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TOUCH KLAVIER ICE 
BESCHRIJVING ICE 

 
1                           Micro voor toekomstig gebruik 
2 

     Logo – Toegang tot het meldpunt 
3 

                Toegang tot de toestenbord mode 
4 

                 Toegang tot de App mode 
5 01/11/15 13 :09 Datum/uur van het systeem 

6 25°C                  Temperatuur gemeten door het klavier 

7                           LED voor toekomstig gebruik 

8  of     LED rood: alam in rust (wit)  of gewapend (rood) 

9  of     LED groen: alarm niet klaar om te wapene (wit) of klaar (groen) 

10 
                  Toegang tot snelwapenen  

11 
     Logo – Proximity lezer (Toy) 

12                           SD slot voor installateur  
13                           Mini/Micro USB poort voor de installateur  
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Functies in deze handleiding 
• De hier beschreven functies moeten door de installateur geprogrammeerd zijn
• Bepaalde functies kunnen niet bestaan of anders worden weergegeven
• Om de knoppen en LED's te begrijpen, verwijzen wij u naar de vorige pagina

Verlichting display 

Raak het scherm aan om de achtergrondverlichting te activeren. Het zal actief blijven tot het einde van de tijd 

gedefinieerd in het menu "Standby Timeout".  Om toegang te krijgen:> Gebruikers Code> 

LED weergave 

LED rood  - alarm gewapend 

• Led aan, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, ingeschakeld is/zijn.
• Led uit, geeft aan dat de sector(en) waaraan het klavier is toegewezen, uitgeschakeld is/zijn.
• Led knippert, geeft aan dat de sector uitgeschakeld is en in alarm is.
• Led knippert snel, geeft aan dat minstens 1 sector waaraan het klavier toegewezen is, ingeschakeld is

LED groen – Systeem Klaar 
• Led aan, geeft aan dat alle zones in gesloten zijn (in rust, deuren en ramen gesloten en volumetische

detectoren in rust). 
• Led uit, geeft aan dat minstens 1 zone geopend is (deur of detector ziet een aanwezigheid)
• Led knippert, geeft aan dat minstens 1 zone overbrugd werd.

Werking 

Om te ontgrendelen van het toetsenbord schuift u uw vinger van links naar rechts langs de pijlen aan de 
onderkant van het toetsenbord 

Kies vervolgens de toetsenbord mode , de App mode  of de mode snelwapenen 
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Toetsenbord mode   (indien geprogrammeerd door de installateur) 

 
Voer uw gebruikerscode, zoals u het toetsenbord type A500 gebruikt 

App mode   
 

Voer je 6-cijferige gebruikerscode om toegang to het menu te krijgen. 

 
Kies het gewenste menu : 

Zone : druk op  om de zones te bekijken en te beheren. 
Met "omhoog / omlaag" pijlen, kunt u door de zones bladeren; degenen in het rood zijn "in alarm / geopend". 

Zonefilter  : Als u op dit icoon tikt, kunt u vervolgens alleen de zones in rust, in alarm of met problemen 
bekijken 
Info over de zones : kies de gewenste zone door deze aan te duiden met uw vinger (op de lijn van de zone). 
Vervolgens verschijnt onderstaand menu  

 
Om een zone te overbruggen, kies « overbrug » rechts beneden. Om de zone terug op te nemen, kies « openen » 
links beneden. 

Sectoren : druk op het icoon   om de sectoren te bekijken en te beheren 
. 
Gebruik de pijltjes om door de verschillende sectoren te bladeren. 
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Dit menu geeft u de naam van de sector, de status van zones, de status van de sector. 

Status van de zones : = minstens één zone open / alles zones zijn klaar om gewapend te worden 

Status van de sector : ONT= in rust (ontwapend), ON= totaal gewapend, HO= HO deel gewapend (home), PE= 
PE deel gewapend (perimeter), AR= AR deel gewapend 

Om de status van de sector te veranderen druk ernaast 

Om een Macro te activeren, druk op « A » of « B ». 

Functies : druk op het icoon  om toegang te krijgen tot het menu « Functies » 

Gebruik de pijltjes om door de verschillende functies te bladeren. 
Glijd over de schuifknop voor het activeren / uitschakelen van deze functie. 
Als de cursor groen is, is de functie ingeschakeld; grijs is uitgeschakeld. 

Evenementen : druk op het icoon  om de recentste gebeurtenissen van de Capture weer te geven de la 
Capture. 

Gebruik de pijltjes om door de verschillende evenementen te bladeren. 

Paramètres : druk op het icoon  om de parameters van de ICE te beheren 
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Diagnostic : druk op het icoon   voor de gegevens van het systeem en een foutdiagnose 

Mode snelwapenen  (indien geprogrammeerd door de installateur) 

U komt direct in dit menu waarmee je bepaalde opdrachten snel uit kunt voeren. 
De opdrachten worden uitgevoerd alleen als u dubbelklikt op het pictogram. 
De OFF opdracht om uit te schakelen vraagt  de invoering van een geldige code. 
Opdrachten (knoppen)  A en B zijn functies geprogrammeerd door de installateur. 
Via de knop PL kan je het scherm reinigen_ 

Opmerking 

U kunt de nieuwste gebeurtenissen weergeven en er doorheen bladeren met de pijlen/ 

AVS ELECTRONICS S.p.a. behoud zich het recht om op eender welk tijdstip, zonder voorafgaande melding, 
wijzigingen in te voeren. 
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Onderhoud van de installatie 
« Main Installation » is een boodschap die u eraan herinnert om uw installateur te contacteren voor het 
uitvoeren van een onderhoud van de Xtream centrale.  

Firma: ________________________________ 
Straat: ________________________________ 
Gemeenste/stad: ________________________________ 
Provincie: ________________________________ 
Telefoonnr. 1: _________________________________ 
Telefoonnr. 2: _________________________________ 
Telefoonnr.  3: _________________________________ 
Installatiedatum: _________________________________ 
Garantie: _________________________________ 
Interventie 1: _________________________________ 
Interventie 2: _________________________________ 
Interventie 3: _________________________________ 

Aktivatie van de polyvalente functietoetsen 
Het is steeds mogelijk de functies toegewezen aan de polyvalente functietoetsen « A-B-C-D » te activeren 
zonder invoer van een gebruikerscode. 
De functie toegewezen aan deze toetsen is geprogrammeerd door de installateur en is gekoppeld aan het klavier 
waarop men de handeling uitvoert.  

1. Druk op de functietoets gevolgd door de toets (ENT):

Samenvatting tabel polyvalente functietoetsen 
Beschrijving van de aan functietoetsen toegewezen functies. 
“A-B-C-D” Functie 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
___ ( _______________________________________________ ) 
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Beschrijving van de zones 
Zone 01. ______________________ Zone 51. ______________________ 
Zone 02. ______________________ Zone 52. ______________________ 
Zone 03. ______________________ Zone 53. ______________________ 
Zone 04. ______________________ Zone 54. ______________________ 
Zone 05. ______________________ Zone 55. ______________________ 
Zone 06. ______________________ Zone 56. ______________________ 
Zone 07. ______________________ Zone 57. ______________________ 
Zone 08. ______________________ Zone 58. ______________________ 
Zone 09. ______________________ Zone 59. ______________________ 
Zone 10. ______________________ Zone 60. ______________________ 
Zone 11. ______________________ Zone 61. ______________________ 
Zone 12. ______________________ Zone 62. ______________________ 
Zone 13. ______________________ Zone 63. ______________________ 
Zone 14. ______________________ Zone 64. ______________________ 
Zone 15. ______________________ Zone 65. ______________________ 
Zone 16. ______________________ Zone 66. ______________________ 
Zone 17. ______________________ Zone 67. ______________________ 
Zone 18. ______________________ Zone 68. ______________________ 
Zone 19. ______________________ Zone 69. ______________________ 
Zone 20. ______________________ Zone 70. ______________________ 
Zone 21. ______________________ Zone 71. ______________________ 
Zone 22. ______________________ Zone 72. ______________________ 
Zone 23. ______________________ Zone 73. ______________________ 
Zone 24. ______________________ Zone 74. ______________________ 
Zone 25. ______________________ Zone 75. ______________________ 
Zone 26. ______________________ Zone 76. ______________________ 
Zone 27. ______________________ Zone 77. ______________________ 
Zone 28. ______________________ Zone 78. ______________________ 
Zone 29. ______________________ Zone 79. ______________________ 
Zone 30. ______________________ Zone 80. ______________________ 
Zone 31. ______________________ Zone 81. ______________________ 
Zone 32. ______________________ Zone 82. ______________________ 
Zone 33. ______________________ Zone 83. ______________________ 
Zone 34. ______________________ Zone 84. ______________________ 
Zone 35. ______________________ Zone 85. ______________________ 
Zone 36. ______________________ Zone 86. ______________________ 
Zone 37. ______________________ Zone 87. ______________________ 
Zone 38. ______________________ Zone 88. ______________________ 
Zone 39. ______________________ Zone 89. ______________________ 
Zone 40. ______________________ Zone 90. ______________________ 
Zone 41. ______________________ Zone 91. ______________________ 
Zone 42. ______________________ Zone 92. ______________________ 
Zone 43. ______________________ Zone 93. ______________________ 
Zone 44. ______________________ Zone 94. ______________________ 
Zone 45. ______________________ Zone 95. ______________________ 
Zone 46. ______________________ Zone 96. ______________________ 
Zone 47. ______________________ Zone 97. ______________________ 
Zone 48. ______________________ Zone 98. ______________________ 
Zone 49. ______________________ Zone 99. ______________________ 
Zone 50. ______________________ Zone 100. ______________________ 
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Beheer van op afstand via telefoon 
De functie CTD, het telefonisch beheer van het systeem van op afstand, maakt het mogelijk om met behulp van 
een vaste telefoon of GSM de centrale te manipuleren. 

Hoe de installatie opbellen ? 
Vorm het telefoonnummer van de centrale. 
Na het verstrijken van het aantal door de installateur ingestelde beltonen zal een digitale stem U vragen Uw 
code te vormen. 
Indien een antwoord apparaat U belet toegang te hebben tot de centrale, bestaat er een speciale procedure om 
deze te omzeilen: 
a. Vorm het telefoonnummer van de centrale en laat de beltoon 1 maal overgaan. 
b. Haak terug in. 
c. Bel de centrale terug na de 8 seconden en binnen de 20 seconden. 
d. De centrale zal U met een stembericht vragen uw code in te voeren. 
Voer de gebruikercode langzaam met behulp van uw telefoontoetsen in, waarna een stem u zal melden of de 
code herkend is. 
Volg de instructies van de centrale. 
Voer het nummer van het gewenste menu in, indien gevraagd. 
U kunt nu de verschillende functies aansturen, rekening houdend dat men vóór elk bevel moet wachten tot men 
de bi-tonale toon van de centrale heeft gehoord. 

Beschikbare telefonische bevelen 
[0] OFF ZONE: om zones te overbruggen of terug in te schakelen. 
Voorbeeld: om de zone 2 te overbruggen; druk opeenvolgend op de toetsen [0]+[2]+[#] 
[1] VERANDER VAN GROEP: Indien de gebruiker de toelating heeft om meerdere groepen te beheren. 
[2] MEM: beluisteren van het evenementen geheugen 
[3] OFF TEL: gedwongen onderbreking van de telefonische communicatie. 
[5] OFF: Uitschakelen van de centrale. 
[6] O.C. : Laat toe om uitgangen te besturen. 
Voorbeeld: om de uitgang OC nr 2 aan te sturen drukt men opeenvolgend op de toetsen [6]+[2]+[#] 
(idem om terug uit te schakelen). Het gebruik van de verschillende uitgangen is bepaald tijdens de installatie. 
[7] TEST: bekomen van informatie over de toestand van het volledige systeem. 
[8] ALL.PART.: men gaat nu in een bijkomend menu bestemd voor het beheer van de de inschakeling; 
[1] voor inschakeling in mode HOME / [2] voor inschakeling in mode AREA / [3] voor inschakeling in mode 
PÉRIMÈTER 
[9] ON: Totale inschakeling van het systeem. 
[#] ENTER: druk hierop om een ingave via het klavier te bevestigen.. 
[á] STOP: druk hierop om de actieve functie te stoppen (vb : bij beluisteren van het geheugen) 

Onderbreking van de communicatie 
Met behulp van de toets [3] (enkel indien « interrompt com. » toegelaten is in het profiel van de gebruiker): is 
het mogelijk om alle VOCALE meldingen te stoppen. 
Met behulp van de toets [4] (altijd actief) : is het mogelijk om te telefoonoproepen naar Uw gebruikersprofiel te 
onderbreken. 

Activatie RTC na een oproep 
Nadat men een oproep heeft ontvangen en de volledige boodschap heeft beluisterd, is het mogelijk met behulp 
van de toets [7] de procedure RTC te activeren en de installatie te beheren zoals beschreven in het hoofdstuk 
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“Telefoonbeheer van op afstand”, (enkel mogelijk indien de functie « Active RTC » toegekend is aan uw 
profiel). Indien deze toegelaten is in het deel « interrompt com. », worden ook alle vocale boodschappen in 
wacht geblokkeerd. 

SMS – enkel via de GSM module (optioneel) 
De centrale is in staat om specifieke SMS boodschappen in functie van de evenementen te versturen. 
Deze meldingen kunnen van technische aard of alarmmeldingen zijn. 
De technische boodschappen zijn beslaan vooral de onregelmatigheden betreffende de voedingsspanning , de 
batterij,…en worden automatisch me behulp van een vooraf opgeslagen SMS lijst opgebouwd. 
De zone boodschappen geven de identificatie en de status van de zone weer: in alarm, overbrugd, gesloten,… 

SMS bevelen 
Het is mogelijk om de centrale bevelen te laten uitvoeren via SMS boodschappen. 
Het is mogelijk om dezelfde handelingen zoals via telefoon ui te voeren. 
De SMS boodschappen worden enkel uitgevoerd als: 
- Het telefoonnummer welke de SMS verstuurd is toegewezen aan een gebruiker en is niet « verborgen ». 
- De gebruiker heeft automatisch toelating om RTC uit te voeren met dit nummer (geprogrammeerd). 
- De schrijfwijze van de SMS is juist. 
- De SMS bestuurt acties waarvoor de gebruiker toelating heeft. 
 

Regels voor de SMS bevelen: 
Meerdere bevelen kunnen elkaar opvolgen in dezelde SMS boodschap als: 
- De totale lengte van de boodschap niet meer is dan 46 karakters 
- De bevelen gescheiden zijn door een  # teken 
- Ieder bevel voorafgegaan wordt door een  # teken 
 

Lijst van de SMS bevelen 
BESCHRIJVING BEVELEN VOORBEELD 
Inschakelen uitgang #actief [uitgang nr]# #actief 13# 
Uitschakelen uitgang #deactief [uitgang nr]# # deactief 13# 
Inschakelen #on|ho|ar|pe [sector nr]# #on 2# 
Uitschakelen #Off [sector nr]# #Off 2# 
Overbruggen zone #Overbrug [zone nr]# # Overbrug 36# 
Heropnemen zone #Heropname [zone nr]# # Heropname 36# 
Opvragen status groep #Status sector [sector nr]# # Status sector 2# 
Opvragen status alle groepen #Stat.Sectoren# # Stat.Sectoren# 
Opvragen status zone 
(Open/sabotage/overbrug/supervisie)  

#Status Zone [n° zone]# # Status Zone 2# 

Opvragen status alle zones #Status Zones# # Status Zones# 
Opvragen status uitgang #Status Uitgang [uitgang 

]  
# Status Uitgang 5# 

Opvragen status alle uitgangen #Stat.Uitgangen# # Stat.Uitgangen# 
Opvragen status systeem (fouten) #Stat.Systeem# # Stat.Systeem# 
Stoppen oproepen #stop# #stop# 
- Voorbeeld van een juiste sequentie # Overbrug 12# Overbrug 15#on 2# Stat.Sectoren # 
- De overtollige spaties in een SMS boodschap zijn verwijdert 
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Bevel #Status # 
Dit bevel, verstuurt in 1 of meerdere SMS boodschappen, de status van de gewenste groep. Het krediet van de 
SIM kaart wordt eveneens toegevoegd. 
 
Status  Zones - Overbruggingen - Uitgangen 
De bevelen die slaan op de « Zones en « Overbruggingen » heeft de numerieke lijst van de betreffende zones 
weer (opeenvolgende nummers, gescheiden door spaties). 
 
Indien één of meerdere SMS boodschappen verstuurd worden: Een SMS kan bestaan uit meerdere bladzijden, 
maar één bladzijde mag slechts in 1 SMS voorkomen: 
Indien een melding groter is dan de maximale lengte dat de SMS boodschap mag hebben (SMS uit meerdere 
bladzijden), wordt niet alle informatie in deze boodschap weergegeven en eindigt de boodschap door … tekens. 
- Voorbeeld : #zone open 1 2 23 ...# 
In dit geval worden de overtollige gegeven niet gemeld. 

Krediet van de SIM kaart 
Het is mogelijk het krediet van de SIM kaart te controleren.  
1. Geef de gebruikercode in 
Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen. 
2.Druk op (1) gevolgd door ()+()+() 
3. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten 
Nota: Het is niet mogelijk om het krediet op te vragen terwijl er een telefoonoproep is. 

Ontvangststerkte van het GSM signaal 
Het is mogelijk om het de sterkte van het GSM signaal te controleren. 
1. Geef de gebruikercode in 
Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen. 
2. Druk op (1) gevolgd door ()+()+()+() 
3. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten 
Nota: Het is niet mogelijk om de signaalsterkte op te vragen terwijl er een telefoonoproep is. 

Vervaldatum van de SIM kaart 
Het is mogelijk om, de vervaldatum van de SIM kaart te veranderen. 
Deze handleiding is nodig telkens men de herlaadkaart bijlaad. Op deze manier kan de centrale deze datum 
bijhouden en u waarschuwen wanneer deze datum nadert. 
Wij raden U aan de waarschuwing vroegtijdig te programmeren. 
1. Geef de gebruikercode in 
Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen. 
2. Druk op (1) gevolgd door touche ()+()+()+()+() 
3. Druk op (ENT) gevolgd door de toets (CLR) 
4. Druk op () om de maand (MM) te kiezen en op (ENT) om dit te bevestigen. 
5. Druk meerdere keren op (ESC) om dit menu te verlaten. 
Nota: het is niet mogelijk om de vervaldatum te wijzigen terwijl er een telefoonoproep is. 
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Programmatie A600Plus – Audio / Display-Led 
Het is mogelijk om het klavier A600Plus aan te passen. 
Het is mogelijk om het volume te  regelen, de vocale boodschappen voor de zones,… te activeren, het contrast 
en de verlichting van het scherm en de verlichting van de LED’s aan te passen. 
1. Geef de gebruikercode in 
Nota: Indien de code toegang heeft tot meerdere groepen wordt gevraagd een groep te kiezen. 
2.Druk op (1) gevolgd door de toets () 
3. Druk op (ENT) om in het menu te gaan 
4. Druk op () om één van de verschillende programmaties te kiezen. 
Druk op (CLR) om de programmatie te wijzigen en druk op (ENT) om deze wijzigingen te bevestigen. 
5. Druk meerdere keren op (ESC) om het menu te verlaten 
 
 
 
- Audio status zones: met JA, de opening van de zone wordt gemeld. 
- Audio status OC: met JA, de activatie van de uitgang wordt gemeld. 
- Audio evenement: met JA, een geprogrammeerd evenement wordt gemeld. 
- Volume Audio: Mogelijke regelingen: Uit - Stil -Gemiddeld - Luid. “Uit” deactiveert het geluid van het 
klavier voor alle meldingen (evenementen, status van de zones). 
 

Functie CTD bij de A600Plus 
Na het invoeren van de gebruikercode drukt men op de toets (7) en vormt men de nodige DTMF bevelen voor 
de Telefonische Afstand Controle (zie DTMF bevelen); druk op (ESC) om de functie te verlaten. 
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