
Alfanumeriek bedieningspaneel
Installatiehandleiding 

Alfanumeriek bediengspaneel 
Artikelnummer 1875096

Om over te schakelen op geheel of
gedeeltelijk activeren of uitschakelen van
het alarmsysteem.

Zeer geschikt bij meerdere toegangen
(ideaal voor buitenhuis, garage...).
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Bevestigen

Het bedieningspaneel op ongeveer 
1,5 meter hoogte monteren

Maak de sabotagestrip stevig vast aan de muur. 
Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.

Als u de motor van een garagedeur of toegangshek 
wilt aansturen, moet u om veiligheidsredenen 

het LCD-bedieningspaneel altijd monteren op een plaats 
waar u de motoren kunt zien.

Het bedieningspaneel moet binnenshuis worden gemonteerd. Aangeraden wordt het

bedieningspaneel bij de garagedeur of in de garage te monteren.

51 mm

HAUT TOP

47
BAS DOWN

Ø 6 mm

Opening voor de 
sabotagestrip

Maak het bedienings-
paneel weer dicht.

Draai de twee
schroeven aan de

zijkanten vast.

Schakel de centrale in de geheugenmodus

Bediengspaneel in centrale opslaan

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.

LED gaat branden en centrale 
geeft PIEP-signaal

'PIEP'
U heeft twee minuten om het (extra) 

Alfanumeriek bediengspaneel in het 

geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)
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Technische gegevens
 Technische gegevens  

Batterij 4 x LR03 alkaline

Bedrijfstemperatuur +5°C / 40°C

Afmetingen 108 x 90 x 16 mm

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

Druk op de OFF-toets van het 
Alfanumeriek bediengspaneel. 

LED detector licht op.

Centrale geeft 
PIEP-signaal

'PIEP'

U heeft nu opnieuw twee minuten om 

een volgend onderdeel in het geheugen 

van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de 
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)

Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening
ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.
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