Veel gestelde vragen over Octalarm 2 (FAQ lijst).
(Octalarm 2 is geleverd in de periode van 1987 – 1997. Voor producten ouder dan 10 jaar geldt een
vervangingsadvies.)
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De Octalarm-2 belt niet naar mijn (mobiele) telefoon of belt verkeerd nummer.
Melden naar mijn semafoon werkt wel.
Bij het melden naar een (mobiele) telefoon mag er geen letter achter het nummer zijn
ingevuld.
Handleiding pag. 3.1
De Octalarm-2 blijft bellen naar mijn (mobiele) telefoon.
De Octalarm-2 moet een acceptatie krijgen zodat hij weet dat de melding ontvangen is.
Bij een semafoon kan dit door de semafoon centrale of door terugbellen.
Bij een (mobiele) telefoon kan dit met een handresetkastje of door terugbellen.
Handleiding pag. 3.2 en 7.5
Alle rode ledjes gaan af en toe kort aan, er is kort een pieptoon te horen, in het display staat
test battery.
De accu moet getest worden.
Handleiding pag. 4.1
Er treden willekeurige valse alarmen op (meestal alarm 4 of 8) of alle rode ledjes knipperen
constant.
Er is iets mis met het sensornet. Dit kan extern of intern zijn.
Extern: sluiting in de alarmkabel evt. door vocht of een defecte sensor.
Controleer de alarmkabel en de sensoren.
Intern: de alarm ingang is verlopen door veroudering of onder invloed van zwaveldampen.
De Octalarm-2 moet gekalibreerd worden.
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Alle rode en groene ledjes knipperen / melder gaat constant aan en uit.
De accu is hoognodig aan vervanging toe en trekt teveel stroom.
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Hoe stel ik mijn Octalarm-2 in voor melden naar een semafoon?
Dit is afhankelijk van het type abonnement op uw semafoon, dus niet van het type semafoon.
Tone only: vul het volledige nummer in en aan het eind een T (Tone).
Numeriek met 1600Hz acceptatietoon: vul het volledige nummer in en aan het eind een D
(Digit)
Indien uw semafoonnummer niet eindigt op een 1 of 5 plaatst u een extra 1 achter uw
oproepnummer.
Numeriek met voicemail: niet mogelijk met een Octalarm-2
Tekst/script: niet mogelijk met een Octalarm-2
Callmax: niet mogelijk met een Octalarm-2
Handleiding pag. 3.2 t/m 3.5 en semafoonnummer overzicht.
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Op mijn numerieke semafoon komt het telefoonnummer in plaats van de alarmcode.
1) Het nummer is verkeerd ingesteld. Achter het nummer moet (eventueel een 1 gevolgd door
een) D worden ingesteld.
2) Uw semafoon heeft een voice abonnement in plaats van een 1600Hz acceptatie toon.
Dit kunt u bij uw semafoonleverancier om laten zetten.
Semafoonnummer overzicht. (te downloaden bij support/download op www.adesys.nl)

