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VOORWOORD  
 
Teneinde alle gebruiksmogelijkheden van de OCTALARM-2 optimaal te kunnen benutten raden wij u aan deze handleiding 
nauwkeurig door te lezen. Lees in ieder geval de hoofdstukken WERKING en INSTALLATIEVOORSCHRIFT  alvorens u met de 
OCTALARM aan de slag gaat. 
 
GARANTIE 
 
Deze door ADESYS geproduceerde apparatuur wordt vóór verzending uitgebreid door de computer getest en aan een duurproef 
onderworpen. Wij hanteren dan ook een onvoorwaardelijke garantietermijn van 1 jaar, mits de bijgevoegde garantiekaart bij 
ingebruikname volledig ingevuld en opgestuurd is. In verband hiermee is het niet toegestaan zonder voorafgaand overleg 
reparaties en/of wijzigingen aan de apparatuur uit te voeren.  
ADESYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door ondeskundig gebruik van en/of storingen in de 
door ons geleverde apparatuur. 
 
 
VOOR HET IN WERKING STELLEN VAN DE GARANTIETERMIJN IS HET BELANGRIJK BIJ IN GEBRUIK STELLEN VAN 
DE OCTALARM-2 HET GARANTIEBEWIJS VOLLEDIG IN TE VULLEN EN NAAR ADESYS TE ZENDEN. 
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WERKING  
 
INLEIDING 
 
De OCTALARM-2 is een acht-kanaals, microcomputer gestuurd, alarmmeldsysteem voorzien van een ingebouwde 
telefoonkiezer, alarmzoemer en onderhoudsvrije akku. De alarmmelding is per ingang uitschakelbaar. De telefoonkiezer is volledig 
programmeerbaar, d.w.z. naast het instellen van de (max. 15) telefoonnummers zijn ondermeer ook de start/stop kondities, de 
kiesvolgorde en de te melden boodschappen instelbaar. Daarnaast kan de gebruiker via de telefoon de alarmstatus zelf opvragen. 
Door de modulaire opbouw zijn diverse uitbreidingen, ook achteraf, mogelijk. 
 
 
BEDIENING EN SIGNALERING 
 
OCTALARM-2 

1    ALARMLAMPJES  
        Deze rode lampjes geven de toestand weer van de verschillende alarmingangen, onafhankelijk van de 

overige instellingen op het apparaat. Wanneer alle lampjes tegelijkertijd knipperen is er een funktiestoring in 
het alarmcircuit ontdekt en zullen alle alarmen doorgegeven worden via de telefoon en/of alarmbel ten teken 
dat het apparaat niet meer normaal kan funktioneren (zie ook FUNKTIESTORINGEN, blz. 6.3). 
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2    APPARAAT INDIKATIE    
        Deze lampjes geven de toestand weer waarin de OCTALARM-2 zich bevindt.  
        - 'AAN' : licht op zodra het apparaat ingeschakeld is.  
        - 'NETSTORING' : licht op wanneer het apparaat geen netspanning meer krijgt. In deze situatie kan de 

OCTALARM-2 nog 5 tot 10 uur normaal werken op de ingebouwde akku, afhankelijk van het aantal 
alarmmeldingen. Als de alarmbel aan staat zal er een akoestische melding plaatsvinden, de bel kan net als 
alle andere meldingen gereset worden d.m.v. de resettoets (8). Als de telefoonkiezer aan staat zal een 
netstoring als alarmingang 9 beschouwd worden. Zodra de OCTALARM-2 weer op het lichtnet aangesloten is 
dooft dit lampje, de eventuele melding via de bel en/of telefoon wordt afgebroken en de akku wordt weer 
automatisch opgeladen. 

        - 'ACCU LEEG' : licht op zodra tijdens een netstoring de ladingstoestand van de akku onvoldoende is om de 
OCTALARM-2 normaal te laten funktioneren. Er kan nu geen telefonische melding meer plaatsvinden, de 
alarmbel zal echter nog enige tijd klinken. Deze situatie kan verholpen worden door eerst de netstoring op te 
lossen en daarna de OCTALARM-2 opnieuw te starten door de hoofdzekering (10) even los te draaien. 
Wanneer de akku volledig ontladen is kan het voorkomen dat het apparaat niet meer volgens bovenstaande 
procedure wil starten. Laat het apparaat in dit geval ca. 2 uur op het lichtnet aangesloten staan met de 
hoofdzekering (10) eruit gedraaid. De akku wordt nu versneld opgeladen. 

 
3    SELEKTIETOETSEN VOOR MELDEN VAN ALARMEN 
        Met deze aan/uit toetsen kunt u per alarmingang instellen of het betreffende alarm doorgegeven moet worden 

of niet. Als een alarm geselekteerd staat brandt het bijbehorende groene lampje in de toets. Als een alarm niet 
geselekteerd staat zal bij een storingssituatie wel signalering op het apparaat plaatsvinden (het bijbehorende 
alarmlampje licht op), echter geen melding via alarmbel en/of telefoon. 

 
4    TELEFOONKIEZER TOETS  
        Met deze toets kan de telefoonkiezer aan- en uitgeschakeld worden. Als de kiezer aan staat brandt het 

groene lampje in de toets. Wanneer er geen telefoonnummers geprogrammeerd zijn dan zal het apparaat 
direkt na het indrukken van de toets een korte piep laten horen ten teken dat het geen telefonische melding uit 
kan voeren. Tijdens het doorgeven van een telefonische melding knippert het lampje, na het kiezen van het 
nummer gaat ook het groene selektielampje (3) branden van het alarmnummer dat op dat moment verzonden 
wordt. 

 
5    ALARMBEL TOETS  
        Met deze toets kan de ingebouwde (en de eventueel extern aan-gesloten) alarmbel of zoemer aan en uit 

geschakeld worden. Als de bel aan staat brandt het groene lampje in de toets. 
 
6    TOETSEN EN DISPLAY VOOR TELEFOONNUMMERS 
        Zie voor de werking hiervan het hoofdstuk INSTELLEN VAN DE TELEFOONNUMMERS, blz. 3.1 
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7    TESTTOETS  
        Met deze toets is het mogelijk om een aantal funkties snel en eenvoudig te testen. Als op deze toets gedrukt 

wordt dan lichten alle lampjes op het apparaat gedurende 5 sec. op (lamptest) en verschijnt er de boodschap 
---TEST--- op het display. Gedurende deze 5 sec. is ook de bel geactiveerd (alarmbeltest). Wanneer tijdens 
de test één van de selektietoetsen (3) ingedrukt wordt dan zal de bijbehorende alarmboodschap naar het 
telefoonnummer verstuurd worden wat vlak vóór de test in het display stond (telefoonkiezertest). 

        Met deze toets is het dus ook mogelijk om een boodschap vanaf de OCTALARM-2 te verzenden naar de 
drager van een semafoon. Hiertoe dient u het volgende te doen: 

        -zet m.b.v. de pijltoetsen het gewenste telefoonnummer in het display, 
        -druk de testtoets (7) in, 
        -druk de selectietoets (3) in van de boodschap die u wilt verzenden.  
        Let wel, deze oproep wordt slechts eenmaal verzonden. Wanneer de oproep mislukt (door bijvoorbeeld 

overbelasting van de semafooncentrale) dan vindt er geen herhaling meer plaats. 
 
8    RESETTOETS  
        Met deze toets kunt u de alarmmelding via de telefoon en/of alarmbel onderbreken. Deze toets wordt ook 

gebruikt om in de MEMORY ON funktie de alarmlampjes (1) te resetten. 
 
9    NETSPANNINGSAANSLUITING 
        Via dit snoer wordt de OCTALARM-2 aangesloten op het lichtnet. 
 
10   HOOFDZEKERING 
        Deze zekering dient tevens als aan/uit schakelaar voor het gehele apparaat. Als de zekering losgedraaid 

wordt blijven alle eenmalige instellingen behouden (zoals telefoonnummers en aanpassingen aan het 
meldprogramma), alleen de ingesproken boodschappen (bij OCTALARM-2S) gaan verloren. 

 
11   ZOEMER OF BEL AANSLUITING 
        Zie voor aansluiting van een externe zoemer of bel het aansluitschema op blz. 6.1. 
  
12   AANSLUITING TELEFOONNET 
        Via deze aansluiting wordt de OCTALARM-2 aangesloten op het telefoonnet. De telefoonkabel wordt los 

bijgeleverd. 
 
13   ALARMKABEL AANSLUITING 
        Zie voor aansluiting van de alarmkabel het aansluitschema op blz. 6.1. 
 
14   SLEUTELSCHAKELAAR (optie) 
        Als de OCTALARM-2 voorzien is van de (optionele) sleutelschakelaar, is het mogelijk om met deze 

schakelaar de toetsen aan de voorkant van het apparaat te blokkeren. Op deze manier kunnen onbevoegden 
de instellingen van de OCTALARM-2 niet wijzigen.  
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15   HELDERHEIDSREGELING CIJFERDISPLAY 
        Als de afleesbaarheid van het cijferdisplay te wensen overlaat kan met deze regelaar de helderheid 

gekorrigeerd worden. De helderheid is altijd maximaal wanneer er net geen punten meer zichtbaar zijn als het 
display uit staat. 

 
16   AANSLUITING MICROFOON 
        Ten behoeve van het inspreken van de alarmboodschappen kan via deze aansluiting een microfoon worden 

aangesloten (alleen OCTALARM-2S). 
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INSTELLEN VAN DE TELEFOONNUMMERS. 
 
In rustsituatie is het cijferdisplay altijd gedoofd. Zodra echter één van de bijbehorende toetsen ingedrukt wordt verschijnt het eerste 
telefoonnummer (A:  ). Met de twee buitenste toetsen kunt u het knipperende blokje (de zgn. cursor) naar links of naar rechts 
verschuiven naar de plaats waar u een cijfer wilt instellen of wijzigen. Met de twee middelste toetsen kunt u daarna het betreffende 
cijfer instellen: als kortstondig op de toets gedrukt wordt zal het cijfer met 1 verhoogd of verlaagd worden, als de toets langer wordt 
vastgehouden loopt het cijfer automatisch omhoog of omlaag.  
Het instellen van de overige telefoonnummers geschiedt op dezelfde wijze: zet de cursor eerst terug boven de A en kies daarna 
met de middelste toetsen één van de andere telefoonnummers. Er zijn totaal 15 telefoonnummers in te stellen, van A tot en met 
O. 
De nummers hoeven niet aansluitend geprogrammeerd te worden, het apparaat slaat automatisch de lege nummers over.  

Er mogen zowel telefoonnummers als semafoonnummers door elkaar geprogrammeerd worden, elk nummer mag maximaal 13 
cijfers bevatten. De meest rechter positie in het display is gereserveerd om aan te geven waar naar toe de melding wordt 
uitgevoerd (bij gebruik van diverse typen semafoons e.d.), zie hiervoor de beschrijvingen blz. 3.2 e.v. 
Een normaal telefoonnummer ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
 
┌────────────────┐ 
│A:0174296389            │ 
└────────────────┘of zo: 
 
┌────────────────┐ 
│A:0-0174296389        │ 
└────────────────┘wanneer eerst een nul gedraaid moet worden om een buitenlijn te verkrijgen. Bij elk streepje (-) 
wacht het apparaat op een kiestoon, het wachten op de eerste kiestoon hoeft niet ingeprogrammeerd te worden. 

Na het instellen van de juiste telefoonnummers zijn er geen extra handelingen meer vereist, als de toetsen een minuut lang niet 
zijn aangeraakt (of wanneer op de resettoets gedrukt wordt) dooft het display en zijn de nieuwe nummers automatisch in het 
geheugen opgeslagen. 

Het kontroleren van de geprogrammeerde nummers gebeurt op dezelfde wijze: zodra één van de displaytoetsen ingedrukt wordt 
verschijnt het eerste nummer weer, waarna met de middelste toetsen eventueel de overige nummers bekeken kunnen worden. 
 
 
MELDEN NAAR TELEFOONNUMMERS 
 
Wanneer er bij het instellen van het telefoonnummer rechts in het display niets wordt ingesteld dan gaat de OCTALARM-2 ervan 
uit dat het hier een normaal telefoontoestel betreft. 
Als in een alarmsituatie dit telefoonnummer gekozen wordt dan zal de alarmoverdracht plaatsvinden door middel van een 
herkenbare toonkode of een gesproken boodschap (alleen OCTALARM-2S).  
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Melden met toonkode: 
Alarmkode 4 klinkt hierbij als 4 korte pieptonen, gevolgd door een hogere langere toon en een pauze. Een netstoring wordt 
gemeld met 9 korte pieptonen. Deze reeks wordt zonodig 2 minuten achter elkaar uitgezonden.  
 
Melden met spraak: 
Als een alarmingang geaktiveerd wordt dan klinkt gedurende 2 minuten lang de bijbehorende boodschap, gevolgd door een hoge 
toon en een pauze. Het netstoringsalarm is niet inspreekbaar en wordt alleen gemeld met 9 pieptonen.  
Deze reeks wordt zonodig 2 minuten herhaald. 
 
U kunt de OCTALARM-2 nu resetten door het resethandkastje (als extra leverbaar) in te schakelen en tijdens de pauze tegen het 
spreekgedeelte van de telefoonhoorn te drukken. De melding wordt nu direkt afgebroken en het apparaat is weer gereed voor een 
eventuele nieuwe melding. (Wanneer de RESET ON CALLBACK optie ingesteld is dan dient u binnen een bepaalde tijd het 
apparaat terug te bellen, zie blz. 7.5)  
Wordt de OCTALARM-2 niet gereset dan zal een volgende kiespoging ondernomen worden, zie blz. 4.1. 
 
 
MELDEN NAAR TONE-ONLY SEMAFOONS (SEMATONE MET 4 
OPROEPCODES) 
 
In een alarmsituatie zal de sematone ontvanger de alarmkode overbrengen door middel van een geluids- en/of lichtalarm. Zie 
hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende Sematone. 

Omdat een Sematone ontvanger slechts vier oproepkodes kent terwijl de OCTALARM-2 acht ingangen heeft worden een aantal 
ingangen door de OCTALARM-2 automatisch samengevoegd, en wel als volgt: 
 Alarm 1 geeft op de Sematone de oproepkode 1 
 Alarm 2 geeft op de Sematone de oproepkode 2 
 Alarm 3 geeft op de Sematone de oproepkode 3 
 Alarm 4 geeft op de Sematone de oproepkode 4 
 Alarm 5 geeft op de Sematone de oproepkode 1 
 Alarm 6 geeft op de Sematone de oproepkode 2 
 Alarm 7 geeft op de Sematone de oproepkode 3 
 Alarm 8 geeft op de Sematone de oproepkode 4 
 Netstoring geeft op de Sematone de oproepkode 4. 

 
Wanneer u bijvoorbeeld op uw Sematone de kode 1 heeft ontvangen dan kan deze afkomstig zijn van zowel alarmingang 1 als 
alarmingang 5. Dit kan eventueel eenvoudig geverifieerd worden door het apparaat zelf op te bellen. De OCTALARM-2 geeft dan 
alsnog door middel van toonkode (of spraak bij OCTALARM-2S) aan of het alarm 1 of alarm 5 betreft (zie ook hoofdstuk 
OPVRAGEN VAN ALARMSTATUS). 
Op het apparaat zelf blijft altijd het juiste alarm zichtbaar. 
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Instellen van het oproepnummer 
Het instellen van het gewenste semafoonnummer dient als volgt te geschieden: 
-  Programmeer één van de vier oproepnummers van de Sematone (het maakt niet uit welk nummer, als het maar volledig is, 

dus inklusief het laatste cijfer), 
-  Zet geheel rechts in het display de letter T (SemaTone). 
De OCTALARM-2 zal nu in een alarmsituatie automatisch de juiste kode naar de sematone sturen. 
 
 
MELDEN NAAR TONE-ONLY SEMAFOONS (SEMATONE MET 8 
OPROEPCODES) 
 
In een alarmsituatie zal de Sematone-plus ontvanger de alarmkode overbrengen door middel van een geluidssignaal en een cijfer 
in een display. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de betreffende Sematone-plus. 

De alarmen op de OCTALARM-2 binnenkomen, worden als volgt door de Sematone-plus gemeld: 
 Alarm 1 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 1 
 Alarm 2 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 2 
 Alarm 3 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 3 
 Alarm 4 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 4 
 Alarm 5 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 5 
 Alarm 6 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 6 
 Alarm 7 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 7 
 Alarm 8 geeft op de Sematone-plus de oproepkode 8 
 Netstoring geeft op de Sematone-plus de oproepkode 8. 
 
Instellen van het oproepnummer 
Het instellen van het gewenste semafoonnummer dient als volgt te geschieden: 
-  Programmeer één van de acht oproepnummers van de Sematone-plus (het maakt niet uit welk nummer, als het maar 

volledig is, dus inklusief het laatste cijfer), 
-  Zet geheel rechts in het display de letter P (Sematone-Plus). 
De OCTALARM-2 zal nu in een alarmsituatie automatisch de juiste kode naar de Sematone-plus sturen. 
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MELDEN NAAR NUMMERIEKE SEMAFOONS (SEMADIGIT) 
 
In een alarmsituatie zal de OCTALARM-2 automatisch de bij de geaktiveerde ingang behorende boodschap weergeven op het 
numerieke display van de Semadigit. De volgende boodschappen zijn van fabriekswege reeds ingeprogrammeerd:  
 Alarm 1 geeft op de Semadigit de oproepkode 1 
 Alarm 2 geeft op de Semadigit de oproepkode 2 
 Alarm 3 geeft op de Semadigit de oproepkode 3 
 Alarm 4 geeft op de Semadigit de oproepkode 4 
 Alarm 5 geeft op de Semadigit de oproepkode 5 
 Alarm 6 geeft op de Semadigit de oproepkode 6 
 Alarm 7 geeft op de Semadigit de oproepkode 7 
 Alarm 8 geeft op de Semadigit de oproepkode 8 
 Netstoring geeft op de Semadigit de oproepkode 9. 
 
Het kan echter wenselijk zijn om deze alarmboodschappen te wijzigen, vooral wanneer één Semadigit de meldingen van 
meerdere OCTALARMen moet ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld kode 24 betekenen: op bedrijf no. 2 is alarm no. 4 ontstaan. Zie 
voor het wijzigen hiervan blz. 7.10. 
 
 
Instellen van het oproepnummer 
Het instellen van het gewenste semafoonnummer dient als volgt te geschieden: 
-  programmeer het volledige oproepnummer van de Semadigit, waarbij het laatste cijfer een 1 of een 5 moet zijn, afhankelijk 

van het door de PTT afgegeven oproepnummer (zie bijsluiter PTT). 
-  zet geheel rechts in het display de letter D (SemaDigit). 
De OCTALARM-2 zal nu in een alarmsituatie automatisch de geprogrammeerde kodes naar de Semadigit sturen. 
 
 
MELDEN NAAR ALFANUMMERIEKE SEMAFOONS (SEMASCRIPT) 
 
(Alleen OCTALARM-2M) 
In een alarmsituatie zal de OCTALARM-2 automatisch de bij de geaktiveerde ingang behorende boodschap weergeven op het 
alfa-numerieke display van de Semascript. De volgende boodschappen zijn van fabriekswege reeds ingeprogrammeerd:  
 Alarm 1 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 1 
 Alarm 2 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 2 
 Alarm 3 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 3 
 Alarm 4 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 4 
 Alarm 5 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 5 
 Alarm 6 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 6 
 Alarm 7 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 7 
 Alarm 8 geeft op de Semascript de boodschap: ALARM 8 
 Netstoring geeft op de Semascript de boodschap: POWERFAILURE 
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Om de mogelijkheden van de Semascript optimaal te benutten kunnen deze boodschappen eventueel aangepast worden, dit is 
vooral zinvol wanneer één Semascript ook andere meldingen moet kunnen ontvangen. 
Zie voor het wijzigen hiervan blz. 7.11. 
 
Instellen van het oproepnummer 
Het instellen van het gewenste semafoonoproepnummer dient als volgt te geschieden: 
-  programmeer het oproepnummer van de semafooncomputer. Dit is het zelfde nummer dat u dient te kiezen waneer u via een 

modem een oproep naar de Semascript uitvoert. 
-  zet geheel rechts in het display de letter S (SemaScript). 
-  Druk de rechter pijltoets nog eenmaal in. De S staat nu links in het display met daarachter een achtcijferig nummer. 
-  Vul hier het voledige oproepnummer van uw Semascript in. Het laatste cijfer moet hierbij een vier of een acht zijn, afhankelijk 

van de door de PTT afgegeven nummerreeks (zie bijsluiter PTT). 
De OCTALARM-2M zal nu in een alarmsituatie automatisch de geprogrammeerde boodschappen naar de Semascript sturen. 
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WANNEER EEN TELEFONISCHE MELDING MISLUKT IS 
 
De OCTALARM-2 beschouwt een melding als mislukt als: 
-  er geen kiestoon ontvangen wordt, 
-  de telefooncentrale overbelast is, 
-  de opgeroepene in gesprek is, 
-  de opgeroepene niet opneemt, 
-  de melding niet wordt afgesloten met een resetsignaal (bij de standaard instelling RESET ON CALL, zie blz. 7.5), 
-  het apparaat niet binnen 2 minuten teruggebeld wordt (wanneer de RESET ON CALLBACK optie ingesteld is, zie blz. 7.5.). 

In al deze gevallen zal de OCTALARM-2 een nieuwe kiespoging ondernemen naar het volgende ingeprogrammeerde 
telefoonnummer. Zijn er bijvoorbeeld 4 nummers geprogrammeerd dan worden deze om beurten gekozen net zolang totdat het 
apparaat gereset wordt. Wanneer er totaal 15 kiespogingen achter elkaar mislukt zijn dan reset het apparaat zichzelf en komt 
weer in de uitgangspositie terug (PTT voorschrift). 

In de fabrieksinstelling worden alle alarmen naar alle ingestelde telefoonnummers gemeld. Het is echter mogelijk om per 
alarmingang een afwijkende volgorde te hanteren, zie hiervoor blz. 7.8. 
 
 
OPVRAGEN VAN ALARMSTATUS 
 
Met de OCTALARM-2 is het mogelijk om vanaf elk willekeurig telefoontoestel de alarmstatus van het bewaakte objekt op te 
vragen. Hiertoe hoeft men slechts het abonneenummer van de OCTALARM-2 aansluiting te draaien waarna het apparaat na 
enkele belsignalen de lijn zelf bezet en alle op dat moment aanwezige alarmen (ook de reeds geresette of nog niet gemelde 
alarmen) doorgeeft. Deze melding wordt tweemaal achtereen door middel van toonkode (of spraak bij OCTALARM-2S) gegeven 
waarna het apparaat de lijn verbreekt. Wanneer er geen alarm aanwezig is klinkt er een kontinue toon van 5 sec lang. 

Bij aflevering is het apparaat zo ingesteld dat er 10 belsignalen afgewacht worden alvorens een oproep beantwoord wordt. Het is 
echter mogelijk om andere wachttijden in te stellen of deze funktie geheel uit te schakelen, zie blz. 7.7.  
Het instellen van een lange wachttijd heeft als voordeel dat men voldoende tijd heeft om binnenkomende gesprekken normaal te 
beantwoorden via het telefoontoestel, de OCTALARM-2 zal in dit geval niet reageren. 

N.b.  Wanneer de RESET ON CALLBACK optie ingesteld is (zie blz. 7.5.) en het apparaat staat toevallig net te wachten op het 
terugbellen van een andere opgeroepene, dan is het laatst gemelde alarm gereset. 

   Wanneer de RESET ON CALL funktie is ingesteld dan dient dit programma alleen voor het opvragen van de alarmstatus, 
de OCTALARM-2 kan dus niet abusievelijk door een andere opbeller gereset worden. 

 
TESTEN VAN DE NOODACCU 
 
Om te voorkomen dat er geen alarmmeldingen bij een netstoring meer gegeven worden, omdat de ingebouwde noodaccu defect 
is (bijvoorbeeld als gevolg van veroudering) is de OCTALARM-2 voorzien van een zogenaamd batterytest programma. Dit 
programma herinnert de gebruiker er periodiek aan om de accu te testen. Zodra de ingestelde intervaltijd (standaard ingesteld op 
3 maanden, zie blz. 10.1, voor wijzigen hiervan) verstreken is, zal de OCTALARM-2 de aandacht van de gebruiker proberen te 
trekken door de alarmlampjes telkens kortstondig op te laten lichten, terwijl in het display de melding TEST BATTERY verschijnt. 
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Het testen van de accu kan eenvoudig uitgevoerd worden door de netsteker uit de wandcontactdoos te trekken en te controleren 
of de telefonische alarmmelding correct functioneert. Vergeet niet om hierna de netsteker weer aan te sluiten !!. De melding 
zal nu verdwenen zijn. 
 
Ter indikatie: ook bij een verouderde accu dient de OCTALARM-2 minimaal 1 uur op de accu te functioneren. 
 
De melding TEST BATTERY heeft geen invloed op de normale werking van het apparaat, de alarmmeldingen hebben altijd 
voorrang. 
 
INSPREKEN VAN ALARMBOODSCHAPPEN 
 
(alleen OCTALARM-2S) 
De OCTALARM-2S is voorzien van een spraakchip waarmee het mogelijk is om per alarmingang een boodschap van 5 seconden 
in te spreken. Wanneer het apparaat wordt opgebeld of in een alarmsituatie een melding uitvoert naar een telefoontoestel dan 
worden de ingesproken boodschappen uitgezonden in plaats van de toonkodes. 

De ingesproken boodschappen zijn steeds eenvoudig te wijzigen en worden digitaal opgeslagen in geheugenchips waardoor 
geen kwaliteitsverlies optreedt. Door het ontbreken van bewegende delen is de betrouwbaarheid ook op langere termijn 
gewaarborgd. 
 
Opname 
Wanneer de mikrofoon aangesloten wordt aan de achterzijde van het apparaat (aansluiting 16) dan komt de OCTALARM-2S 
automatisch in het opnameprogramma. Op het display wordt de tekst ---RECORD---zichtbaar en alle lampjes zijn gedoofd. 
Wanneer op één van de selektietoetsen (3) gedrukt wordt zal het bijbehorende lampje oplichten en na 1 sec. klinkt er een korte 
pieptoon. Na deze toon kunt u de boodschap luid en duidelijk via de mikrofoon inspreken. Na 5 sec. dooft het lampje ten teken dat 
de opnametijd verstreken is en de ingesproken boodschap wordt nu opgeslagen voor de bijbehorende alarmingang. 
Door deze procedure voor de overige selektietoetsen te herhalen kan voor elke alarmingang een aparte boodschap ingesproken 
worden. Het netstoringsalarm is niet inspreekbaar en wordt alleen gemeld met 9 pieptonen. 
Het wijzigen van een boodschap is onbeperkt mogelijk en zeer eenvoudig: zodra u de bijbehorende selektietoets (3) indrukt wordt 
de nieuwe opname automatisch over de oude heen geschreven. Terugkeren naar het normale alarmmeldprogramma gebeurt 
automatisch wanneer de mikrofoon eruit getrokken wordt.  
 
Let op: als de hoofdzekering (10) losgedraaid wordt zullen de reeds ingesproken alarmboodschappen verloren gaan en na het 
inschakelen opnieuw opgenomen moeten worden. 
 
Weergave 
Het kontroleren van reeds ingesproken boodschappen is mogelijk door op de testtoets (7) te drukken terwijl het apparaat zich nog 
in het opnameprogramma bevindt. Op het display verschijnt nu de tekst ---PLAYBACK--- en wanneer één van de selektietoetsen 
(3) ingedrukt wordt dan spreekt het apparaat de bijbehorende alarmboodschap éénmaal uit. Terugkeren naar het 
opnameprogramma is mogelijk door op de resettoets (8) te drukken. 
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INSTALLATIEVOORSCHRIFT 
 
Alarmkontakten en sensoren 
De OCTALARM-2 wordt standaard geleverd met vier losse sensoren voor plaatsing bij vier afzonderlijke externe alarmkontakten. 
Als extra is een tweede set sensoren leverbaar voor de alarmnummers 5 t/m 8. In dit geval wordt een zelfde set sensoren 
geleverd, echter door de polariteit van de tweede set te verwisselen ontstaan de alarmen 5 t/m 8. Dus sensor 1 wordt sensor 5 bij 
het verwisselen van de aansluitingen, enz. 
Op verzoek kan de OCTALARM-2 ook geleverd worden met een zgn. sensorunit in plaats van acht losse alarmsensoren. De 
sensorunit kan gebruikt worden in situaties waarbij de alarmkontakten zich dicht bij elkaar bevinden, zoals in een centraal 
meldpaneel. Deze unit bevat de acht alarmsensoren en is geschikt voor montage op DIN-rail. 

In de normale gebruikssituatie staat er op de sensorkabel een wisselspanning. Om tijdens het installeren toch de polariteit van 
deze kabel te kunnen bepalen kunt u het apparaat in het installatieprogramma zetten, zie blz. 7.1. De polariteit is nu zoals 
aangegeven in het schema en kan m.b.v. een voltmeter of een spanningszoeker gemeten worden. De OCTALARM-2 zal in deze 
situatie geen signalering geven. 

Het is niet aan te bevelen om meerdere sensoren voor dezelfde alarmmelding te gebruiken!   
 
Dus niet:                 Maar:  
 
 
 
 
 
 
Als beide kontakten gesloten zijn wordt 

alarm 3 gegeven in plaats van alarm 4! 
 
Via PROGRAM NO: 21 van het installatieprogramma (zie blz. 7.3) kunt u per (potentiaalvrij!) alarmkontakt instellen of het een 
maak- of verbreektype betreft. Het is uiteraard aan te bevelen om zoveel mogelijk verbreekkontakten te gebruiken omdat hierbij 
tevens de bekabeling en de sensoren bewaakt worden.   

De koperweerstand van de alarmkabel mag niet meer dan 100Ω bedragen (wandkabel 2 x 0,8 mm: max. kabellengte 1500 m). 

Het sensorcircuit is uitstekend beveiligd tegen kortsluiting en kortstondige spanningspieken, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
overspraak van andere kabels of induktie door blikseminslag (geen direkte inslag). Wanneer er echter langdurig een externe 
spanning aangebracht wordt kunnen de sensoren en het apparaat defekt raken! 
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Externe zoemer of bel 
Via een 5-polige DIN-steker kan een extra alarmbel of zoemer (12V DC) op de OCTALARM-2 aangesloten worden. Deze 
aansluiting kan maximaal 100mA leveren en is volledig bestand tegen kortsluiting. Eventuele zwaardere verbruikers dienen via 
een extra relais gestuurd te worden.  
De volgende door ADESYS aanbevolen zoemers kunnen direkt op het apparaat aangesloten worden: 
- type OLT-313, produceert een hoge konstante toon van 95dB op 1m. afstand bij een stroomopname van 30 mA, 
- type OLT-314, produceert een zeer doordringende variërende toon van liefst 108dB op 1m. afstand bij een stroomopname van 

70mA, en is geschikt voor wandmontage. 
 
 
Telefoonaansluiting 
De OCTALARM-2 kan direkt op elke telefoon kontaktdoos aangesloten worden. Wanneer het eventueel aanwezige 
telefoontoestel op de OCTALARM-2 wordt aangesloten zal in een alarmsituatie eerst het toestel afgeschakeld worden waarna de 
OCTALARM-2 de lijn opnieuw in beslag neemt en de melding uitvoert. 
Kleurcodering telefoonkabel:  
rood = a  
groen= b  
zwart= a'  
geel = b'  
waarbij a en b op het telefoonnet aangesloten worden en a' en b' op het te onderbreken telefoontoestel. Het is sterk af te raden 
om de OCTALARM-2 achter een telefooncentrale aan te sluiten! Bij een algehele netstoring geeft de centrale geen kiestoon 
waardoor de OCTALARM-2 niet meer naar buiten kan bellen! De OCTALARM-2 dient daarom indien mogelijk direkt op de 
buitenlijn aangesloten te worden. 
 
 
FUNKTIESTORINGEN 
 
De OCTALARM-2 is in staat om een groot aantal funktiestoringen in het eigen circuit te detekteren. Zo kan er, wanneer alle 
alarmlampjes tegelijk gaan knipperen, sprake zijn van: 
 -  een sluiting in de kabel naar de alarmsensoren (of een defekte alarmsensor die een sluiting veroorzaakt). 
 -  een van buiten komende spanning op de alarmkabel (geen kortstondige spanningspiek, hier is het apparaat immuun voor). 
  Beide bovenstaande situaties zijn eenvoudig te konstateren; als de alarmkabelkonnektor losgenomen wordt moet de 

signalering stoppen. 
 -  een defekt in het apparaat. 
 
Als één van de bovenstaande storingen optreedt zal de OCTALARM-2 alle alarmen (óók als deze niet geselekteerd zijn) 
doorgeven naar de alarmbel en/of telefoonkiezer ten teken dat het alarmsysteem niet goed meer kan funktioneren. 
De microcomputer wordt bewaakt door een zogenaamde watchdog. Bij een funktiestoring of programmafout in de microcomputer 
stuurt deze 'waakhond' zelfstandig de alarmbel aan, óók als deze niet geselekteerd staat. 
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INSTALLATIEPROGRAMMA'S  
 
Algemeen 
Elke OCTALARM-2 melder wordt van fabriekswege geleverd met een standaard meldprogramma, zie blz. 10.1.  
Het kan echter in bepaalde situaties wenselijk zijn om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer sommige alarmen naar andere 
telefoonnummers gemeld moeten worden, wanneer er verbreekkontakten gebruikt worden op de alarmingang of wanneer de 
alarmbel direkt moet klinken terwijl de telefonische melding nog enige tijd moet wachten. In dit geval is het mogelijk om met behulp 
van het installatieprogramma het standaard meldprogramma aan te passen. De aanpassingen worden door het apparaat altijd 
bewaard, zelfs wanneer de zekering losgedraaid wordt of de ingebouwde akku totaal ontladen is. 

Belangrijk: vermeldt elke zelfgemaakte aanpassing op blz. 10.1 (OVERZICHT INSTELLINGEN) om het overzicht te 
behouden en bedieningsfouten in de toekomst te voorkomen. 
 
Programeren op het apparaat 
Het installatieprogramma wordt als volgt gestart: druk de testtoets in en houdt deze ingedrukt. Na 5 seconden wordt het 
testprogramma afgebroken en verschijnt in het display de melding: PROGRAM NO: ..  U kunt nu een keuze maken uit de 
verschillende meldprogramma's, voor een overzicht van de mogelijkheden zie blz. 10.1. Wanneer u het gewenste 
programmanummer heeft gekozen dan verschijnt de naam van het programma in het display. 
Door nu steeds de rechter pijltoets 3 in te drukken verschijnen achtereenvolgens de huidige instellingen van het programma. Is er 
een instelling die gewijzigd moet worden dan kan met pijltoets 4 steeds een van de overige keuzemogelijkheden zichtbaar 
gemaakt worden. Alle nog niet gekozen mogelijkheden zijn herkenbaar doordat het display gedeeltelijk knippert, de reeds 
gekozen mogelijkheid knippert niet. 

Staat de gewenste nieuwe instelling in het display dan kan deze bevestigd worden door op de entertoets (ofwel testtoets) te 
drukken. Het apparaat laat nu een korte pieptoon horen en het display knippert niet meer ten teken dat de nieuwe instelling 
vastgelegd is in het geheugen. 

Door op de resettoets te drukken verlaat u dit programma, in het display staat opnieuw: PROGRAM NO: .. U kunt nu eventueel de 
overige programma's bekijken en/of wijzigen. Zijn alle wijzigingen aangebracht dan dient u de resettoets vast te houden. Na 3 
seconden verlaat het apparaat het installatieprogramma en is weer gereed voor gebruik. 

Om te voorkomen dat de OCTALARM-2 abusievelijk in het installatie-programma blijft staan is een zogenaamde timeout 
ingebouwd. Wanneer er gedurende 5 minuten lang geen instellingen veranderd zijn dan wordt automatisch het 
installatieprogramma verlaten. 
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Voorbeeld: U wilt de werking van de alarmbel bekijken en zo nodig wijzigen. 
-  Druk op de testtoets en houdt deze ingedrukt. Na 5 seconden gaan alle lampjes uit en verschijnt de vraag: PROGRAM NO: .. 

in het display. 
-  Het alarmbelprogramma heeft nr. 31 (zie blz. 7.4.) dus druk op toets 3 en daarna op toets 1, in het display verschijnt de 

melding: ALARMBELL. 
-  Druk op pijltoets 5. Als de instelling nog niet eerder gewijzigd is (fabrieksinstelling) dan verschijnt op het display: START 

IMMEDIATE. Druk nogmaals op deze toets en er verschijnt: ON TILL DIALRST  (voor een nauwkeurige beschrijving hiervan 
zie blz. 7.5.). 

Stel: u wilt de alarmbel pas na 5 minuten laten starten en alleen laten stoppen wanneer op de resettoets gedrukt wordt. 

-  Druk op pijltoets 6, nu verschijnen om beurten de overige keuzemogelijkheden voor het starten. Laat het display staan op 
de melding: START 5M DELAY (knipperend). 

-  Druk op de entertoets, het apparaat laat een korte piep horen en het display stopt met knipperen. 
-  Druk nu op pijltoets 7 , het display geeft aan: ON TILL DIALRST. 
-  Druk net zolang op pijltoets 8 tot de melding ON CONTINUOUS in het display staat (knipperend). 
-  druk op de entertoets om ook deze nieuwe instelling te bevestigen. 
  Als u nu steeds op pijltoets 9 drukt verschijnen om beurten de nieuwe start- en stopkondities in het display. 
-  Druk op de resettoets om het alarmbelprogramma te verlaten. Op het display staat nu weer: PROGRAM NO: .. Houdt de 

resettoets ingedrukt, na 3 seconden wordt het installatieprogramma verlaten en is het apparaat klaar voor gebruik. 
 
╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 12    ╠════╣BATTERY TEST             ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Het battery-testprogramma herinnert de gebruiker eraan dat het tijd is om de noodaccu van de OCTALARM-2 te testen. Zie blz. 
4.1 voor de werking hiervan. De volgende instellingen zijn mogenlijk: 
 
┌────────────────┐ 
│INTERVAL     OFF        │ 
└────────────────┘ Het testprogramma is uitgeschakeld. 
 
┌────────────────┐ 
│INTERVAL 1 MONTH  │ 
└────────────────┘ Elke maand vraagt de OCTALARM-2 om de accu te testen. 
 
┌────────────────┐ 
│INTERVAL 3 MONTH  │ 
└────────────────┘ Idem, elke 3 maanden. 
 
┌────────────────┐ 
│INTERVAL 6 MONTH  │ 
└────────────────┘ Idem, elke 6 maanden. 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 21    ╠════╣ALARMCONTACTS    ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Hieronder is de werking beschreven van de verschillende instelmogelijkheden voor de alarmingangen ofwel externe 
alarmkontakten. Zie voor het kontroleren en het wijzigen hiervan blz. 7.1. 
 
 
Voor elke alarmingang afzonderlijk kan gekozen worden uit: 
┌────────────────┐ 
│CONTACT 1:   NO     │ 
└────────────────┘(NORMALY OPEN) De bijbehorende alarmingang wordt geaktiveerd door het sluiten van een 

extern (potentiaalvrij!) alarmkontakt. 
 
┌────────────────┐ 
│CONTACT 1:   NC      │ 
└────────────────┘(NORMALY CLOSED) De bijbehorende alarmingang wordt geaktiveerd door het openen van 

het kontakt. 
 
 
Voor alle alarmingangen tegelijk kan gekozen worden uit: 
┌────────────────┐ 
│MEMORY      OFF       │ 
└────────────────┘Wanneer een alarm opgetreden is en na korte tijd verdwijnt dan komt het apparaat weer in de 

uitgangspositie terug, d.w.z. het alarmlampje van de bijbehorende ingang gaat uit en de eventuele melding via telefoon of 
alarmbel wordt direkt afgebroken.  

 
┌────────────────┐ 
│MEMORY       ON       │ 
└────────────────┘Bij een kortstondig opgetreden alarm (langer dan 1 seconde) houdt het apparaat de signalering 

vast en maakt de melding af alsof het alarm nog steeds aanwezig is. Wanneer hierna hetzelfde alarm nogmaals 
kortstondig optreedt dan wordt dit weer opnieuw gemeld, dus ook wanneer het alarmlampje nog steeds brandt. De 
alarmlampjes kunnen alleen gereset worden door, wanneer het alarm verdwenen is, op de resettoets te drukken. 

   Dit programma kan ook gebruikt worden om de OCTALARM-2 te aktiveren via externe druktoetsen (bijv. voor het 
oproepen van de drager van een semafoon). 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 31    ╠════╣ALARMBELL                ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Hieronder is de werking beschreven van de verschillende instel-mogelijkheden voor de interne en de externe alarmbel. Zie voor 
de kontroleren en het wijzigen hiervan blz. 7.1. 
 
Voor het starten van de alarmbel gelden de volgende mogelijkheden: 
┌────────────────┐ 
│START  IMMEDIATE    │ 
└────────────────┘De alarmbel start onmiddellijk na binnenkomst van een  (geselekteerd) alarm. 
┌────────────────┐ 
│START   5M DELAY     │ 
└────────────────┘De alarmbel start 5 minuten na binnenkomst van het alarm. Wanneer binnen 5 minuten de 

resettoets ingedrukt wordt of wanneer het alarm weer verdwijnt (mits het apparaat niet in de geheugenstand staat, zie 
programma nr.21) dan zal de alarmbel niet meer starten. 

┌────────────────┐ 
│START  30M DELAY    │ 
└────────────────┘Idem, na 30 minuten. 
┌────────────────┐ 
│START  DIAL FAIL        │ 
└────────────────┘(START AFTER AUTODIALER FAILURE) De alarmbel start slechts wanneer een telefonische 

melding niet gelukt is, dus na 15 mislukte pogingen. 
 
De keuzemogelijkheden voor het stoppen van de alarmbel zijn: 
┌────────────────┐ 
│ON    CONTINUOUS  │ 
└────────────────┘De alarmbel stopt slechts wanneer op de resettoets gedrukt wordt of wanneer het alarm weer 

verdwijnt (mits het apparaat niet in de geheugenstand staat, zie programma nr. 21). 
┌────────────────┐ 
│ON      FOR 5MIN       │ 
└────────────────┘De alarmbel stopt automatisch na 5 minuten of wanneer binnen deze tijd op de resettoets 

gedrukt wordt. 
┌────────────────┐ 
│ON     FOR 30MIN     │ 
└────────────────┘Idem, na 30 minuten. 
┌────────────────┐ 
│ON  TILL DIALRST       │ 
└────────────────┘(ON TILL AUTODAILER RESET) De alarmbel stopt wanneer de telefoonkiezer gereset wordt. 

(Door een resettoon of door terugbellen, niet na 15 mislukte meldpogingen.) Bij meerdere meldingen tegelijkertijd stopt de 
bel pas wanneer de laatste melding gereset is.  

   Staat de telefoonkiezer uitgeschakeld dan stopt de bel niet. 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 41    ╠════╣AUTODIALER              ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Hieronder is de werking beschreven van de verschillende instelmogelijkheden voor de telefoonkiezer. Zie voor het kontroleren en 
het wijzigen hiervan blz. 7.1. 
 
Voor het starten van de kiezer gelden de volgende mogelijkheden: 
┌────────────────┐ 
│START  IMMEDIATE    │ 
└────────────────┘De telefoonkiezer start onmiddellijk na binnenkomst van een (geselekteerd) alarm. 
┌────────────────┐ 
│START   5M DELAY     │ 
└────────────────┘De telefoonkiezer start 5 minuten na binnenkomst van het alarm. Gedurende deze tijd knippert 

het lampje van de telefoonkiezertoets. Wanneer binnen 5 minuten de resettoets ingedrukt wordt of wanneer het alarm 
weer verdwijnt (mits het apparaat niet in de geheugenstand staat, zie programma nr. 21) dan zal de kiezer niet meer 
starten. 

┌────────────────┐ 
│START  30M DELAY    │ 
└────────────────┘Idem, na 30 minuten. 
 
De keuzemogelijkheden voor het stoppen van de kiezer zijn: 
┌────────────────┐ 
│RESET    ON CALL      │ 
└────────────────┘De kiezer stopt wanneer tijdens de alarmkodeoverdracht een resetsignaal ontvangen wordt, 

afkomstig van een resethandkastje, of de semafoonacceptatietoon. 
┌────────────────┐ 
│RESET   CALLBACK    │ 
└────────────────┘(RESET ON CALLBACK) Het apparaat dient binnen een  
   bepaalde tijd na het verbreken van de verbinding teruggebeld te worden. Deze tijd (de zogenaamde CALLBACKTIME) is 

instelbaar. Na 10 belsignalen (of minder, zie autoanswer funktie hieronder) hoort u nog tweemaal alle alarmkodes, de 
kiezer is nu gereset en weer gereed voor een volgende melding. Wordt het apparaat niet teruggebeld binnen de 
callbacktime dan start de volgende meldpoging. (Wanneer het juist de bedoeling is dat het apparaat ook het volgende 
telefoonnummer kiest, dan natuurlijk niet terugbellen.) 

   Voordeel van deze wijze van resetten: voor meldingen naar een telefoontoestel is geen resethandkastje nodig. Nadeel: de 
alarmafhandeling kan door de extra wachttijd aanzienlijk vertraagd worden terwijl de mogelijkheid bestaat dat de 
OCTALARM-2 binnen deze tijd abusievelijk door een andere opbeller gereset wordt! 
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De volgende wachttijden tussen twee kiespogingen zijn instelbaar: 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME OFF │ 
└────────────────┘ De telefoon kiezer gaat onmiddelijk door met het draaien van het volgende telefoonnummer en 

neemt geen wachttijd in acht. 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME  2M │ 
└────────────────┘ De telefoonkiezer wacht 2 minuten na elke kiespoging alvorens de volgende poging 

ondernomen wordt. 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME  5M │ 
└────────────────┘ Idem, 5 minuten. 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME 15M│ 
└────────────────┘ Idem, 15 minuten. 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME 30M│ 
└────────────────┘ Idem, 30 minuten. 
┌────────────────┐ 
│CALLBACKTIME 60M│ 
└────────────────┘ Idem, 60 minuten. 
 
Voor de eerste kiestoon geldt: 
┌────────────────┐ 
│1stDIALTONE WAIT     │ 
└────────────────┘De kiezer wacht altijd op de eerste kiestoon (de toon die men hoort direkt na het opnemen van 

de telefoonhoorn) alvorens het telefoonnummer gekozen wordt. 
┌────────────────┐ 
│1stDIALTONE SKIP      │ 
└────────────────┘De kiezer wacht niet op de eerste kiestoon, het eerste cijfer wordt direkt gekozen. Alle eventueel 

hierna ingeprogrammeerde kiestonen worden wel altijd afgewacht.  
   Let op: Deze instelling mag alleen gebruikt worden wanneer de OCTALARM-2 aangesloten is op een telefooncentrale die 

geen kiestoon afgeeft wanneer de hoorn opgenomen wordt. 
 
De telefoonnummers kunnen op twee manieren gekozen worden: 
┌────────────────┐ 
│DIAL MODE  PULSE    │ 
└────────────────┘De telefoonnummers worden gekozen door middel van impulskode (IDK). 
┌────────────────┐ 
│DIAL MODE   TONE   │ 
└────────────────┘De nummers worden gekozen door middel van toonkode (TDK). Deze manier van kiezen werkt 

het snelst, maar is niet op alle telefooncentrales mogelijk. Raadpleeg bij twijfel de PTT in uw telefoondistrikt. 
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Het opvragen van de alarmstatus kent de volgende instellingen: 
┌────────────────┐ 
│AUTOANSWER   OFF │ 
└────────────────┘Het apparaat reageert niet op binnenkomende belsignalen. (Uitzondering: wanneer de RESET 

ON CALLBACK optie ingesteld is en het apparaat wacht na een alarmmelding op het terugbellen van de opgeroepene 
dan wordt er toch na 10 belsignalen opgenomen.) 

┌────────────────┐ 
│AUTOANSWER 2RNG│ 
└────────────────┘(AUTOANSWER AFTER 2 RINGS) Na 2  binnenkomende belsignalen neemt de OCTALARM-2 

op en geeft alle op dat moment aanwezige alarmen in toonkode (of spraak) door. 
┌────────────────┐ 
│AUTOANSWER 5RNG│ 
└────────────────┘Idem, na 5 belsignalen. 
┌────────────────┐ 
│AUTOANSWER  10RNG │ 
└────────────────┘Idem, na 10 belsignalen. 
 
Automatisch herhalen is als volgt mogelijk: 
┌────────────────┐ 
│AUTOREPEAT   OFF    │ 
└────────────────┘Telefonische meldingen worden na een gelukte meldpoging niet meer automatisch herhaald. 
┌────────────────┐ 
│AUTOREPEAT   1HR    │ 
└────────────────┘(AUTOREPEAT AFTER 1 HOUR) Wanneer een alarm telefonisch gemeld is en na 1 uur nog 
steeds aanwezig is (of de bijbehorende selektietoets niet uitgeschakeld is) dan wordt de melding herhaald alsof hij opnieuw 
opgetreden is. 
┌────────────────┐ 
│AUTOREPEAT   2HR    │ 
└────────────────┘Idem, na 2 uur. 
┌────────────────┐ 
│AUTOREPEAT   4HR    │ 
└────────────────┘Idem, na 4 uur. 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 42    ╠════╣DIAL SEQUENCE        ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Programma voor het wijzigen van de kiesvolgorde. 
Dit programma kan tevens gebruikt worden om de telefoonkiezer 'nummergekoppeld' te laten kiezen. 

Elke OCTALARM-2 is bij aflevering zo ingesteld dat bij het telefonisch melden van een alarm alle ingestelde telefoonnummers om 
beurten in alfabetische volgorde gekozen worden. Het maakt hierbij niet uit welke ingang geaktiveerd is, alle alarmen gaan altijd 
naar dezelfde telefoonnummers. 

Het kan echter wenselijk zijn om één of meerdere alarmen naar andere telefoonnummers te laten melden of in een andere 
volgorde. Met dit programma is het mogelijk om per alarmingang een keuze te maken uit de lijst van telefoonnummers die in het 
normale meldprogramma ingesteld zijn. 
Het totale aantal in te stellen telefoonnummers blijft hierbij 15 stuks, u kunt nu echter zelf bepalen welke nummers uit deze serie 
gekozen moeten worden bij een bepaald alarm. 

Links in het display staat steeds het nummer van de alarmingang, daarachter staan de letters van de telefoonnummers (die 
ingesteld worden in het normale programma), of een * ter indikatie dat alle ingestelde nummers gekozen worden 
(fabrieksinstelling).  
Het bekijken en wijzigen van de kiesvolgorde werkt hetzelfde als het instellen van de telefoonnummers zelf, dus met gebruik van 
een cursor en de toetsen onder het display.  
 
Voorbeeld:       ┌───────────────────────┐ 
           │ 1: *                     │ 
           │ 2: AB                  │ 
           │ 3: BA                  │ 
           │ 4: *                       │ 
           │ 5: CDEF                 │ 
           │ 6: B                       │ 
           │ 7: AAAABCD           │ 
           │ 8: CCCCCCCCCCCCCCA  │ 
           │ P: *                 │ 
           └───────────────────────┘ 
 
dan werkt de telefoonkiezer als volgt:                
 
Alarm 1:  er worden totaal 15 meldpogingen ondernomen naar alle ingeprogrammeerde telefoonnummers in alfabetische 

volgorde. 
Alarm 2:  eerst wordt nummer A gekozen, volgt er geen reset dan is nummer B aan de beurt. Volgt er weer geen reset dan 

wordt opnieuw nummer A gekozen, enzovoorts. Totaal worden er dus 15 meldpogingen om beurten naar A en B 
ondernomen. 

Alarm 3:  idem, echter hierbij wordt eerst nummer B gekozen en daarna pas A. 
Alarm 4:  zie alarm 1. 
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Alarm 5: de meldpogingen worden ondernomen naar de nummers C,D,E en F tot een maximum van 15. 
Alarm 6:  alle 15 meldpogingen gaan alleen naar nummer B. 
Alarm 7:  eerst wordt 4 maal een meldpoging naar nummer A ondernomen waarna dan pas de nummers B,C en D geprobeerd 

worden. 
Alarm 8:  er worden zoveel mogelijk meldpogingen naar nummer C ondernomen, lukt dit niet dan gaat de 15e en tevens laatste 

poging naar nummer A. (Omdat dit telefoonnummer bijvoorbeeld altijd bereikbaar is.)  
Netstoring: (Powerfailure:) zie alarm 1. 
 
 
ZEER BELANGRIJK!!!! 
 
Wanneer de kiesvolgorde gewijzigd wordt dan zal de werking van de telefoonkiezer op sommige punten afwijken van de 
beschrijving in het eerste deel van deze gebruiksaanwijzing! 
Wij adviseren u dan ook om onderstaande punten aandachtig door te lezen! 
 
-  Wanneer achter elke alarmingang een * staat (fabrieksinstelling) dan worden de verschillende alarmen op volgorde van 

binnenkomst gemeld. Dus wanneer bijvoorbeeld alarm 1 binnenkomt terwijl op dat moment alarm 4 verwerkt wordt dan wordt 
deze eerst afgehandeld, daarna is alarm 1 pas aan de beurt.  

  Treden er meerdere alarmen tegelijk op en moeten ze gemeld worden naar een telefoontoestel dan worden na het kiezen 
van het nummer alle alarmen tegelijkertijd verzonden. Vindt de melding naar de semafoon plaats dan worden ze stuk voor 
stuk verzonden.  

-  Wanneer achter één van de alarmingangen iets anders dan een * staat dan werkt het apparaat volgens het prioriteitsprincipe, 
waarbij de laagste alarmingang de hoogste prioriteit heeft. Dit geldt dan meteen voor alle alarmingangen. Wanneer 
bijvoorbeeld alarm 4 verwerkt wordt en er komt op dat moment alarm 1 binnen dan wordt onmiddellijk de lopende melding 
afgebroken en gestart met het melden van alarm 1. Pas wanneer deze verwerkt is, dus na een reset of na 15 mislukte 
meldpogingen dan wordt het meldprogramma voor alarm 4 hervat.  

  Treden er meerdere alarmen tegelijk op en moeten ze toevallig naar hetzelfde telefoonnummer gemeld worden dan worden 
ze toch afzonderlijk verzonden. 

-  Wanneer u met veel verschillende telefoonnummers werkt en per alarmingang een klein aantal nummers ingevuld heeft dan 
bestaat het risico dat u, eenmaal in het normale programma aangekomen, ooit een of meerdere telefoonnummers verwijderd 
die toevallig bij dezelfde alarmingang behoren. Hierdoor is het mogelijk dat de OCTALARM-2 niet meer in staat is om nog 
een telefonische melding voor deze ingang uit te voeren, zonder dat dit direkt merkbaar is omdat de andere ingangen nog 
wel van geldige nummers voorzien zijn! 

  Ook wanneer u besluit in het normale programma een telefoonnummer aan de bestaande lijst toe te voegen dan dient u 
uiteraard in programma 42 bij elke alarmingang waar geen * achter staat dit nieuwe nummer kenbaar te maken (indien 
nodig). 

 
 
Om bovenstaande redenen adviseren wij dringend om alle wijzigingen die aangebracht worden in het standaard programma te 
vermelden op het daartoe bestemde overzicht op blz. 10.2. 
Men heeft zo altijd een duidelijk naslagwerk bij de hand en voorkomt hiermee vergissingen in de toekomst! 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 51    ╠════╣SMDIGIT  MESSAGE  ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Programma voor instellen van alarmboodschappen naar numerieke semafoons (Semadigit) 
Elke OCTALARM-2 melder is bij aflevering zo ingesteld dat bij alarmmeldingen naar de PTT Semadigit automatisch het 
bijbehorende alarmnummer in het display van de semafoon verschijnt. Dus wanneer alarm 3 optreedt dan zal de Semadigit ook 
een 3 op het display laten zien. 
Het kan echter wenselijk zijn om deze alarmboodschappen te wijzigen, vooral wanneer één Semadigit de meldingen van 
meerdere OCTALARMen moet ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld kode 24 betekenen: op bedrijf no. 2 is alarm no. 4 ontstaan. 
 
Links in het display staat steeds het nummer van de alarmingang, daarachter staat de te melden boodschap. Na ingang 8 
verschijnt een P, hierachter staat de boodschap die verzonden wordt bij een netstoring (Powerfailure). 
Het bekijken en wijzigen van deze boodschappen (van maximaal 14 cijfers) werkt hetzelfde als het instellen van de 
telefoonnummers, dus met gebruik van een cursor en de toetsen onder het display. 
 
De ingestelde alarmboodschappen gelden alleen voor de Semadigit-meldingen, dus niet voor andere semafoontypes. De 
OCTALARM-2 kan uiteraard naar meerdere Semadigits melden, de boodschap is echter ingangsafhankelijk en dus voor alle 
Semadigits gelijk. 
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╔════════════════╗         ╔════════════════╗ 
║PROGRAM NO: 52    ╠════╣SMSCRIPT MESSAGE ║ 
╚════════════════╝         ╚════════════════╝ 
 
Programma voor instellen van alarmboodschappen naar alfanumerieke semafoons (Semascript of 
Informat) 
Elke OCTALARM-2M melder is bij aflevering zo ingesteld dat bij meldingen naar de PTT Semascript automatisch het 
bijbehorende alarmnummer in het display van de semafoon verschijnt. Dus wanneer alarm 3 optreedt dan zal de Semascript ook 
"ALARM 3" op het display laten zien. 
Door de uitgebreide tekstweergavemogelijkheden van de Semascript zal het echter vaak wenselijk zijn om deze alarmteksten te 
wijzigen, vooral wanneer één Semascript de meldingen van meerdere OCTALARMen moet ontvangen. 
 
Links in het display staat steeds het nummer van de alarmingang, daarachter staat de te melden tekst. Na ingang 8 verschijnt een 
P, hierachter staat de tekst die verzonden wordt bij een netstoring (Powerfailure). 
Het bekijken en wijzigen van deze teksten (van maximaal 40 karakters incl. eventuele spaties) werkt hetzelfde als het instellen van 
de telefoonnummers, dus met gebruik van een cursor en de toetsen onder het display. De volgende karakters zijn instelbaar: 
-  de hoofdletters A-Z, de kleine letters a-z en spaties, 
-  de cijfers 0-9 
-  de tekens ^$@%#|_"'`<>{}[]()&=/*+-;:?!, en . 
Om het instellen van de teksten te versnellen worden bij het vasthouden van de middelste pijltoetsen alleen de hoofdletters 
getoond, wanneer op de gewenste letter gestopt wordt en de pijltoets nogmaal wordt ingedrukt dan verschijnt de bijbehorende 
kleine letter. 
 
Het is mogenlijk de OCTALARM-2 (m.b.v. een als optie verkrijgbare RS-232 kabel) vanuit een PC volledig te programmeren. 
Deze manier van instellen werkt het snelst en is zeker aan te bevelen in situaties waarbij regelmatig wijzigingen in 
alarmboodschappen en/of telefoonnummers voorkomen. 
 
De ingestelde alarmboodteksten gelden alleen voor de Semascript-meldingen, dus niet voor andere semafoontypes. De 
OCTALARM-2M kan uiteraard naar meerdere Semascripts melden, de boodschap is echter ingangsafhankelijk en dus voor alle 
Semascripts gelijk. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES  
 
ALARMINGANG 
 
- Alarmkontakten :      maak of verbreek (potentiaalvrij).  
- Meetspanning :       5-13V, 10Hz. 
- Alarmkabel :        2-aderig zonder afscherming voor acht alarmkontakten. Kabelweerstand max. 100 Ω. 
             (kabellengte max. 1500 m bij 2 x 0,8 mm) 
- Alarmsensor :       ingegoten kunststof behuizing met twee faston aansluitingen 6,3 mm en gat 4,5 mm voor 

bevestiging.  
             Afmetingen 40x15x25 mm (lxbxh).  
- Sensorunit :        Voor montage op DIN-rail, bevat 8 alarmsensoren. Aansluiting d.m.v. schroefklemmen.  
             Afmetingen 75x22x100mm (lxbxh).  
- Externe zoemer :      12 VDC, max. 100 mA, uitgang kortsluitvast. 

 
TELEFOONKIEZER 
 
- Telefoonnummers :     15 nummers van max 13 cijfers (exkl. eerste kiestoon, 
             inkl. overige kiestonen). 
             Instelbaar d.m.v. LCD-display en cursortoetsen. 
             Kiesvolgorde vrij te programmeren. 
- Kiestoondetektie :      frequentie 100-550 Hz, 
             gevoeligheid 60 +/- 20 mV uit 600-800Ω, 
             wachttijd max. 20 sec. 
- Impulskiezen :       impulsduur 61,5 +/- 1,5 ms, 
             periodeduur 100 +/- 1 ms, 
             cijferpauze 1 sec +/- 1%. 
- Toonkodekiezen :      toon tijdsduur 100 +/- 10 ms, 
             pauze tijdsduur 100 +/- 10 ms, 
             zendnivo hoge groep -9 +/- 2 dB in 600 Ω, 
             zendnivo lage groep -11 +/- 2 dB in 600 Ω, 
             frequentie afwijking max. 1%. 
- Alarmkode-overdracht:    zendnivo max. -10 dB in 600 Ω, 
             totale zendduur max. 120 sec. 
- Reset :          via resettoets, terugbellen, vanuit resethandkastje,  
             na 15 oproeppogingen of ontvangst semafoonacceptatietoon 1550-1650 Hz. 
- Beltoondetektie :      frequentie 25-50 Hz, 
             gevoeligheid 20-30 Veff, 
             beltoon tijdsduur min. 100 ms, 
             pauze tussen 2 beltonen max. 10 sec. 
 8.1 



- Aardsymmetrie :      min. 50 dB (300-3400 Hz). 
- Echodemping :       min. 14 dB (300-3400 Hz). 
- Gelijkstroomweerstand:    max. 170 Ω bij 0-80 mA. 
- Aansluitfaktor :       1,0 
- PTT toelatingsnr.:      NL 87112701. 
 
 
ALGEMEEN 

- Voeding :         220 V (15%), 50/60 Hz.  
- Stroomverbruik :      4 tot 8 W.  
- Noodstroomvoorziening :   onderhoudsvrije loodakku 12V/2Ah, wordt automatisch opgeladen. Signalering bij netstoring en 

lege akku. Gangreserve 5 tot 10 uur. 
- Veiligheid :         volledig geïsoleerde behuizing, isolatiespanning PTT t.o.v. netspanning en alarmingang 3750 

Veff (1 min). 
- Afmetingen :        260x250x66mm (bxdxh).  
- Gewicht :         2300 g.  
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OVERZICHT INSTELLINGEN  
 
                     ┌── fabrieksinstelling 
                     │   ┌ gewijzigd in 
                     │   │ zie blz. ─┐ 
┌────────────────┐      │   │ │ 
│PROGRAM NO: 12    │ 
└────────────────┘ BATTERY TEST         
     INTERVAL  OFF        -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.2 
    INTERVAL    1 MONTH       -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    INTERVAL   2 MONTH       -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    INTERVAL   3 MONTH       «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    INTERVAL   6 MONTH       -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
┌────────────────┐ 
│PROGRAM NO: 21    │ 
└────────────────┘ ALARMCONTACTS         
     CONTACT 1: NO/NC     NO  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.3 
    CONTACT 2: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 3: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 4: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 5: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 6: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 7: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CONTACT 8: NO/NC        NO   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

    MEMORY       OFF          «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    MEMORY        ON          -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
┌────────────────┐ 
│PROGRAM NO: 31    │ 
└────────────────┘ ALARMBELL 
    START  IMMEDIATE       «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.4 
    START   5M DELAY         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    START  30M DELAY         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

    START  DIAL FAIL          -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    ON    CONTINUOUS         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    ON      FOR 5MIN          -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    ON     FOR 30MIN          -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    ON  TILL DIALRST          «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
 
 10.1 



                     ┌────── fabrieksinstelling 
                      │   ┌───── gewijzigd in 
                      │   │ zie blz.   ─┐ 
┌────────────────┐        │   │ │ 
│PROGRAM NO: 41    │ 
└────────────────┘ AUTODIALER 
    START  IMMEDIATE       «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.5 
    START   5M DELAY         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    START  30M DELAY         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
    RESET    ON CALL          «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    RESET   CALLBACK         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

    CALLBACKTIME OFF      -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.5 
    CALLBACKTIME  2M         «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CALLBACKTIME  5M         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CALLBACKTIME 15M         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CALLBACKTIME 30M         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    CALLBACKTIME 60M         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
    1stDIALTONE WAIT       «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.6 
    1stDIALTONE SKIP          -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
    DIAL MODE  PULSE         «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    DIAL MODE   TONE         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
    AUTOANSWER   OFF        -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOANSWER  2RNG        -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOANSWER  5RNG        -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOANSWER 10RNG        «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
    AUTOREPEAT   OFF         «   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOREPEAT   1HR         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOREPEAT   2HR         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    AUTOREPEAT   4HR         -   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2 



 
                     ┌────── fabrieksinstelling 
                      │   ┌───── gewijzigd in 
                      │   │ zie blz.   ─┐ 
┌────────────────┐        │   │ │ 
│PROGRAM NO: 42    │ 
└────────────────┘ DIAL SEQUENCE 
    1:                *   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.8 
    2:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    3:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    4:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    5:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    6:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    7:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    8:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    P:                 *    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
┌────────────────┐ 
│PROGRAM NO: 51    │ 
└────────────────┘ SMDIGIT MESSAGE 
    1:                1   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.10 
    2:                 2    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    3:                 3    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    4:                 4    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    5:                 5    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    6:                 6    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    7:                 7    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    8:                 8    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    P:                 9    ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 
┌────────────────┐ 
│PROGRAM NO: 52    │ 
└────────────────┘ SMSCRIPT MESSAGE 
    1:             ALARM 1  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 7.11 
    2:              ALARM 2   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    3:              ALARM 3   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    4:              ALARM 4   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    5:              ALARM 5   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    6:              ALARM 6   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    7:              ALARM 7   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
    8:              ALARM 8   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
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