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Inleiding 
In dit document de FireAngel LEAD630 diagnostic cable toegelicht. 

De benodigde software kan hier gedownload worden. Zonder deze software zal de diagnostic cable 

LEAD630 niet functioneren. 

Op de volgende pagina staat een stappenplan hoe de kabel te gebruiken. 

Het is aan te raden per melder te noteren waar deze gemonteerd was zodat als er bijvoorbeeld vaak 

een alarm door een melder is gegeven men nog weet waar deze bevestigd was. 

Overzicht startscherm 

 
Pijl A: “Download”-knop 

Pijl B: Progressiebalk 

Pijl C: Uitgelezen huidige waarde  

Pijl D: Uitlezen huidige problemen  

Pijl E: Invoeren batchcode en referentie   

Pijl F: Geschiedenis-tabblad 

Pijl G: Bestand opslaan  
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https://www.qualitycreations.nl/swdownload/#downloads-ST630-Diagnostic-Software


Gebruikershandleiding LEAD630 diagnostiekkabel 

Pagina 2 van 4 
 

Stappenplan melders diagnosticeren 

Voorbereiding 

1. Lead koppelen aan computer en geactiveerde melder 

Leer de W2-module uit en haal deze uit de melder. 

 

Activeer vervolgens de melder. 

 

WST-, ST-, WHT- of HT630 activeren 

 
Het indrukken van dit klepje activeert de batterij. 

Dit kan met het schuifje dat aan de LEAD630 

verbonden zit.  

 

Let op! Druk het klepje NIET door, hierdoor kan 

de melder niet meer gedeactiveerd worden. 

WSM-, SM-, WHM- of HM-melder activeren 

 
Het indrukken van dit pinnetje activeert de 

melder. Dit kan bijvoorbeeld met een halve (om 

ook nog ruimte te houden voor de connector) 

bodemplaat.  

  

2. Programma openen  

Startscherm  

 

Uitlezen 

3. Gegevens downloaden 

Druk op de “Download”-knop.(Pijl A) 

 

De groene balk geeft de progressie van het downloaden weer. (Pijl B) 

Soms krijgt men een “Communication error”, dit kan de volgende oorzaak 

hebben:  

• De LEAD630-kabel is niet goed aangesloten 

• De melder is niet geactiveerd 

• De melder is “dood” 

Controleer deze onderdelen en probeer het opnieuw. 
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4. Huidige status  

Na het downloaden worden de huidige status weergegeven. 

 

Pijl C geeft de huidige waarden aan. 

 

Pijl D geeft aan of de melder problemen heeft. 

 

In dit voorbeeld is het probleem de “Radio module battery”. Ter 
verduidelijking is dit aangeven met de rode pijl. 

 

Let op! Ook wanneer hier geen problemen weergegeven worden dient de 

geschiedenis uitgelezen te worden. 

5. Geschiedenis uitlezen 

Selecteer eerst het “History”-tabblad. (Pijl F) 

 

Druk vervolgens op de “Download”-knop. (Pijl A)  

 

De groene balk geeft de progressie van het downloaden weer. (Pijl B) 

 

 

 

6. De geschiedenis weergeven 

Na het downloaden wordt de geschiedenis van de melder weergegeven. 

 

Alarmgeschiedenis (Pijl 1)  

Dit voorbeeld heeft twee keer een “AC Smoke alarm” gegeven.  

 

De “Source” is een identieke code waaraan een melder in een netwerk 

herkent kan worden. Deze code staat niet op de melder en is alleen via de 

LEAD630 te achterhalen. Alarmen van andere melders in het netwerk 

worden dus ook weergegeven. Als “local” wordt aangegeven is het de 

melder die nu uitgelezen wordt die de alarmen heeft gedetecteerd. 

 

Wanneer dezelfde melder vaak alarm geeft, controleer deze op vervuiling 

en op de juiste plaatsing (hangt de melder bijvoorbeeld dicht bij een 

badkamer, door stoom zal de melder mogelijk ongewenst alarm geven.  

 

Let op! Alarmmeldingen opzicht zijn geen reden voor garantie. 

 

Foutgeschiedenis (Pijl 2)  

Dit voorbeeld heeft een probleem met de “Smoke alarm low battery”. 
 

Let op! Wanneer de melder foutmeldingen (Faults) heeft dient deze 

vervangen te worden 
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Opslaan 

7. Gegevens invullen 

Voordat het bestand opgeslagen kan worden moet eerst de geschiedenis 

uitgelezen zijn en moet de batchcode (Pijl 3) en de referentie (Pijl 4) 

ingevuld zijn. 

 

De batchcode staat op de achterkant van de melder. 

Vul de referentie al volgt in: “Klant – projectnaam”.  
 

8. Druk op print of “Ctrl + P” 

Via het kopje “File” kan de “Print”-knop gevonden worden. (Pijl G) 

Of druk op het toetsenboard “Ctrl + P” in. 

 

9. Print naar Pdf 

Klik bij printernamen op “Microsoft Print to PDF”. Vervolgens kan het  
pdf-bestand op een plek naar keuze opgeslagen worden. 

 

Geef het bestand een herleidbare naam zoals: 

“Productnaam_Batchcode_Foutmelding/geen-fout.pdf” 

 

Bij meerdere producten met de zelfde batchcode kan een stikker of post-

it op de melders geplakt worden. Gelieve NIET op de melder te schrijven. 

10. Resultaat 

Stuur de uitdraai mee bij een garantieaanvraag waarbij duidelijk moet 

zijn welke print bij welke melder hoort. 

 

 

Succes met het uitlezen! 

 

Mail bij evnetuele vragen naar info@qualitycreations.nl of  

bel naar 015 369 3965. 
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