Handleiding
ATS ADVANCED

Glowing Solutions

Inhoudsopgave
Inschakelen/Uitschakelen ....................................................................................................................... 2
Inschakelen .......................................................................................................................................... 2
Uitschakelen ........................................................................................................................................ 2
Uitschakelen na alarm ............................................................................................................................. 3
Inschakelen lukt niet (controleren van Zones) ....................................................................................... 4
Overbruggen van ingangen ..................................................................................................................... 5
Wijzigen gebruikerscode ......................................................................................................................... 6
Toevoegen gebruiker............................................................................................................................... 7
Verwijderen gebruiker............................................................................................................................. 8

Versie 2.0

pag. 1

Inschakelen/Uitschakelen
Inschakelen
Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:
1. Toets x
2. Toets uw PIN code in ****
3. Druk op de middelste toets (zie afbeelding)

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn. Verlaat u het
pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooproute.
Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat de led onderop het paneel rood branden.

Uitschakelen
Ga het pand binnen
U hoort een onderbroken inloopzoemer.
Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:
1. Toets X
2. Toets uw PIN code in ****
3. Druk op de onderste toets (zie afbeelding)

Wanneer het gebied is uitgeschakeld, gaat de rode LED onderop het paneel uit. Vervolgens laat het
systeem zien of er nog storingen actief zijn of overige belangrijke meldingen, het paneel zal nu terug
gaan naar de datum en tijd.
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Uitschakelen na alarm
Mocht er een alarm optreden wanneer het systeem ingeschakeld staat, dan zullen de flitser van het
systeem geactiveerd worden.
In een alarmsituatie gaat de rode LED onderop het bediendeel en de alarm-LED bovenop het
bediendeel knipperen.
Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen;
1. Druk X
2. Toets uw PIN code ****
3. Druk op de onderste toets (zie afbeelding)

Het systeem geeft aan:
INFO
Alarmen

1> (ZONE NAAM)
Alarm

In het eerste scherm word het type alarm weergegeven. In dit geval een inbraakalarm. In het tweede
scherm word de locatie van het alarm weergegeven. Hier word een beschrijving van de zone
weergegeven welke is terug te vinden in het zoneoverzicht. BV. MC Entree. De tweede regel geeft
aan of er meer alarmen zijn. Druk op de toets “uitschakelen” om de alarmen te bevestigen.
Alle alarmen moeten worden bevestigd. Een teller geeft tijdens het bevestigen van het alarm het
aantal openstaande alarmen aan dat nog moet worden bevestigd. Als u dit niet doet na het
uitschakelen van het alarm, word u hierom gevraagd voordat u de volgende keer het alarm wil in- of
uitschakelen, totdat alle alarmen bevestigd zijn.
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Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)
Op het moment dat je het alarmsysteem in probeert te schakelen en dit lukt niet, zal er een melding
in het display naar voren komen van een “verstoorde” ingang. Met andere woorden, een ingang
welke nog in alarm staat.
Wanneer dit gebeurd zal het display ook laten zien welke zone dat is, zodat je deze kunt controleren.
1> Ing verstoord
Ingang 1

Is het een deurcontact (MC), dan kan het zijn dat de deur nog open / op een kier staat, waardoor het
MagneetContact niet aansluit. Controleer hierop.
Is het een bewegingsmelder (PIR), dan kan het zijn dat hier een object voor staat OF heeft gestaan. Er
is in de afgelopen tijd gebleken dat er bij diverse installaties in de uitgeschakelde toestand, melders
van het beveiligingssysteem worden afgeplakt met tape, of er word een object voor geplaatst. Dit
heeft als doel om in de nacht zonder gedetecteerd te worden het pand te betreden.
Voor openbare ruimten hebben we daar een oplossing voor, zogenaamde “anti-mask” melders. In
gewoon Nederlands, betekend dit “anti afdek” melders.
Ze geven een melding wanneer de melder het zicht wordt ontnomen. Op het moment dat dit gebeurt
komt de melder in alarm, ook als de melder weer zicht heeft.
Wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld is, zal je hier niets van merken, een melder mag dan
immers in alarm komen (door beweging)
Belangrijk:
Houd een vrije afstand van minimaal 1 meter aan tussen de melder en andere objecten.
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Overbruggen van ingangen
Mocht het nodig zijn dat een bepaalde ingang uitgeschakeld moet worden door het systeem dan kan
deze overbrugd worden. Een overbrugging vind altijd plaats voor een inschakeling. Dus wanneer je
een ingang overbrugd en het systeem word in- en later uitgeschakeld, dan gaat de overbrugging op
die specifieke zone eveneens weg.
Wanneer je een ingang wilt overbruggen, doe je het volgende;
Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”
ga naar het menu “ingang opties” en druk op “enter”
vervolgens naar het menu “ing overbrug” en druk op “enter”
Het display geeft aan:
1> (zone/ingang naam)
Uit overbrugd

Dit betekend dat ingang 1 op dit moment nog niet overbrugd is.
Als je een andere ingang wilt overbruggen, gebruik dan de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om
door de ingangen te bladeren.
Als de juiste ingang in het display staat, druk dan op “Enter”.
Vervolgens komen er haakjes rond de optie >uit overbrug< te staan, je kunt met de pijltjestoetsen
omhoog en omlaag de status van de ingang wijzigen, naar >overbrugd<
Bevestig dit met een “enter”
Druk vervolgens meermaals op “X” om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd.
Op dit moment is de ingang overbrugd. Om het systeem vervolgens in te schakelen, zal het systeem
informatie geven over de toestand waar het in staat voordat het gaat inschakelen. Dit moet
bevestigd worden met een “enter” toets.
Druk nu op enter, en het systeem gaat inschakelen!
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Wijzigen gebruikerscode
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u uw eigen PIN-code wijzigen met menu 5.
Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”.
Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 5> instellingen en druk op “enter”
Indien u de rechten heeft op uw eigen PIN-code te wijzigen zult u onderstaand menu zien;
1> PIN-Code
2> SMS&Spraak

Druk vervolgens 2 maal op “Enter” u kunt nu een 4 cijferige PIN-code intoetsen gevolgd door “enter”
PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden.
Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.
Er word nu gevraagd om de PIN-code nogmaals in te voeren. Na nogmaals uw nieuwe PIN-code
ingevoerd te hebben drukt u op “enter”. Onderstaand bericht zal weergegeven worden:
INFO
PIN gewijzigd

Druk vervolgens meermaals op “X” om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd. U kunt nu in en
uit schakelen doormiddel van uw nieuwe PIN-code
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Toevoegen gebruiker
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker toevoegen via menu 7
Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”.
Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 7> Gebruikers en druk op “enter”
Door nogmaals op “enter” te drukken zal er een nieuwe gebruiker worden toegevoegd.
Modus toevoeg.
>Manueel<

Druk nogmaals op “enter” om de nieuwe gebruiker toe te voegen
De nieuwe gebruiker krijgt de standaardnaam “Gebruiker N” en wordt aan het einde van de
gebruikerslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgegevens voor de nieuwe gebruiker bewerken.
U heeft nu de mogelijkheid om aantal dingen aan te passen, door middel van de pijltjes bladert u
door het menu heen;
01>De gebruikersnaam;
Als u op “enter” drukt kunt u de naam aanpassen. (1=abc, 2=def, 3=etc., 0=leeg veld)
Nadat de naam is aangepast druk u op “enter”
02>PIN-Code;
Als u op “enter” drukt kunt u de pincode wijzigen.
Druk nogmaals op enter en geef een nieuwe PIN-code in. Druk vervolgens op “enter” en herhaal de
nieuwe PIN-code en sluit af met “enter”.
PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden.
Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.
Nadat de pin gewijzigd is drukt u op ”X” om terug te gaan.
06>Gebr Groepen;
Als u op “enter” drukt kunt u de gebruikers groep wijzigen.
Druk nogmaals op “enter” er word nu gevraagd aan welke groep u de gebruiker wilt toevoegen.
Selecteer de gebruikersgroep en druk op “enter” Druk vervolgens op “X” om terug te gaan
LET OP BIJ TOEVOEGEN GEBRUIKER DIENT ALTIJD EEN GEBR. GROEP AANGEGEVEN TE WORDEN!!
Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “X” tot u terug bent bij de Datum/Tijd.
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Verwijderen gebruiker
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker verwijderen via menu 7
Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”.
Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 7> Gebruikers en druk op “enter”
Hier ziet u een lijst met alle gebruikers. Door middel van de pijltjestoets selecteert u de juiste
gebruiker en druk op “enter”
Ga met de pijltjestoetsen naar 10> Gebr Wissen en druk op “enter” toets eenmaal op laag en
vervolgens op “enter”
INFO
Gebr gewist

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “X” tot u terug bent bij de Datum/Tijd.
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Zonelijst
=Zone

Omschrijving

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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Contact
Glowing Solutions B.V.
Industrieweg 5
7944 HT Meppel
Algemeen contactadres: info@glowing-solutions.nl
Telefoonnummer: (+31) 085 – 401 64 04
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www.Glowing-Solutions.nl
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