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Inschakelen/Uitschakelen
Inschakelen
Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:
1. Toets #
2. Toets uw PIN code in ****
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 het rode slot rechts op het paneel rood branden. Na
verloop van tijd zal het gehele display uitgaan.

Uitschakelen
Ga het pand binnen
U hoort een onderbroken inloopzoemer.
Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:
1. Toets #
2. Toets uw PIN code in ****
Wanneer het gebied is uitgeschakeld, laat het systeem zien of er nog storingen actief zijn of overige
belangrijke meldingen, het paneel zal nu terug gaan naar beginscherm (GlowingSolutions en
telefoonnummer) .
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Uitschakelen na alarm
Mocht er een alarm optreden wanneer het systeem ingeschakeld staat, dan zullen de flitser en sirene
van het systeem geactiveerd worden.
In een alarmsituatie gaat het rode slotje naast de display aan en zal de display opgelicht blijven.
Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen;
1. Druk #
2. Toets uw PIN code ****
Het systeem geeft aan:
Alarm opgetreden
toets <>

Alarm Geheugen <>
Scroll voor

Door middel met de <> toetjes kunt u scrollen en zal de locatie van het alarm worden weergegeven
b.v. MC Entree. Indien er meer alarmen zijn zullen er ook meerdere zones worden weergegeven.
Door op # te drukken zal u het scherm verlaten.
Doormiddel van *3 kunt u de alarmen blijven inzien. Deze zullen gereset worden na een
in/uitschakeling.
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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 “Veilig Systeem Voor Inschakelen”. Door middel van <> toetsen
kunt u scrollen voor open zones.
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 “* 1” en geef je pincode in.
Het display geeft aan:
Zone Overbrug <>
(*) om te overbr

Door middel van de <> toetsen kunt u nu de juiste zone selecteren.
Ga naar de desbetreffende zone, alleen zones die zijn ingeschakeld voor overbrugging worden
weergegeven. Druk op [*] om de zone te onderdrukken. “B” verschijnt op het display om aan te
geven de zone wordt onderdrukt. Als een zone open is, verschijnt er “O” op het display. Wanneer
een open zone wordt onderdrukt, wordt de “O” vervangen door “B”. Om een onder drukte zone te
wissen, herhaalt u de bovenstaande procedure. De “B” verdwijnt van het display wat aan geeft dat
de zone niet langer wordt onderdrukt.
Druk op “#” op het menu te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu. 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.
* Let op *
<>
Overbrug actief
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Wijzigen gebruikerscode
Voor het wijzigen van een code moet de HOOFDCODE worden ingevoerd.
Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode
In het display verschijnt de tekst:
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)
G

Scroll met <> toetsen naar de juiste gebruiker en druk op *
Toets (*) voor <>
Gebruikerscode

Toets nogmaals op * om de pincode aan te passen. 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.
Door meermaals op “#” te drukken komt u weer terug op het begin scherm. U kunt nu in en
uitschakelen doormiddel van de nieuwe PIN-code
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Toevoegen gebruiker
Voor het toevoegen van een gebruiker moet de HOOFDCODE worden ingevoerd.
Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode
In het display verschijnt de tekst:
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)
G

Scroll met <> toetsen naar een vrije gebruiker (rechts onderin staat een - ) en druk op *:
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)
-

Toets nogmaals op * u heeft nu de mogelijkheid om een aantal dingen aan te passen. Door middel
van de <> toetsen kunt u door het menu heen
01>Gebruikerscode;
Druk op “*” om de pincode toe te voegen. 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. Als een PIN-Code met succes gewijzigd is zal u weer terug in het gebruikersmenu komen.
05>Gebruikerlabels
Als u op “*”drukt kunt u de naam aanpassen. (1=ABC, 2=DEF, 3=etc. 0=leeg veld).
Nadat de naam is aangepast drukt u op “#”
04>Partitie Toekennen;
Als u op “*” drukt een partitie Toekennen (gebied).
Indien u meerdere gebieden heeft binnen uw alarmsysteem kunt u hier aangeven welke partitie de
gebruiker mag in en uitschakelen.
Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “#” tot u terug bent bij het beginscherm

Versie 2.0

pag. 7

Verwijderen gebruiker
Voor het verwijderen van een gebruiker moet de HOOFDCODE worden ingevoerd.
Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode
In het display verschijnt de tekst:
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)
G

Scroll met <> toetsen naar de gebruiker die verwijderd dient te worden en druk op *:
Toets (*) voor <>
Gebruikerscode

Door nu tweemaal op “*” te drukken Zal de code worden verwijderd, waarna u terug keert naar het
vorige scherm. De markering wordt gewijzigd in – van P
Opmerking: Elke proximity tags die is gekoppeld aan verwijderde gebruikerscodes moet opnieuw
worden aangemeld.
Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “# ” tot u terug bent bij het beginscherm.
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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
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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