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Inschakelen/Uitschakelen
Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Voor u inschakelt controleer of het

in het display staat

1. Toets uw PIN code in ****
2. Druk

voor het inschakelen

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn. Verlaat u het
pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooproute. U ziet ook het
knipperen tijdens het
aftellen.
Wanneer hij is ingeschakeld, ziet u het
continu in het display branden.

Uitschakelen
Ga het pand binnen
U hoort een onderbroken inloopzoemer.
Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:
1.

Toets uw PIN code in ****

2.

Druk op de

of

toets

Wanneer het gebied is uitgeschakeld, gaat de rode LED onder het lcd scherm uit.
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 samen met het
knipperen.
Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen:
Toets uw PIN code ****
Druk op de toets

of

Het systeem geeft aan:
(zone naam )
Alarm

Na dat u uw alarm heeft uitgeschakeld, ziet u welke zone in alarm is gegaan.
Verder kunt u de alarmen terug vinden in het logboek. Het logboek kunt u weer vinden op de
volgende manier.

U drukt

vervolgens toets uw gebruikers code in, door te bevestigen met

U gaat vervolgens met behulp van de 2 pijl toetsen zoals hier staat
om zo het logboek te vinden.
Als u bij het logboek bent drukt u op

of
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kunt u door het menu lopen
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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 (zone-naam) alarm . Met andere woorden, een zone welke
nog in alarm staat.
Wanneer dit gebeurd zal het display ook laten zien welke zone dat is, zodat je deze kunt controleren.
Ook zie je aan de hand van het
of je wel kunt inschakelen. Als hij er niet staat zijn niet alle
zones in rust. Als hij in rust staat geeft hij het volgende in het display aan:
Hoe je kunt inschakelen!
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Als hij niet in rust is kan het een deurcontact (MC) zijn, dan kan het zijn dat de deur nog open of op
een kier staat, waardoor het deurcontact (MC) 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

toets en geef je pincode in, gevolgd door

Ga in het menu naar “ activiteiten” en druk op

of

of

Vervolgens naar het menu “ overbrug” en druk op

of

Vervolgens druk je op zones. Dan kun je er voor kiezen om een zone “eenmalig” te overbruggen,
“overbrug resetten”, “overbrug weghalen” of een zone permanent te overbruggen “perm. Overbrug”
Dan zie je als je de keuze gemaakt hebt het volgende in het display.
Het display geeft aan:
ovrbr Z001 (op)Ṉ
(naam zone)

Met behulp

kunt u de N in het display na een Y krijgen.

Dat staat voor dat de overbrugging in werking wordt gesteld.
Dan bevestig je de overbrugging

of

hoor je een pieptoon en is de overbrugging in werking.

Door meermaals op
komt u terug in het hoofdmenu er zal in het display nu ook een
verschijnen welke aangeeft dat er een zone overbrugd is
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Wijzigen gebruikerscode
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u uw eigen gebruikerscode wijzigen.
Druk op de

toets en geef je pincode in, gevolgd door.

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 3>codes/tags en druk op

of

of

Dan ziet u definieer staan drukt u op
.
of
Selecteer u de gebruiker die u wilt wijzigen.
(naam gebruiker)
1> code wijzigen

Druk vervolgens
of

om de code te veranderen. Toets u gewenste code in en sluit af met

Code
aanvaard

Druk vervolgens meermaals op
om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd. U kunt nu in
en uit schakelen door middel van uw nieuwe Gebruikerscode.
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Toevoegen gebruiker
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker toevoegen via gebruikers menu
Druk op de

toets en geef je pincode in, gevolgd door .

of

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 4> codes/tags en druk op
of
Dan ziet u de keuze definieer dan drukt u
of
dan kunt u de gebruiker 1 tot en met 64
wijzigen. Dat is alleen zo met de LightSYS. Heb je een ProSYS dan kun je tot 499 gebruikers wijzigen.
U kiest de gebruiker die u een naam en code wilt geven.
Om vervolgens op
of
krijgt u een keuze menu met:
1> code wijzigen
2> tag (her) schijven
3> tag verwijderen
4> benaming wijzigen
Als u de naam wilt wijzigen gaat u na optie 4 vervolgens met
U krijgt de huidige naam (gebruiker 1) in beeld staan.
kunt u de cijfers 2 = abc 3=def 4= etc., 0= weghalen/space.

of

Vervolgens sluit je af om op de
of
te drukken en kom je nu weer in de vorige keuze menu
uit in dat menu kom je uit op optie 2 en gaat u met de pijtje omhoog om de code aan te passen.
U moet rekening houden dat de pincodes uniek moeten zijn. Dus het is niet mogelijk om 2 gelijke
pincodes in te stellen
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Verwijderen gebruiker
Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker verwijderen via het gebruikersmenu
Druk op de
toets en geef je pincode in, gevolgd door
of
Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 4> codes/tags en druk op

of

Hier ziet u 1> Defineer. Dan komt u uit in de lijst met gebruikers. Door middel van de pijltjestoets
selecteert u de juiste gebruiker en druk op
of
Ga met de pijltjestoetsen naar 3> Tag Wissen en druk op
op

toets om te bevestigingen en vervolgens

(naam gebruiker)
tag gewist

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op
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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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