ADVISOR ADVANCED
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ATS1000A
ATS2000A

LCD-Gebruikersinterface
Netspannings-led :
Groen aan : netspanning aanwezig
Storings-led :
Geel aan : systeemfout actief
Geel knipperend : algemene waarschuwing

Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden

Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden

Alarm-led :
Rood aan : alarmtoestand actief

-

Actieve ingangen/storingen tonen
Functietoets
Door tekst schuiven

Toegangs-led :
Blauw knipperend : kaart wordt gelezen

-

Wissen
Menu verlaten
Volumeregeling

-

Helptekst weergeven
In-/uitschakelen woordenlijst
Door tekst schuiven

-

Enter toets
Voer de geselecteerde menuoptie uit

Menu knop : Om menu’s te openen

Ontwapenen : Met deze knop schakelt u één
of meerdere gebieden uit
Wapenen : Met deze knop wapent u één of
meerdere gebieden

Het Systeem inschakelen
Het systeem inschakelen met 1 gebied
1>Gebied 1
Inschakelen
Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
volledig
wapenen knop

De uitlooptijd wordt geactiveerd
en de zoemer biept.

Het gebied is na de uitlooptijd
gewapend en de led kleurt
rood

Het systeem gedeeltelijk inschakelen (indien ingesteld)
of
Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de gedeeltelijk wapenen knop

1>Gebied 1
Ged. Inschakelen
Het gebied is na de
uitlooptijd gewapend en
de led kleurt rood

Het Systeem inschakelen
Het systeem inschakelen met meerdere gebieden zonder lijst
1>Gebied 1
Inschakelen
Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
volledig
wapenen knop

2>Gebied 2
Inschakelen

De gebieden zijn na de uitlooptijd gewapend
en de leds kleuren rood

De display geeft aan
welke gebieden
gewapend worden en de
uitlooptijd start

Het systeem inschakelen met meerdere gebieden met lijst
0>Alle
1>Gebied 1
Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
volledig
wapenen knop

2>Gebied 2
De display geeft aan
welke gebieden
gewapend kunnen
worden.

Kies 0 voor alle gebieden of
het nummer van gebied dat
u wenst te wapenen en druk
op enter.

De gebieden zijn na de
uitlooptijd gewapend en
de leds kleuren rood

Het Systeem inschakelen
Het systeem inschakelen met meerdere gebieden met symbolische lijst

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
volledig
wapenen knop

1
+

2
+

3
+

1
v

2
v

3
v

De display geeft aan
welke gebieden
gewapend kunnen
worden.
Verschillende symbolen,
zie overzicht hiernaast.

Kies 0 voor alle gebieden of
het nummer van het gebied
dat u wenst te wapenen en
druk op enter.

Het gebieden zijn na de
uitlooptijd gewapend
en de leds kleuren rood

√ Gereed voor inschakelen
? Niet gereed voor inschakelen
x Uitlooptijd
█ Inschakelen
[
Gedeelt. In 1
]
Gedeelt. In 2
+ Geselecteerd (knipperend)
 Alarm


Het Systeem Uitschakelen
Het systeem uitschakelen
Geef code/krt
Om uit te schakelen
Bij het betreden van de
woning start de inlooptijd.

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
ontwapen knop

1>Gebied 1
Uitschakelen

INFO
Geen alarmen

1>Gebied 1
Uitgeschakeld

INFO
Geen storingen

Gebied wordt
uitgeschakeld

Info over
de status.

Het systeem uitschakelen met meerdere gebieden met lijst
Geef code/krt
Om uit te schakelen
Bij het betreden van de
woning start de inlooptijd.

0>Alle
1>Gebied 1
Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
ontwapen knop

2>Gebied 2
De display geeft aan welke
gebieden ontwapend
kunnen worden.

Kies 0 voor alle gebieden of het
nummer van gebied dat u wenst te
ontwapenen en druk op enter.

Een zone overbruggen
Het systeem inschakelen met een zone open

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op de
volledig
wapenen knop

CHECK SYSTEEM
Apparaten open

1>Ing verstoord
Zone 1

Systeem wijst erop dat er
een of meerdere zones
open staan

Er wordt een lijst getoond
van de openstaande
zone(s)

WAARSCHUWING
Volledig in ???
Optie 1 : Sluit de zone(s)

Optie 2 : zie volgende
bladzijde

Systeem waarschuwt
na het sluiten van de
open zone(s) voor
inschakelen

Druk op
enter om in
te schakelen

Een zone overbruggen
Het systeem inschakelen met een zone open
1>Ing overbrug
Optie 2 : overbrug de zone
via het gebruikersmenu.
(indien u de rechten heeft
daartoe)

Druk op clear

1>Zone 1
Uit overbrug
Kies via de pijltjestoetsen
de zone die je wenst te
overbruggen.

Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

1>Zone 1
>Uit overbrug<
Druk op
enter.

Druk op
enter.

Druk op
enter.

1>Zone 1
>overbrugd<
Druk pijltje
omlaag

Kies de optie
“overbrugd”

Druk op
enter.

1>Zone 1
Overbrugd
Nu staat de zone
overbrugd

Herhaal deze handeling indien je nog Druk 2 maal op Nu staat de zone(s) overbrug en kan er gewapend
zones wenst te overbruggen. Door
clear om het
worden met open zone(s). Na ontwapenen
met de pijltjestoetsen naar volgende
menu te
komen deze zone(s) automatisch terug uit
zones te scrollen.
verlaten.
overbrugging.

Gebruikers en codes
Je eigen PIN-code wijzigen (afhankelijk van je rechten)
1>PIN-code
**************

5>PIN wijzigen
Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op
enter.

Nieuwe PIN
>
Geef nu uw nieuwe PIN-code in.
(afhankelijk van de instellingen tussen
4 en 10 cijfers).

WAARSCHUWING
Foutieve PIN
Indien je een code ingeeft die
reeds in gebruiks is krijg je een
waarschuwing en moet je een
andere code proberen.

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 5.

Druk op
enter.

Herhaal
>
Druk op
enter.

Geef uw PIN code
nogmaals in.

PIN-codes zijn niet zichbaar,
enkel sterretjes krijg je te
zien.

Druk op
enter.

INFO
PIN gewijzigd
Druk op
enter.

Pin is gewijzigd.

Druk 2 maal op
clear om het
menu te
verlaten.

Gebruikers en codes
Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)
0>Gebr toevoegen

7>Gebruikers
Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

1>Gebruikersnaam
Gebruiker 3

2>PIN wijzigen
>>>

Druk op
enter.

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 7.

De eerstvolgende gebruiker wordt
getoond en door enter te drukken kan
men via het klavier de naam
aanpassen.

Druk hier op enter om een PIN code toe
te kennen aan de nieuwe gebruiker.

Druk op
enter.

Kies 0 gebruiker toevoegen

Druk op
enter.

Gebruikers en codes
Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)
3>Gebr kaart
>>>

Druk hier op enter om een badge toe te
kennen aan de nieuwe gebruiker.

>>>

Druk hier op enter om een FOB toe te
kennen aan de nieuwe gebruiker.

4>FOB’s

5>Taal
NEDERLANDS BE

6>Gebr groepen
>>>

Druk hier op enter om de taal in te
stellen voor de nieuwe gebruiker.

Druk hier op enter om de
gebruikersgroep in te stellen voor de
nieuwe gebruiker.

Gebruikers en codes
Een gebruiker toevoegen (afhankelijk van je rechten)
7>SMS&Spraak
>>>

Druk hier op enter om het GSM
nummer van de gebruiker in te geven.

>>>

Druk hier op enter om de gebruiker te
wissen

8>Gebr wissen

Druk op clear tot je uit het menu bent.

Datum en tijd van de centrale aanpassen
Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)
1>Datum&Tijd

8>Service
Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

1>Tijdzone
UTC+1

2>Datum
01.01.2013

Druk op
enter.

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 8.

Tijdzone is UTC+1 voor Belgie (Dit is
reeds correct ingesteld door de
installateur)

Druk hier op enter om de datum van
het systeem te wijzigen.

Druk op
enter.

Kies 1 datum&tijd

Druk op
enter.

Datum en tijd van de centrale aanpassen
Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)
3>Tijd
10:20’30

Druk hier op enter om de tijd van het
systeem te wijzigen.

4>Bgnmnd zmrtijd
Maart

Druk hier op enter om de maand van
het begin van de zomertijd te wijzigen.
Belgie (Dit is reeds correct ingesteld
door de installateur)

5>Startwk zomer
Laatste

Druk hier op enter de het weekend van
het begin van de zomertijd te wijzigen.
Belgie (Dit is reeds correct ingesteld
door de installateur)

6>Endmnd zmrtijd
Oktober

Druk hier op enter om de maand van
het einde van de zomertijd te wijzigen.
Belgie (Dit is reeds correct ingesteld
door de installateur)

Datum en tijd van de centrale aanpassen
Datum en tijd van de centrale aanpassen (afhankelijk van je rechten)
7>Eindweek zomer
Laatste

Druk hier op enter de het weekend van
het einde van de zomertijd te wijzigen.
Belgie (Dit is reeds correct ingesteld
door de installateur)

8>Inst correctie
>>>

Enkel voor installateurs doeleinden

Druk op clear tot je uit het menu bent.

Logboek bekijken
Logboek bekijken (afhankelijk van je rechten)
3>Toon logboek
Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

Druk op
enter.

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 3.

Druk op
enter.

1>Alle

Geeft alle gebeurtennissen gerangschikt volgens datum en tijd weer. Gebruik de pijltjestoetsen om te
scrollen door de gebeurtenissen en druk op enter om details te bekijken van een gebeurtenis.

2>Verplicht

Geeft alle gebeurtenissen weer die volgens de
Belgische norm verplicht zijn.

3>Niet verplicht

Geeft alle gebeurtenissen weer die volgens de
Belgische norm niet verplicht zijn.

4>Installateur

Geeft alle gebeurtenissen weer mbt de
installateur volgens de Belgische norm.

5>Toegang

Geeft alle gebeurtenissen weer mbt toegang tot
de menu’s volgens de Belgische norm.

Paneelstatus bekijken
Paneelstatus bekijken (afhankelijk van je rechten)
4>Paneelstatus
Druk op menu

Voer uw
gebruikerscode in.

1>Verstoorde ing

Druk op
enter.

Ga via de pijltjestoetsen
naar menu 4.

Druk op
enter.

Hiermee kan je controleren of er nog ingangen open staan.

2>Alarmen

Hiermee kan je controleren of er nog onbehandelde alarmen
aanwezig zijn in het systeem.

3>Storingen

Hiermee kan je controleren of er nog onbehandelde
storingen aanwezig zijn in het systeem.

Functies op het klavier
LCD contrast instellen.
Houd de menu-toets ingedrukt en druk
even pijl omhoog of omlaag om het LCD
contrast bij te regelen.

LCD verlichting instellen.
Houd de menu-toets ingedrukt en druk
even pijl links of rechts om de LCD
verlichting bij te regelen.

Helderheid klavier instellen.
Houd de 0-toets ingedrukt en druk even
pijl omhoog of omlaag om de helderheid
van het klavier bij te regelen.

Nachtverlichting klavier instellen.
Houd de 0-toets ingedrukt en druk even
pijl links of rechts om de nachtverlichting
van het klavier bij te regelen.

Zoemertoon instellen.
Houd de X-toets ingedrukt en druk even
pijl omhoog of omlaag om de toon van de
zoemer bij te regelen.

Zoemervolume instellen.
Houd de X-toets ingedrukt en druk even
pijl links of rechts om het volume van de
zoemer bij te regelen.

