Quick Handleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van LightSYS inbraakalarmsystem. Deze quick
handleiding beschrijft de belangrijkste user operating acties van de LightSYS. Raadpleeg
voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze
website kan worden gevonden: www.riscogroup.com.
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Indicators:
Stroom (Voeding):
Aan: Power OK, Uit Fout
Uit: Geen stroom
Knippert Snel: Systeem is
buiten werking
(Gereed):
Aan: gereed om te worden
ingeschakeld.
Uit: Niet gereed om te
worden ingeschakeld.
Knippert Langzaam: het
systeem gereed is om te
worden ingeschakeld terwijl
een speciaal aangegeven
ingangs-/uitgangszone open
staat.

(Arm) / ROOD LED
Aan: Systeem is
ingeschakeld (Away or
Gedeeltelijk)
Uit: Systeem is niet
ingeschakeld
Knippert Langzaam:
Systeem is in Uitgangvertraging
Snel Knippert: Alarm
Sabotage (Tamper) :
Aan: Tamper alarm
Uit: Niet tamper alarm

( Gedeeltelijk /
Bypass):
Aan: Systeem armed at
Gedeeltelijk / Overbruggen
zone in het systeem
Uit: Niet zones
overbruggen
(Brand):
Aan: Brandalarm
Uit: Niet brandalarm
Knippert: Brand Fout

Edit Gebruikercode
1.

Vanuit het hoofdmenu drukt u op

.

2.

Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door

3.

Blader naar de optie Codes/Tags >

4.

Ga naar Kiezen en druk op

5.

Selecteer een gebruiker en druk op

6.

Selecteer Edit Code en druk op

7.

Voer de nieuwe code, gevolgd door

8.

Te bewerken gebruiker label ga naar Edit Label en voer label.

9.

Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

.

.

.
.
.
.

Toewijzen Proximity Tag
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1.

Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.

2.

Selecteer (Her) lezen tag en druk op

3.

Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van
de toetsen van het keypad.

.
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Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.
1.

Druk op

en voer grand master code, gevolgd door

.

2.

Met behulp van de pijltjestoetsen, gaat u naar de optie Klok en druk op

3.

The display will show Datum & Uur. Druk op

4.

Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in.

.

om de cursor te bewegen en de
Gebruik de toetsen
tussen de keuzes om te schakelen..
5.

Druk op

.

/

toets om

instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand
Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige
SMS-opdrachten te gebruiken.
Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met
een GSM/GPRS-module.
SMS Bericht Opbouw:
Zone Overbruggen:
[Gebruikerscode][Commando]
[Code] OVERBRUG [Zonenummer]
Zone Overbrugging ongedaan maken:
Inschakeling: [Code] IN
[Code] RESETOB [Zonenummer]
Deels Inschakeling: [Code] DEELS
Uitgang Activeren:
Inschakeling per Groep:
[Code] UITGAAN [PU nr.]
[Code]GROEPIN[Selecteer Groep
Uitgang Deactiveren:
A/B/C/D])
[Code] UITGUIT [PU nr.]
Uitschakeling: [Code] UIT
Systeemstatus ontvangen: [Code] STATUS
Per Partitie Inschakeling:
SIM Beltegoed: [Code] BELTEGOED
[Code] IN [Partitienr.]
Volg-Mij nummer wijzigen:
Per Partitie Uitschakeling:
[Code] VMNUMMER
[Code] UIT [Partitienr.]
[Volg-Mij nummer] NIEUW [Nieuw
telefoonnr.)
Voorbeelden:
Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: 1234IN
Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: 1234IN12
Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: 1234UIT1
Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.
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Telefonisch Een Opdracht Voor
Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Instructie bij telefonische
oproep:
1.Neem het telefoongesprek aan
2.Antwoord met b.v. “Hallo” of
druk [#]
3.Kies een optie uit het
Bevestigingsmenu.

Bevestigingsmenu
Bevestigen gebeurtenis melding [1]
Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2]
[Gebruikercode] [#]
Toegang tot het bedieningsmenu
[Gebruikercode] [#]

: [3]

Inluisteren en te spreken: [6] [3]
[Gebruikercode]
Melding herhalen: [#]
Opties van het menu herhalen: [*]

Het systeem telefonisch
oproepen:
1.Kies het telefoonnummer waarop
het systeem is aangesloten.

•

•

Als een antwoordapparaat
aanwezig is: Laat de lijn 1x
over gaan, verbreek de
verbinding en bel opnieuw
Als geen antwoordapparaat
aanwezig is: Wacht tot het
systeem het gesprek
aanneemt met een
bevestigingstoon.

Bedieningsmenu:
Alle partities inschakelen: [1] [1]
Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]
Alle partities uitschakelen: [2] [2]
Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]
Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]
Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]
Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2]
[Nieuw phone no.]: [#] [1]
Inluisteren[6] [1]
Spreken:[6] [2]
te luisteren en te spreken[6] [3]

2.Toets de 2-cijferige toegangscode.

Boodschap inspreken: [7]

3.Toets uw gebruikercode in
gevolgd door [#]

Verbinding beëindigen: [0]

4.Kies de gewenste optie uit het
bedieningsmenu..

Terugkeren naar vorige menu: [*]

Opties van het menu herhalen: [#]
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