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(1) Netspannings-LED

Groen aan: netspanning aanwezig

(2) Toegangs-LED

Blauw knipperend: kaart wordt gelezen

(3) Storings-LED

Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene
waarschuwing (EN 50131)

4) Alarm-LED

Rood aan: alarmtoestand actief

(5) LCD-display

Voor het weergeven van berichten

(6) ▲ / Omhoog

Omhoog bladeren door menu's / waarde wijzigen / verwijderen

(7) ? / Help

Helptekst weergeven (uitsluitend ATS113x)

(8) Gedeeltel. In

Een gebied gedeeltelijk inschakelen (uitsluitend ATS111x)

(9) F / Functie

Actieve ingangen/storingen tonen functietoets modifier door
tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)

(10) Aan

Een gebied volledig inschakelen

(11) ► / Rechts

Het geselecteerde menu openen cursor naar rechts verplaatsen

(12) ◄ / Links

Terug naar het vorige menu cursor naar links verplaatsen

(13) X / Wissen

Sluit de huidige gebruikersfunctie Volumeregeling modifier

(14) Uit

Een gebied uitschakelen

(15) ▼ / Omlaag

Omlaag bladeren door menu's waarde wijzigen terug

(16) Alfanumerieke
toetsen

Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens

(17) Menu, *

Aanvraag om menu’s te openen

(18) Enter, #

Stap uitvoeren voer de geselecteerde menuoptie in

(19) 0

Toets 0 schakeloptie

(20) Gebieden-LED's 1
t/m 16

Aan: gebied ingeschakeld. Zie ook “Opmerking over
toegangscontrole indicatie” op pagina 3. Uit: gebied
uitgeschakeld. Knipperend: alarmtoestand gebied.

(21) Gedeelt. in 1

Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden

(22) Gedeelt. in 2

Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden

(23) A, B, C

Programmeerbare functietoetsen

(24) LED1

Programmeerbare LED 1

(25) LED2

Programmeerbare LED 2

Hoofdgebruikers Menu
Het Advisor Advanced-systeem gebruikt een menustructuur om een overzicht te geven van
de verschillende opties en opdrachten. De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de
machtigingen van uw code.
Controleer voordat uw verdergaat of Christianen wordt weergegeven op het display en het
systeem uitgeschakeld is.
Christianen
Woe12Dec 22:30
Open de menu optie:
g

Menu* + Code ( 4 cijferige code ) + Enter √.
Bediening in menu:
▲
▼
◄
►

/ Omhoog
/ Omlaag
/ Links
/ Rechts
X

/ Terug

√# / enter
Menustructuur:
1.Ingang opties
2.Blokkeren
3.Toon logboek
4.Paneel status
5.Instellingen
6.Deur controle
7.Gebruikers
8.Service
9.Kalender

1. Ingang opties
1> Ingang overbrugd

Ingang
overbruggen/overbrugging opheffen
g
Met de overbruggingsfunctie kunt u ingangen overbruggen en uitsluiten van het
beveiligingssysteem, totdat het systeem opnieuw wordt uitgeschakeld. In sommige situaties
kan het van pas komen om een ingang te overbruggen. Bijvoorbeeld: als u een raam open
wilt laten wanneer het systeem opnieuw wordt ingeschakeld. Door de ingang waarin het
raam zich bevindt te overbruggen, zal het alarm niet worden geactiveerd wanneer u het
systeem inschakelt.
1>Ingang 1
.
Uit overbrug
1.Blader met de knoppen Omhoog
g

▲

of Omlaag

▼door de ingangen.

2. Druk op het ingangsnummer of gebruik de Enter-toets
geselecteerde ingang te wijzigen.
3. Wijzig de status met de knoppen Omhoog

√ om de status van de

▲ en Omlaag▼.

1>Ingang 1
.
Overbrugd

√

4. Bevestig de status met Enter .
g
5. Druk twee maal op Wissen
X

om de programmering te verlaten.

Als u geen rechten heeft om de geselecteerde ingang te overbruggen, wordt de volgende
waarschuwing weergegeven:
WAARSCHUWING
Geen toegang

g

2. Blokkeren
In dit menu kunnen DI’s en/of GI geblokkeerd worden. Deze optie uitsluitend gebruiken,
indien dit aan u wordt gevraagd door de installateur Christianen Beveiliging.
1> Ingang Blokkeren
2 Blokeer DI
3 Blokeer GI

3. Toon Logboek
g

In dit Menu kunt u de geschiedenis bekijken van het systeem. Hier worden alle meldingen
opgeslagen.
U kunt de geschiedenis van het systeem filteren.
Kies:
• 1 Alles: alle meldingen worden weergeven.
• 2 Verplicht: de meldingen met prioriteit, denk aan storingen / alarm.
• 3 Niet verplicht: de meldingen zonder prioriteit, schakelingen van uitgangen enz.
• 4 Installateur: meldingen met betrekking voor de installateur ( Christianen Beveiliging ).
• 5 Toegang: in- en uitschakelingen worden weergeven / toegang met de mobiele applicatie.
• 6 Kiezer: Meldingen met betrekking tot doormelding.

Blader met de knoppen Omhoog▲ of Omlaag ▼door de gebeurtenissen.

4. Paneel Status
Deze functie toont alle ingangen in alarm, sabotage-alarm, overbrugd of verstoord en
eventuele systeemalarmen. Er zijn menu-opties beschikbaar waarmee u deze condities
apart kunt weergeven. U kunt dan de volgende gegevens weergeven:
• 1 Weergeven verstoorde ingangen: U kunt ingangen weergeven die zich niet in de veilige
status bevinden. De bovenste regel toont de ingang die zich niet in de veilige status bevindt.
De onderste regel toont de ingangsstatus.
• 2 Alarmen: Hiermee kunt u alarmen in behandeling weergeven en bevestigen.
• 3 Storingen: Hiermee kunt u actieve storingen weergeven.

5. I

1. Pin wijzigen
1> PIN Wijzigen.
2 SMS en spraak
Indien u de rechten heeft tot dit menu, kunt u uw eigen pincode wijzigen. Als u dit menu
opent,
ziet u het volgende scherm:
g
1
.

PIN Wijzigen.
************

- U drukt op ‘Enter’
g
1 PIN Wijzigen.
.
>

<

- U voert uw nieuwe code in + ‘Enter’
g

√

- U herhaalt uw nieuwe code en drukt op ‘Enter’

√ ,de code is nu gewijzigd.

2. SMS en Spraak
In dit menu kunnen alleen eigen gegevens worden gewijzigd. Dit heeft alleen betrekking op
doormelding die bestaat uit spraak en/of sms berichten. Een voorbeeld van een wijziging kan
zijn dat een mobiel nummer veranderd is door de aanschaf van een nieuwe GSM. Neem
altijd eerst contact op met uw installateur Christianen Beveiliging.

. Deurcontrole
Is uw inbraaksysteem ook uitgerust met toegangscontrole? Dan kan men in dit menu directe
opdrachten naar een specifieke deur sturen.
• 1 Deur open: Open een bepaalde deur voor een voor deze deur geconfigureerde periode.
• 2 Deur vergrendelen: Vergrendel een bepaalde deur.
• 3 Deur ontgrendelen: Ontgrendel een bepaalde deur.
• 4 Deur deactiveren: Deactiveer een bepaalde deur. Hiermee wordt de toegang voor alle
gebruikers geweigerd.
• 5 Deur activeren: Activeer een deur. Selecteer een opdracht, selecteer vervolgens een
deur in de deurlijst en druk op Enter

7. Gebruikers

√.

In dit menu kunnen gebruikers aan het systeem worden toegevoegd. Ook kunnen in dit
menu uw eigen gegevens gewijzigd worden. Alleen uw pincode kan niet in dit menu
gewijzigd worden.

Gebruiker toevoegen
Om een gebruiker toe te voegen gaat u als volgt te werk:
- Open het gebruikersmenu
- Kies Optie ‘0’ gebruiker toevoegen.
Het systeem geeft de melding “gebruiker toegevoegd” en springt automatisch naar deze
gebruiker. Nu volgen de stappen die doorlopen moeten worden:
1. Gebruikersnaam -Toets ‘Enter

√’

- Wijzig de naam met de alfanumerieke toetsen - Toets

√

‘Enter ’ om de naam te bevestigen

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼naar de volgende stap.

2. Pin wijzigen -Toets ‘Enter’
1
.

√ het volgende scherm verschijnt:

PIN Wijzigen.
************

√
√

√

- U drukt op ‘Enter’
- U voert uw nieuwe code in + ‘Enter’
- U herhaald uw nieuwe code
g
en drukt op ‘Enter . Als het goed is gegaan, verschijnt het volgende scherm weer:
1
.

PIN Wijzigen.
************

-U drukt 1 maal op
g

X

/ wissen

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼naar de volgende stap.

3. Gebr. Kaart In dit menu kunt u een tag toevoegen aan de gebruiker. Indien dit niet hoeft,
gaat u naar stap 4. Indien dit wel moet:
1 > Wijs kaart Toe
.
Krt deactief
g
- Toets
‘Enter’ In het display verschijnt:
.

Badge Kaart
GI ????

g biedt de kaart aan die gekoppeld moet worden aan deze gebruiker. Vervolgens springt
-U
het display terug naar Gebr.Kaart

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼naar de volgende stap.

6. Gebr. Groepen
Deze stap bepaalt welke rechten deze gebruiker gaat krijgen.

√

- Toets ‘Enter’
U kunt een gebruikersgroep toewijzen aan de gebruiker. Indien dit niet is
gebeurd, staat er ‘niet ingesteld’
- Toets ‘Enter’ op plek 1 ‘niet ingesteld’
Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼naar de gewenste gebruikersgroep, heet uw
systeem 1 gebied kies dan ALARM,
.- Toets ‘Enter’
- Toets ‘ X / Wissen’ om het menu te verlaten.

Wanneer er meerder groepen dienen toegevoegd te worden:
- Blader met de toetsen ▲Omhoog / ▼ Omlaag naar de volgende plek waar staat ‘niet
ingesteld’
- Toets ‘Enter’
- Blader met de toetsen ▲ Omhoog / ▼ Omlaag naar de gewenste gebruikersgroep
- Toets ‘Enter’ als er geen groepen meer hoeven toegevoegd te worden
- Toets ‘X / Wissen’ om het menu te verlaten

Blader met de toetsen Omhoog▲ / Omlaag ▼naar de volgende stap.

8 Toegangsopties
Deze functie is alleen van toepassing als uw systeem gebruik maakt van toegangscontrole
met taglezers. Selecteer dan voor de gebruiker een deurgroep waar deze toegang tot heeft.
De gebruiker is nu ingesteld, Toets ‘ X / Wissen’ om het menu te verlaten.
Wilt u nog een gebruiker aanmaken: - Kies Optie ‘0’ gebruiker toevoegen. En herhaal
de stappen opnieuw.

10. Gebruiker Wissen / Verwijderen
Met deze functie kunt u heel de gebruiker wissen, zodat de Code / Tag gedeactiveerd wordt.
- Toets ‘Enter’
- Blader met de toetsen ▲Omhoog / ▼Omlaag totdat Annuleren in OK verandert. - Toets
‘Enter’ om te wissen.

8. Service
Met het menu Service kunt u een aantal onderhoudstaken uitvoeren die hieronder worden
beschreven.
• Tijd en datum: Tijd en datum kunnen gewijzigd worden.
• Looptest: Detectoren en deurcontacten kunnen getest worden.
• Handmatige test: Doormelding naar de meldkamer testen.
• Sirene test: U kun de sirene testen.

9. Kalender
Deze optie zal u waarschijnlijk nooit gebruiken. Indien er acties of bijzondere gebeurtenissen
ingesteld moeten worden, raadpleeg dan altijd uw Installateur Christianen Beveiliging.

