ProSYS Plus
Verkorte gebruikershandleiding
Volledig inschakelen (voor afwezigheid)
Snel inschakelen:

Snel inschakelen:

Code inschakelen:
proximity tag

Code inschakelen: Code

Volledig inschakelen: Beveiliging

code of met

om alle partities in te schakelen of om
een specifieke partitie in te schakelen door
deze te slepen naar

Snel inschakelen:

.

.

.
Druk op

Code inschakelen:

code

Gedeeltelijk inschakelen (voor aanwezigheid)
Snel inschakelen:

Snel inschakelen:

Code inschakelen:
proximity tag

Code inschakelen: Code

Alles gedeeltelijk inschakelen:
Beveiliging

code of met

om alle partities in te schakelen of
om een specifieke partitie in te schakelen

druk op
door deze te slepen naar

Snel inschakelen:
Code inschakelen:

.
code

Druk op
of op de grote ronde knop
(door de installateur ingesteld)

Partities en groepen inschakelen
Partities volledig inschakelen:
Code

selecteer Alles of

specifieke partitienummers
Partities gedeeltelijk inschakelen:
Code

selecteer Alles of

specifieke partitienummers
Groepen inschakelen: Druk op de
letter van de groep

NB: Er worden maximaal 3 partities
ondersteund. Het inschakelen per groep
wordt niet ondersteund.
Partities volledig inschakelen:
• Snel inschakelen: Partitienummer
• Code inschakelen: Partitienummer
code of proximity tag
Partities gedeeltelijk inschakelen:
• Snel inschakelen: Partitienummer
• Code inschakelen: Partitienummer
code of proximity tag
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Systeem uitschakelen
code of met proximity tag

Code
Alles uitschakelen: Beveiliging

om alle partities uit te schakelen of
schakel een specifieke partitie uit door deze

code druk op
"Uitschakelen"

te slepen naar
Snel inschakelen:

vul de code in

.
Alles uitschakelen: Druk op

Code inschakelen:
code

Partities en groepen uitschakelen
Partities uitschakelen: Code
Partities uitschakelen: Partitienummer

selecteer Alles of
specifieke partitienummers

code

Groepen uitschakelen:

Uitschakelen in geval van nood
Dwangcode
NB: De centrale is stil (geen alarm)

dwangcode
NB: De centrale is stil (geen alarm)

Zones overbruggen en overbruggingen uitschakelen
code,

ga naar het menu "Activiteiten",

selecteer een overbruggingsoptie,

"Overbrugging",

"Zones"

.

Storingen in het systeem bekijken
code,

ga naar het menu "Bekijken",

"Fouten",

blader door de

fouten

Laatste alarm/gebeurtenislogboek bekijken
code,
te bekijken

ga naar het gebeurtenissenlogboek,

blader om gebeurtenissen

Systeemstatus bekijken
Snel inschakelen:
seconden

gedurende 2 seconden

gedurende 2

Code inschakelen:
gedurende 2
seconden code of met proximity tag
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Snel inschakelen:

gedurende 2 seconden

Code inschakelen:

gedurende 2 seconden

code

Uitgangen activeren
code,
"Activiteiten"

Snel inschakelen: Houd de knop (1-3) 2
seconden ingedrukt
Code inschakelen: Houd de knop (1-3) 2
seconden ingedrukt code of met de
proximity tag

ga naar het menu
vul het nummer

van de hulpuitgang in

.

NB: Moet door de installateur
worden ingesteld

NB: Moet door de installateur worden
ingesteld

Snel inschakelen: Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt
Code inschakelen: Houd de knop (1-3) 2 seconden ingedrukt

vul de code in.

NB: Moet door de installateur worden ingesteld

Paniekalarm activeren
Houd
en
ingedrukt.

Houd
en
samen
minimaal 2 seconden ingedrukt.

Houd

en

samen 2 seconden

samen 2 seconden ingedrukt.

Brandalarm activeren
Houd
en
samen minimaal 2
seconden ingedrukt.

Houd
en
ingedrukt.

samen 2 seconden

Houd
en
ingedrukt.

samen 2 seconden

Medisch alarm activeren
Houd
en
samen minimaal
2 seconden ingedrukt.

Sms-opdrachten
NB: Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Een scheidingsteken tussen
opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt. Voeg RP toe aan het einde van een
sms-opdracht om een bevestiging te ontvangen.
Volledig inschakelen: code + A (voorbeeld:
1234A)

Systeemstatus ontvangen: code + ST

Deels inschakelen: code + H

Zone overbruggen: code + B + zonenummer

Groepen inschakelen: code + G + groep
A--D

Zoneoverbrugging uitschakelen: code + UB +
zonenummer

Volledig uitschakelen: code + D

Laatste alarm bekijken: code + AL
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Partitie geheel inschakelen: code + A +
partitienummer

VM-nummer wijzigen: code + FMPHONE +
VM-serienummer + NEW + nieuw
telefoonnummer

Partities inschakelen: code + H +
partitienummer

Uitgangen activeren: code + UOON + UOnummer
Uitgangen deactiveren: code + UOOFF + UOnummer

Partities uitschakelen: code + D +
partitienummer

SIM-beltegoed ontvangen: code + CR

Indicators - "Elegant"-bediendeel
Stroom (Voeding)

Gereed

Inschakelen"

Aan: Power OK
Uit: Geen stroom
Knippert snel: Systeem is buiten
werking
Knippert langzaam: Systeem
wordt geprogrammeerd

Aan: Gereed om te worden
ingeschakeld

Gedeeltelijk/Overbruggen
Aan: Systeem is gedeeltelijk
ingeschakeld of zoneoverbrugging
is ingeschakeld
Uit: Geen zoneoverbrugging

Sabotage
Aan: Alarm voor sabotage

Uit: Niet gereed om te
worden ingeschakeld
Knippert langzaam: gereed
om te worden ingeschakeld
terwijl in-/uitgangszone open
is

Uit: Geen alarm voor
sabotage

Indicators – 2-weg-afstandsbediening

Actie
Geheel
inschakelen
Gedeeltelijk
inschakelen
Uitschakelen
Alarm

*

Aan: Systeem is geheel
ingeschakeld
Uit: Systeem is niet ingeschakeld
Knippert snel: Alarm
Knipper langzaam: Uitlooptijd
actief

Brand
Aan: brandalarm
Uit: Geen brandalarm
Knippert: Brandfout

Gebruikercodes invoeren - "Elegant"bediendeel

Verzendopdracht*Ontvangststatus

1.

Vul de GrandMastercode in
(standaard 1234) ,

Groen

Rood

Groen

Oranje

Groen
Groen

Groen
Ledlampje
knippert

2.

Druk twee keer op
Codes/tags te gaan

om naar

3.

Druk twee keer op
om naar de
gebruiker (indexnummer) te gaan die u wilt
instellen
Het ledlampje kleurt oranje als de accu bijna leeg 4. Vul (evt. opnieuw) een code van 4 tot 6
cijfers in,
; het systeem laat geluid horen
is.
en u ziet "GEACCEPTEERD".

Registreren bij RISCO Cloud
1 . Ga, wanneer uw installateur de RISCO Cloud-optie heeft ingeschakeld, naar
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www.riscocloud.com.
. Vul uw voor- en achternaam in.
. Vul als gebruikersnaam uw e-mailadres in (nodig voor eerste activering).
. Vul een wachtwoord in (minimaal 6 tekens waarvan één cijfer) en bevestig dit wachtwoord.
. Vul de 15-cijferige ID van de centrale in; deze vindt u op de kaart die bij de hoofdcentrale wordt
geleverd. U vindt de ID ook op het bediendeel (zie de handleiding voor ProSYS Plus)
6 . Vul het registratieformulier in en klik daarna op Registreer
7 . Ga naar het Postvak IN van het e-mailadres dat u in stap 3 hebt opgegeven, open de ontvangen email en klik op de link om uw cloudregistratie te bevestigen.
2
3
4
5

Aanmelden bij RISCO Cloud/de webapp gebruiken
1
2
3
4

. Ga naar www.riscocloud.com.
. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
. Vul de Systeem PIN Code (uw gebruikerscode) in
. Klik op Log In.

iRISCO-app voor smartphones
Download de iRISCO-app voor smartphones in de Apple App Store of in Google Play.
Raadpleeg de handleiding voor ProSYS Plus voor meer informatie. U vindt deze op onze website:
www.riscogroup.com
© RISCO Group 2016. Alle rechten voorbehouden.

01/2016

Pagina 6

5IN2370

