Gebruikers handleiding
Centrale:
Onderdeel:
Versie:

ATS Advanced 1000
Code’s Wijzigen en toevoegen
V1.1

Manager code:

Om codes bij te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze code heeft u
bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.
1> Ing overbrug
2 Blokkeer
Druk op de

toets gevolg door de managercode daarna 2x

Ga m.b.v. de

Druk h op
Van de

toets naar menu 7 Gebruikers

Hierna krijgt u die keuze 0 = gebr. Toevoegen, of doormiddel
toets naar de bestaande gebruiker gaan om een code te wijzigen.

Maak uw keuze door op

Gebruikers naam
PIN wijzigen
Gebr. Kaart
Taal
Gebr groepen
SMS&Spraak
Gebr wissen
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0> Gebr toevoegen
2 Hoofdgebruiker

te drukken.

Hier heeft u 7 opties waartussen u met de
de optie selecteren.

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>

7> Gebruikers
8 Service

en

kunt kiezen. Door middel van

kunt u

( hier kunt u een naam wijzigen)
(Hier kunt u de code wijzigen)
(alleen van toepassing bij kaarten of tags.)
(U kunt per gebruiker de taal op het bediendeel aanpassen)
(U kunt hier bepalen wat het niveau is en wat er geschakeld mag worden.)
(niet actief)
(hier kunt u een bestaande gebruiker verwijderen)
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Optie 1:

Gebruikers naam wijzigen, druk op
Hier kunt u d.m.v. de cijfer toetsen een naam aanpassen.
Met behulp van de cijfer toetsen kunt u hier een naam
aanpassen. Gebruik de

1 Gebruikersnaam
>Peter
<

om te navigeren.

Als de wijziging klaar is drukt u op

Optie 2:

Optie 3:

PIN Wijzigen, druk hier 2x op
Toets de nieuwe pincode in (4 cijfers)
Bevestig met

en herhaal de code. En druk

Nogmaals op
Hierna drukt u op
Menu.

.
om terug te keren naar het

Nieuwe PIN
>
INFO
Pin gewijzigd

Alleen nodig als u schakelt met een badge of kaart.
Druk op
paneel.

Optie 5:

Nieuwe PIN
>

INFO
Badge kaart

en houd de nieuwe kaart voor het

Gebruikers groep, druk op

. U kunt nu aan

Een gebruiker rechten koppelen. Druk 2x op
U kunt nu kiezen uit de aanwezige opties. Meestal zal dit
Gebied 1 zijn.
Een gebruiker kan aan meerdere groepen gekoppeld worden.
Met de
toets kunt u terug naar het menu.

Optie 7:

Gebruiker wissen, druk op
Druk daarna op
, “annuleren” veranderd in “OK”
Druk hierna op

om te bevestigen.

Als u klaar bent met de wijzigingen, druk u een aantal maal op
Het display zal dan terugkeren naar de dag stand.
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1> Gebied 1
2 Niet ingesteld

7 Gebr wissen
>annuleren<
INFO
Gebr gewist
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