Gebruikershandleiding

Zerowire™

Beschrijving functietoetsen
ALARM
Rood: systeem is in alarm Voer uw pincode in en druk vervolgens op ENTER om het alarm uit te
schakelen. Druk op de STATUS-toets voor meer informatie.

STAY (gebruik deze toets om gedeeltelijk in te schakelen)
Druk op de toets STAY om het systeem gedeeltelijk in te schakelen.

STATUS (informatie toets)
Groen: systeem functioneert normaal.
Geel : er is een zone geopend, druk op de STATUS-toets om systeemberichten te beluisteren.
Rood: (niet knipperend) er is een storing in het systeem..
Druk op de STATUS-toets om systeemberichten te beluisteren. Als u het probleem niet kunt
oplossen, neem van contact op met uw installateur voor hulp.

AWAY (systeem geheel inschakelen)
Brandt niet: het systeem is uitgeschakeld als STAY niet brandt. Druk op de toets AWAY om het
systeem in zijn geheel in te schakelen.
Rood: het systeem is in zijn geheel ingeschakeld.
READY
Brandt constant: het systeem kan ingeschakeld worden
Brandt niet: het systeem kan niet ingeschakeld worden. Druk op de STATUS-toets voor meer
informatie.
Groen (knipperend): één of meerdere vertraagde zones zijn geopend, maar het systeem kan
geforceerd ingeschakeld worden. Als deze zones aan het einde van de vertrektijd nog geopend zijn,
genereert het systeem een alarm (tenzij geconfigureerd voor automatische blokkering).

BYPASS (BLOKKEREN)
Druk op de BYPASS-toets als u een zone bewust wil uitschakelen . Geblokkeerde zones zijn niet actief
wanneer u het systeem in de aanwezig- of afwezig-modus inschakelt.
CHIME (DEURBEL)
Met deze functie kunt u een ding dong activeren op de ZeroWire.
Als er geen zones zijn geselecteerd wordt deze melding bij alle zones actief.
Als de deurbel functie voor 1 of meerdere zones is volg dan de stappen in het menu
N.B.
U kunt in de App bij zones aangeven op welke zones de deurbel actief moet zijn, bij
inschakelen/Uitschakelen in de app activeert kunt u ook de Chime functie activeren.
HISTORY (HISTORIE)
Druk op de HISTORY-toets om de alarm- en gebeurtenishistorie te beluisteren.

FIRE (BRAND)
MEDICAL (MEDISCH)
POLICE (POLITIE)
Deze functie toetsen sturen een Push bericht naar de desbetreffende mobiele telefoons.
Indien aangesloten worden deze meldingen ook doorgestuurd naar de meldkamer.

Installeren van de Ultrasync+ App (Smarthome)











Locatienaam: is de naam van de locatie zoals een familie of bedrijfsnaam.
Beschrijving: is een extra toevoeging bijvoorbeeld de woonplaats of filiaal nummer.
Het serienummer: staat op de achterkant van het ZeroWire paneel en heeft u van ons
gekregen.
De wachtwoordcode is 8-cijferig, deze heeft u van ons gekregen. Als u dit wilt wijzigen, log
dan in bij de ZeroWire-webserver en ga naar Instellingen - Netwerk.*
De hoofdgebruikersnaam is "uw naam" zoals ingesteld in het systeem.
Pin is uw te gebruiken pincode.
Pin vereisen voor aanmelden: hiermee kunt u aangeven of uw App direct inlogt, of u
dat u zich aanmeldt met uw gebruikerscode.
Meldingsservices: als u deze functie aanzet, worden door de ZeroWire centrale de door u
aangegeven Push-berichten doorgestuurd.
Locatieservice: deze optie kan gebruikt worden indien u Geofencing gebruikt.

Als deze gegevens zijn ingevoerd drukt u boven in de App op OK.
*U kunt tevens inloggen op de ZeroWire-webserver en naar Instellingen gaan om dit te bekijken.
U dient dan het Interne IP adres van het systeem in de Browser in te toetsen en in te loggen met
uw gebruikersnaam en pincode.
Het interne IP adres kunt u bij ons opvragen indien gewenst.

Een gebruiker of keyfobzender

toevoegen met uw app.

Er kunnen maximaal 40 gebruikers aan de ZeroWire worden toegevoegd. Elke gebruiker krijgt een
pincode en gebruikersnummer toegewezen. Hiermee kunnen ze met het systeem werken.
Log in met uw smartphone of tablet, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Er is een
hoofdcode vereist om gebruikers toe te voegen. Standaard is dit uw gebruikerscode, gevolgd door
“Ger”. rechts onderin.
U bent nu ingelogd zoals u gewend bent.
U ziet links boven in de app 3 streepjes, tik deze aan en ga naar gebruikers.
Druk nu rechts boven op de + toets.
Voer een unieke pincode van minimaal 4 en maximaal 8 tekens in.
Voer een voor- en/of achternaam in (hoeft dus niet de gehele naam te zijn).
Selecteer een gebruikerstype:
•
hoofdgebruikers kunnen partities in- en uitschakelen. Ze kunnen gebruikerscodes maken,
verwijderen of wijzigen en systeeminstellingen wijzigen;
•
standaardgebruikers kunnen partities in- en uitschakelen ze kunnen echter geen gebruikers
aanmaken of gebeurtenislogboeken bekijken;
•
gebruikers met de bevoegdheid 'alleen inschakelen' kunnen slechts het beveiligingssysteem
inschakelen, ze kunnen geen systeemtoestanden uitschakelen of negeren;
•
dwanggebruikers verzenden een dwanggebeurtenis wanneer ze gebruikt worden om het
systeem in of uit te schakelen;
•
voor aangepaste gebruikers kunnen aanvullende autorisaties en instellingen geconfigureerd
worden.
Klik op Opslaan.

Gebruiker toevoegen middels het toetsenbord.
Er kunnen maximaal 40 gebruikers aan de ZeroWire worden toegevoegd. Aan elke gebruiker wordt
een pincode en een gebruikersnummer toegewezen.
U kunt gebruikers via het bediendeel van de ZeroWire toevoegen, verwijderen en bewerken. Dit kan
ook met de ingebouwde webserver of de UltraSync+-app in een van de beschikbare verbindingsmodi.
U kunt gebruikers als volgt aan de ZeroWire toevoegen via een bediendeel:
selecteer het menu;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

toets in Menu gevolgd door de 3 toets;
enter;
voer uw hoofdpincode in;
enter;
selecteer 1 om de pincode voor de gebruiker in te stellen;
selecteer het gebruikersnummer (bijv. 4) +, enter:
stel de viercijferige pincode van de gebruiker in (bijv. 2580):
enter:
sluit het menu af: toets 3x Menu.

Gebruiker verwijderen middels het toetsenbord.
Selecteer het menu:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1. toets in Menu gevolgd door de 3 toets;
2. enter;
voer uw hoofdpincode in;
3. selecteert 1 om de gebruikerspincode te configureren;
4. selecteer gebruiker 4, druk op Bypass om de pincode van de geselecteerde gebruiker uit te
schakelen;
5. sluit het menu af.

Functies en voordelen ZeroWire alarmsysteem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 Gebruikers: genoeg voor middelgrote bedrijven;
64 detectoren + 20 keyfobs: voor een groot dekkingsgebied;
4 partities: uw systeem in kleinere delen opsplitsen voor individuele beveiliging;
dynamische toetsverlichting: verlichting van beschikbare opties voor eenvoudiger
programmeren;
Personal Voice Guide: begeleiding bij aanpassen van uw systeem;
2 ingangen: integratie van bekabelde apparaten in uw beveiligingssysteem;
2 programmeerbare uitgangen: andere apparaten aansluiten zoals sirene en stroboscoop;
luide interne piëzo-sirene: waarschuwt indringers dat ze ontdekt zijn en moedigt ze aan snel
weg te gaan;
moderne zelfstandige eenheid: alles-in-één;
reservebatterij: continu beveiliging, ook bij stroomstoringen;
802.11 b/g WiFi: toegang op afstand via een webbrowser of mobiel apparaat;
Ethernet of WiFi geschikt voor IEEE 802.3;
Ondersteuning voor 3G cellulaire radio: – melding van alarmberichten zonder vaste
Telefoonlijn.

Z-Wave – ZeroWire is een apparaat met Z-Wave-beveiliging dat u toelaat uw automatische
huishoudapparaten te besturen.
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