Geeft toegang tot een sectie waar je de status
kan bekijken en wijzigingen kan aanbrengen
aan delen van het alarmsysteem:

Geen code vereist

SCENARIOS

, toetsten om door de
lijst te scrollen

ACTIVEER , toets om het scenario
te activeren

Gebruikerscode nodig
afhankelijk van het scenario
Druk op "Scenarios" voor minstens 3 seconden
en wacht op de bieptoon om de noodfunctie
brand te activeren
Geeft toegang tot de lijst met uitgangen
welke geactiveerd kunnen worden.
De uitgangen zijn verdeeld in 2 groepen:

Gebruikerscode vereist

INBRAAK

, sectie waar je de status van
PARTITIES de partities kan bekijken
en wijzigen:
, toets om de partitie te selecteren
, toets om de inschakelstatus
te wijzigen
, toets om de statuswijziging
te bevestigen

OK

, geeft een lijst van alle
inbraakzones met hun
statusaanduiding:
, groene bol - rust status

ZONES

Geeft toegang tot 2 secties:
Gebruikerscode vereist
, bevat een lijst met
alarmpaneel commando's
te gebruiken bij alarm of
sabotage of voor het
aanvragen van overtijd
en up/download
ACTIVATIES , hier is het mogelijk de
activaties van bepaalde
systeemdelen te bekijken
en te wijzigen
, toetsten om door de lijst
te scrollen
, toets om de actie te
ACTIVEER
activeren of om in het
menu te gaan

ACTIES

, rode bol - alarm status

STURINGEN
DOMOTICA , uitgangen voor
automatisering

Geen code vereist

INBRAAK

, uitgangen voor het
inbraak gedeelte

Gebruikerscode vereist
, toetsten om door de
lijst te scrollen
, toets voor activatie van
de uitgang
, toets voor herstel van
de uitgang

AAN
UIT

, uitgang actief
, uitgang niet actief
Druk op "Sturingen" voor minstens 3 seconden
en wacht op de bieptoon om de noodfunctie
medisch te activeren
Geeft toegang tot de instellingen
van het Alien keypad en het
Smartliving alarmpaneel:

ALIEN

AAN

, toets om de zone te activeren

UIT

, toets om de zone te overbruggen

, zone werkt niet/uitgeschakeld
, hier is het mogelijk de
opgeslagen gebeurtenissen
in het geheugen te bekijken:
, toetsten om door de lijst
te scrollen
PARTITIES , toets om de betrokken
partities te bekijken
Druk op "Inbraak" voor minstens 3 seconden
en wacht op de bieptoon om de noodfunctie
Paniek te activeren
Geeft toegang tot een sectie waar je de
volgende systeemdelen kan bekijken:

SYSTEEM

Gebruikerscode vereist

FOUTEN

DETAILS

, om alle aanwezige fouten
te bekijken

, toets om de details van
de fouten te bekijken

, toets om de wijziging te
bevestigen

TEL.NR.WIJZ. , sectie om de telefoonnummers te wijzigen:
, toetsten om door de lijst
te scrollen
, toets om het nummer
ON
te selecteren
, toets om de wijziging
te bevestigen

OK

INSTALLATEUR , deze sectie geeft toegang
tot het installateursmenu

Geen code vereist

FOTOFRAME

• Record
• Play
• Delete

, applicatie die een diashow
start met de afbeeldingen
op de SD kaart

mogelijk is een
spraakboodschap
achter te laten

AAN

, toets om de functie te starten

Stop

, toets om opname/afspelen te stoppen

OK

, toets om het wissen te bevestigen

Geeft toegang tot de "Thermostaat" sectie:

MANUEEL
DAG

WEEK
Terug
Verlaat

, met deze knop kan je een stap
terug in het actieve menu
, met deze knop ga je direct terug
naar het beginscherm

Zomer
Winter

sessie (gestart door het ingeven
van een geldige code) afsluiten

, icoon dat verschijnt na het
ingeven van 5 verkeerde
gebruikerscodes

KLIMA

, de temperatuur ingesteld door
de gebruiker is geldig tussen
de geselecteerde uren en
specifieke dagen per week
, toets om de winter/zomer
modus te selecteren

ANTIVRIES , forceert de winter mode.

De activatie temperatuur is 2°C

UIT
, icoon dat verschijnt nadat
5 keer een ongeldige proximity
tag gepresenteerd wordt aan
een lezer

, de door de gebruiker ingestelde
temperatuur is 24u per dag
7 dagen per week
, de temperatuur ingesteld door
de gebruiker is geldig tussen
de geselecteerde uren 7 dagen
per week

, toets om de temperatuur
te wijzigen
, toets om de parameter
te wijzigen

Uitloggen , met deze knop kan je de huidige

, de thermostaat is uit. De uitgang
gekoppeld met de verwarming
of koeling is uitgeschakeld

Alien
Gebruikersinterface
touchscreen
Gebruikershandleiding
ISO 9001:2008 registered company

Installateurscode nodig
Druk op "Instelligen" voor minstens 7 seconden om
het scherm gedurende 20 seconden uit te schakelen
en de "POETS SCHERM" boodschap te tonen

APPS

SPRAAKFUNCTIES , applicatie waar het

van de Nexus GSM module
bekijken

, toets om het veld te wijzigen

OK

Geeft toegang tot de beschikbare
applicaties van de Alien interface:

GSM INFO , hier kan je de parameters

kan aanpassen:
, toets om het veld te selecteren

ON

, element niet actief

Geen code vereist

SPANNING , geeft de spanning van
alarmpaneel weer

, sectie waar je de tijd en

wijzigen:
, toetsten om door de lijst
te scrollen
, toets om de geselecteerde
code te wijzigen

, element actief

, toetsten om door de lijst
te scrollen

DATUM/TIJD datum van het alarmpaneel

CODE WIJZ. , sectie om de codes te

, toets om het element
te deactiveren

GEHEUGEN

, geeft informatie over de
instellingen van het Alien
keypad dat je gebruikt
, toetsten om door de lijst
te scrollen
, toetsen voor het wijzigen van
de parameters

, toets om de wijziging te
bevestigen

UIT

, zone werkt/in werking

DATUM/TIJD
CODE WIJZ.
TEL.NR.WIJZ.

OK

, toets om het element
te activeren

, gele driehoek - fout/sabotage

Gebruikerscode vereist

INSTELLINGEN

AAN

MENU
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Geeft toegang tot de lijst met
geprogrammeerde scenarios welke
geactiveerd kunnen worden:

A

Datum en tijd van de centrale SmartLiving.
Wanneer de centrale in de Service staat is worden op dat moment
het adres van de Alien en van de ingebouwde lezer vermeldt.

B

Iconen van de LEDs van het keypad (zie onderstaande tabel).

C

Temperatuur gemeten door de thermometer in de Alien.

D

Icoon dat aangeeft dat er een SD kaart in het bijbehorende slot zit.

Alien - display
A

G

B

C

D

15.4°C
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Deel voor de actieve functies, met toetsen voor toegang tot de Alien,
aan de applicaties en aan het SmartLiving systeem.
E Op de home page van de Alien/S (in de afbeelding) worden de functietoetsen
(zie achter). In de Alien/G worden deze toetsen vermeld in een gedeelte
aan de linkerkant, altijd zichtbaar, ondanks dat de functie is geactiveerd.
SCENARIOS STURINGEN
INBRAAK
MENU
String die de staat van de centrale meldt, via het scenario in uitvoering
E
of de staat van de partities.
Wanneer de status van een partitie, waarvan het keypad deel uitmaakt,
verandert t.o.v. hetgeen voor het lopend scenario is geprogrammeerd,
of als het alarmpaneel in de service/onderhoud modus staat, meldt deze
F
string de tekens behorende bij de activeringsstaat van de partities:
INSTELLING
SYSTEEM
APPS
KLIMA
• U = partitie gedeactiveerd
• A = partitie helemaal geactiveerd
• G = partitie gedeeltelijk geactiveerd
SCENARIO 001
• I = partitie onmiddellijk geactiveerd
F
G
• - = het partitie behoort niet tot het keypad
Icoon voor informatie over het systeem, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
G
Na invoer van een geldige gebruikerscode, zal 3 seconden een venster met een lijst van de scenario's in uitvoering worden weergegeven
als deze sectie van de display wordt aangeraakt.
Icoon

Naam

Afwezig

Vast

Telefoonlijn

Knippert of brandt

Telefoonlijn bezet

Storing telefoonlijn
De geconfigureerde randapparatuur
is aanwezig, maar eerder
was een randapparaat verdwenen
(geheugen verdwenen)

Verdwijning

De geconfigureerde randapparatuur
is aanwezig

Minstens een randapparaat
is verdwenen
(keypad, lezer, uitbreiding)

Responder

Responder niet geactiveerd

Responder geactiveerd

Teleassistentie

Teleassistentie niet geactiveerd

Teleassistentie geactiveerd

Tag

Foute tag

Sabotage
randapparatuur

De randapparatuur verkeert
in correcte staat en de kleppen
zijn gesloten

Sabotage centrale

De centrale verkeerd in perfecte
staat en de klep is gesloten

Oproep op Nexus

Een GPRS verbinding via de Nexus/G
communicator is in uitvoering

SMS zenden

De verzending van een SMS is in
uitvoering via de Nexus/G communicator

LAN

De verzending van een event met
SIA-IP protocol is in uitvoering via LAN

SIA-IP op Nexus

De verzending van een event met SIA-IP
protocol is in uitvoering via Nexus/G
of een teleassistentie op GPRS

Thermostaat:
winterstand
Thermostaat:
zomerstand
Thermostaat:
ketel/
klimatiseerinrichting

Activering

De randapparatuur verkeert in correcte
Minstens een randapparaat (keypad,
staat en de deksels zijn gesloten, maar
lezer, uitbreiding) is gesaboteerd
werd een randapparaat als gesaboteerd
(klep geopend of verwijderd)
aangegeven (geheugen sabotage)
De centrale verkeert in uitstekende
De centrale is gesaboteerd
staat en de klep is gesloten maar
(klep geopend of de centrale
eerder was de klep geopend
is van de muur verwijderd)
(geheugen sabotage centrale)

De thermostaatfunctie is
niet geactiveerd

De thermostaatfunctie van het
keypad is in de winterstand
geplaatst (verwarming).
De thermostaatfunctie van het
keypad is in de zomerstand
geplaatst (klimaatbeheersing).

Ketel/klimatiseerinrichting
functioneert niet

Ketel/klimatiseerinrichting
functioneert

Rood LED

OFF
(niet aanwezig)

De partities van het keypad
zijn gedeactiveerd.

ON
(vaste)

Minstens een partitie van het
keypad is geactiveerd.

Geel LED

Blauw LED

Groen LED

De geopende zones behoren tot De primaire voedingsspanning
de partities van het keypad.
(230V a.c.) ontbreekt.
De zones behorende bij de partities
De primaire voedingsspanning
Er is minstens een actief defect. van het keypad zijn in rust: ze zijn
(230V a.c.) is aanwezig.
gereed om geactiveerd te worden.
Er zijn geen actieve defecten.

De partities van het keypad
Knippert
Er zijn geen actieve defecten.
De zones behorende bij de partities
zijn gedeactiveerd.
Minstens een zone van de partities van het keypad zijn in de ruststand
langzaam
Een alarm/sabotage-geheugen is op
van het keypad is geïnhibiteerd
geplaatst.
(ON: 0.5sec minstens een van de partities van het (uitgesloten) of is in de teststand
De voicemail box bevat een
keypad
aanwezig
of
een
alarmgeheugen
OFF: 0.5sec)
geplaatst.
boodschap die nog niet afgeluisterd is.
van het systeem is aanwezig.

Minstens een partitie van het
Er is minstens een actief defect en
keypad is geactiveerd.
minstens een zone van de partities
Een alarm/sabotage-geheugen is
van het keypad is geïnhibiteerd
op minstens een van de partities
(ON: 0.15sec
(uitgesloten) of in de teststand
van
het
keypad
aanwezig
of
een
OFF: 0.15sec)
geplaatst.
alarmgeheugen van het systeem is aanwezig

Knippert
snel

De LAN kaart is verdwenen

De geopende zones behoren tot
de partities van het keypad.
De voicemail box bevat een
boodschap die nog niet
afgeluisterd is.

