Snelle gebruikershandleiding
Dank u voor het kiezen van het draadloos beveiligingssysteem Agility 3. Deze snelle
gebruikershandleiding beschrijft de belangrijkste gebruikersacties van de Agility 3. Voor een volledige
gebruikershandleiding gelieve zich te wenden tot onze website www.riscogroup.com.
Afwezig (volledig) Inschakelen:
Snelmodus: Druk

Snelmodus: Druk

.

Hoge beveiliginsmodus: Druk
code of proximity tag.
Keyfob: Drukknop.

.

Hoge beveiliginsmodus:

+

Druk
+ code.
SMS verzenden: Voer [Code][IN],
(voorbeeld, 1234IN).

Web Applicatie:
Druk Volledig Inschakelen.

Smartphone:
Druk

.

Thuis (Deels) Inschakelen:
Snelmodus: Druk

Snelmodus: Druk

.

Hoge beveiliginsmodus: Druk
code of proximity tag.

.

Hoge beveiliginsmodus:

+

Druk

+ code.

Keyfob: Druk  knop or knop 4 (if
installer defined).

SMS Verzenden: Voer
[Code][DEELS], (voorbeeld,
1234DEELS).

Web Applicatie:
Druk Deels Inschakelen.

Smartphone:
Druk

Partitie Inschakelen:
Snelmodus:
Druk

/

.

Snelmodus:
/

>

/

.

Druk

/

/

>

/

Hoge beveiliginsmodus:

Hoge beveiliginsmodus:

Druk
/
/
>
/
+ code of proximity tag.

Druk
+ code.

Druk  knop of knop 4
(gedefinieerd door de installateur ).

SMS Verzenden: Voer [Code]
[IN of DEELS] [Partitie 1,2 of 3].

Laatste Alarm opvragen:

Druk knop

Systeem Status opvragen:

Druk op

1

/

/

>

/

gedurende 2 seconden.
: LCD display.

.

Systeem Uitschakelen:
Snelmodus: Druk

Druk
gevold door u
code of proximity tag.

.

Hoge beveiliginsmodus:
Druk
> Code.
SMS Verzenden: Voer [Code][UIT]
(voorbeeld 1234UIT).

Druk de  knop.
Web Applicatie:
Voer u gebruikerscode in en druk
Uitschakelen.

Smartphone:
Druk

.

Partitie Uitschakelen:
Druk
/
/
>
code of proximity tag.

Snelmodus:

>

Druk

/

/

>

.

Hoge beveiliginsmodus:
Druk
/
/
>
> code.
SMS Verzenden: Voer [Code][UIT]
[Partitie 1,2 of 3] (voorbeeld 1234UIT1).

Druk de  knop. Al de partities
die werden toegekend tot de
knop zullen worden
uitgeschakeld.
Uitshakelen onder dwang:

Druk

Snelle zone overbrugging

Druk

gevold door u dwang code.
> [Code]

[Zone No.]

[Definieer]

.

en

knoppen

Paniek Alarm:
Druk beide
gelijktijdig.

en

Druk beide
gelijktijdig.

knoppen

Druk op de kleine knop
(gedefinieerd door de installateur).
Brand Alarm:
Nood/Medisch Alarm:

Druk

gelijktijdig gedurende 2 seconden.

Druk

gelijktijdig gedurende 2 seconden.

Definieer Volg-mij:

Druk

Systeem deurbel Aan/Uit:

Druk de knop

Uitgangen bedienen

Druk knop

> [Code]

[Definieer]

gedurende 2 seconden.
/

2

[Volg-mij]

/

gedurende 2 seconden.

.

LED Indicators:
Power LED (Groen)
Aan: Voedingsspanning OK.
Snel Knipperen: Voedingsspanning storing
Langzaam knipperen: Lage accu.
Gereed LED (Groen)
Aan: Systeem is gereed.
Uit: Open zones.
Langzaam knipperen: Systeem is gereed om in
te schakelen terwijl een in/uitgang open is.
Geluidsindicaties:
Inbraakalarm
Brandalarm
Uitloopvertraging
Inloopvertraging
Handeling bevestigd
Handling geweigerd
In/Uitschakel attentie

Deels
ingeschakeld LED
(Rood)
Aan: Systeem is
DEELS ingeschakeld
Uit: Systeem is
uitgeschakeld.

Ingeschakeld/Alarm
LED (Rood)
Aan: Systeem ingeschakeld.
Snel Knipperen: Alarm.
Langzaam knipperen:
Systeem in uitloopvertraging.
Fouten LED (Oranje)
Snel Knipperen: Fout.
Uit: Geen fout.

Ononderbroken snelle pieptoon.
Onderbroken snelle pieptoon.
Trage zoemer totdat de uitloopvertraging verlopen is.
TRage zoemer totdat de inloopvertragingverlopen is.
Een 1-seconde durende toon.
Drie snelle fout pieptonen
1 sirene pieptoon: Systeem is ingeschakeld.
2 sirene pieptonen: Systeem is uitgeschakeld.
4 sirene pieptonen: Systeem is uitgeschakeld na een alarm.

Gebruikerscode instellen/Wijzigen:
1. Druk op
.
2. Voer u code in.
3. Gebruik de pijltjestoetsen, blader naar de optie Codes/Tags en druk op
4. Blader naar de gebruikerscode en druk op

.

.

5. U krijgt de optie Nieuw/Wijzig en druk op
.
6. Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gewenste gebruikersnummer te selecteren waaraan u
een gebruikerscode wilt toewijzen, daarna druk op

.

7. Voer de nieuwe code in en voer deze code opnieuw in ter bevestiging en druk op
Indien geslaagd
hoort u een enkele pieptoon zo niet krijgt u drie snelle fout pieptonen.
8. Voor het toevoegen van bijkomende codes gelieve bovenstaande stappen te herhalen.
Een Proximity Tag toevoegen:
1. Volg de stappen 1-3 beschreven in de gebruikerscode instellen/wijzigen hierboven.
2. Blader naar Proximity Tags en druk op

.

3. Selecteer de optie Nieuw/Wijzig en druk op
.
4. Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gebruikersnummer te selecteren waaraan u een tag
wenst toe te wijzen en druk op
.
5. Houd, binnen de 10 seconden, de proximity tag op een afstand vanb 1 tot 2 cm van de toetsen van de
keypad.
6. Voor het toevoegen van bijkomende proximity tags gelieve bovenstaande stappen te herhalen.
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SMS Bediening op afstand:
Volledig inschakelen: [Code][IN]
(voorbeeld 1234IN)
Deels inschakelen: [Code][DEELS]
(voorbeeld 1234DEELS)
Volledig Uitschakelen: [Code][UIT]
(voorbeeld 1234UIT)
Partitie Inschakelen: [Code][IN][Partitie No.]
Partitie Uitschakelen: [Code][UIT][Partitie No.]
Zone Overbruggen : [Code][OVERBRUG]
[Zone No.]
Telefoon bediening
Een oproep krijgen:
1. Beantwoord de oproep
2. Zeg “Hallo” or Druk [#].
Vervolgens zal het gebeurtenis
bericht afgespeeld worden.
3. Bevestig de gebeurtenis.
(Kijk naar het bevestigingsmenu).

Zone overbruggen ongedaan maken:
[Code][RESETOB][Zone No.]
Uitgang Activeren: [Code][UITGAAN]
[PU No]
Uitgang Deactiveren: [Code][UITGUIT]
[PU No]
Systeem status ontvangen: [Code][STATUS]
Laatste Alarmgeheugen ontvangen:
[Code][ALARM]
SIM Beltegoed ontvangen (voor prepaid kaarten)
[Code][BELTEGOED]

Bevestigingsmenu:
Bevestig de gebeutenis: Druk [1]
Bevestig de gebeurtenis en beëindig alle verdere
oproepen: Druk [2] [Gebruikerscode] [#]
Bevestigen en naar het gebruikersmenu gaan: Druk [3] [User code] [#]
Inluisteren en Spreken: Druk [6] [User code]
De gebeurtenismelding herhalen: Druk [#]
Het menu bevestigen herhalen: Druk [*]

Aanmelden op de RISCO Cloud
Aanmeldenop de RISCO Cloud laat U toe om uw alarmcentrale zelf te bedienen van op gelijk welke plaats.
1
. Ga naar de site www.riscocloud.com/.
2

. Vul uw voornaam, en naam in .

3

. Geef uw email adres in als analog naam (dit is vereist voor de eerste activatie) .

4

. Bepaal een paswoord (minimum 6 karakters en minstens één cijfer) en bevestig.

5

. Geef het 15 cijferig ID nummer van uw central in. Dit nummer is terug te vinden op de sticker
aan de zijkant van uw centrale l..

6

Vervolledig de registratie door op de registreer knop te drukkken.

7

Ten einde de registratie compleet te maken, dient u de mail die u per kerende zal gestuurd
worden van de RISCO Cloud server te openen en te bevestigen. Zoniet wordt uw registratie niet
uitgevoerd.

Aanmelden op de RISCO Cloud
1
.Ga naar de site www.riscocloud.com
2

Geef uw naam en paswoord in (zelfde als U toegestuurd tijdens de registratie)

3

Geef Uw gebruikerskode van de centrale in (Agility Gebruikerscode)

4

. Druk op Enter.

iRISCO – RISCO’s Smartphone Toepassing
Eindgebruikers kunnen nu ook gebruik maken van de iRSICO Smartphone toepassing voor de eenvoudige
bediening van hun Agility 3 beveiligingsinstallatie.
Download de iRISCO app van de Apple App store of van de Android Play Store.
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