GEBRUIKERSHANDLEIDING (starters)
STANLEY SECURITY BEVEILIGINGSSYSTEEM
9000 serie

Starters gebruikershandleiding
Dank u voor het kiezen van het draadloos beveiligingssysteem van Stanley Security. Deze starters gebruikershandleiding beschrijft de
belangrijkste gebruikersacties van uw systeem. Voor een volledige gebruikershandleiding gelieve zich te wenden tot onze website.
www.totaalbeveiligingen.nl

BEDIENING D.M.V. CODEBEDIENDEEL (alleen bij inschakelen)

HOE SCHAKELT U EEN PARTITIE UIT?

Indien het codebediendeel in slaapstand is, dient altijd 1x
te
worden ingedrukt. Zoals hieronder omschreven, indien u per ongeluk
twee keer de knop indrukt verschijnt de tekst : [voer uw code in]
Indien dit gebeurt dan dient u nogmaals 1x op

Codebediendeel
DRUK OP:
/

te drukken.

/

>

Afstandsbediening
DRUK OP:
>

Gevolgd door uw code
of proximity tag

/

/

>

(AFWEZIG) HOE SCHAKELT U HET SYSTEEM VOLLEDIG IN?
Codebediendeel:
DRUK OP:

Afstandsbediening:

HOE SCHAKELT U UIT, ONDER DWANG?
Codebediendeel DRUK OP:

daarna
Web Applicatie:

Smartphone:

Gevolgd door uw DWANG code

Druk op Volledig
Inschakelen.

OVERIGE FUNCTIES
(THUIS) HOE SCHAKELT U HET SYSTEEM DEELS IN?
Codebediendeel:

Afstandsbediening:

SNELLE
ZONE
OVERBRUGGING

Codebediendeel DRUK OP:
gevolgd door uw gebruikerscode
2 x indrukken, scroll
daarna door naar de
betreffende zone die u wilt overbruggen.

daarna

Web Applicatie:

Selecteert u de zone die u wilt overbruggen.

Smartphone:

Druk op Deels
Inschakelen.

Bevestig de zone die u wilt overbruggen.
2 x indrukken, hiermee verlaat u het menu

HOE SCHAKELT U EEN PARTITIE IN?
Codebediendeel
DRUK OP:
/

/

Afstandsbediening DRUK
OP:

>

/

/

/

Power led (Groen)
Aan: Voedingsspanning OK.
Snel knipperen: Voedingsspanning storing.
Langzaam knipperen: Lage accu.

Codebediendeel DRUK OP:
Gedurende twee sec.
Codebediendeel DRUK OP:

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

HOE SCHAKELT U HET SYSTEEM UIT?
Codebediendeel
DRUK OP:

Gedurende twee seconden

LED INDICATORS

HOE VRAAG IK STATUS / LAATSTE ALARM OP?

Systeem status

Codebediendeel DRUK OP:

>

/

Laatste Alarm

SYSTEEM
DEURBEL
AAN/UIT

Afstandsbediening:

Fouten LED (Oranje)
Snel Knipperen: Fout.
Uit: Geen fout.
GELUIDSINDICATIES

Gevolgd door uw code
of proximity tag
Web Applicatie:
Voer uw
gebruikerscode in en
druk op uitschakelen.

Smartphone:
+ gebruikerscode

Inbraakalarm:
Brandalarm:
Uitloopvertraging:
Inloopvertraging:
Handeling bevestigd:
Handeling geweigerd:

Ononderbroken snelle pieptoon.
Onderbroken snelle pieptoon.
Trage zoemer totdat uitloopvertraging verlopen is.
Trage zoemer totdat inloopvertraging verlopen is.
Een 1-seconde durende toon.
Drie snelle fout pieptonen

GEBRUIKERSCODE INSTELLEN/WIJZIGEN

APP BEDIENING IOS (APPLE)

1.

1. Open de App store op uw Apple Iphone.
2. Zoek in de store de IRisco app en download deze.
Gebruikersnaam = Uw emailadres:……………..………………..
Wachtwoord = Door u zelf gekozen wachtwoord……………….
PIN Code = Code van het systeem……………………………….
3. Klik op login en u word ingelogd bij uw alarmsysteem.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Druk op

en voer uw code in.

Gebruik de pijltjestoetsen, blader naar de optie Codes/Tags en druk op
Blader naar de gebruikerscode en druk op

.

.

U krijgt de optie Nieuw/Wijzig en druk op
.
Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gewenste gebruikersnummer
te selecteren waaraan u een gebruikerscode wilt toewijzen, daarna druk op
.
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.
Voor het toevoegen van bijkomende codes gelieve bovenstaande stappen te
herhalen.

TOEVOEGEN VAN EEN PROXIMITY TAG

APP BEDIENING ANDROID

1.

1. Open de Google Playstore op uw android smartphone.
2. Zoek in de store de Irisco app en download deze.
Gebruikersnaam = Uw emailadres……………………………….
Wachtwoord = Door u zelf gekozen wachtwoord……………….
PIN Code = Code van het systeem……………………………….
3. Klik op login en u word ingelogd bij uw alarmsysteem.

2.
3.
4.
5
6.

Volg de stappen 1-3 beschreven in de gebruikerscode instellen/wijzigen
hierboven.
Blader naar Proximity Tags en druk op

.

Selecteer de optie Nieuw/Wijzig en druk op
.
Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gebruikersnummer te
selecteren waaraan u een tag wenst toe te wijzen en druk op
.
Houdt, binnen de 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2
cm van de toetsen van de keypad.
Voor het toevoegen van bijkomende proximity tags gelieve bovenstaande
stappen te herhalen.

VOOR GEPROGRAMMEERDE TOETSEN

WEBUSER INTERFACE (NIEUWE GEBRUIKER AANMAKEN)

(7)

VERVANGEN BATTERIJEN
Druk de (7) knop gedurdende 2 seconden in, hiermee wordt het systeem
gedurende 1 uur in onderhoudsmodus gezet. U kunt daarna de batterijen
vervangen van de melders. De onderhoudsmodus wordt automatisch
uitgeschakeld na 1 uur, of nadat u het systeem hebt ingeschakeled.

(8)

BEKIJKEN LOGBOEK
Druk de (8) knop gedurende 2 seconden in, hiermee komt u in het
logbook. Met de scroll toets kunt u door de gebeurtenissen heen bladeren.

(9)

ALGEHELE RESET SYSTEEM
Druk de (9) knop gedurende 2 seconden in, het systeem wordt hiermee
gerest. De instellingen worden hiermee niet gewist, het is alleen een
herstart van het systeem.

1. Webbrowser openen en het volgende adres
invoeren: www.totaalbeveiligingen.nl/mijn-alarm.html
2. Inloggen met uw gegevens
3. In de linker balk naar Gebruikers gaan
4. Nieuwe gebruiker toevoegen is dat degene de
app of webbrowser kan gebruiken
5. Nieuwe keypad gebruiker alleen om het systeem
uit te schakelen
6. Voer de gegevens in en selecteer de partitie die
de nieuwe gebruiker mag schakelen
7. Druk op opslaan en de nieuwe gebruiker is
aangemaakt.

INLOGGEN OP DE RISCO CLOUD

IN TE VULLEN DOOR MONTEUR

1.
2.
2.
3.
4.

Partie’s aangemaakt in het beveiligingssyteem:

Ga naar de site www.totaalbeveiligingen.nl/mijn-alarm.html
Klik op inloggen, dan wordt u doorverwezen naar de inlogportal
Geef uw naam en paswoord in (zelfde als U toegestuurd tijdens de registratie)
Geef Uw gebruikerscode van de centrale in (Agility Gebruikerscode)
Druk op Enter.

1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

LOGBOEK STANLEY SECURITY BEVEILIGINGSSYSTEEM

