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Onder voorbehoud van wijzigingen. De auteur behoudt het recht om onaangekondigd aanpasingen door te voeren.
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1 Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.1 Toetsenbord X-PAD

Indicaties op het toetsenbord X-PAD

De LED's op het toetsenbord:
.gele LED: indien AAN dan is de netspanning (230Vac) OK
.groene LED: Indien UIT dan is er een fout met de batterij van de centrale
.rode LED:

.indien AAN dan is de partitie gewapend (ON, INT of PAR)

.indien UIT dan is de partitie ontwapend

.indien KNIPPERT dan is de partitie ontwapend maar er is een geheugen
aanduiding van een alarm gebeurt gedurende de laatste gewapende
periode. Deze indicatie verdwijnt bij een nieuwe wapening.

.groene LED:
.indien AAN --> alle zones in rust en in dienst
.indien UIT   --> minimum 1 zone is in fout
.indien KNIPPERT --> minimum 1 zone is uitgeschakeld (BYPASS)

 

De toetsen: 
.ON : om de centrale of partitie te wapenen in de ON mode
.INT : om de centrale of de partitie te wapenen in de INT mode
.PAR : om de centrale of de partitie te wapenen in de PAR mode
.ENT : om de ingetoetste data te bevestigen (ENTER)
.CLR : om de ingetoetste data te wissen (CLEAR)

Het LCD display toont de status van de centrale ofwel de opgevraagde gegevens. Er zijn twee lijnen tekst in het
Nederlands. Bij het aanraken van een toets komt de achtergrondverlichting aan en gaat automatisch uit 60 seconden
na de laatste toetsaanslag. 
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.2 Toetsenbord VENICE

Indicaties op het toetsenbord VENICE

Er bestaan twee verschillende toetsenbordjes VENICE:
· VENICE GREEN : met groen LCD display en groene

achtergrondverlichting
· VENICE BLUE : met blauw LCD display en blauwe

achtergrondverlichting

De LED's op het toetsenbord:

8 status LED's: deze geven de AAN/UIT status van elke afzonderlijke partitie aan.
· bovenste LED : indien AAN dan is partitie 1 gewapend
· onderste LED : indien AAN dan is partitie 8 gewapend

Deze status LED's kunnen continue of enkel tijdelijk (na het ingeven van een
code) werken. Dit hangt af van de programmatie door uw installateur.

Symbolen links boven:
· stopcontact: indien AAN dan is de netspanning (230Vac) OK
· batterij: Indien UIT dan is er een fout met de batterij van de centrale
· pijltjes in cirkel:

· indien AAN dan is de partitie gewapend (ON, INT of PAR)
· indien UIT dan is de partitie ontwapend
· indien KNIPPERT dan is de partitie ontwapend maar er is een geheugen

aanduiding van een alarm gebeurt in de laatste gewapende periode. Deze
indicatie verdwijnt bij een nieuwe wapening.

· detector:
· indien AAN --> alle zones in rust en in dienst
· indien UIT   --> minimum 1 zone is in fout
· indien KNIPPERT --> minimum 1 zone is uitgeschakeld (BYPASS)
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De toetsen op toetsenbord :

Cijfertoetsen:
.ON : om de centrale of partitie te wapenen in de ON mode
.INT : om de centrale of de partitie te wapenen in de INT mode
.PAR : om de centrale of de partitie te wapenen in de PAR mode
.CLR : om de ingetoetste data te wissen (CLEAR)
.OFF : om de centrale en/of partities uit te ontwapenen
.OK :  om de ingetoetste data te bevestigen (ENTER)

Navigatietoetsen: om te navigeren in de menu structuur

De 4 functietoetsen: (niet van toepassing bij ATLANTIS6)
· thermometer: instellen en bedienen van de klimaatfuncties
· lamp: besturen van de uitgangen
· rolluij: besturen van macro's
· vinkje: controle van uw belwaarde van de ingebouwde GSM indien met

vooraf betaalde SIMkaart gewerkt wordt.

Deze functies zijn al of niet actief afhankelijk van de programmatie van het
systeem. (ref. uw installateur)

Het LCD display toont de status van de centrale ofwel de opgevraagde gegevens. Er zijn twee lijnen tekst in het
Nederlands. Bij het aanraken van een toets komt de achtergrondverlichting aan en gaat automatisch uit 60 seconden
na de laatste toetsaanslag. 
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.2.1 Instellingen VENICE (optioneel)

De gebruiker heeft de mogelijkheid om bepaalde eigenschappen van het toetsenbord VENICE in te stellen.
Indien de installatie meerdere VENICE toetsenbordjes bevat moeten deze instellingen desgewenst per toetsenbordje
uitgevoerd worden.

Personalisatie van het VENICE toetsenbord:
Duw de functietoets met het vinkje in voor 2 seconden :

Het LCD display toont :

1. Duw op OK toets om het niveau van de achtergrondverlichting in te stellen.
2. Met de á â kan het gewenste lichtsterkte ingesteld worden.Het wordt in %

aangegeven op het display zodat dezelfde instellingen op andere
toetsenbordjes kan ingesteld worden.

3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden

1. Duw op OK toets om het contrast in te stellen.
2. Met de á â kan het gewenste lichtsterkte ingesteld worden.Het wordt in

een schaal van 0 tot 15 aangegeven op het display zodat dezelfde
instellingen op andere toetsenbordjes kan ingesteld worden.

3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden

1. Duw op OK toets om de buzzer IN of UIT te schakelen voor de ingangstijd 
2. Met de ß à kan gekozen worden tussen JA of NEE.
3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.

1. Duw op OK toets om de buzzer IN of UIT te schakelen voor de  uitgangstijd 
2. Met de ß à kan gekozen worden tussen JA of NEE.
3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden

1. Duw op OK toets om het buzzer geluid te wijzigen 
2. Met de ß à kan gekozen worden tussen Click of beep.
3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten wordt

1. Duw op OK toets om de AAN/UIT status LED's te besturen 
2. Met de ß à kan gekozen worden tussen ON - OFF

· Indien ON - dan geven de verticale status LED's altijd de status aan van
de partities.

· Indien OFF - dan geven de verticale status LED's enkel de status aan
van de partities na het ingeven van een juiste gebruikerscode of voor 5
seconden na het wapenen van de centrale.

3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.

1. Duw op OK toets om de temperatuur aan te geven op het LCD display van
de aangesloten thermometer.

2. Met de ß à kan gekozen worden tussen JA of NEE. 
3. Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden

Verlaat deze instellingen met de ESC toets.
Het LCD display herstart automatisch met de nieuwe instellingen.

ELV
A S

ECURITY

03
88

6 6
6 5

6

www.el
va

.be



7Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

© oktober 2008 Amitek - Alain & Geert

1.3 Indicaties op het LCD display

Normaal toont het LCD display datum en tijd op de eerste lijn en een infotekst
op de tweede lijn.

Het LCD display toont eventueel afwisselend FOUT boodschappen op de
tweede lijn, zie voorbeelden hieronder:

GEEN netspanning : 

GEEN batterij :

GEEN telefoonlijn :

Op identieke manier wordt de status van de centrale weergegeven, zie
voorbeelden hieronder:
.AAN/UIT status : partitie 1 is AAN in de ON mode
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.4 Acties bij 1 enkele partitie

1.4.1 Wapenen van de centrale

Om de centrale te wapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. selecteer de mode waarin u de centrale wilt wapenen : ON, INT of PAR
4. het LCD display toont eventueel 

In dit geval zijn alle zones OK en mag de centrale gewapend
worden.

ofwel 

toont het display achtereenvolgens de zones die in fout zijn gevolgd
door    

In dit geval kies met toets 9 in het menu de manier om de zone in fout
uit te schakelen (bypass), zie verder

Tevens helpt de groene status LED (symbool detector) ook als algemene
aanduiding van de actieve zones:

· als de LED uit is, dan is er een zone in fout (zie tekst op LCD).ZEKER
NIET WAPENEN anders krijgt u alarm.

· als de LED knippert, dan mag verder gegaan worden maar dan is er
minimum 1 zone in bypass.

· als de LED continu aan is dan zijn alle zones actief en alle zones in rust --
>display toont dan:

 
om de centrale te wapenen in de ON mode

 
om de centrale te wpenen in de INT mode (voor de PAR mode ziet u PAR

ipv INT)

Bevestigen voor het wapenen
met de ENT toets voor het toetsenbord ATLAPAD
met de OK toets voor het VENICE toetsenbord

Voor de INT en de PAR mode is er nog een speciale optie namelijk toets 1. 
Hiermee wordt de centrale ook gewapend maar dan is de uitgangstijd van de
vertraagde zones uitgeschakeld, met andere woorden - de vertraagde zones zijn
direct geactiveerd nadat de toets 1 werd ingedrukt.
De rode LED op het display komt aan ter aanduiding dat de centrale gewapend
is. Het LCD display toont zeer kort de aanduiding PARTITIE AAN.

1.
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1.4.2 0ntwapenen van de centrale

Om de centrale te ontwapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. het LCD display toont eventueel
4. Bevestig met de OFF toets om de centrale uit te schakelen ( 0/OFF toets bij

AXIPAD)

5. Het LCD display toont nu :

6. Duw toets 9 indien u verder wilt gaan met andere functies
7. Duw op ESC om terug te gaan naar DATUM en TIJD.

Einde procedure
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.5 Acties bij meerdere partities

1.5.1 Wapenen van meerdere partities gelijktijdig

Om meerdere partities gelijktijdig te wapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. het LCD display toont eventueel 

Op de lijn AAN : 
· indien niets dan is de overeenkomstige partitie UIT
· indien O : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de ON mode
· indien I : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de INT mode
· indien P : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de PAR mode

gevolgd door

Op de lijn STATUS :
· een _ : zone is in rust
· een o : zone is in fout
· een o met ster erdoor : zone is uitgeschakeld

4. Duw op ON, INT of PAR om de nog niet gewapende partities te wapenen.

5.  het LCD display toont eventueel 

In dit voorbeeld zijn alle partities gewapend in de ON mode
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1.5.2 Wapenen van een bepaalde partities

Om een partitie te wapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. het LCD display toont eventueel 

gevolgd door :

Op de lijn AAN : 
· indien niets dan is de overeenkomstige partitie UIT
· indien O : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de ON mode
· indien I : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de INT mode
· indien P : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de PAR mode

Op de lijn STATUS :
· een _ : zone is in rust
· een o : zone is in fout
· een o met ster erdoor : zone is uitgeschakeld

4. Kies nu de partitie die u wilt wapenen (toets 1tot 8)
5. het LCD display toont eventueel 

In dit geval zijn alle zones OK en mag de centrale gewapend worden.

gevolgd door

ofwel toont het display achtereenvolgens de zones die in fout zijn zoals
hieronder weergegeven
In dit geval kies met toets 9 in het menu de manier om de zone in fout
uit te schakelen (bypass), zie verder

Tevens helpt de groene status LED (symbool detector) ook als algemene
aanduiding van de actieve zones:

· als de LED uit is, dan is er een zone in fout (zie tekst op LCD).ZEKER NIET
WAPENEN anders krijgt u alarm.

· als de LED knippert, dan mag verder gegaan worden maar dan is er
minimum 1 zone in bypass.

· als de LED continu aan is dan zijn alle zones actief en alle zones in rust --
>display toont dan       voor de ON mode 

voor de INT mode (voor de PAR mode ziet u PAR ipv INT)

6.  Bevestigen voor het wapenen
met de ENT toets voor het toetsenbord ATLAPAD
met de OK toets voor het VENICE toetsenbord

Voor de INT en de PAR mode is er nog een speciale optie namelijk toets 1. 
Hiermee wordt de centrale ook gewapend maar dan is de uitgangstijd van de
vertraagde zones uitgeschakeld, met andere woorden - de vertraagde zones zijn
direct geactiveerd nadat de toets 1 werd ingedrukt.
De rode LED op het display komt aan ter aanduiding dat de centrale gewapend
is. Het LCD display toont zeer kort de aanduiding PARTITIE AAN.

7. Het LCD display toont nu de status als volgt : In dit voorbeeld is partitie 2
gewapend in de PAR mode

8. Herneem vanaf punt 4 indien u nog andere partities wenst te wapenen, anders
duw op toets ESC.
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.5.3 Ontwapenen van ALLE partities

Om ALLE partities gelijktijdig te ontwapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. het LCD display toont eventueel 

    Alle partities gewapend in de ON mode

                                   gevolgd door

4. Duw op OFF om ALLE partities te ontwapenen
5. het LCD display toont eventueel 

Alle partities zijn ontwapend.
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1.5.4 Ontwapenen van een bepalde partitie

Om een bepaalde partitie te ontwapenen moet volgende procedure gevolgd worden: 

1. het LCD display toont datum en tijd
2. toets uw code. Indien de code foutief is gaat er een geluidssignaal BEEP

BEEP BEEP BEEP
3. het LCD display toont eventueel

Op de lijn AAN : 
· indien niets dan is de overeenkomstige partitie UIT
· indien O : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de ON mode
· indien I : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de INT mode
· indien P : dan is de overeenkomstige partitie AAN in de PAR mode

4.  Kies nu de partitie die u wilt ontwapenen (toets 1 tot 8) --> voorbeeld 4
5. het LCD display toont : 

6.  Bevestig met de OFF toets om de partitie uit te schakelen ( 0/OFF toets bij
AXIPAD)

7. Duw op ESC om terug te gaan naar de status
8. Het LCD display toont nu eventueel :       Partitie 4 is uitgeschakeld.
9. Herneem vanaf punt 4 indien u nog andere partities wenst te ontwapenen,

anders duw op toets ESC.
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.6 Mogelijkheden in het menu - toets 9 -_2
Nadat een juiste gebruikerscode is ingetoetst op het LCD display kunt u met de toets 9 toegang hebben tot de meer
geavanceerde functies van de centrale.
LET OP : Hier zijn bepaalde mogelijkheden eventueel NIET geactiveerd door de installateur.

Met de pijltoetsen kan het menu doorlopen worden.
Met de OK toets kan een bepaalde functie geactiveerd worden.

1.6.1 Geheugen

Met deze optie kan het gebeurtenissengeheugen geraadpleegd worden.

Duw op OK en vervolgens toont het display 

Duw op de OK toets en het display toont achtereenvolgens alle gebeurtenissen
met datum en tijd.

· Met de pijl toetsen kunnen andere gebeurtenissen bekeken worden.
· Bij elke gebeurtenis kan met de CLR achtereenvolgens in te drukken

bijkomende info over de gebeurtenis bekomen worden : 
· de bijhorende tekst (tekst code, zone, ....)
· de correct opgeroepen telefoonnummers

· Met de ESC toets verlaat u de gebeurtenissen lijst

Met de â toets komt u naar de volgende optie : 
 Door op OK te drukken tuurt de centrale de gebeurtenissenlijst door naar
de PC bij de installateur. Een teller op het LCD display toont de vooruitgang.
De telefoon verbinding kan gestopt worden met de CLR  toets in te drukken
Met de ESC toets verlaat u deze optie

Met de â toets komt u naar de volgende optie : 
 Er wordt gevraagd te bevestigen met de OK toets. Vanaf dit moment is het
gebeurtenissengeheugen gewist.
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1.6.2 Wijzig code

Met deze optie kunt u uw eigen code wijzigen

Duw op de OK toets om deze functie te openen
 
Duw nogmaals op de OK toets.
Duw op CLR toets - het LCD display toont 6 sterretjes
Toets nu de nieuwe code in en bevestig met de OK toets.

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.
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Gebruikershandleiding ATLANTIS reeks

1.6.3 Wijzig parameter

Met deze optie kan u DATUM/TIJD en telefoonnummers wijzigen.

Duw op de OK toets om toegang te hebben tot deze opties.
Duw vervolgens op de pijl toetsen om uur, minuten, dag, maand en jaar in te
stellen.

Met de ESC toets verlaat u deze optie

Duw op de â pijl toets :

Selecteer met de âtoets het telefoonnummer dat u wilt wijzigen.
Duw vervolgens op CLR en voer het gewenste telefoonnummer in.

LET OP: enkel het telefoonnummer met een NIET digitaal protocol kan gewijzigd
worden.

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden
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1.6.4 Bypass zone

Met deze procedure kunnen zones uitgeschakeld worden - in BYPASS geplaatst worden.

Duw op de OK toets om zones uit te schakelen.
Het LCD display toont nu :

1. Met de â en á toetsen kan de gewenste zone gekozen worden.
2. Duw daarna op de OK toets. 

3. Bevestig met de OK toets. Het LCD display toont nu.

Dit geeft aan dat de zone uitgeschakeld is.
Op dit moment begint de groene LED te knipperen.

De zone kan terug ingeschakeld worden door de OK toets in te drukken.

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.
LET OP: Na elke ontwapening van de centrale zijn alle zones in Bypass terug
actief.
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1.6.5 Acties

Met deze opties kunnen bepaalde parameters van de centrale bestuurd worden

Duw op de OK toets om deze opties aan te spreken.
Met de á  â toetsen kan een actie geselecteerd worden :

AAN/UIT klok
Overtijd
Macro's
OC uitgangen

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.

1.6.5.1 AAN/UIT klok

Met deze actie kan de weekklok AAN of UITgeschakeld worden per partitie.

Duw op de OK toets om deze actie uit te voeren
Het LCD display toont nu :

Dit betekent dat de klok actief is voor partitie 1 en 2.
Om de klok functie voor partitie 1 uit te schakelen duw op 1.
(Duw nogmaals op toets 1 om de klok terug te activeren voor partitie 1) 
Het LCD display toont nu :

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden.

1.6.5.2 Overtijd

Met deze actie kan de automatische wapening (indien ingesteld) AAN of UITgeschakeld worden.

Duw op de OK toets om deze actie in te stellen.
Het LCD display toont nu :

Duw op OK om de automatische wapening met 1 uur uit te stellen
Dit kan tot 3 keer toe gebeuren.
Na de derde keer wapent de centrale automatisch.

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden.
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1.6.5.3 Macro's

Met deze actie kunnen macro's bestuurd worden.(zie uw installateur - macro's)

Het LCD display toont nu :

Duw op de OK toets om deze acties aan te spreken.
Het LCD display toont nu :

Met de á â kan de gewenste macro geselecteerd worden.
Duw vervolgens op de OK toets.

Het LCD display toont nu :

Selecteer met de cijfers 1, 2 of 3 de optie die u wilt.
Met toets 1 : start de geselecteerde macro
Met toets 2: stopt de geseleteerde macro
Met toets ": reset van de geselecteerde macro.

Duw terug op OK indien u bovenstaande besturingen terug wilt uitvoeren.

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.

1.6.5.4 OC uitgangen

Met deze actie kunnen OC uitgangen bestuurd worden.(zie uw installateur - OC uitgangen)

Het LCD display toont nu :
Duw op de OK toets om deze acties aan te spreken.

Het LCD display toont nu :

Met de á â kan de gewenste OC uitgang geselecteerd worden.
Duw vervolgens op de OK toets.

Het LCD display toont nu :

Selecteer met de cijfers 1, 2 de optie die u wilt.
· Met toets 1 : activeren van de geselecteerde uitgang
· Met toets 2: deactiveren van de geseleteerde uitgan

Het LCD display toont :

Duw terug op OK indien u bovenstaande besturingen terug wilt uitvoeren.

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.
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1.6.6 Test systeem

Met deze opties kan het systeem getest worden op de goede werking.

Duw op de OK toets om deze opties aan te spreken.
Met de á  â toetsen kan een test geselecteerd worden :

Relais 1 
Kiezer
Buzzer ON/OFF

Met de ESC toets kan deze optie verlaten worden.

1.6.6.1 Relais 1 testen

Met deze actie kan het alarm relais getest worden

Het LCD display toont nu :
Duw op de OK toets om deze test uit te voeren

Het LCD display toont nu :

Duw op de OK toets = het relais schakelt, sirene loeit.
Duw op de CLR toets = relais komt in rust = sirene stopt

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden.

1.6.6.2 Kiezer testen

Met deze actie kan de telefoonkiezer getest worden

Het LCD display toont nu :
Duw op de OK toets om deze test uit te voeren.
Het LCD display toont nu :
           

Duw vervolgens op de OK toets.

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden.

Het LCD display toont nu :
Duw vervolgens op nr. van het te testen telefoonnummer in.

De telefoonkiezer van de centrale belt automatisch het geselecteerde
telefoonnummer.
Op deze manier kunt u uzelf oproepen om te zien of de centrale goed
werkt.
Indien u met deze test de meldkamer oproept ontvangt deze een
testmelding.
Duw op de CLR toets om de telefoon oproep te stoppen.

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden
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1.6.6.3 Buzzer ON/OFF

Met deze actie kan de buzzer op het toetsenbordje in- of uitgeschakeld worden

Het LCD display toont nu :
Duw op de OK toets om deze optie uit te voeren.

Het LCD display toont nu :

Duw op de CLR toets om de werking van de zoemer op het klavier IN of UIT te
schakelen.Wanneer de zoemer AAN is dan is deze actief bij :

· elke toetsaanslag
· voor de in- en uitgangstijd van vertraagde zones
· eventueel bij alarm.

Met de ESC toets kan deze actie verlaten worden.Enter topic text here.
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1.6.7 Controles

Hiermee kan de temperatuur opgevraagd worden van de eventueel aangesloten thermostaten.

Zie later.
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