
Quick start – SOLO NX     

 

1. Lees eerst deze snelstartgids… 

2. Installeer de voedingsbedrading van de PS-bron naar de locatie. 

3. Monteer de antenne hoog weg van de luidspreker met de gouden connector 

op de intercomlocatie. 

4. BELANGRIJK: GEBRUIK EEN MICRO-SIM-KAART (Micro-SIM) MET GEHEUGEN VOOR 

maximaal 250 CONTACTEN! Plaats de simkaart die moet worden gebruikt voor 

het SOLO-apparaat in uw persoonlijke mobiele telefoon om de pincode te 

wissen. 

5. BELANGRIJK: VERWIJDER DE PINCODE OP DE SIM-KAART! 

6. Plaats de SIM-kaart in het SOLO-apparaat - gouden contacten naar beneden 

en snijd de hoek RHS af. Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer u 

de SIM-kaart plaatst! Plaats de SIM voorzichtig, want de SIM-houder is 

kwetsbaar als deze geforceerd wordt! 

7. Verbind de uitgangen met het SOLO-apparaat. 

8. Sluit de voedingskabel aan op het SOLO-apparaat. 

9. Sluit het SOLO-apparaat aan op de voedingsspanning van de bron. 

10. Wacht tot de GELE LED begint te knipperen met een interval van 5 

seconden (0,5 sec AAN / 5 sec UIT) en de BLAUWE LED (LED 1) begint te 

knipperen. Dit wordt ingesteld in ongeveer 30 seconden. 

11. SOLO-eenheid is nu klaar voor gebruik. 

BELANGRIJK: Voordat u SMS-opdrachten verzendt, moet het apparaat in de 

normale bedrijfsmodus staan! 

BEDRADING 

Bedrading is minimaal. Afgezien van voeding voor SOLO & deuropeningsdraden, is er geen 

andere vereiste bedrading. 

 

* Gebruik de stroomuitgang (12V AUX) niet voor elektrisch vergrendelen! U kunt het gebruiken om 

externe sensoren van stroom te voorzien: stroombelasting op korte termijn (tot 1 minuut) - tot 

500mA; Langdurige stroombelasting - tot 100mA! Gebruik een afzonderlijke stroombron voor 

elektrisch slot van de deur! 



PROGRAMMEERINSTELLINGEN PER SMS (TEKST) 

Opmerking: u kunt afzonderlijke opdrachten verzenden zoals:; ATN1 = 

07798765432; of samen in één lange tekst zoals hieronder in tekst getoond. 

Gebruik niet meer dan 160 tekens. Sms-bericht moet zonder spaties worden 

geschreven! Het moet beginnen en eindigen met puntkomma ";". 

NUMMERS OPROEPEN (in volgorde 1 - 5): 

; ATN1 = xxxxxxxxxx; ATN2 = xxxxxxxxxx, ...; ATN5 = xxxxxxxxxx; 

STEL DE VERTRAGINGSTIJD IN (voordat u het volgende nummer belt):; RTNA = 

20; 

LUIDSPREKERNIVEAU WIJZIGEN (standaard is 10 max is 20): 

; SPK = 12; 

MICROFOONNIVEAU WIJZIGEN (standaard is 15 max is 40): 

; MIC = 15; 

GEBRUIKERS VAN DE GEAUTORISEERDE BELLER-ID (CLIP) INSTELLEN (maximaal 

1000): 

; CLP1 = 07798765432; CLP2 = xxxxxxxxxx; CLP3 = xxxxxxxxxx; CLP4 = 

xxxxxxxxxx; CLP5 = xxxxxxxxxx; CLP6 = xxxxxxxxxx; CLP7… (tot 1000); 

CONFIGURATIE VAN DE UITGANGSSET: 

Uitgang 1 (standaard puls = 3 seconden =; OS1 = 3;). Verander naar 5 

seconden puls; OS1 = 5 ;. Verander naar vergrendeling (AAN / UIT):; OS1 = 

1; 

Uitgang 2 (3 seconden puls standaard =; OS2 = 3;). Verander naar 5 seconden 

puls; OS2 = 5 ;. Verander naar vergrendeling (AAN / UIT):; OS2 = 1; 

Eerste oproep AAN / Tweede oproep UIT: Als u verzendt; OS1R = 1; (voor 

uitgang 1) of; OS2R = 1; (voor uitgang 2), De uitgangen worden zo ingesteld 

dat de eerste oproep de uitgang AAN zet en de volgende oproep deze UIT. 

STEL GEBRUIKER IN OM DE MELDING TE ONTVANGEN: Verzenden:; LN6 = 1; TN1 = 07798765432; 

met behulp van uw eigen telefoonnummer van de gebruiker. 

WERKING & TESTEN 

Volg deze stappen om het systeem te testen ... 

1.SCHAKEL DE STROOM IN: het apparaat piept om de 10 sec. terwijl het naar 

het netwerk zoekt. Wanneer het verbinding maakt, hoort u 3 snelle piepjes. 

BLAUWE LED begint te knipperen (2-5 worden aanbevolen). 

2.PROGRAMMA PER SMS: Verzend minimuminstelling; ATN1 = 07798765432; (met 

behulp van uw eigen telefoonnummer). 

3. DRUK OP DE OPROEPTOETS: het apparaat start de oproep: u hoort piepjes om 

te beginnen met kiezen en vervolgens een beltoon; (die kan worden gedempt:; 

MUT = 1;) 

4. OPEN DE DEUR: Druk op 11 en uitgangsrelais 1 schakelt of druk op 21 en uitgangsrelais 2 schakelt. 

RELAISUITGANGEN SCHAKELEN: 4 manieren om de uitgangen te schakelen: 

1. TIJDENS EEN INTERCOM-OPROEP (DTMF): Druk op 11 voor uitgang 1 'AAN' & 10 

voor uitgang 1 'UIT' (indien ingesteld op vergrendeling) en 21 voor uitgang 

2 'AAN' & 20 voor uitgang 2 'UIT' (vergrendeling) enkel en alleen). 

2. MET SMS: Verzenden:; ORC1 = 1; voor uitgang 1 ‘AAN’ &; ORC1 = 0; voor 

uitgang 1 'UIT' (indien ingesteld op vergrendeling) en; ORC2 = 1; voor 

uitgang 2 ‘AAN’ &; ORC2 = 0; voor uitgang 2 'UIT' (alleen vergrendeling). 

3. OP BELLER-ID (inbellen): bel het apparaat vanaf een van de 

geprogrammeerde nummerherkenningsnummers (CLP1 - CLP1000). Verzenden; CLPEN 

= 2; voor het werken met elk nummer. Verzenden; CLPEN = 1; om terug te gaan 

naar auth. CLIP Alleen gebruikers. 

4. DRUK OP AFSLUITEN: U kunt uw eigen drukknop aansluiten op Alarmingang 1 & aarde en uitgang 1 

schakelen door erop te drukken. Verzenden:; OD1 = 1; en sluit vervolgens de knop aan (activeer 

ingang 1). 

  



EASYSET PROGRAMMERINGSSOFTWARE 

Test het apparaat voordat u probeert programmeersoftware te gebruiken! 

OPMERKING: Als u 1 of enkele gebruikers of enkele PIN-toegangscodes 

gebruikt, is het veel efficiënter om de bovenstaande SMS-

installatieprocedure te gebruiken. 

1. Download de software EasySet & USB-stuurprogrammabestanden van de CD of 

WEB. 

2. Installeer de EasySet-software (let op het juiste pc-programma te 

downloaden - x86 of x64): dubbelklik op * .msi-bestand. 

3. Sluit het apparaat aan op uw pc met een USB naar Mini-USB-kabel: met 

geldige SIM-kaart en in normale bedrijfsmodus - het SOLO-apparaat moet op 

het GSM-netwerk zijn geregistreerd, BLAUWE LED: 2 - 5 knippert. 

4. Start EasySet SW: dubbelklik op het pictogram EasySet. De SOLO moet via 

USB op de pc zijn aangesloten. Selecteer verbindingspoort: kies het COM-

poortnummer (Apparaatbeheer → Poorten) en klik op Verbinden. 

5. Programma-instellingen: altijd eerst “Configuratie lezen”, vóór enige programmeeractie via pc. Ga 

door de tabbladen om instellingen te wijzigen. Druk op het tabblad 'Start' op 'Configuratie 

verzenden' om het SOLO-apparaat te programmeren. Vervolgens "Configuratie opslaan in bestand" 

voor toekomstige toegang via "Configuratie laden uit bestand". 

 

PROBLEEMOPLOSSEN 

Controleer het volgende voordat u om ondersteuning vraagt: 

1. Kan geen verbinding maken: verander het netwerk, verplaats de antenne of 

controleer of deze correct is aangesloten, probeer voor installatie: de 

BLAUWE LED moet 2-5 keer knipperen. 

2. Audio-interferentie op de telefoon: verplaats de antenne naar een nieuwe 

locatie, verbeter het signaal, plaats de antenne niet in de buurt van de 

luidspreker. 

3. Zal niet bellen: stel Gebruikersnummer / s in om te bellen (ATN1 - ATN5) 

of controleer of de SIM-kaart eerst in een telefoon werkt. 

4. Poortontgrendeling werkt niet: controleer de aansluitingen aan de 

poortbesturingszijde. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Zie de complete installatiehandleiding voor volledige informatie. Dit is alleen een eenvoudige 

"Snelstartgids". Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie als u het bovenstaande 

hebt geprobeerd en het probleem niet kunt oplossen. 


