
Felhasználói gyors útmutató

1. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT], majd:

Szokásos élesítés:Nyomja meg az [ARM] gombot 
(Az összes területet élesíti, amikor minden zóna zárva van).

Kényszer élesítés:Nyomja meg a [FORCE] gombot
(Az összes területet élesíti, nem várja meg a zónák zárását)

Stay élesítés: Nyomja meg a [STAY] gombot
(Csak a külső részeket élesíti, így a védett területen belül lehet maradni)

Azonnali élesítés:Nyomja meg az [5] gombot
(Stay élesíti a területet, de azonnal riaszt, ha zóna nyílik)

2. Válassza ki a területet, vagy nyomja meg a [0] gombot az összes területhez

HOGYAN ÉLESÍTHET

VILÁGÍT= kap áramot
NEM = Táphiba

AC LED

Amikor zöld:
VILÁGÍT= Zónák zárva
NEM = Zónák nyitva
Villog = Kilépés késleltetés

Amikor piros:
VILÁGÍT= Terület(ek) élesítve
NEM = Területe(ek)

hatástalanítva
Villog = Riasztás

STATUS LED

Az LCD részletes 
üzenetekkel tájékoztat.

A nyílgombokkal lapozhat 
a menüben vagy a 
lehetőségek között.

Tartsa nyomva a megfelelő 
gombot 2 másodpercig és 
a művelet végrehajtásához 
nem kell Belépőkódot 
megadnia.

LCD kezelő
[CLEAR] = Törli az aktuális adatbevitelt vagy visszatér az előző lépésre
[ENTER] = Menti az aktuális adatot és kilép az aktuális menüből
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Néma vagy hangos pánik riasztás küldhető a távfelügyeletre, ha nyomja tartják az 
alábbi gombkombinációk egyikét két másodpercig.

A Gyors útmutatóüban szereplő néhány szolgáltatást a telepítőnek kell bekapcsolnia.
Javasoljuk a rendszer heti tesztelését. Bővebben tájékozódhat a megfelelő felhasználói útmutatóból.

HOGYAN HATÁSTALANÍTHAT
Hatástalanítás belépéskor:
1. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT]
2. Válassza ki a területet, ha 

szükséges

Hatástalanítás belülről:
1. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT], majd 

nyomja meg a [DISARM] gombot
2. Válassza ki a területet, ha szükséges

PÁNIK GOMBOK

Pánik riasztás típus Gombkombináció
Rendőrség [1] és [3] gomb
Egészségügyi [4] és [6] gomb
Tűz [7] és [9] gomb

ZÓNÁK KIIKTATÁSA RIASZTÁS MEMÓRIA 
KIJELZŐ

A kiiktatott zóna élesítetlen marad a 
hozzátartozó terület élesítésekor:
1. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT]
2. Nyomja meg a [BYP] gombot
3. A [ ] és [ ] gombbal lapozzon a 

zónák között, majd nyomja meg a 
[BYP] gombot a kívánt zónát

4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép

A legutóbbi élesítés alatt riasztást 
generáló zónák megtekintése:
1. Nyomja meg a [MEM] gombot.

A legutóbbi élesítés alatt sérült 
összes zóna végiggördül a 
képernyőn

2. A [CLEAR] gombbal kilép
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