MG10LEDV/H - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS
1. partíció állapota
Arm (piros), Sleep (sárga), Stay
(zöld):
Világít
= Partíció élesítve
Nem világít = Partíció
hatástalanítva
Villog
= Kilépés késleltetés
Gyorsan villog*= Kilépés
késleltetés (utolsó 10
mp)
Gyorsan villog*= Part. riasztásban

2. partíció állapota

Be = StayD
Engedélyezett

* Kezel hangjelzések:
Folyamatos sípolás = Riasztás
Váltakozó sípolás = Tz riasztás
Szaggatott sípolás = Kilépés
késleltetés kezdete
Gyorsan csipog = Kilépés késl.
utolsó 10 másodperce

= Nyomja meg egyszer +
[MESTER
KÓD] a Gyors menü
programozáshoz

Off LED (piros):
Világít
= Hatástalanítva
Nem világít = Rendszer
élesített
AC LED
VILÁGÍT= Áram alatt
Nem világít = Nincs táp
Zóna kijelző:
A számok [1] és [0(10)] között
megfelelnek a zónáknak 1-10
Gomb világít: Nyitva vagy
belépés késleltetés
Gomb villog. Riasztásban
[TBL] Hiba kijelző
Világít = Hiba
[MEM] Riasztás memória
kijelző
Világít = Riasztás történt
[BYP] Kiiktatás programozás
Világít = Zónák kiiktatva

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS AMIKOR
OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés:
1. Zárjon be minden zónát kívánt
partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Stay élesítés:
1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg [BELÉPKÓDJÁT]*.
Elalvás élesítés:
1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

Hatástalanítás:
[OFF] gomb+ [BELÉPŐKÓD]*
*Ha szükséges, nyomja meg a partícióhoz tartozó gombot. Mindkét partíciónál, nyomja meg a másik gombot
a megerősítő csippanás után.

PÁNIK RIASZTÁSOK
Néma vagy hangos riasztást küld a
távfelügyeletre, ha nyomva tartja a
felsorolt gombkombinációk egyikét 3
másodpercig.
Pánik riasztás típus

Gombkombinációk

Rendőrségi
Eü.
Tűz

Nyomja meg az [1]
és [3] gombot
Nyomja meg az [4]
és [6] gombot
Nyomja meg az [7]
és [9] gombot

HIBA KIJELZŐ
Ha hiba körülmény történik, a
[TBL]gomb világít.
1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A
gomb villogni kezd és a hibához
tartozó szám világít.
2. Olvassa el a hibaleírásokat a
Hiba lista fejezetben, az MG5000
felhasználói útmutatóban.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A kiiktatott zónák élesítetlenek
maradnak a partíció élesítésekor.
1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
3. A nyitott zónákhoz tartozó LED
jelzések világítanak. Adja meg a
kiiktatni kívánt zóna egyjegyű
számát. A zóna gombja villog.
4. Az [ENTER] gombbal ment és
kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZÉS
A legutóbbi élesítés óta történt
riasztások megtekintése:
1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során
riasztott zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK
Kezelő némítás:
Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot
6 másodpercig a kezelő némítás
engedélyezéséhez vagy
tiltásához.
A háttérvilágítás megváltoztatása:
1. Tartsa nyomva a [STAY] gombot
3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világítani kezd.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a
kívánt szint beállításához.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER]
gombbal kilép

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA
A Csipogás engedélyezett zóna a
kezelő csipogásával tájékoztat mindig,
amikor nyitva van.
1. Tartsa nyomva a zónához tartozó
gombot 3 másodpercig (Elfogadó
csipogás = Csipogás
engedélyezett, Hiba csipogás =
Csipogás tiltott).
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