MG32WK - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS
LED jelzések

LED jelzések

Arm LED (piros):
Világít = Teljes élesítve
Villog = Rendszer riasztásban

LED (piros):
Világít
= KezelŐ akkut tölt
Villog
= KezelŐ akku gyenge

Stay LED (narancs):
Világít = Stay élesítve
Villog = Rendszer riasztásban

LED (narancs):
Villog
= Üzenet várakozik

Ready LED (zöld):
Világít = Minden zóna zárva
Villog = Kilépés késleltetés

FM LED (zöld):
Világít
= FM rádió
bekapcsolva

Rx/Tx LED (narancs):
Világít = Áram alatt
Villog = Adás/vétel folyamatban

Zóna kijelzŐ:

MG32WK

A számok [1] - [32]-ig jelzik 1 és
32 között a zónákat, sorrendben.
ynitott vagy belépés
késleltetésben lévŐ zónák
világítanak, riasztáskor pedig
villognak.

Gombok
gomb: KijelzŐ frissítés.
gomb: Tartsa nyomva 3 másodpercig a háttérvilágítás állításához.
[PG1] gomb: Tartsa nyomva (3mp.) a ________________ vezérléséhez
[PG2] gomb: Tartsa nyomva (3mp.) a________________ vezérléséhez
[FM] gomb: Rádió be/kikapcsolása.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés:
1. Minden zóna legyen zárva.
2. Adja meg a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].

ÉLESÍTÉS, HA
OTTHON MARAD...
Stay élesítés:
1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].

PÁNIK RIASZTÁSOK
Az alábbi gombkombinációk 3 másodperces
nyomvatartásával küldhetŐ néma vagy hangos
riasztás a távfelügyeletre.
Pánik riasztás
típus

Gombkombináció

Nem-Eü.
vészhelyzet
Aux
TŰz

[1] és [3] gomb
[4] és [6] gomb
[7] és [9] gomb

HIBA KIJELZŐ
Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít.
1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd, és a hibához tartozó számgombok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a kezelŐ
ajtaján lévŐ listából.
3. A [CLEAR] gombbal kiléphet.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZŐ
A legutóbbi élesítés alatt történt riasztások
megtekintése:
1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során riasztásban
volt zónákhoz tartozó számok
világítanak.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK
KezelŐ némítás:
Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 10
másodpercig a KezelŐ némítás be- vagy
kikapcsolásához.
Háttérvilágítás módosítása:
1. Tartsa nyomva a [ ] gombot 3 másodpercig.
2. A [ ] gombbal állítsa be a kívánt
háttérvilágítás szintet.
3. A [CLEAR] vagy [ENTER] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A kiiktatott zónák élesítetlenek maradnak a
partíció élesítésekor.
1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].
3. A kiiktatott zónákhoz tartozó LED
számok világítanak. Válassza ki, melyik
zónát kívánja kiiktatni/visszaiktatni a
kétjegyŰ zónaszám megadásával (pl.
zóna 3 = 03).
4. Az [ENTER] ment és kilép.
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