MG10LEDV/H - Felhasználói gyors ismertetŐ

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS
1. partíció állapot 2. partíció állapot
Arm (piros), Sleep (sárga), Stay
(zöld):
Világít
= Partíció élesítve
Nem világít = Partíció
hatástalanítva
Villog
= Kilépés késleltetés
Gyorsan villog*= Kilépés
késleltetés (utolsó 10 mp)
Gyors villogás*= Partíció
riasztásban
* Hangjelzések:
Folyamatos sípolás = Riasztás
Váltakozó csipogás = TŰz riasztás
Szaggatottt csipogás = Kilépés
késleltetés kezdete
Gyors csipogás = Kilépés
késleltetés utolsó 10 másodperce

Világít = StayD mód
engedélyezett

Off LED (piros):
Világít
= Hatástalanítva
Nem világít = Rendszer
élesítve
AC LED
Világít = Áram alatt
Nem világít = Kikapcsolt
Zóna kijelzŐ:
A gombok [1] - [0(10)] jelentik
zónákat 1 - 10-ig, sorban.
Gomb világít: Nyitva vagy
belépés késleltetés
Gomb villog: Riasztásban
[TBL] Hiba kijelzŐ
Világít = Hibák történtek
[MEM] Riasztás memória kijelzŐ
Világít = Riasztás történt
[BYP] Kiiktatás programozás
Világít = Zóna(k) kiiktatva

= Egyszer nyomva +
[MESTERKÓD] : Gyors
menü programozás

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS, HA
OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés:
1. Zárjon minden zónát a kiválasztott
partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

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

Hatástalanítás:
[OFF] + [BELÉPŐKÓD]*
* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombot. Mindkét partíció esetén, a másik gombot a
megerŐsítŐ csippanás után nyomja meg.

PÁNIK RIASZTÁSOK
Néma vagy hangos riasztás
küldéséhez a távfelügyeletre, tartsa
nyomva az alábbi gombkombinációk
egyikát 3 másodpercig.
Pánik riasztás
típusa

Gombkombináció

RendŐrség
Egészségügyi
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 villog és a hibának megfelelŐ szám világít a kezelŐn.
2. Olvassa el a hibához tartozó
leírást az MG5000 Felhasználói
útmutatóból.
3. A [CLEAR] gombbal kiléphet.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A kiiktatott zónák nem élesednek a
partíció következŐ élesítésekor.
1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.
3. Az összes gomb, mely nyitott
zónához tartozik, világít.
Válassza ki a kiiktatni kívánt
zónát, az egyjegyŰ zónaszám
megadásával. A zónát jelzŐ
számgomb villogni kezd.
4. Az [ENTER] gombbal ment és
kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZŐ
A legutóbbi élesítési idŐszak alatt
elŐfordult risztások megtekintése:
1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A rendszer legutóbbi
élesítésekor riasztott zónák
számai világítanak.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK
A kezelŐ némítása:
Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot
6 másodpercig a KezelŐ némítás
be/kikapcsolásához .
Háttérvilágítás módosítása:
1. Tartsa nyomva a [MEM] gombot 3
másodpercig.
2. A [MEM] gomb világít.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a
kívánt háttérvilágításhoz.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER]
gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS
A Csipogó zónák nyitásakor a kezelŐ
csipog, így tájékoztatja a felhasználót.
1. Tartsa nyomva a megfelelŐ gombot 3 másodpercig (Elfogadó csipogás = Csipogás
engedélyezve, Hiba csipogás =
Csipogás tiltva).
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