K636 - Кратко ръководство за потребителя

Преглед на клавиатурата
Индикация на зони
Клавиши от [1] до [0(10)]
се осветяват, за да укажат
кореспондиращите им зони
Клавиша свети= зоната е отворена
или тече входно време
Клавиша мига = зоната е в
аларма или тампер
= Натиснете веднъж +
Мастер кода за влизане
в бързото меню за програмиране
Keys
[TBL] Визуализира проблеми в системата
Свети = Наличие на проблем
[MEM] Дисплей на запаметените аларми
Свети = Настъпили са аларми
[BYP] Програмиране на байпас зони
Свети = Налични са байпасирани зони

Индикатор StayD (зелен)
Свети = StayD е включен
Не свети = StayD е изкл.
Индикатор Off (червен)
Свети = Изключена от охрана
Не свети= Групата е вкл. под охрана
Индикатор за AC захранване (оранжев)
Свети = има AC захранване
Не свети = има проблем със захранването
[ARM], [SLEEP], [STAY]:
Свети = Системата е под охрана
Не свети = Зона не е под охрана
Мига = Тече изходното време
Мига бързо = Последни 10 сек. от изходното време
Мига* или зоната е в аларма
* Звукови индикатори:
Продължителен бийп= Аларма
Променлив сигнал = Пожарна аларма
Пулсиращ сигнал = Начало на изходно време
Бърз и кратък сигнал = Последни
10 кекунди от изходното време

Включване и изключване от охрана
За да включите под
...
охрана, когато
напускате охранявания обект:

За да включите под
охрана, когато
оставате в охранявания обект:

Регулярно включ:ване:
1. Затворете всички зони на желаната
група.
2. Натиснете [ARM]
3. Въведете вашият Код за достъп

Stay включва:не
1. Натиснете клавиша [STAY]
2. Въведете вашят Код за достъп
Sleep включване
1. Натиснете клавиша [SLEEP]
2. Въведете вашят Код за достъпhe

За изключване от охрана [OFF] + [Код за достъп ]

Паник аларми
За да изпратите тиха или звукова аларма
до охранителната ви фирма натснете и
задръжте за 3 секунди една от клавишните
комбинации изброени по долу.
Тип паник аларма
Полиция
Бърза помощ
Пожарна

Клавишна комбинация
Натиснете[1] и [3]
Натиснете[4] и [6]
Натиснете[7] и [9]

Визуализация на проблеми
Когато в системата ими проблем
клавиш [TBL] ще се освети
1.Натиснете клавиш [TBL]. Клавиша
ще започне да мига, а номера на
проблемната зона(и) ще се освети
2.Прочетете кореспондиращото описание
от списъка с проблеми в ръководството за
потребителя.
3. Натиснете клавиш [CLEAR], за да
излезете от менюто.

Шунтиране на зони
Когато зона е шунтирана/байпасирана
остава изключена, когато се пусне под
охрана кореспондиращата и група
1. Натиснете клавиш [BYP]
2. Въведете кода си за достъп.
3.Клавишите кореспондираши с отворените
зони ще се осветят. Изберете зона(и), които
желаете да байпасирате чрез въвеждане на
номера на зоната. Зоновия клавиш ще започне
да мига.
4.Натиснете клавиш[ENTER], за да запазите
настройките и да излезете от менюто.

Памет за алармени събития
За да прегледате алармените събития от
последният период на охрана:
1.Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш [MEM]
3.Номерата на кореспондиращите зони,
в които е настъпила аларма през последния
период на охрана ще се осветят
4. Натиснете клавиш [CLEAR] за изход

Настройка на клавиатурата
За да пуснете безшумен режим на клавиатурата:
Натиснете и задръжте клавиш [CLEAR]
за 6 секунди за да включите или
изключите безшумен режим на клавиатурата.
За промяна на настройките на подсветката на
клавиатурата
1. Натиснете и задръжте клавиш [MEM] за
3 секунди.
2.Клавиша ще се освети
3.Натиснете клавиша, за да зададете
желаното равнище на осветеност.
4.Натиснете[CLEAR] два пъти за изход

Настройка на зони с позвъняване
Всяка зона, която е зададена да има
позвъняване, ще кара вашата клавиатура да
сигнализира при всяко отваряне на зона.
1. Натиснете и задръжте
кореспондиращата зона за 3 секунди
(Сигнал за приемане=вкл. режима
За грешка=изкл. на режим позвъняване)

Някои функции в това кратко ръководство трябва
да бъдат активирани от Вашият инсталатор.

