Ръководство за работа с клавиатура
K32LCD+
LCD (показва състоянието на
системата и съобщенията)

Бързо програмиране чрез менюто
(натиснете веднъж + [MASTERКОД])

Клавиши със стрелки
(използвайте за преминаване през
опциите на менюто)

Индикатор за захранване
(ВКЛ. = захранването е включено;
ИЗКЛ. = захранването е изключено)

Настройка на подсветка (натиснете и
задръжте)

StayD индикатор
(ВКЛ. = Активиран е режим StayD;
ИЗКЛ.= режим StayD е деактивиран

Програмиране на звънец (натиснете и
задръжте)

Как да включите системата под охрана
За да включите под
охрана, когато напускате
охранявания обект

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

За да активирате системата си при
излизане:

За да активирате системата си по
време на престой:

Стъпка

Стъпка

Описание

1.

Затворете всички зони на
желаната група.

2.

Натиснете [ARM] и въведете
вашият [КОД ЗА ДОСТЪП].
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1.

2.

Описание
Натиснете [STAY], за да
останете под охрана или
[SLEEP] за активиране на
режим за сън и след това
въведете вашият [КОД ЗА
ДОСТЪП].
Изберете желаната група
(1 или 2). За активиране и
на двете, натиснете
едната, а след това
другата след сигнал бийп.

Изключване на охраната

Визуализация на проблеми

За да дезактивирате охраната на
системата си при влизане:

В LCD екранът ще покаже всички
проблеми, когато възникнат. За да видите
и изчистите проблемите:

Стъпка Описание
1.

2.

Натиснете [OFF] и
въведете вашият [КОД
ЗА ДОСТЪП].
Изберете желаната група
(1 или 2). За да
деактивирате охраната и
на двете, натиснете
едната, след това
другата след биип.

Стъпка Описание
1.
2.

3.

Вижте кореспондиращото
описание на проблема в списъка
с проблеми изброени в
ръководството за употреба на
системата. Ако проблема не е
описан позвънете на
инсталатора на системата или
компанията за сигурност, която
ви охранява.

4.

Натиснете [CLEAR], за да
излезете.

Паник аларми
За да изпратите безшумна или звукова
аларма до вашата охранителна
компания, натиснете и задръжте една
от изброените по-долу клавишни
комбинации за две секунди.
Тип паник
аларма
Медицинска

Клавишна
комбинация
Ключове [1] и [3]

Полиция

Клавиши [4] и [6]

Пожар

Клавиши [7] и [9]

Памет за алармени събития
За да видите алармите, възникнали
през последния период на активиране:
Стъпка Описание
1.

Дезактивирайте
системата.

2.

Натиснете [MEM]. Всички
зони, които бяха пробита
през последния
въоръжен период ще се
покаже. Използвайте
клавишите със стрелки
до прегледайте зоните.

3.

Натиснете [ENTER], за
да запазите и излезете.

Натиснете [TBL].
С клавишите за нагоре и надолу
може да разглеждате
настъпилите проблеми.
Обърнете се към MGSP
Ръководство за потребителя за
описания на проблеми и
инструкции.

Байпасиране на зони
Когато зона е шунтирана остава
изключена, когато се пусне под
охрана кореспондиращата и група.
За байпасиране на зони:
Стъпка Описание
1.

Натиснете [BYP].

2.

Въведете вашия [КОД ЗА
ДОСТЪП].

3.

Изберете зона(и), която желаете
да байпасирате (шунтирате),
като въведете двуцифреният и
номер(напр. зона 3=03)

4.

Натиснете [Enter].
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