K656 Клавиатура с чувствителни на
допир клавиши
Преглед
1) LCD дисплей с 32 символа и синя подсветка
2) Бързи клавиши(натиснете и задръжте за 3 секунди, за
да активирате едно от следните действиия: пускане под
охрана, активиране на режим Sleep или Яшьщ
3) Изтриване на текущо въведени данни или връщане към
предходна стъпка в менюто
4) Изтриване на текущо въведени данни, изход от меню или
достъп до под-меню
5) Клавиши за активиране на паник аларми (полиция, бърза
помощ и пожарна)
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6) Клавиш Мenu (натиснете, за да достъпите опциите)
7) Светодиоден индикатор за захранване
8) Клавиши със стрелки - за бързо прелистване на опциите
в менютоrrow keys - use to scroll the menu options
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Как да пуснем системата под охрана

Как да деактивираме охраната

За да пуснете системата под охрана, когато излизате:

За да спрете действието на охранителната система,
когато влизате :

Стъпки Описание

Стъпки Описание

1. Въведете вашият КОД ЗА ДОСТЪП [ACCESS CODE]

1. Въведете вашият КОД ЗА ДОСТЪП [ACCESS CODE]

2. Изберете някой от следните опции :

2. Натиснете [OFF ] ако деактивирате системата, при

Натиснете клавиш[ARM] за стандартно включване.
Натиснете клавиш [2] за включване под принуда.
Натиснете клавиш [3] за незабавно включване.
Натиснете клавиш [STAY] за включване само на
зоните по периметъра на охранявания обект.
3. Изберете желаната от вас група за пуснане под

охрана. За включване
. на всички групи
натиснете [0]
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пусната охрана само на периметъра. Ако ли не
преминете към стъпка 3.
3. Изберете желаните от вас група(и), на които

желаете да деактивирита охраната. За спиране
на охраната на цялата система натиснете [0].

Визуализация на алармени събития

Паник клавиши

За преглед на възникнали алармени събития през
последния период на включена под охрана система:

За да изпратите тиха или звукова аларма към охратинелната
фирма натиснете и задръжте един от паник клавишите за
три секунди.

Стъпки Описание
1. Натиснете [MENU].

Паник
клавиш

Описание
Полиция

2. Натиснете [4]. Всички зони, които са активирани

при последната аларма ще се визуализират.
Използвайте клавишите стрелки за нагоре и
надолу, за да прегледате всички активирани зони.

Бърза помощ
Пожарна

3. Натиснете [CLEAR] за изход.

Байпасиране на зони

Типове включване под охрана

Когато зона е байпасирана, тя остава извън охрана , когато
групата, в която е включена бъде включена под охрана:

В таблицата по долу са описани типовете включване
под охрана:

Стъпки Описание
1. Натиснете [MENU].

Тип
включване

Описание

2. Натиснете [3], за да байпаситарете зона.

Стандартно

Активира под охрана цялата група,
когато всички зони са затворени.

Под принуда

Активира под охрана цялата група, без
да изчаква всички зони, да са затворени.

Stay

Активира под охрана само групата на
периметъра, позволявайки Ви да останете
в охранявания обект.

3. Въведете вашият код за достъп, при поискване.
4. Натиснете [1], за да изберете зона.
5. Използвайте клавишите стрелки, за да скролирате

между зоните и натиснете [ENTER], за да изберете
желаната зона.
6. Натиснете [CLEAR] за изход.

Деактивира охраната на групата,

Деактивиране
на охраната независимо дали зоните са отворени

или затворени.
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