INSTRUKCJA U YTKOWNIKA - CENTRALA 500r
PEŁNE UZBROJENIE

Wprowadzi kod dost pu i nast pnie nacisn
klawisz ENTER (lub nacisn
klawisz Arm pilota 525r). Wł cza si ton wyj cia. Opu ci obiekt wzdłu
wyznaczonej trasy wyj cia.
Po upłyni ciu czasu opó nienia wyj cia wył cza si ton wyj cia. System jest
uzbrojony.

CZ

CIOWE UZBROJENIE

Aby uzbroi system w sposób pozwalaj cy na poruszanie si wewn trz wybranych
pomieszcze bez wywoływania alarmu, nale y wył czy (omin ) podczas
uzbrajania linie normalnie strzeg ce tych pomieszcze .
Wprowadzi kod dost pu i nacisn klawisz OMIJANIE. Za wiec si diody linii,
które b d czuwały.
Teraz nale y wprowadzi numery linii, które maj pozosta wył czone (lub
wł czone). Po zako czeniu wprowadzania nacisn
klawisz ENTER. Wł cza si
ton wyj cia. Opu ci obszar chroniony. Ton wyj cia wył cz si po upływie
okre lonego czasu opó nienia. Od tej chwili system jest uzbrojony (cz ciowo).
Centrala zapami tuje, które linie zostały ostatnio omini te. Nast pnym razem, aby
omin
te same linie wystarczy wprowadzi kod dost pu, nacisn
klawisz
OMIJANIE i ENTER. System uzbroi si z omini ciem tych samych linii, co ostatnim
razem. (Przy u yciu pilota wystarczy nacisn klawisz NIGHT - centrala uzbroi si
po trzech sekundach).
Uwaga: Instalator mo e wył czy mo liwo
uzbrajania cz ciowego. W
przypadku niemo no ci przeprowadzenia cz ciowego uzbrojenia nale y
skontaktowa si z nim.

WYŁ CZENIE SYSTEMU

Wej do obiektu wzdłu wyznaczonej trasy wej ciowej. Wł czy si ton wej ciowy.
Po doj ciu do centrali alarmowej wprowadzi kod dost pu (lub nacisn
klawisz
OFF pilota po wej ciu do obiektu). System rozbraja si .

JE ELI SYSTEM NIE UZBRAJA SI

Je eli po wprowadzeniu sekwencji pełnego lub cz ciowego uzbrojenia centrala
wydaje przerywany d wi k i wieci si jedna lub wi cej diod linii, oznacza to, e
dane linie s wyzwalane (naruszone). Sprawdzi wszystkie okna i drzwi
(pozamyka ), sprawdzi czy w polu widzenia czujek nic si nie porusza.
Spróbowa ponownie uzbroi system. Je eli usterki powtarzaj si , bezzwłocznie
powiadomi instalatora (serwis).
Numer telefonu serwisu:

RESET SYSTEMU PO WYST PIENIU ALARMU

Centrala sygnalizuje alarm szczebiocz cym d wi kiem wewn trznego gło nika
oraz poprzez zewn trzne sygnalizatory (akustyczny i/lub optyczny).
Doj do centrali i wprowadzi kod dost pu (lub nacisn OFF w pilocie). Centrala
wył cza gło nik wewn trzny oraz sygnalizatory. Diody na centrali wskazuj
przyczyn alarmu.
Aby zresetowa system: nacisn
RESET. Centrala przechodzi w tryb
spoczynkowy (je eli nie - powiadomi serwis).
Alarm sabota owy: Je eli centrala wywołała wewn trzny alarm b d c w stanie
spoczynkowym, nale y doj
do centrali. Powinna wieci si dioda Sabota u.
Wprowadzi kod dost pu aby wył czy gło nik; powiadomi serwis.
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PRZEGL DANIE HISTORII

System alarmowy jest zdolny zapami ta ostanie 16 alarmów.
Po wprowadzeniu kodu dost pu i naci ni ciu klawisza 3 wy wietlany jest stan linii
po ostatnim alarmie. Kolejne naci ni cia klawisza 3 powoduj przechodzenie do
poprzednio wywołanych alarmów. Po doj ciu do ko ca bufora pami ci centrala
wydaje niski d wi k.
Naci ni cie klawisza RESET w dowolnym momencie powoduje wyj cie z trybu
historii.

ZMIANA KODU DOST PU

Nowy kod dost pu mo e by dowoln czterocyfrow liczb , która nie zaczyna si
cyfr „0”. Wprowadzi aktualny kod dost pu i nast pnie klawisz 2. Za wiecaj si
diody pierwszych czterech linii. Po wprowadzeniu kolejnych cyfr nowego kodu
dost pu gasn kolejne diody. Jako sygnał zapami tania nowego kodu centrala
u ywa podwójnego krótkiego d wi ku.

TESTOWANIE CZUJEK

Wprowadzi kod dost pu i nacisn 1. Dioda Standby zaczyna błyska .
Po kolei aktywowa ka d czujk . Centrala wydaje krótki podwójny d wi k i na
krótko za wieca diod linii, która poprawnie zadziałała. Po sprawdzeniu wszystkich
czujek nacisn RESET. Centrala powraca do stanu spoczynkowego.
Uwaga: Nale y upewni si , e w polu widzenia czujek nie było adnych ruchów
przez 3 minuty przed wł czeniem trybu testu.

TESTOWANIE SYGNALIZATORÓW

Wprowadzi kod dost pu i nacisn
5. Centrala wł czy zewn trzny sygnalizator
akustyczny. Nacisn RESET aby wył czy sygnalizator.

Wprowadzi kod dost pu i nacisn
4. Centrala wł czy zewn trzny sygnalizator
optyczny. Nacisn RESET aby wył czy sygnalizator.
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