ProSYS Plus
Skrócona instrukcja użytkownika
Uzbrojenie zwykłe
Uzbrojenie szybkie:

Uzbrojenie szybkie:

 Uzbrojenie zwykłe:
zbliżeniowy

Uzbrojenie zwykłe: Kod 

Uzbrojenie całkowite: Security 

.
 Kod lub brelok

stosuje się do wszystkich partycji, lub
uzbrojenie wybranej partycji

Uzbrojenie szybkie:

.

.
Nacisnąć
 Kod

 Uzbrojenie zwykłe:

Uzbrojenie domowe (W-domu)
Uzbrojenie szybkie:

Uzbrojenie szybkie:
Uzbrojenie zwykłe: Kod 

Uzbrojenie całkowite: Security 
nacisnąć

 Uzbrojenie zwykłe:
brelok zbliżeniowy

 Kod lub

stosuje się do wszystkich partycji,
lub uzbrojenie wybranejj partycji

Uzbrojenie szybkie:

.

 Uzbrojenie zwykłe:

 Kod

Nacisnąć
lub duży, okrągły,
przycisk (instalator zdefiniuje)

Uzbrojenie partycji i grup
Pełne uzbrojenie:
Kod 

 wybierz wszystkie

lub konkretną partycję 
Częściowe uzbrojenie partycji:
Kod 

 wybierz wszystkie

lub konkretną partycję 
Uzbrojenie grup: Naciśnij literę
grupy

Uwaga: Obsługuje maksymalnie 3 partycje.
Nie obsługuje uzbrajania grupy.
Pełne uzbrojenie partycji:
 Szybkie uzbroj.:Numer partycji 
 Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji 
 kod lub brelok zbliżeniowy
Częsciowe uzbrojenie partycji:
 Szybkie uzbroj.:Numer partycji 
 Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji 
 kod lub brelok zbliżeniowy

Więcej informacji nt. RISCO Group w branży, dystrybutorów jak i pełnej linii
oferowanych produktów można znaleźć na stronie www.riscogroup.com

Rozbrojenie systemu
 Kod lub brelok zbliżeniowy

Kod 

Rozbrojenie: Security 
Kod  wciśnij Rozbrojenie

Rozbrojenie szybkie:



rozbrojenie wszystkich partycji,lub
rozbrojenie wybranej partycji
kod

 wpisz

.
Rozbrojenie: Nacisnąć

 Rozbrojenie zwykłe:

 Kod

Rozbrojenie partycji i grup
Rozbrojenie partycji: Kod 
 wybierz wszystkie lub
konkretny numer partycji

Rozbrojenie partycji: Numer partycji 
 Kod

Rozbrojenie całkowite:

Rozbrojenie pod przymusem
Kod przymusu 
Uwaga: Brak dźwiękowej
sygnalizacji rozbrojenia

 kod przymusu
Uwaga: Brak dźwiękowej sygnalizacji
rozbrojenia

Blokowanie & Odblokowywanie Linii
 kod,

 przewiń do Activities menu,

 przewiń aby wybrać opjcę blokowania,

 Blokowanie,

 Linie,

.

Przeglądanie usterek
 kod,
usterki

 przejdż do menu,

 Usterki ,

 przewiń aby wyświetlić

Wyświetlanie ostatnich alarmów / Przeglądanie zdarzeń
 kod,
zdarzenia

 przewiń do Przeglądania Zdarzeń ,

 przewiń aby wyświetlić

Przeglądanie stanu systemu
Tryb szybki:
wciśnij na 2 sekundy
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wciśnij na 2 sekundy

Tryb zwykły:
wcińsij na 2
sekundy  kod lub brelok zbliżeniowy
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Tryb szybki:

wciśnij na 2 sekundy
wciśnij na 2 sekundy  kod

Tryb zwykły:

Aktywacja wyjść
 kod,

Tryb szybki: Wciśnij przycisk (1—3) na 2
sekundy
Tryb zwykły: Wciśnij przycisk (1—3) na 2
sekundy  kod lub brelok zbliżeniowy.
Uwaga: Intalator musi to zdefiniować

przejdź do menu
 wprowadź numer

Działania,

wyjścia i wciśnij,
.Uwaga:
Intalator musi to zdefiniować

Tryb szybki: Wciśnij przycisk (1—3) na 2 sekundy
Tryb zwykły: Wciśnij przycisk (1—3) na 2 sekndu  wpisz kod.
Uwaga: Intalator musi to zdefiniować

Aktywacja alarmu napadowego
Wciśnij
i
najmniej 2 sek

Wciśnij
i
jednocześnie na co najmniej 2 sek.

Wciśnij

i

jednocześnie na co

jednocześnie na co najmniej 2 sek

Aktywacja alarmu pożarowego
Wciśnij
i
jednocześnie na
co najmniej 2 sek

Wciśnij
i
najmniej 2 sek

jednocześnie na co

Wciśnij
i
najmniej 2 sek

jednocześnie na co

Aktywacja alarmu medycznego
Wciśnij
i
najmniej 2 sek

jednocześnie na co

Komendy SMS`owe
Uwagi: Komendy nie uwzględniają wielkości liter. Odstęp między słowami może być używany lub
nie. Aby otrzymać potwierdzenie wysłania komendy SMS należy na końcu komendy dodać RP
Pełne uzbr.: kod + A (przykład: 1234A)

Informacja o stanie systemu: kod + ST

Uzbrojenie W -Domu: kod + H

Blokowanie linii: kod + B + numer linii

Uzbr. grup: kod + G + wybierz grupę A-D

Odblokowywanie linii: kod + UB + numer linii

Rozbrojenie: kod + D

Wyświetl ostatni alarm : kod + AL

Uzbrojenie partycji: kod + A + numer partycji

Zmień numer Follow Me: kod + numer FM +
Numer seryjny FM + NEW + nowy numer telef.

Uzbrojenie partycji W-Domu: kod + H +
numer partycji

Aktywacja wyjścia: kod + UOON + UO numer

Rozbrojenie partycji: kod + D + numer partycji

Podaj stan konta karty SIM: kod + CR
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Wyłącz. wyjścia: kod + UOOFF + UO numer
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Wskaźniki – Elegant klawiatura
Zasilanie

Gotowość
Wł: Gotowość do uzbrojenia

Uzbrojenie
Wł: System uzbrojony
Wył: Brak gotowości do uzbr. Wył: System rozbrojony
Wolne miganie: Gotowość do Szybkie miganie: Alarm
Wolne miganie: Trwa opóźnienie
uzbrojenia z naruszoną linią
na wyjście
wejścia/wyjścia

Wł: Zasilanie sprawne.
Wył: Brak zasilania
Szybkie miganie: Usterki.
Wolne miganie: Tryb
programowania
W-domu / Blokada
Wł: System uzbrojony w trybie
domowym / blokada linii
Wł: Nie ma linii zablokowanych

Sabotaż
Wł: Alarm sabotażowy
Wył: Nie ma alarmu
sabotażowego

Wskaźnik LED – Dwukierunkowy pilot

Operacja

Polecenie

wysłano*
Uzbrojenie
Zielony
Uzbr.W-domu Zielony
Rozbrojenie
Zielony
Alarm
Zielony

Definiowanie kodów użytkownika –
klawiatura Elegant
1.

Uzyskany
status

2.

Czerwony
Pomarańczowy
Zielony
Migająca dioda

* Jeśli dioda LED zmieni kolor na
pomarańczowy, oznacza to niski stan baterii

Pożar
Wł: Alarm pożarowy
Wył: Nie ma alarmu pożarowego
Miganie: Usterka linii pożarowej

 Kod główny (domyślnie = 1234) ,
przewiń do Kody/Breloki  wciśnij
dwa razy.

wybierz kod użytkownika  wciśnij
dwukrotnie.
4. Wprowadź 4—6 znakowy kod,
;
buzzer zasygnalizuje przyjęcie kodu wraz z
informacją na ekranie klawiatury

3.

Rejestracja do Chmury RISCO
1. Po dodaniu centrali do Chmury RISCO przez instalatora przejdź do strony www.riscocloud.com
2. Wpisz swoje imię i nazwisko.
3. Wpisz swój adres e-mail jako nazwę logowania (wymagane przy pierwszej rejestracji).
4. Zdefiniuj hasło (co najmniej 6 znaków z min. jedną cyfrą), a następnie potwierdź.
5. Wpisz 15 cyfrowy numer Panel ID podany na naklejce na płycie centrali. Możesz go również
wyświetlić na klawiaturze (przeczytaj instrukcę użytkownika ProSys Plus).
6. Zakończ process rejestacji klikając, Rejestracja.
7. Otwórz wiadomość którą otrzymałeś na wskazany adres e-mail podczas rejestracji i kliknij na link
celem aktywacji.

Logowanie do Chmury RISCO / Uzyskiwanie dostępu do aplikacji web`owej
1. Idź do www.riscocloud.com
2. Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło (zdefiniowane podczas rejestracji do Chmury RISCO).
3. Wpisz kod używany w centrali alarmowej (kod użytkownika).
4. Kliknij Wejdź

iRISCO aplikacja smartphone
Pobierz aplikację iRISCO z sklepu Apple App store lub z sklepu Android Play Store.
Aby uzyskać dodatkowe informację zapoznaj się z pełną wersją instrukcji instalacji ProSYS Plus
znajdującej się na naszej stronie: www.riscogroup.com
© RISCO Group 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.

11/2016

Strona 4

5IN2619

