MG-32LCD - Instrukcja obsługi

Użycie strzałek umożliwia
przejście między kolejnymi
funkcjami lub opcjami.

Wszystkie informacje o
stanie systemu w trybie
tekstowym na ekranie
LCD.

Klawisze

dioda AC
WŁ = Zasilanie OK
WYŁ = Zasilanie brak

= Naciśnij + [KOD GŁÓWNY]
aby wejść w menu systemu
= Naciśnij i przytrzymaj aby
wejść w menu manipulatora

dioda StayD
WŁ = StayD włączony
WYŁ = StayD wyłączony

= Naciśnij i przytrzymaj aby
programować dźwięki
manipulatora

Jak Uzbroić System

Wychodząc z
domu...
W trybie pełnym :
1. Sprawdź czy wszystkie linie są
zamknięte.
2. Naciśnij klawisz [ARM].
3. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA].

Zostając w
domu...
W trybie obwodowym:
1. Naciśnij klawisz [STAY].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]*.
W trybie nocnym:
1. Naciśnij klawisz [SLEEP].
2. Wprowadź swój [KOD UŻYTKOWNIKA]*.

Aby rozbroić [OFF] + [KOD UŻYTKOWNIKA]*
* Jeśli system jest podzielony na partycję wciśnij klawisz 1 dla partycji 1 lub klawisz 2 dla partycji 2.
Aby uzbroić obie partycje wciśnij oba klawisze 1 i 2 kolejno.

Wyświetlanie Awarii
Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o awarii w momencie wystąpienia.
1. Naciśnij klawisz [TBL]. Informacja o awarii zostanie wyświetlona. Naciśnij
klawisze [S] i [T] jeśli konieczne jest przewinięcie informacji.
2. Zapoznaj się z informacją o awarii zawartą w instrukcji obsługi systemu.
Jeśli nie jest możliwe usunięcie awarii własnoręcznie skontaktuj się z
instalatorem systemu.
3. Naciśnij [CLEAR] aby wyjść.

Alarmy Panic
Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic należy przycisnąć i przytrzymać
następującą kombinację klawiszy manipulatora przez 2 sekundy.
Typ alarmu
Policyjny
Medyczny
Pożarowy

Kombinacja klawiszy manipulatora
[1] & [3]
[4] & [6]
[7] & [9]

Programowanie Pomijania Linii
Linie pominięte będą nieaktywne po
uzbrojenu systemu.
1. Naciśnij klawisz [BYP].
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA].
3. Wybierz dowolną linię którą
chcesz pominąć wpisująć jej
numer w formacie 2 cyfrowym
(np: linia 3 = 03).
4. Naciśnij klawisz [ENTER] aby
zapisać i wyjść.

Wyświetlanie Alarmów
Aby wyświetlić linie w alarmie które
wystąpiły w czasie ostatniego
uzbrojenia systemu:
1. Rozbrój system.
2. Naciśnij klawisz [MEM].
3. Linie które były w alarmie w
czasie ostatniego uzbrojenia
zostaną wyświetlone.
4. Naciśnij [CLEAR] aby wyjść.
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