K35 - Instrukcja obsługi
OPIS MANIPULATORA IKONOWEGO LCD
Zasilanie AC (dioda żółta)
Wł.*
= Zasilanie OK
Wył.
= Brak zasilania AC

Status partycji

- K35

Arm / Sleep / Stay:
Wł.
= Partycja uzbrojona
Wył.
= Partycj rozbrojona
Miga
= Opóźnienie wyjścia
Szybko miga†= Opóźnienie wyj.
(ostatnie 10 sek.)
Szybko miga†= Partycja w alarmie

Status linii

Tryb StayD (dioda zielona)
Wł.*
= StayD aktywny
Wył.
= StayD nieaktywny

†Sygnalizacja dżwiękowa:
Dźwięk ciągły= Alarm
Dźwięk zmienny = Alarm pożarowy
Dźwięk przerywany = Rozpoczęcie
opóźnienia na wyjście
Dźwięk przerywany szybki=
Ostatnie 10 sek. na wyjście

* Ikona wyświetlona na ekranie
= Naciśnij + [KOD GŁÓWNY]
aby wejść do menu szybkiego
programowania.

Status linii alarmowych:
Numery od [1] do [32] odpowiadają
wszystkim 32 liniom alarmowym w
systemie. Otwarcie linii lub
rozpoczęcie opóźnienia spowoduje
wyświetlenie numeru linii na
wyświetlaczu. Numer linii w stanie
alarmu będzie migał.

[TBL] Usterki
Wł. = Usterka w systemie
[MEM] Pamięć alarmów
Wł. = Alarm w pamięci
[BYP] Pomijanie linii
Wł. = Linie pominięte

UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE SYSTEMU

ZOSTAJĄC W
DOMU...

WYCHODZĄC Z
DOMU...
W trybie pełnym:
1. Sprawdź czy wszystkie linie są zamknięte.
2. Wprowadź [KOD UŻYTKOWNIKA]‡ lub naciśnij
klawisz [ARM] i wprwadź [KOD UŻYTKOWNIKA].

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 partycje, wciśnij klawisz 1 dla partycji 1 lub klawisz 2 dla partycji 2. Aby uzbroić oba klawisze
wciśnij oba klawisze 1 i 2 kolejno.

\

ALARMY PANIC

WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Aby wysłać cichy lub głośny alarm Panic do
stacji monitoringu należy przycisnąć i
przytrzymać następującą kombinację klawiszy
manipulatora przez 3 sekundy.

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.

Typ alarmu Panic

Kombinacja klawiszy
manipulatora

Policyjny
Medyczny
Pożarowy

[1] & [3]
[4] & [6]
[7] & [9]

USTAWIENIA MANIPULATORA
WYŚWIETLANIE AWARII
1. Naciśnij klawisz [TBL]. Informacja o
awarii zostanie wyświetlona. (usterkom
przypożądkowane są numery)
2. Zapoznaj się z informacją o awarii
zawartą w instrukcji obsługi systemu.
Jeśli nie jest możliwe własnoręczne
usunięcie awari,iskontaktuj się z
instalatorem systemu.
3. Naciśnij [CLEAR] aby wyjść.

Aby wyciszyć manipulator:
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [CLEAR]
przez 6 sekund aby włączyć / wyłączyć
wyciszenie manipulatora.
Aby zmienić stopień podświetlenia:
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [S] przez
4 sekundy.
2. Ikony 1, 2, 3, 5 i 6 będą migać.
3. Naciśnij klawisz [2], następnie używaj
klawiszy [S] i [T] aby dokonać zmian
intensywności podświetlenia.
4. Naciśnij [CLEAR] lub [ENTER] aby wyjść.

PROGRAMOWANIE POMIJANIA LINII

PROGRAMOWANIE LINII GONGOWEJ

Linie pominięte będą nieaktywne po uzbrojenu
systemu.

Linia gongowa (dźwiękowa) umożliwia
sygnalizację dźwiękiem manipulatora otwarcia
wybranej linii.

1. Nacisnij 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.

1. Naciśnij i przytrmaj klawisz [ ].
2. Wybierz linię, która ma zostać
zdefiniowana jako gongowa wpisując jej
numer w formacie 2 cyfrowym (np: 01).
Programowana linia zostanie zapisana
jako linia gongowa.
3. Naciśnij klawisz [ENTER] aby wyjść.
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