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Felhasználói gyors útmutató

A KEZELÕ
AC LED
VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT =Nincs áram

IKON KIJELZÕ (folytatás)
Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy
hibák számát.

ÁLLAPOT LED
Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM
= Zóna(k) nyitva vagy
szabotázs
VILLOG =Kilépés késleltetés
Piros
VILÁGÍT = Partíció(k) élesítve
NEM
= Partíció hatástalanítva
LASSAN VILLOG=Stay vagy azonnali
élesítve
GYORSAN VILLOG=Rendszer
riasztásban
IKON KIJELZÉS
Jelzi, melyik partíció
Kényszer élesített.
Jelzi, melyik partíció
Azonnali élesített.

Jelzi, melyik partíció
Szokásos élesített.
Jelzi, melyik zóna van
Csipogó módban.
Jelzi a szabotált zónát.
Jelzi a Tûz riasztást.
Jelzi a rendszer hibákat.
Jelzi a kiiktatott zónákat.
1640 Ikon LCD kezelõ

Jelzi a memóriában
tárolt riasztásokat.

Jelzi, melyik partíció
Stay élesített.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS,
HA OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés: A választott partíció
összes zónáját élesíti.

Stay élesítés: Élesíti a partíció külsõ részeit,
így a védett területen belül lehet maradni.

Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

Nyomja meg a
gombot, majd adja meg
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

a

gombot† 3 másodpercig).

a
Kényszer élesítés: Élesíti a partíciót, nem
várja meg, hogy az összes zóna zárjon.
Nyomja meg a
gombot, majd adja meg a
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a
†

gombot 3 másodpercig).

gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partíciót, de,
ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal
riasztást indít.
Stay élesítsen és tartsa nyomva a
gombot†
3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:
Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT]*.
* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombo(ka)t. Két partíció esetén, nyomja meg a másik gombot a
megerõsítõ csippanás után.
† A telepítõ kapcsolhatja be.
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PÁNIK RIASZTÁSOK

RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZÕ

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy
küldhetõ a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja
a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.
Pánik típus

Gombkombináció

Rendõrségi
Egészségügyi
Tûz

Tartsa nyomva: [1] és [3]
Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tartsa nyomva: [7] és [9]

Az utolsó élesítés óta elõfordult hibák
megtekintéséhez:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A
ikon villogni kezd és világítani
kezd az utolsó élesítés óta hibát jelzõ
zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a
vagy a
gombot.

HIBAKIJELZÕ
Amikor hiba jelentkezik, a

KEZELÕ BEÁLLÍTÁSOK

ikon világít.

1. Nyomja meg a
gombot. A
ikon
villogni kezd és a hibához tartozó
számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD
Ikon kezelõ Felhasználói útmutatójában.
Ha nincs megadott javítási mód, hívja a
távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a
kilépéshez.

vagy a

gombot

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A Kiiktatott zónák a következõ élesítéskor nem
élesednek.
1. Nyomja meg a
gombot.
ikon
2. Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]. A
villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal
válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja
ki .
4. Adja meg a kétjegyû zónaszámot (pl.
zóna 3 = 03) vagy a [S] és [T] gombbal
lapozzon a kívánt zónához, és nyomja
meg a
gombot. A kiiktatás törléséhez
ismételje meg a lépéseket. Ha a zóna
száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismételje meg az elsõ 4 lépést, amíg
minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A
gombbal kilép. A
ikon világítani
kezd.

A kezelõ beállításai igényszerint módosíthatók:
1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
[1] Háttérvilágítás (7 a legerõsebb)
[2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
[3] Görgetés: üzenetek közti idõ (7 a
leglassabb)
3. A [S] vagy [T] gombbal változtatható.
4. A
gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a
gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA
1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyû
számát, vagy a [S] és [T] gombbal
válassza ki a zónaszámát, majd nyomja
meg a
gombot. A csipogás
törléséhez ismételje meg a lépéseket.
Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó
zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna
nem Csipogó zóna. A
gomb
megnyomásával az összes zónáról
elvehetõ a csipogás.
3. A
gombbal kilép.
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Felhasználói gyors útmutató

A KEZELÕ
AC LED
VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT =Nincs áram

IKON KIJELZÕ (folytatás)
Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy
hibák számát.

ÁLLAPOT LED
Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM
= Zóna(k) nyitva vagy
szabotázs
VILLOG =Kilépés késleltetés
Piros
VILÁGÍT = Partíció(k) élesítve
NEM
= Partíció hatástalanítva
LASSAN VILLOG=Stay vagy azonnali
élesítve
GYORSAN VILLOG=Rendszer
riasztásban
IKON KIJELZÉS
Jelzi, melyik partíció
Kényszer élesített.
Jelzi, melyik partíció
Azonnali élesített.

Jelzi, melyik partíció
Szokásos élesített.
Jelzi, melyik zóna van
Csipogó módban.
Jelzi a szabotált zónát.
Jelzi a Tûz riasztást.
Jelzi a rendszer hibákat.
Jelzi a kiiktatott zónákat.
1640 Ikon LCD kezelõ

Jelzi a memóriában
tárolt riasztásokat.

Jelzi, melyik partíció
Stay élesített.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS,
HA OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés: A választott partíció
összes zónáját élesíti.

Stay élesítés: Élesíti a partíció külsõ részeit,
így a védett területen belül lehet maradni.

Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

Nyomja meg a
gombot, majd adja meg
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

a

gombot† 3 másodpercig).

a
Kényszer élesítés: Élesíti a partíciót, nem
várja meg, hogy az összes zóna zárjon.
Nyomja meg a
gombot, majd adja meg a
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a
†

gombot 3 másodpercig).

gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partíciót, de,
ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal
riasztást indít.
Stay élesítsen és tartsa nyomva a
gombot†
3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:
Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT]*.
* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombo(ka)t. Két partíció esetén, nyomja meg a másik gombot a
megerõsítõ csippanás után.
† A telepítõ kapcsolhatja be.
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PÁNIK RIASZTÁSOK

RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZÕ

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy
küldhetõ a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja
a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.
Pánik típus

Gombkombináció

Rendõrségi
Egészségügyi
Tûz

Tartsa nyomva: [1] és [3]
Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tartsa nyomva: [7] és [9]

Az utolsó élesítés óta elõfordult hibák
megtekintéséhez:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A
ikon villogni kezd és világítani
kezd az utolsó élesítés óta hibát jelzõ
zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a
vagy a
gombot.

HIBAKIJELZÕ
Amikor hiba jelentkezik, a

KEZELÕ BEÁLLÍTÁSOK

ikon világít.

1. Nyomja meg a
gombot. A
ikon
villogni kezd és a hibához tartozó
számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD
Ikon kezelõ Felhasználói útmutatójában.
Ha nincs megadott javítási mód, hívja a
távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a
kilépéshez.

vagy a

gombot

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A Kiiktatott zónák a következõ élesítéskor nem
élesednek.
1. Nyomja meg a
gombot.
ikon
2. Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]. A
villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal
válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja
ki .
4. Adja meg a kétjegyû zónaszámot (pl.
zóna 3 = 03) vagy a [S] és [T] gombbal
lapozzon a kívánt zónához, és nyomja
meg a
gombot. A kiiktatás törléséhez
ismételje meg a lépéseket. Ha a zóna
száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismételje meg az elsõ 4 lépést, amíg
minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A
gombbal kilép. A
ikon világítani
kezd.

A kezelõ beállításai igényszerint módosíthatók:
1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
[1] Háttérvilágítás (7 a legerõsebb)
[2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
[3] Görgetés: üzenetek közti idõ (7 a
leglassabb)
3. A [S] vagy [T] gombbal változtatható.
4. A
gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a
gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA
1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyû
számát, vagy a [S] és [T] gombbal
válassza ki a zónaszámát, majd nyomja
meg a
gombot. A csipogás
törléséhez ismételje meg a lépéseket.
Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó
zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna
nem Csipogó zóna. A
gomb
megnyomásával az összes zónáról
elvehetõ a csipogás.
3. A
gombbal kilép.
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Felhasználói gyors útmutató

A KEZELÕ
AC LED
VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT =Nincs áram

IKON KIJELZÕ (folytatás)
Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy
hibák számát.

ÁLLAPOT LED
Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM
= Zóna(k) nyitva vagy
szabotázs
VILLOG =Kilépés késleltetés
Piros
VILÁGÍT = Partíció(k) élesítve
NEM
= Partíció hatástalanítva
LASSAN VILLOG=Stay vagy azonnali
élesítve
GYORSAN VILLOG=Rendszer
riasztásban
IKON KIJELZÉS
Jelzi, melyik partíció
Kényszer élesített.
Jelzi, melyik partíció
Azonnali élesített.

Jelzi, melyik partíció
Szokásos élesített.
Jelzi, melyik zóna van
Csipogó módban.
Jelzi a szabotált zónát.
Jelzi a Tûz riasztást.
Jelzi a rendszer hibákat.
Jelzi a kiiktatott zónákat.
1640 Ikon LCD kezelõ

Jelzi a memóriában
tárolt riasztásokat.

Jelzi, melyik partíció
Stay élesített.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS,
HA OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés: A választott partíció
összes zónáját élesíti.

Stay élesítés: Élesíti a partíció külsõ részeit,
így a védett területen belül lehet maradni.

Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

Nyomja meg a
gombot, majd adja meg
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

a

gombot† 3 másodpercig).

a
Kényszer élesítés: Élesíti a partíciót, nem
várja meg, hogy az összes zóna zárjon.
Nyomja meg a
gombot, majd adja meg a
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a
†

gombot 3 másodpercig).

gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partíciót, de,
ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal
riasztást indít.
Stay élesítsen és tartsa nyomva a
gombot†
3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:
Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT]*.
* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombo(ka)t. Két partíció esetén, nyomja meg a másik gombot a
megerõsítõ csippanás után.
† A telepítõ kapcsolhatja be.
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PÁNIK RIASZTÁSOK

RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZÕ

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy
küldhetõ a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja
a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.
Pánik típus

Gombkombináció

Rendõrségi
Egészségügyi
Tûz

Tartsa nyomva: [1] és [3]
Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tartsa nyomva: [7] és [9]

Az utolsó élesítés óta elõfordult hibák
megtekintéséhez:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A
ikon villogni kezd és világítani
kezd az utolsó élesítés óta hibát jelzõ
zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a
vagy a
gombot.

HIBAKIJELZÕ
Amikor hiba jelentkezik, a

KEZELÕ BEÁLLÍTÁSOK

ikon világít.

1. Nyomja meg a
gombot. A
ikon
villogni kezd és a hibához tartozó
számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD
Ikon kezelõ Felhasználói útmutatójában.
Ha nincs megadott javítási mód, hívja a
távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a
kilépéshez.

vagy a

gombot

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A Kiiktatott zónák a következõ élesítéskor nem
élesednek.
1. Nyomja meg a
gombot.
ikon
2. Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]. A
villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal
válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja
ki .
4. Adja meg a kétjegyû zónaszámot (pl.
zóna 3 = 03) vagy a [S] és [T] gombbal
lapozzon a kívánt zónához, és nyomja
meg a
gombot. A kiiktatás törléséhez
ismételje meg a lépéseket. Ha a zóna
száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismételje meg az elsõ 4 lépést, amíg
minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A
gombbal kilép. A
ikon világítani
kezd.

A kezelõ beállításai igényszerint módosíthatók:
1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
[1] Háttérvilágítás (7 a legerõsebb)
[2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
[3] Görgetés: üzenetek közti idõ (7 a
leglassabb)
3. A [S] vagy [T] gombbal változtatható.
4. A
gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a
gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA
1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyû
számát, vagy a [S] és [T] gombbal
válassza ki a zónaszámát, majd nyomja
meg a
gombot. A csipogás
törléséhez ismételje meg a lépéseket.
Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó
zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna
nem Csipogó zóna. A
gomb
megnyomásával az összes zónáról
elvehetõ a csipogás.
3. A
gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2003-2004. Spectra is
a trademark or registered trademark of Paradox Security
Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United
States and/or other countries. All rights reserved.

780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.:(450) 491-7444
Fax: (450) 491-2313
www.paradox.ca
PRINTED IN CANADA 09/2004
1640-EQ01

1640-EQ01hun.fm Page 1 Monday, April 25, 2005 10:30 AM

Felhasználói gyors útmutató

A KEZELÕ
AC LED
VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT =Nincs áram

IKON KIJELZÕ (folytatás)
Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy
hibák számát.

ÁLLAPOT LED
Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM
= Zóna(k) nyitva vagy
szabotázs
VILLOG =Kilépés késleltetés
Piros
VILÁGÍT = Partíció(k) élesítve
NEM
= Partíció hatástalanítva
LASSAN VILLOG=Stay vagy azonnali
élesítve
GYORSAN VILLOG=Rendszer
riasztásban
IKON KIJELZÉS
Jelzi, melyik partíció
Kényszer élesített.
Jelzi, melyik partíció
Azonnali élesített.

Jelzi, melyik partíció
Szokásos élesített.
Jelzi, melyik zóna van
Csipogó módban.
Jelzi a szabotált zónát.
Jelzi a Tûz riasztást.
Jelzi a rendszer hibákat.
Jelzi a kiiktatott zónákat.
1640 Ikon LCD kezelõ

Jelzi a memóriában
tárolt riasztásokat.

Jelzi, melyik partíció
Stay élesített.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS
ÉLESÍTÉS,
HA OTTHON MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
Szokásos élesítés: A választott partíció
összes zónáját élesíti.

Stay élesítés: Élesíti a partíció külsõ részeit,
így a védett területen belül lehet maradni.

Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

Nyomja meg a
gombot, majd adja meg
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva

a

gombot† 3 másodpercig).

a
Kényszer élesítés: Élesíti a partíciót, nem
várja meg, hogy az összes zóna zárjon.
Nyomja meg a
gombot, majd adja meg a
[BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a
†

gombot 3 másodpercig).

gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partíciót, de,
ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal
riasztást indít.
Stay élesítsen és tartsa nyomva a
gombot†
3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:
Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT]*.
* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombo(ka)t. Két partíció esetén, nyomja meg a másik gombot a
megerõsítõ csippanás után.
† A telepítõ kapcsolhatja be.
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PÁNIK RIASZTÁSOK

RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZÕ

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy
küldhetõ a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja
a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.
Pánik típus

Gombkombináció

Rendõrségi
Egészségügyi
Tûz

Tartsa nyomva: [1] és [3]
Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tartsa nyomva: [7] és [9]

Az utolsó élesítés óta elõfordult hibák
megtekintéséhez:
1. Nyomja meg a

gombot.

2. A
ikon villogni kezd és világítani
kezd az utolsó élesítés óta hibát jelzõ
zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a
vagy a
gombot.

HIBAKIJELZÕ
Amikor hiba jelentkezik, a

KEZELÕ BEÁLLÍTÁSOK

ikon világít.

1. Nyomja meg a
gombot. A
ikon
villogni kezd és a hibához tartozó
számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD
Ikon kezelõ Felhasználói útmutatójában.
Ha nincs megadott javítási mód, hívja a
távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a
kilépéshez.

vagy a

gombot

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS
A Kiiktatott zónák a következõ élesítéskor nem
élesednek.
1. Nyomja meg a
gombot.
ikon
2. Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]. A
villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal
válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja
ki .
4. Adja meg a kétjegyû zónaszámot (pl.
zóna 3 = 03) vagy a [S] és [T] gombbal
lapozzon a kívánt zónához, és nyomja
meg a
gombot. A kiiktatás törléséhez
ismételje meg a lépéseket. Ha a zóna
száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismételje meg az elsõ 4 lépést, amíg
minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A
gombbal kilép. A
ikon világítani
kezd.

A kezelõ beállításai igényszerint módosíthatók:
1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
[1] Háttérvilágítás (7 a legerõsebb)
[2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
[3] Görgetés: üzenetek közti idõ (7 a
leglassabb)
3. A [S] vagy [T] gombbal változtatható.
4. A
gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a
gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA
1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyû
számát, vagy a [S] és [T] gombbal
válassza ki a zónaszámát, majd nyomja
meg a
gombot. A csipogás
törléséhez ismételje meg a lépéseket.
Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó
zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna
nem Csipogó zóna. A
gomb
megnyomásával az összes zónáról
elvehetõ a csipogás.
3. A
gombbal kilép.
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