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Felhasználói Gyors útmutató (1686V és 1686H)

KEZELÕ ÁTTEKINTÉS
Világít = Áram alatt
Nem világít = Áramhiba

ÉLESÍTÉS LEDek

Partíció 2

Partíció 1

AC LED

Világít= Partíció élesítve
Nem világít = Partíció
hatástalanítva
Villog = Partíció Stay éles
Gyorsan villog = Partíció
riasztásban

A [PG] gomb 3 másodperces
nyomva tartása aktiválja:

KÉSZ LED

__________________________

Világít = minden zóna zárva
Nem világít = Zónák nyitva
vagy élesítve
Villog = Kilépés késleltetés,
jelzi, hogy a rendszer
hamarosan élesítve lesz

(pl. garázsajtó, füst reszet, stb.)

Hibázott?
A [CLEAR] gomb megnyomása
után adja meg újra az adatot, kilép
az aktuális módból vagy törli az
adott mûveletet.

A világító számgomb jelzi, hogy a
hozzátartozó zóna nyitva.

1686V LED kezelõ

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS, HA
MARAD...

ÉLESÍTÉS
TÁVOZÁSKOR...
SZOKÁSOS: Élesíti a teljes partíciót, ha

STAY: Csak a partíció külsõ részeit élesíti,

minden zóna zárva van.

így a védett területen belül lehet maradni.

Adja meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa
nyomva az [ENTER]† gombot 3
másodpercig).

Nyomja meg a [STAY] gombot, majd adja
meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva
a [STAY]† gombot 3 másodpercig).

KÉNYSZER: Élesíti a teljes partíciót, nem

AZONNALI: Stay élesíti a partíciót, de
azonnal riaszt, ha zóna nyílik, beleértve a
belépés késleltetett zónákat is.

várja meg, hogy az összes zóna zárjon.
Nyomja meg a [FORCE] gombot, majd adja
meg [BELÉPÕKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva
a [FORCE]† gombot 3 másodpercig).

Stay élesítés után, tartsa nyomva a [STAY]†
gombot 3 másodpercig.

Hatástalanítás
Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT]*.
*Ha az [1] és [2] gomb villog, azt a gombot kell megnyomni, amelyik számú partíciót kívánja élesíteni
vagy hatástalanítani.
†A telepítõ engedélyezheti.
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PÁNIK RIASZTÁSOK†

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZÕ

Tartsa nyomva az alábbi gombkombinációk
egyikét 2 másodpercig a pánik riasztás
aktiválásához.

Amikor a [MEM] gomb világít, riasztás fordult
elõ a rendszerben. A [MEM] megnyomásával
tekintheti meg a sérült zónákat. A sérült
zónához tartozó gomb világít.

Pánik riasztás
Gombkombinációk
típus
Rendõrség
Egészségügyi
Tûz

[1] és [3] gomb
[4] és [6] gomb
[7] és [9] gomb

HIBA KIJELZÕ
Amikor a [TBL] gomb világít, nyomja meg a Hiba kijelzõ megtekintéséhez ([TBL] gomb
villog). Minden világító gomb egy adott hibafajtát jelent:
[1]

Gyenge/Nincs akku

[8]

Óravesztés (a [8] gomb megnyomásával
újraprogramozható az ÓÓ:PP formában)
Szabotázs/Zóna vezetékelés hiba (a [9]
gombbal tekinthetõ meg a zóna)

[2]

Rádiós adó gyenge akku

[9]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Táphiba
Bell/PGM2 letiltott
Bell áramhiba
Aux áramhiba
Kommunikációs hiba

[10]
[STAY]
[BYP]
[MEM]
[FORCE]

Telefonvonal felügyelet hiba
Tûz zóna hiba
Modulvesztés
Rádiós adó felügyelet vesztés
Kezelõ hiba

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

Amikor a [BYP] gomb világít, kiiktatott zónák
vannak a rendszerben. .

Tartsa nyomva a zónának megfelelõ
számgombot 3 másodpercig a csipogás bevagy kikapcsolásához a zónán*.

1. módszer:
1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPÕKÓDJÁT].
3. Nyomja meg a kiiktatni kívánt
zónának megfelelõ számgombot,
vagy a [BYP] gombbal hívja elõ az
elõzõleg kiiktatott zónákat.
4. [ENTER].
2. módszer:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 3
másodpercig a kezelõ némítás be- vagy
kikapcsolásához*.
*A megerõsítõ csipogás (BÍP-BÍP-BÍP-BÍP-BÍP) jelzi,
hogy a szolgáltatás bekapcsolt, és az elutasító
csipogás (BÍÍÍÍÍÍÍP) hallatszik, ha a szolgáltatás
kikapcsolt.

1. Tartsa nyomva a [BYP]† gombot 3
másodpercig.
2. Folytassa a az 1. módszer 3.
lépésével.
†A

telepítõnek kell engedélyeznie.
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