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System Overview

1. Rendszer áttekintés
Rendszer felépítés
8 to 88 Zones (Premier 888)
8 to 168 Zones (Premier 8168)

8 Keypads (Premier 888)
16 Keypads (Premier 8168 )
2 Zone
Inputs

8 Zone Inputs

Premier 888/8168

5 Programmable Outputs
(4 x 500m A & 1 Relay)

2 Zone
Inputs

1Programmable
100mA Output

Power

1

2

3 def

Omit
Chime

4 ghi

5

jkl

6 mno

7 pqrs

8

tuv

9 wxyz

Part

Yes

0

No

Area

16 Programmable
100mA Outputs

8 Zone Inputs

Premier OP16
Output Module

Premier XP8
Zone Expander

In fo.
Ready
O mit

Se rv ice

abc

8 Expanders (Premier 888 )
16 Expanders (Premier 8168 )

Power

Info.
Read y
O mi

8 Programmable
100mA Outputs
4 Wire Data Network 1

1Programmable
100mA Output

4 Output Modules (Premier 888)
8 Output Modules (Premier 8168)

Reset

1

Menu

Se rv ice

2 abc

3 def

Omit
Chime

4

ghi

5

jkl

6 mno

7

pqrs

8 tuv

9 wxyz

Part

No

Area

0

Yes

Speaker
Output

Reset

Auxiliary Input

Menu

8 Programmable
100mA Outputs
Speaker Output
Auxiliary Input

Premier LCD Keypad

4 Wire Data Network 2
(Premier 8168 only)

Bell/Strobe Outputs
Bell Tamper Input

Plug on Digimodem
(Com300, Com2400
or ComISDN)

Auxiliary Tamper Input

PC and Modem for
Remote Upload/Download

Modem

PC and PC-Com for
Local Upload/Download

Alarm Receiving
Centre

PC-Com

Riasztó központok
Premier 888

Premier 8168

•

8 tejesen programozható dupla pólusú, vagy vonalvég
ellenállásos zóna

•

8 teljesen programozható dupla pólusú vagy vonalvég
ellenállásos zóna

•

88 zónára b víthet billenty zetekkel és zónab vít kkel

•

168 zónára b víthet , billenty zetekkel és zóna b vít kkel

•

Legfeljebb 8 billenty zet

•

Legfeljebb 16 billenty zet (hálózatonként 8)

•

Legfeljebb 8 zóna b vít

•

Legfeljebb 16 zónab vít (hálózatonként 8)

•

Legfeljebb 4 kimeneti modul

•

Legfeljebb 8 kimeneti modul (hálózatonként 4)

•

4-vezetékes adathálózat (szabványos 7/0.2 riasztó kábel)

•

4-vezetékes adathálózat (szabványos 7/0.2 riasztó kábel)

•

32 karakteres zóna szöveg

•

32 karakteres zóna szöveg

•

8 külön terület,
üzemmóddal

•

16 külön terület, ezek mindegyike 3 rész-élesítési
üzemmóddal

•

8 terület élesítési helyszín

•

8 terület élesítési helyszín

•

50 programozható felhasználói kód

•

100 programozható felhasználói kód

•

1000 eseményes napló (id és dátum megjelöléssel)

•

2000 eseményes napló (id és dátum megjelöléssel)

•

8 programozható digitális
(mindegyik 100 mA-es)

•

8 programozható digitális
(mindegyik 100 mA-es)

•

5 programozható kimenet (4 x 500 mA és 1 relé)

•

5 programozható kimenet (4 x 500 mA és 1 relé)

•

Lehet ség bedugaszolható digitális modemre (Com300,
Com2400 vagy ComISDN)

•

Lehet ség bedugaszolható digitális modemre (Com300,
Com2400 vagy ComISDN)

•

Lehet ség bedugaszolható RedCARE / Dualcom kártyára

•

Lehet ség bedugaszolható RedCARE/Dualcom kártyára

•

1.5 A-es tápegység

•

1.5 A-es tápegység

•

PC-Com / nyomtató port

•

PC-Com / nyomtatóport

6

ezek

mindegyike

3

rész-élesítési

kommunikátor

kimenet

kommunikátor

kimenet
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Külső billentyűzetek

System Overview

Kimeneti modulok

Premier LCD

Premier OP16

•

32 karakteres angol szöveg kijelzés

•

•

2 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL
zóna

16 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100
mA-es)

•

1 hiba kimenet (100 mA – tápfeszültség rákapcsolva)

•

1 teljesen programozható
tápfeszültség rákapcsolva)

•

4-vezetékes kapcsolat az adathálózattal

•

Másoló központra csatlakoztatható, hogy zóna állapot
jelzést adjon.

•

Relékhez és bels hangjelz höz csatlakoztatható

kimenet (100 mA –

•

4-vezetékes csatlakozás az adathálózatra

•

Teljesen beállítható hátsó megvilágítás normál
fényer vel,
tompítva
vagy
kikapcsolva,
gombnyomások közben világosra vált, és minden
gombnyomást követ en 8 másodpercig világít.

•

Beépített piezo hangszóró

•

Programozható ‘Info’ LED

Bedugaszolható digitális modemek
Com300
•

8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor,
amely támogatja a gyors formátumú Contact ID, SIA II.
szint, és a EasyCom személyhívó protokollokat.

•

Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)

•

300-baud sebesség
modem letöltéséhez és
feltöltéséhez a Wintex UDL program és egy
számítógép használatával

•

Analóg telefonközponttal használható

•

Csengetési egyenérték = 1

Premier LCDL
•

Nagy méret 32 karakteres angol szöveges kijelz

•

2 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL
zóna

•

1 teljesen programozható
tápfeszültség rákapcsolva)

•

4-vezetékes csatlakozás az adathálózatra

•

Teljesen beállítható hátsó megvilágítás, normál
fényer vel,
tompítva
vagy
kikapcsolva,
gombnyomások közben világosra vált, és minden
gombnyomást követ en 8 másodpercig világít.

kimenet (100 mA –

Com2400
•

8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor,
amely támogatja a gyors formátumú Contact ID, SIA II.
szint, és az EasyCom személyhívó protokollokat.

•

Beépített piezo hangszóró

•

Programozható ‘Info’ LED

•

Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)

•

Hangszóró meghajtó kimenet

•

2400-baud sebesség
modem letöltéséhez és
feltöltéséhez a Wintex UDL program és egy
számítógép használatával

•

Analóg telefonközponttal használható

•

Csengetési egyenérték = 1

Zóna bővítők
Premier XP4 (RÖVIDESEN KAPHATÓ)
•

4 teljesen programozható dupla pólusú vagy EOL
zóna

ComISDN

•

2 teljesen programozható kimenet (100 mA-es terhelés)

•

8 csatornás több formátumú digitális kommunikátor,
amely támogatja a gyorsformátumú Contact ID, SIA II.
szint, és az EasyCom személyhívó protokollokat.

•

Legfeljebb 6 telefonszám (mindegyik 24 számú lehet)

•

300-baud sebesség
modem letöltéséhez és
feltöltéséhez a Wintex UDL program és egy
számítógép használatával

•

ISDN telefonvonallal használható

Premier XP8
•

8 teljesen programozható
zóna

•

8 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100 mA
terhelhet ség )

•

Hangszóró meghajtó kimenet

•

Programozható segéd bemenet

dupla pólusú vagy EOL

Premier XP30iD (RÖVIDESEN KAPHATÓ)
•

30 teljesen programozható iD zóna

•

iD szendvics technológia

•

8 teljesen programozható kimenet (mindegyik 100 mA
terhelhet ség )

•

Hangszóró meghajtó kimenet

•

Programozható segéd bemenet

INS176

Más készülékek
PC-Com
•

Helyi feltöltést és letöltést tesz lehet vé a Wintex UDL
szoftver és egy számítógép használatával.

•

Lehet vé teszi egy soros nyomtató csatlakoztatását az
eseménynapló kinyomtatásához
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Installation

2. Telepítés
Telepítési sorrend
Miel tt megpróbálná telepíteni a riasztó rendszert, olvassa
el ezt a részt. Amikor már érti a telepítés egész folyamatát,
figyelmesen hajtson végre minden egyes lépést

1: Tervezze meg az elrendezést
Készítsen egy durva vázlatot a helységekr l, hogy át tudja
tekinteni, hol kell elhelyezni a riasztási érzékel
készülékeket, billenty zeteket, zóna b vít ket, stb.

Riasztó központ
Felszerelés
A riasztó központot szerelje egy lapos, stabil falra, legalább
3 db megfelel méret csavarral.

N

2: A központ felszerelése
A riasztó központot egy száraz területen kell elhelyezni,
közel egy megszakító nélküli hálózati tápforráshoz és a
bejöv telefonvonalhoz (ha használják a digitális modemet).

N

Minden bekötést el kell készíteni, miel tt
csatlakoztatná az akkumulátort, illetve rákapcsolná a
hálózati feszültséget a riasztó központra.

3: Telepítse a billenty zeteket és a zóna b vít ket
Szerelje fel és kösse be a billenty zeteket, zóna b vít ket
és kimeneti modulokat a riasztó központba (a vezetékezés
részleteit nézze meg 12. oldalon).

4: Telepítse a riasztási érzékel ket
Telepítse az érzékel ket, PIR-eket, kontaktusokat,
pánikjelz gombokat stb., majd kösse be ket a riasztó
központba (a bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon).

5: Telepítse a küls hangjelz t

Telepítse a küls hangjelz t, majd kösse be a riasztó
központba (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).

6: Egyéb bekötések
Készítsen el minden más bekötést, beleértve a
hangszórókat,
telefonvonalakat,
és
kimeneti
csatlakoztatásokat (a bekötés részleteit nézze meg a 18-20.
oldalon).

7: Kapcsolja
központra

rá

a

tápfeszültséget

a

riasztó

Nagyon fontos annak biztosítása, hogy a szerel
rések és kábel bemenetek egyike se legyen
hozzáférhet a felszerelést követ en.
A hálózati tápfeszültség kábelt rögzíteni
valamelyik
rögzít
ponthoz
(például
kábelkötegel vel).

kell
egy

A riasztó központ vezetékezése

Figyelem: az áramütés életveszélyes
MIEL TT bekötné a riasztó központot, MINDIG
kösse le a tápfeszültséget az elosztódobozban.
Bármely kérdés esetén forduljon villanyszerel höz.

N

A hálózati tápfeszültség vezetékét CSAKIS a hálózati
sorkapocs tönkre csatlakoztassa, SOHASE kösse azt
közvetlenül az áramköri lapra.
A telepítések elvégzése közben MINDIG tartsa be a
szabványokat.
Egy megfelel és könnyen hozzáférhet megszakító
készüléknek a telepítés részét kell képeznie. (Például:
egy kapcsolatlan olvadó biztosítóval ellátott
csatlakozó).
A megszakító eszközt
vezetékbe beépíteni.

nem

szabad

hajlékony

a

Ahol nem lehetséges a hálózati tápfeszültség nulla
vezetékének azonosítása, ott kétpólusú megszakító
készüléket kell használni.

Amikor el ször kapcsolja rá a tápfeszültséget, be kell tölteni
a gyári alapbeállításokat (a részleteket nézze meg a 21.
oldalon). A tápfeszültséget mindig a következ sorrendben
kell bekapcsolni:

Az épület hálózati tápfeszültség rendszerének a
megfelel rövidzár védelmet kell tartalmaznia (például
egy
biztosíték,
vagy
kismegszakító)
nagy
megszakítási kapacitással (HBC, legalább 1500A).

•

Használjon olyan hálózati tápkábelt, amely megfelel
a méretezett áramterhelés átvitelére (azaz legalább
0.75 mm2).

Az 1-6 lépés befejeztével rá
tápfeszültséget a riasztó központra.

kapcsolni

Kösse a piros akkumulátor vezetéket az akkumulátor
pozitív kapcsához, majd kösse az akkumulátor fekete
vezetékét a negatív kapocsra.

N
•

lehet

A központ csak akkor válik él vé, ha ráköti a
hálózati tápfeszültséget, illetve ha megnyomja az
akkumulátor gyorsindítás gombot.

Kösse be a hálózati tápfeszültséget.

A gyári alapbeállítások teljes listáját nézze meg a 25.
oldalon.

8: A riasztó központ programozása
A riasztó központ programozását nézze meg az 5. részben.

9: A rendszer tesztelése
Tesztelje le alaposan a rendszert annak biztosítása
érdekében, hogy minden adottsága és funkciója a kívánt
módon m ködjön. (a részleteket nézze meg a 93. oldalon).
8
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A hálózati tápfeszültség bekötése
A hálózati tápfeszültséget egy 3-vezetékes “Európai típusú”
olvadóbiztosítóval ellátott sorkapocsba kötjük be, amelyre
500 mA-es olvadóbiztosító van szerelve.

N

Minden más bekötést el kell készíteni, miel tt a
hálózati tápfeszültséget a riasztó központra
csatlakoztatná.
500mA bizt.
L
E

transzformátorhoz

N

Akkumulátorok bekötése
A riasztó központ belsejébe egy vagy kett 12 V 7 Ah
akkumulátor, illetve egy darab 12 V 17 Ah akkumulátor
szerelhet be a folyamatos m ködés biztosítása érdekében
áramszünet esetén.

N

Minden más bekötést el kell végezni, miel tt az
akkumulátort a riasztó központhoz csatlakoztatná.

Csatlakoztassa a piros vezetéket az akkumulátor pozitív
kapcsára, majd csatlakoztassa a fekete vezetéket a negatív
kapocsra.

N

A riasztó központ csak akkor kezd el m ködni,
amikor a hálózati tápfeszültséget csatlakoztatta, vagy
ha megnyomta az “akkumulátor gyorsindítás”
gombot.
+
_ akku

+

12V 17Ah akku vagy
+
_ akku

+

12V 7Ah akku
vagy
+

12V 7Ah akku

+
_ akku

+

12V 7Ah akku
-

INS176
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A riasztó központ elrendezése

Box
Tamp

F2
Load
Defaults

Com 1

Kick
Start

Com 2

JP6

F5

Engineer
Remote

F1
Aux 12v
1Amp

F3
Jp9

CH5
JP5

Tx1 Rx1

Tx2 Rx2

CH7

Expansion
JP7

Heartbeat

F4

10

Bell/Strb - 1Amp

Network 1
1Amp

Network 2
1Amp

JP2

INS176

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Installation

A riasztó központ áramköri lap elrendezése

Box
Tamp

F2
Load
Defaults

Com 1

Kick
Start

Com 2

JP6

F5

Engineer
Remote

F1
Aux 12v
1Amp

F3
Jp9

CH5
JP5

Tx1 Rx1

CH7

Expansion
JP7

Tx2 Rx2

Heartbeat

F4

1: A hálózati tápfeszültség bemenet
A 16.5 V-os transzformátorhoz csatlakoztatjuk.

!

A
HÁLÓZATI
TÁPFESZÜLTSÉGET
NE
CSATLAKOZTASSA AZ ÁRMKÖRI LAP AC BEMENETI
SORKAPCSAIHOZ.

2: Akkumulátor bekötés
Egy 12 V-os tölthet
akkumulátort kell ezekhez a
sorkapcsokhoz csatlakoztatni, hogy a rendszer folyamatos
m ködését biztosítsák hálózati feszültségkiesés esetén (a
részleteket nézze meg a 8. oldalon).
3: Digitális kommunikátor tápfeszültség és bemenetek
Ezek a sorkapcsok a következ kre valók: 12V-os
tápfeszültség, egy küls törlés bemenet és egy vonalhiba
bemenet. Ezt rendszerint akkor használjuk, amikor egy
önálló kommunikátort használunk a riasztó központhoz (a
bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon).
4: Digitális kommunikátor kimenetek
Az 1-8 kimenet alacsony áramú (100 mA – tápfeszültséggel)
és rendszerint akkor használjuk, amikor egy önálló
kommunikátort csatlakoztatunk a riasztó központhoz (a
bekötés részleteit nézze meg a 19. oldalon). Mindegyik
kimenet teljesen programozható (a programozás részleteit
nézze meg a 62. oldalon).
5: Telepít billenty zet
Ide egy hordozható telepít billenty zet dugható be, ami
lehet vé teszi a könnyebb hozzáférést a programozás és
tesztelés céljából.

N

Amikor egy billenty zetet telepít i billenty zetként
használ, akkor mindegyik címz DIL kapcsolónak
“ON” helyzetben kell lennie (a részleteket nézze meg
a 14. oldalon).

A billenty zet zónákat és a burkolat szabotázst nem
figyeli a rendszer.
INS176

Bell/Strb - 1Amp

Network 1
1Amp

Network 2
1Amp

JP2

6: Hálózati adat kijelz k
A piros LED azt jelzi, hogy az adatok mennek ki a riasztó
központból, és normál esetben nagyon gyorsan villog. A
zöld LED azt jelzi, hogy adatok mennek be a riasztó
központba, és normál esetben lassan villog. A zöld LED
gyorsabban villog, ha több készüléket csatlakoztattak (a
részleteket nézze meg a 12. oldalon).
7: Hálózat adat bekötés
Az els és második hálózat a billenty zetek és zóna b vít k
bekötésére szolgál (a 2. hálózat csak Premier 8168 esetén).
A + és – sorkapcsok tápfeszültséget biztosítanak, míg a T
kapocs elküldi az adatokat, az R pedig veszi az adatokat (a
bekötés részleteit nézze meg a 12. oldalon).
8: 1 – 8 programozható zóna
Ezekbe a sorkapcsokba lehet bekötni a nyolc zónát (a
bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik
zóna teljesen programozható (a programozási részleteket
nézze meg a 31. oldalon).
9: 12 V segéd tápfeszültség
Ezekre a sorkapcsokra lehet olyan készülékeket
csatlakoztatni, amelyeknek 12 V tápfeszültségre van
szüksége (az F1 1A-es olvadóbiztosító védi).
10: Óraütem LED és tápfeszültség jelz
Állandóan villog annak jelzésére, hogy a riasztó központ
helyesen m ködik. Amennyiben ez a LED folyamatosan
világít, vagy egyáltalán nem világít, akkor valamilyen
probléma lehet (a részleteket nézze meg a 21. oldalon).
11: Küls hangjelz bekötése
Ezeket a sorkapcsokat használjuk a küls hangjelz egység
bekötésére (a bekötés részleteit nézze meg a 18. oldalon).
12: Küls szabotázs bekötés
Ezeket a sorkapcsokat lehet küls készülékek burkolat
szabotázsának figyelésére használni, mint például
tápegység stb. (a bekötés részleteit nézze meg a 17.
oldalon).
11
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13: Hangszóró bekötések
Ezeket a sorkapcsokat lehet használni egy 16 Ω-os vagy
kett 8Ω−os hangszóró bekötésére (a bekötés részleteit
nézze meg a 18. oldalon).
14: Riasztó központ kimenetek
Az 1-5 kimenetek nagy áramúak, és a következ ket
tartalmazzák: 1 és 2 (500 mA – tápfeszültség rákapcsolva);
3-4 kimenet (500 mA + tápfeszültség rákapcsolva) és 5.
kimenet, amely relé száraz kontaktus (a bekötés részleteit
nézze meg a 18. oldalon). Ezek a kimenetek teljesen
programozhatók (a programozás részleteit nézze meg a 62.
oldalon).

23: B vítés
Tartalék.
F1 - F5: Véd olvadóbiztosítók
A következ olvadóbiztosítók vannak a készülékben:

•

F1 (1.6 Amp) 12V segéd tápfeszültség olvadóbiztosító

•

F2 (1 Amp) akkumulátor olvadóbiztosító

•

F3 (1 Amp) 1. hálózat olvadóbiztosító

•

F4 (1 Amp) hangjelz / fényjelz olvadóbiztosító

•

F5 (1 Amp) 2. hálózat olvadóbiztosító (csak Premier
8168)

15: 1. és 2. Nem felejt memória
A rendszer programozás minden adatát és az esemény
naplót is ebben a két cserélhet , nem felejt memória
egységben tároljuk.
16: Bedugható digitális modem csatlakozó
Ide csatlakoztatható Com300, Com2400 vagy ComISDN
digitális modem (a részleteket nézze meg a 19. oldalon).
17: Burkolat szabotázs cstlakozó
Ide a burkolat szabotázs mikrokapcsolóját csatlakoztassuk.
A mikrokapcsoló szabotázsvédelmet nyújt a riasztó központ
számára jogosulatlan hozzáférés esetén. A burkolat
szabotázs letiltásához szedje le a mikrokapcsoló vezetékét,
és rakjon helyette a tüskékre egy rövidzárat.
18: RedCARE / Dualcom csatlakozók
Ezekre a tüskékre lehet bedugaszolni a RedCARE illetve
Dualcom egységet (a programozási részleteket nézze meg
a 62. oldalon).
19: 1. és 2. Kommunikációs port
Az 1. soros kommunikációs portot arra használjuk, hogy
egy nyomtatót vagy egy számítógépet csatlakoztassunk
helyi letöltés céljából. A 2. soros kommunikációs port
tartalék.
20: Akkumulátor gyorsindító gomb
Amikor úgy kapcsolja rá a tápfeszültséget a központra,
hogy nincs hálózati tápfeszültség, akkor ezt a gombot kell
megnyomni az akkumulátor csatlakoztatásához.
21: Alapbeállítás betöltés gomb
Tartsa nyomva ezt a gombot, miközben rákapcsolja a
tápfeszültséget a riasztó központra, így betölti a gyári
alapbeállításokat. Tartsa nyomva 5 másodpercig ezt a
nyomógombot, miközben a tápfeszültség már rá van
kapcsolva a riasztó központra, így csak a telepít kódot
állítja vissza az 1234 gyári beállításra.

N

A gyári beállítás betöltésének
másodpercet vehet igénybe.

befejezése

30

Az alapbeállítások betöltése csak akkor lehetséges,
ha nincs reteszelve a nem felejt memória (a
részleteket nézze meg a 47. oldalon).
A gyári alapbeállítási értékek teljes listáját nézze meg
a 25. oldalon.
22: 5. csatorna / 7. csatorna
Ezt a csatlakozót arra használjuk, hogy csak ötcsatornás,
régi stílusú bedugaszolható RedCARE egységeket
csatlakoztassunk. Ahhoz, hogy a RedCARE 5. kimenetet a
riasztó központon a RedCARE 5. csatornáján keresztül
küldje el, a rövidzárat a “CH5” tüskékre kell rárakni. Ahhoz,
hogy a RedCARE 7. kimenetet a riasztó központon a
RedCARE 5. csatornáján keresztül továbbítsa, rakja a
rövidzárat a “CH7” tüskékre.
12
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Készülékek csatlakoztatása a hálózatra
Miel tt bekötné a billenty zeteket, zóna b vít ket és
kimeneti modulokat, kapcsoljon le minden tápfeszültséget a
riasztó központról (hálózati tápfeszültség és akkumulátor).
Ne folytassa a munkát, ha még van tápfeszültség a riasztó
központon.

N

Ha úgy csatlakoztat készülékeket, hogy még van
tápfeszültség a riasztó központon, az meghibásodást
okozhat a készülékben vagy a riasztó központban, és
érvénytelenít minden garanciát.

A billenty zeteket, zóna b vít ket és kimeneti modulokat mind
ugyanahhoz a hálózati sorkapocshoz csatlakoztatjuk, amely a
riasztó központ áramköri lapjának bal alsó sarkánál található.
Ezek csatlakoztathatók sorosan (láncolva), párhuzamosan (*)
vagy ezen két megoldás bármilyen kombinációjával (a bekötés
részleteit nézze meg az els ábrán a 13. oldalon).

N

Mindegyik hálózathoz maximum 8 zóna b vít , 8
billenty zet, és 4 kimeneti modul csatlakoztatható.
Amikor új készülékeket csatlakoztat a hálózathoz, ezeket
el kell fogadtatnia a rendszerrel, a “Confirm Devices”
(készülék elfogadás) menü opcióval (a részleteket nézze
meg a 94. oldalon).

Installation
Az alábbi táblázat a maximális kábel hosszakat mutatja,
amikor egy billenty zetet vagy b vít t telepítettek
szabványos 7/0.2 riasztó kábellel különféle terhelésekkel:

Sorkapocs

Leírás

+

+12 V tápfeszültség

-

0 V tápfeszültség

T

Adat küldés

R

Adat fogadás

1. Billenty zet + 2 PIR 15 mA esetén

250 m

2. B vít + 2 PIR 15 mA esetén

250 m

3. B vít + 8 PIR 15 mA estén

100 m

4. ua. mint a 3. + 16 Ω hangszóró

30 m

A feszültségesés megelőzése
Többféle módszer van a feszültségesés leküzdésére:

•

Használjon vastagabb, kisebb ellenállású kábelt. A
szabványos 7/0.2 riasztó kábelnek 100 méterenként 8
Ω az ellenállása.

•

Duplázza meg a tápfeszültség ereket, ilyen esetben a 4eres kábel helyett 8-eres kábelt kell használni.

•

Telepítsen egy tápegységet a készülék helyi tápellátása
céljából, és ne feledje közösíteni a két negatív
vezetéket.

Tápegység telepítése
Egy tápegység telepítésekor a tápegység 0 V csatlakozóját
össze kell kötni a riasztó központ 0 V vezetékével, a riasztó
központ +12 V vezetékét pedig nem szabad összekötni a
készülékével (a bekötés részleteit nézze meg a 2. ábrán a
13. oldalon).

Hálózat diagnosztika
Mindegyik hálózatnak van két LED-je, amelyek az adat
áramlást jelzik. A piros LED jelzi a “T” sorkapcson kiáramló
adatokat, a zöld LED pedig az “R” sorkapcson beáramló
adatokat jelzi. A következ táblázat az egyes LED-ek
állapotát és ezek jelentését mutatja:

A készülékek 4-eres vezeték használatával köthet k be. Tanácsos
azonban 6 vagy 8-eres kábelt használni, mivel így a tartalék erek
párhuzamosan köthet k, ha ezt megköveteli az áramfelvétel.

N

Maximális
kábelhossz

A riasztó központ és egy készülék között legfeljebb 1 km
távolságot lehet hagyni. A tápegységet azonban annak a
készüléknek a közelébe kell telepíteni, amelyiket táplál. Ez
segít leküzdeni a hosszú kábeleken fellép feszültségesést.

A hálózat bekötése
A hálózatok a tápfeszültséget és adatokat továbbító négy
sorkapocsból állnak. A helyes m ködés biztosítása
érdekében a készüléken mind a négy kapcsot a riasztó
központ vagy az el z készülék megfelel sorkapcsához
kell hozzákötni (a bekötés részleteit nézze meg az els
ábrán a 13. oldalon). Az alábbi táblázat mutatja az egyes
sorkapcsokat és leírásukat.

Kialakítás

A legtöbb telepítésnél szabványos 7/0.2 riasztó kábelt
lehet használni. Bizonyos állapotok esetén azonban
szükséges lehet az árnyékolt kábel használata.

LED állapot

“T” vezeték ki

Piros LED villog

Normál

‘”T” vezeték be
Normál

Piros LED világít

Központ hiba

Kábel rövidzár

Piros LED nem ég

Központ hiba

Központ hiba

“R” vezeték be

Kábel távolságok

LED állapot

“R” vezeték ki

Zöld LED villog

Központ hiba

Normál

Szabványos 7/0.2 riasztó kábel használata esetén a
készülékek maximális ajánlott távolsága a következ :

Zöld LED világít

Központ hiba

Kábel rövidzár

Zöld LED nem világít

Normál

Nem jön adat a
készülékekt l

•

Csillag (párhuzamos) kialakítás esetén 250 m minden
egyes ágnál.

•

Láncolt (soros) kialakítás használata esetén a
maximális távolság a láncra csatlakoztatott készülékek
számától függ. Minél több készüléket csatlakoztatnak,
annál közelebb kell lennie a legtávolabbi készüléknek
(a kábelen fellép feszültségesés miatt).

N

A LED-ek csak segítségül szolgálnak hibakeresés
esetén, ennélfogva nem szabad teljesen megbízni
abban, hogy jelzik, ha hiba van.

Bármelyik vezeték bekötési módszert használják is,
biztosítsák azt, hogy a feszültség az egyes készülékek
pozitív és negatív sorkapcsán sohase legyen 10.0 V-nál
alacsonyabb feszültség, amikor a rendszer készenléti
akkumulátorról m ködik.
INS176
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1.ábra: hálózat bekötések (250 m külön tápegység nélkül).

2. ábra: hálózat bekötések (1 km külön tápegységgel).
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Billentyűzetek
Legfeljebb 8 billenty zet csatlakoztatható mindegyik
hálózathoz a zóna b vít kön és kimeneti modulokon kívül.
A Premier LCD és a Premier LCDL billenty zeteken 2
teljesen programozható zóna, 1 teljesen programozható
kimenet és 1 programozható LED kijelz van (“Info” LED).

Billentyűzet elrendezés

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

8

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

A billenty zeteken belüli zónákat a rendszer nem
látja, amíg hozzá nem rendeljük ket egy zóna
számhoz (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).

A billenty zetnek van két programozható zónája (a bekötés
részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik zóna teljesen
programozható (a programozás részleteit nézze meg a 31.
oldalon).

Billentyűzet kimenet

Address
Switch

1

2 3

Piezo
Sounder

4

NE TWORK

Zones 1 & 2

Speaker Output
(LCDL Only)

SPK

+

A küls billenty zetnek van egy programozható kimenete,
amely küls eszközök meghajtására használható, mint
például LED-ek, hangjelz k, relék stb. Kösse be ket úgy,
ahogy 18. oldalon látható, a központ kimeneteknél (a
programozás részleteit nézze meg a 62. oldalon). A kimenet
elektromos jellemz it az alábbi táblázat mutatja:

Billentyűzetek bekötése
A billenty zeteket a riasztó központ bal alsó sarkán található
hálózat sorkapcsokra kötjük rá (a bekötés részleteit nézze
meg a 12. és 13. oldalon).

Billentyűzet címzés
Mindegyik billenty zethez ki kell jelölni egy saját címet az
áramköri lap bal oldalán lév DIL kapcsolók használatával.
Az alábbi táblázat mutatja a billenty zet címzést:
Cím

DIL 1

DIL 2

DIL 3

DIL 4

1

be/ki

ki

ki

ki

2

ki

be

ki

ki

3

ki

ki

be

ki

4

ki

ki

ki

be

5

be

ki

ki

be

6

ki

be

ki

be

7

ki

ki

be

be

8

be

ki

be

be

be

be

be

be

Telepít

N

Nincs hozzárendelve

7

Billentyűzet zóna

Network
Output Terminals

Tamper
Switch

N

6

Sohase állítson két billenty zetet egyazon hálózaton
ugyanolyan címre.
Amikor egy billenty zetet telepít billenty zetként
használ, akkor DIL kapcsolókat mindegyikét be kell
kapcsolni (On).

Zóna számozás
Az alábbi táblázat mutatja a zóna hozzárendeléseket,
amikor telepítve vannak a billenty zetek:
Cím

Zónák
(els hálózat)

Zónák
(második hálózat)

1

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

2

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

3

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

4

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

5

Nincs hozzárendelve

Nincs hozzárendelve

INS176

Kimenet

Maximális áram

Típus

1

100mA

Kapcsolt -tápfeszültség

Billentyűzet hangszóró kimenet (csak LCDL)
A Premier LCDL billenty zetnek van egy kimenete, amely
arra használható, hogy egy 8 Ω-os, vagy kett 16 Ω -os
hangszórót vezéreljen (a bekötés részleteit nézze meg a 18.
oldalon).

N

A hangszóró hangereje teljesen beállítható
részleteket nézze meg az 56. oldalon).

(a

Programozható “Info.” LED
A billenty zet el lapján lév “Info.” LED beprogramozható
úgy, hogy a billenty zet kimenetet kövesse, vagy hogy egy
terület élesítettségi állapotát mutassa (a részleteket nézze
meg az 56. oldalon).

Beállítható hátsó megvilágítás
A billenty zet hátsó megvilágításának beállításához tartsa 5
másodpercig lenyomva a YES gombot, majd a gombot
nyomva tartva a U gombbal növelje vagy csökkentse a hátsó
megvilágítást, amíg a kívánt fényer t el nem érte, majd
engedje el mindkét gombot.

N

A megvilágítás csak akkor állítható be, amikor a
billenty zet nincs egy menü üzemmódban.

Billentyűzet fedél szabotázs
Szükség esetén minden egyes billenty zet fedél szabotázsa
letiltható a billenty zet beállítás menü megfelel billenty zet
opciójának használatával (a részleteket nézze meg az 56.
oldalon).
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Zóna bővítők
Maximum 8 zóna b vít
csatlakoztatható mindegyik
hálózathoz a billenty zeteken és kimeneti modulokon kívül.
A Premier XP8-nak 8 programozható zónája, 8 programozható
kimenete, 1 segéd bemenete és egy hangszóró kimenete van.

A bővítő elrendezése
Tamper
Switch

Engineers
Keypad
Interface

Network
Terminals

NETWORK IN
Remote

+ -

T

1

9 - 16

73 - 80

2

17 - 24

81 - 88

3

25 - 32

89 - 96

4

33 - 40

97 - 104

5

41 - 48

105 - 112

6

49 - 56

113 - 120

7

57 - 64

121 - 128

8

65 - 72

129 - 136

+ -

T

R

Bővítő zónák

Power
Aux 1
12v Amp

1

Zones
5&6

A b vít nek 8 programozható zónája van (a bekötés
részleteit nézze meg a 17. oldalon). Mindegyik zóna teljesen
programozható is (a programozás részleteit nézze meg a
31. oldalon).

Aux
12V

Bővítő segéd bemenet

2 3 4

Enable
Tamper

Aux
12V

Zones
7&8

Zones
3&4

1

Address
Switch

Aux
Input

A második hálózat 1-8 címét csak a Premier 8168
esetén lehet használni.

NETWORK OUT

R

Zones
1&2

2

3 4
5 6
OUTPUTS

7

8

A b vít nek van egy programozható bemenete. Ez a segéd
bemenet arra használható, hogy olyan segéd készülékeket
figyeljen, mint például szabotázs hurkok stb. Kösse be úgy,
ahogy 17. oldalon mutatja a küls szabotázs leírása (a
programozás részleteit nézze meg az 59. oldalon). A rendszer
a következ módon fog reagálni:

N

Speaker Outputs
Output
1 to 8

A bővítők bekötése
A b vít ket a riasztó központ bal alsó sarkán található
hálózati sorkapcsokba csatlakoztatjuk (a bekötés részleteit
nézze meg a 13. és 13. oldalon).

A bővítő címzése
Mindegyik b vít höz hozzá kell rendelni egy saját címet, az
áramköri lap közepén lév DIL kapcsolók használatával. Az
alábbi táblázat mutatja a b vít címzését:

Bemeneti állapot

Rendszer reakció

0 V rákapcsolva

Bemenet zavartalan

0 V lekapcsolva

Bemenet aktív

Nézze meg az 59. oldalon a további részleteket arról,
hogy a bemenet állapota hogyan befolyásolja a
rendszert.

Bővítő kimenetek
A zóna b vít nek 8 programozható kimenete van, amelyek
arra használhatók, hogy olyan segéd készülékeket
hajtsanak meg, mint például LED-ek, hangszórók vagy relék
stb. Kösse be úgy, ahogy a központ kimeneteknél látható a
18. oldalon (a programozás részleteit nézze meg a 62.
oldalon). A kimenetek elektromos jellemz it az alábbi
táblázat mutatja

Cím

DIL 1

DIL 2

DIL 3

DIL 4

1

be/ ki

ki

ki

ki

Kimenetek

Maximális áram

Típus

2

ki

be

ki

ki

1-8

100mA

Kapcsolt - tápfeszültség

3

ki

ki

be

ki

4

ki

ki

ki

be

Bővítő hangszóró kimenet

5

be

ki

ki

be

6

ki

be

ki

be

7

ki

ki

be

be

A b vít nek van egy kimenete, amely 8 Ω-os vagy 16 Ω-os
hangszórók meghajtására használható (a bekötés részleteit
nézze meg a 18. oldalon).

8

be

ki

be

be

Egyazon hálózaton belül sohase állítson két b vít t
ugyanarra a címre.

Zóna számozás
Az alábbi táblázat mutatja a zóna hozzárendelést, amikor
telepítve vannak a b vít k:

16

Zónák
(2. hálózat)

Power LED

N

N

Zónák
(1. hálózat)

Cím

Bővítő fedél szabotázs
Mindegyik b vít fedél szabotázsa letiltható szükség esetén
azáltal, ha rövidzárat rak a szabotázs engedélyezés
(“Enable Tamper” JP2) tüskék közül a középs és a
jobboldali tüskére. A baloldali tüskét hagyja üresen. Ezek a
tüskék az olvadóbiztosító alatt, a címz DIL kapcsolók bal
oldalán találhatók.

INS176

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Installation
Az alábbi táblázat mutatja a kimeneti modul címzését:

Kimeneti modulok
Összesen 4 kimeneti modul csatlakoztatható mindegyik
hálózatra a billenty zeteken és zóna b vít kön kívül.
A Premier OP16 kimeneti modul beállatható úgy, hogy a
zóna b vít k kimeneteit kövesse.

N

Ahhoz, hogy zóna b vít kimeneteket kövessen egy
kimeneti modul, a kimenti modult ugyanúgy kell
címezni, mint azt a zóna b vít t, amelyet követni fog.
Mindegyik kimeneti modulon bármilyen cím
kombináció használható, azaz a Bank 1 címezhet
úgy, hogy a harmadik b vít t kövesse, a Bank 2
pedig címezhet úgy, hogy a 8. b vít t kövesse.

DIL 1

DIL 2

DIL 3

1

be/ki

ki

ki

ki

2

ki

be

ki

ki

3

ki

ki

be

ki

4

ki

ki

ki

be

5

be

ki

ki

be

6

ki

be

ki

be

7

ki

ki

be

be

8

be

ki

be

be

Sohase állítson egyazon hálózaton belül két kimeneti
modult ugyanarra a címre.

Aux 12V
and Tamper
Output

Az alábbi táblázat mutatja a kimenet hozzárendelést, amikor
telepítve vannak a kimeneti modulok:

Network
Terminals

Kimenetek
(1. hálózat)

Kimenetek
(2. hálózat)

1

9 - 16

73 - 80

2

17 - 24

81 - 88

3

25 - 32

89 - 96

Cím
Remote

NETWORK IN

+ -

T

R

Tmp

-

Aux 12V

BANK 1
1

3

R

1 2 3

4

1 2 3

4

1
1
Amp

2
Power

3
4

4
5

T

BANK 2

2

Bank 1
Outputs
1 to 8

NETWORK OUT

- + + + -

1Amp Aux 12v

Engineers
Keypad
Interface

BANK 1

DIL 4

Kimeneti modul számozás

Kimeneti modul elrendezés
Network
Terminals

N

Cím

BANK 2

5

6

6

7

7

8

8

Bank 2
Outputs
1 to 8

Tamper
Switch
Power LED

N

4

33 - 40

97 - 104

5

41 - 48

105 - 112

6

49 - 56

113 - 120

7

57 - 64

121 - 128

8

65 - 72

129 - 136

Premier 888 esetén csak az 1. hálózat 1-8. címe
használható.
Premier 8168 esetén az 1. és 2. hálózat 1-8. címe
használható.

Kimenetek

A kimeneti modulok bekötése
A kimeneti modulokat a riasztó központ bal alsó sarkán
található hálózat sorkapcsokba kötjük be (a bekötés
részleteit nézze meg a 12-13. oldalon).

A kimeneti modul címzése
Mindegyik kimeneti modulhoz hozzá kell rendelni egy saját
címet az áramköri lap közepén lév
DIL kapcsolók
használatával.

N
N

A Bank 1 kapcsolósor annak a készüléknek a címét
állítja be, amelyet Bank 1, 1-8. kimenettel követni fog.
A Bank 2 kapcsolósor annak a készüléknek a címét
állítja be, amelyet a Bank 2, 1-8. kimenete követni fog.

INS176

A kimeneti modulnak 16 programozható kimenete van,
amelyek
olyan
segéd
készülékek
meghajtására
használhatók, mint például LED-ek, hangszórók vagy relék
stb. Kösse be úgy, ahogy a központ kimeneteknél látható a
18. oldalon (a programozási részleteket nézze meg a 62.
oldalon). A kimenetek elektromos jellemz it az alábbi táblázat
mutatja:
Bank

Kimenetek

Maximális áram

Típus

1

1-8

100 mA

2

1-8

100 mA

Kapcsolt
- tápfeszültség
Kapcsolt
- tápfeszültség

Szabotázs kimenet
A kimeneti modulon lév szabotázs kapcsolót a modul
tetején lév szabotázs kimenethez kötjük. Ha figyelni kell a
fedél szabotázst, akkor ezt a kimenetet a riasztó központ
vagy a zóna b vít
megfelel
bemenetéhez kell
csatlakoztatni.
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Vonalvég ellenállás

Zóna bekötések
A Premier 888-nak és Premier 8168-nak is van 8 zónája a
riasztó központ áramköri lapján. Ügyeljen arra, hogy hogy
5-nél több érzékel t ne kössön az egyes zónákra.

Ezt a bekötési kialakítást akkor használjuk, amikor
alaphelyzetben zárt, vagy alaphelyzetben nyitott érzékel ket
2 vezeték használatával csatlakoztat a zónához. A rendszer
a következ képpen fog reagálni:

A nem használt zónák mindegyikét rövidre kell zárni vagy
tartalékként kell programozni. (a programozási részleteket
nézze meg a 31. oldalon).

Dupla pólus
Ezt a bekötési kialakítást akkor használja, amikor 4 vezeték
használatával csatlakoztat alaphelyzetben zárt, vagy
alaphelyzetben nyitott érzékel eszközöket a zónához. A
rendszer a következ ként fog reagálni:
Zóna állapot

Rendszer reakció

“A” zárt

Zóna üres

“A” nyitott

Zóna aktív

“T” zárt

Szabotázs zavartalan

“T” nyitott

Szabotázs aktív

Rövidzár

Zóna szabotázs*

Zóna állapot

Rendszer reakció

Rövidzár

Zóna aktív vagy szabotázs

2k2 (EOL)

Zóna üres

6k5 - 30k

Zóna aktív

Áramkör szakadás

Zóna szabotázs*

*
“Aktív”
vagy
“Szabotázs”
reakció
programozható be (a részleteket nézze meg a
48. oldalon).

* “Aktív” vagy “Szabotázs” reakcióra programozható (a
részleteket nézze meg a 48. oldalon).

N

A zónatesztelés részleteit nézze meg a 101. oldalon.

Külső szabotázs bekötése

N

18

Amikor alaphelyzetben nyitott kontaktussal köt be
készülékeket, akkor gondoskodjon arról, hogy a 21.
rendszer konfigurációs opció így legyen beállítva:
“Zóna rövidzár = Aktív” (a részleteket nézze meg a
48. oldalon).

A küls szabotázs sorkapcsok segítségével a riasztó
központ figyelni tudja a küls készülékek szabotázs hurkát,
mint például tápegységek stb.

N

Ha nem használják a küls szabotázs sorkapcsokat,
akkor ezeket rövidre kell zárni.
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Külső hangjelző bekötése
A küls hangjelz bekötésére a következ
állnak rendelkezésre:

sorkapcsok

+12V

12 V tápfeszültség (az F4, 1 A-es biztosító védi).
Rendszerint a hangjelz “+12 V” kapcsához kötjük.

0V

0 V tápfeszültség. Rendszerint a hangjelz
kapcsához kötjük.

“0 V”

Tamp A szabotázs negatív visszatér ága. Rendszerint
a hangjelz szabotázs kimeneti kapcsához kötjük.
Ha nem használják ezt a sorkapcsot, akkor a 0 V-tal
kell összekötni.
Strb - Fényjelz kimenet. Riasztás esetén 0 V-ra kapcsol,
és
500 mA a méretezése. Rendszerint a hangjelz ben
a fényjelz ”–“ tápfeszültség pontjához csatlakoztatjuk (a fényjelz “+” tápfeszültség pontját kösse a
+12 V pontra, ahol ez alkalmazható).
Bell - Hangjelz kimenet, riasztás esetén 0 V-ra kapcsol
(SAB), a méretezése pedig 500 mA. Rendszerint a hangjelz ben
a “–“ tápfeszültség vezérl ponthoz csatlakoztatjuk. Ez a kimenet
programozható SCB m ködésre is (a részleteket nézze meg a
47. oldalon).

N

A hangszóró kimenetek tesztelésének részleteit nézze
meg 93. oldalon.

1 – 5 központ kimenet
A riasztó központnak van 5 programozható kimenete,
amelyekkel olyan segéd készülékek vezérelhet k, mint
például LED-ek, hangjelz k vagy relék stb. (a programozási
részleteket nézze meg a 62. oldalon). Az alábbi táblázat az
egyes kimenetek elektromos jellemz it mutatja:
Sorszám

Maximális
áram

Típus

1

1A

Kapcsolt

2

1A

Kapcsolt

“–“ tápfeszültség

3

1A

Kapcsolt

“+“ tápfeszültség

4

1A

Kapcsolt

5

3A

“–“ tápfeszültség

“+“ tápfeszültség
Relé

Kimenetek bekötése
Az alábbi ábra néhány jellemz bekötési példát mutat:

Control
Panel

External
Sounder
Strobe -ve
Strobe +ve
Trigger -ve
Tamper Out
Tamper In
0V
+12V

N

A hangjelz kimenetek tesztelésének részleteit nézze
meg a 93. oldalon.
Amikor beírja a telepít i kódot, hogy beléphessen a
programozási menübe, akkor a fényjelz kimenet
háromszor
villogni
fog,
telepít i
várakozás
üzemmódot életbe léptetve, ha Texecom Odyssey
hangjelz van csatlakoztatva a rendszerhez.

Hangszórók bekötése
Ez a kimenet egy darab 16 Ω-os vagy kett 8 Ω-os
hangszóró meghajtására használható az alábbiak szerint:

N

INS176

A kimenetek tesztelésének részleteit nézze meg a 93.
oldalon.
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1 – 8 digitális kommunikátor kimenet

A digitális modem csatlakoztatása

A riasztó központnak 8 programozható kimenete van,
amelyeket egy önálló kommunikátorhoz lehet csatlakozatni
(a programozási részleteket nézze meg a 62. oldalon). Az
alábbi táblázat az egyes kimenetek elektromos jellemz it
tartalmazza:
Sorszám

Maximális
áram

Típus

1

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

2

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

3

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

4

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

5

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

6

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

7

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

8

100mA

Kapcsolt “–“ tápfeszültség

Ügyeljen arra, hogy az áramköri lap a megfelel módon
álljon (lásd az alábbi ábrát). Illessze a digitális modemen
lév nyolc tüskés csatlakozót a riasztó központon lév
csatlakozóra, és illessze össze a szerel lyukakat az
aljzatban lév csapokkal. Amikor az összes lyuk a megfelel
helyen áll, óvatosan nyomja lefelé az áramköri lapot, amíg a
csapok a helyükre nem pattannak a lyukakban.

Szabványos telefonvonal bekötése

Egy kommunikátor bekötése
Az alábbi táblázat a bekötés jellemz példáját mutatja:

Stand Alone
Communicator

Control
Panel

Line Fault C
12V
Power
0V

Channel Inputs
Programmed
as Positive
Removed

N

L/M
R/R
DC +
DC -

1

1

3
4
5
6
7
8

3

A digitális kommunikátor kimenetek
részleteit nézze meg a 93. oldalon.

4
5

Bo x
Tamp

Digicom
Outputs

6
7
8

tesztelésének

A szabványos telefonvonalat az alábbi ábrán látható módon
kell összekötni a Com300 és a Com2400 digitális
modemmel:

Bedugható digitális modem
A Com300 egy többformátumú digitális kommunikátor, illetve
300-baud sebesség modem, a Com2400 pedig egy
többformátumú digitális kommunikátor, illetve 2400-baud
sebesség
modem, amelyeket szabványos, analóg
telefonvonalakkal
lehet
használni.
A
ComISDN
többformátumú digitális kommunikátor, illetve 300-baud
sebesség modem, amelyet ISDN telefonvonallal lehet
használni.
Ezeket a készülékeket arra lehet használni, hogy a rendszer
eseményeket lejelentsék egy riasztás felügyeleti központba,
(gyors formátum, Contact ID vagy SIA II. szint használatával)
illetve hogy a riasztó központ információit fel- vagy letöltsük, a
Wintex UDL szoftver és egy számítógép használatával.

20
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ISDN telefonvonal bekötése
Az ISDN telefonvonalat az alábbi ábrán látható módon kell
bekötni a ComISDN digitális modembe:

ComISDN

RJ45
Lead

Installation

Csatlakozás számítógépre
A Premier 888 és Premier 8168 is támogatja a helyi fel és
letöltést a riasztó központ és egy Wintex UDL programot
futtató számítógép között. A feltöltést és letöltést a riasztó
központ programozására és lekérdezésére lehet használni.
Ahhoz, hogy a számítógép helyesen m ködjön,
gondoskodjon arról, hogy a következ k legyenek beállítva:

•

UDL jelszó (a részleteket nézze meg a 75. oldalon)

N

Ahhoz, hogy a riasztó központ adatait helyileg fel és
le tudja tölteni, egy PC-Com vezeték szükséges.

ISDN
Terminal
Box
Tamp

F2

Com 2 C om 1

Load
Defaults

JP6

Network 1
1Amp

Network 2
1Amp

JP2

F5

F1

Aux 12v 1Amp

F3
Eng ineer Remote

JP5

Jp9

JP7

Heartbeat

Expansio n

F4

PC-Com

Csatlakozás egy nyomtatóra

N

A digitális modemek tesztelésének részleteit nézze
meg a 68. oldalon.

PC-Com

A Premier 888 és a Premier 8168 támogatja a nyomtatókat.
A nyomtatót a riasztó központon lév
csatlakozóba
csatlakoztatjuk, és ezt a riasztó központ esemény
naplójának kinyomtatására lehet használni.
Ahhoz, hogy a nyomtató jól m ködjön, gondoskodjon arról,
hogy a következ képp legyen beállítva:

PC-Com vezeték szükséges ahhoz, hogy össszekösse a
riasztó központot egy számítógéppel vagy nyomtatóval.

•

Baud sebesség

= 4800

•

Paritás

= nincs

A PC-Com vezetékének mindkét végén van egy dugó. A 9érintkez s D-csatlakozót a számítógép soros portjára lehet
csatlakozatni, az 5-érintkez s Molex csatlakozót pedig a
riasztó központ Com 1 csatlakozójába kell bedugni.

•

Start Bitek

=1

•

Stop Bitek

=2

•

Adat bitek

=8

•

DTR

= normál

N

Egy PC-Com vezeték is szükséges ahhoz, hogy egy
nyomtatót a riasztó központhoz csatlakoztasson.

PC-Com

RS232 Data

Connect to
COM1

DATAC or RS232 printer
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3. Üzembe helyezés és
hibakeresés
Üzembe helyezés

Ekkor kész a telepítés, és a rendszer készen áll a
használatra.

Hibakeresés
Riasztó központ

Amikor már minden bekötést elvégzett a riasztó központon
és be lehet kapcsolni a tápfeszültséget, akkor a folytatás
el tt olvassa el ezt a fejezetet.
Amikor el ször kapcsolja be a tápfeszültséget, be kell
tölteni a gyári alapbeállítási értékeket. A gyári
alapbeállítási értékek biztosítják azt, hogy a riasztó
központ
programja
újra
induljon,
és
minden
programozási információ be legyen töltve a memóriába.
A gyári alapbeállítású értékek listáját nézze meg a 25.
oldalon.

Nincs hálózati tápfeszültség
• Ellen rizze a hálózati tápfeszültség olvadóbiztosítóját,
és ha kiolvadt, cserélje ki.

•

Ellen rizze,
hogy
a
hálózati
tápfeszültség
sorkapocsban a transzformátornál, és az áramköri
lapon lév AC sorkapcsokban van-e kilazult vezeték.

•

Ellen rizze, hogy a hálózati tápfeszültség sorkapocs
helyesen van-e bekötve: fázis a fázispontra (barna),
nulla a nullapontra (kék).

A gyári alapbeállításokat úgy töltheti be, hogy rákapcsolja a
riasztó központra a tápfeszültséget, miközben nyomva tartja
a gyári alapbeállítás nyomógombot.

Nincs akkumulátor tápfeszültség
• Ne feledje megnyomni az akkumulátor gyorsindítás

A riasztó központ alapértékre visszaállításához hajtsa végre
a következ ket:

•

Ellen rizze az F2 akkumulátor olvadóbiztosítót, és ha
kiolvadt, cserélje ki.

•

•

Ellen rizze az áramköri lapon a BATT sorkapcsoknál,
hogy kilazult-e a vezeték.

•

Ellen rizze, hogy az akkumulátor vezetékek helyesen
legyenek bekötve: a BATT+ sorkapocsból érkez piros
vezeték az akkumulátor (+) kapcsára, a BATTsorkapocsból jöv fekete vezeték pedig az akkumulátor
(–) pontjára.

Kösse a fekete akkumulátor vezetéket a készenléti
akkumulátor negatív (–) sarkára, a piros akkumulátor
vezetéket pedig a készenléti akkumulátor pozitív
sarkára.

•

Nyomja meg és tartsa nyomva a gyári alapbeállítás
gombot.

•

Nyomja meg az akkumulátor gyors indítás gombot az
akkumulátor csatlakoztatásához, és gy z djön meg
arról, hogy világít a zöld óraütem LED.

•

•

Miután elaludt az óraütem LED, engedje el a gyári
alapbeállítás gombot (az óraütem LED tovább fog
villogni, miközben betölt dik a gyári alapbeállítás – ez
30 másodpercet vehet igénybe).

gombot.

Az óraütem LED nem villog
• Kapcsoljon le minden tápfeszültséget (hálózati és
akkumulátor), majd kapcsolja vissza a tápfeszültséget.

A hálózati adat LED nem villog
• Kapcsoljon le minden tápfeszültséget (hálózati és

akkumulátor), majd kössön ki minden vezetéket a
hálózati sorkapcsokból. Ezután kapcsolja vissza ismét
a tápfeszültséget, majd nézze meg a hálózatdiagnosztika táblázatot a 12. oldalon.

Ha riasztási állapotba kapcsol a rendszer, akkor írja be
az alapbeállítású, 1234 telepít i kódot, és ekkor el
fog hallgatni a riasztási hang.

•

Lépjen be a telepít i programozási menübe, írja be az
alapbeállítású telepít i kódot

Billentyűzetek

1234 .

•

Programozza be a rendszert a 6. részben leírt módon (a
riasztó központ programozása).

•

Hajtsa végre a zóna tesztet a 100. oldalon leírt módon.
Ne feledje, hogy bizonyos tápfeszültséget igényl
érzékel nek (például PIR-ek és kombinált technológiájú
érzékel k) több percig tart a bemelegedés, amíg
üzemképessé válnak.

•

Próbálja ki a bels hangjelz t, a küls
fényjelz t a 93. oldalon leírt módon.

•

Rakja vissza a fed lapot és rögzítse a mellékelt
csavarokkal.

•

Nyomja meg a 0 , majd a YES gombot, hogy kilépjen a
programozási menüb l. A rendszer visszaáll normál
m ködésre.

•

A kijelz n azt fogja látni, hogy “áramszünet állapot”
van. Kapcsolja rá a riasztó központra a hálózati
tápfeszültséget.

•

A kijelz n ekkor a “normál” üzenet lesz látható, (ha be
van programozva).

22

hangjelz t és

A billenty zet nem m ködik
• Ellen rizze, hogy a billenty zet helyesen van bekötve a
riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 12.
oldalon).

•

Ellen rizze az F3 és F5 hálózat olvadóbiztosítót, és ha
kiolvadt, cserélje ki.

•

Használja a hálózat diagnosztikát (a részleteket nézze
meg a 12. oldalon).

A billenty zet nem fogadja el a kódokat
• Amennyiben a rendszerben egynél több billenty zet van,

ellen rizze,
hogy
minden
egyes
billenty zet
másféleképpen legyen címezve, a részleteket nézze meg
a 14. oldalon.

•

Amennyiben a billenty zet hosszú vezetéken van,
akkor ellen rizze a feszültséget a billenty zet + és –
sorkapcsán, aminek nem szabad 10.0 V-nál
kevesebbnek lennie.

•

Ellen rizze,

hogy

a

helyes

felhasználói

kódokat

1234 , az
alapbeállítású mester felhasználói kód pedig az 5678
használja-e. Az alapbeállítású telepít i kód az
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•

Ellen rizze, hogy az Ön által használt felhasználói
kódhoz nincs id reteszelés. Ha egy felhasználói
kódhoz id reteszelés van, akkor a beléptet kódot
csak akkor fogja elfogadni a központ, ha az els
vezérl óra ki van kapcsolva (a részleteket nézze meg
az 51. és 87. oldalon).

A billenty zet zónák nem m ködnek
• Minden egyes billenty zet zónát hozzá kell rendelni a
rendszerhez, miel tt használható lenne (a részleteket
nézze meg az 56. oldalon).

•

A zóna nincs beprogramozva (a részleteket nézze meg
a 31. oldalon).

A billenty zet segélykér gombok nem m ködnek
• Mindegyik billenty zet esetében engedélyezhet k vagy

letilthatók a segélykér gombok: PÁNIK, T Z, és
MENT . Ellen rizze, hogy a billenty zet helyesen van
beprogramozva (a részleteket nézze meg az 56.
oldalon).

Installation

•

Ellen rizze azt, hogy az ügyfélszámok helyesen vannak
beprogramozva (a részleteket nézze meg a70. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a tárcsázási kísérletek száma
nincs nullára programozva (a részleteket nézze meg a
70. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a jelentési területek helyesen
vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70.
oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a jelentési opciók helyesen
vannak beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70.
oldalon).

A digitális modem tárcsáz, de nem kommunikál
• Ellen rizze azt, hogy a telefonszámok helyesen vannak
beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70.
oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a megfelel
protokoll van
beprogramozva (a részleteket nézze meg a 70.
oldalon).

Bővítő

Kezelés

A b vít egyáltalán nem m ködik
• Ellen rizze, hogy a b vít helyesen van bekötve a

A rendszer nem engedi meg, hogy élesítsék
• Ellen rizze azt, hogy nincs kezeletlen probléma (a

riasztó központba (a bekötés részleteit nézze meg a 12.
oldalon).

részleteket nézze meg a 23. és 24. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy nincs kezeletlen riasztás, amelyet
törölni kell (a részleteket nézze meg a 111. oldalon).

•

Ellen rizze, hogy a felhasználói kód úgy van
beprogramozva, hogy engedélyezze az élesítést (a
részleteket nézze meg a 86. oldalon)

ellen rizze a b vít n a + és – sorkapcson a
feszültséget, aminek nem szabad 10.0 V-nál
kevesebbnek lennie.

•

Ellen rizze, hogy a felhasználói kód hozzá van rendelve
a megfelel területekhez (a részleteket nézze meg a 84.
oldalon).

A hangjelz kimenet nem m ködik
• A b vít n engedélyezhet vagy letiltható a riasztás,

•

Ha helyi felhasználói kódot használnak, (a részleteket
nézze meg a 86. oldalon), akkor gy z djön meg arról,
hogy használt billenty zet a megfelel területhez van
hozzárendelve (a részleteket nézze meg az 56.
oldalon).

•

Ellen rizze az F3 és F5 hálózati olvadóbiztosítókat, és
ha kiolvadtak, cserélje ki ket.

A rendszer nem ismer fel zónákat
• Amennyiben a b vít hosszú vezetéken van, akkor

belépési-kilépési figyelmeztetés, a harang hangjelzés
stb. Ellen rizze, hogy a b vít
helyesen van
beprogramozva (a részleteket nézze meg az 59.
oldalon).

•

A b vít n a hangszóró hangerejét elektronikusan be
lehet állítani. Ellen rizze, hogy a hanger a kívánt
szintre van beállítva (a részleteket nézze meg az 59.
oldalon).

A rendszer nem engedi meg, hogy hatástalanítsák
• Ellen rizze, hogy a felhasználói kód úgy van
beprogramozva, hogy lehet vé teszi a hatástalanítást
(a részleteket nézze meg a 86. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a felhasználói kód hozzá van
rendelve a megfelel területhez, (a részleteket nézze
meg a 84. oldalon).

•

Ha helyi felhasználói kódot használnak (a részleteket
nézze meg a 86. oldalon), akkor gy z djön meg arról,
hogy a használt billenty zet hozzá van rendelve a
megfelel területhez, (a részleteket nézze meg az 56.
oldalon).

Zónák
Egy vagy több zóna riasztást jelez
• Ellen rizze, hogy a zóna helyesen van bekötve (a
bekötés részleteit nézze meg a 17. oldalon)

Digitális modem
A digitális modem nem tárcsáz
• A kommunikátor alapbeállításban

le van tiltva.
Ellen rizze, hogy engedélyezte-e a kommunikátort (a
részleteket nézze meg a74. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a telefonvonal helyesen van
bekötve kommunikátorra (a bekötés részleteit nézze
meg a 19. oldalon).

•

Ellen rizze azt, hogy a telefonszámok helyesen vannak
beprogramozva (a részleteket nézze meg a70. oldalon).
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Törlés és szerviz üzenetek
Amikor a rendszerre oda kell figyelni egy hibalehet ség
miatt, akkor a kijelz n a három hibaüzenet közül
valamelyik lesz látható. Ezeket az üzeneteket bármikor
meg is lehet nézni, ami lehet vé teszi a felhasználónak,
hogy megnézze a telepítési információkat.

N
™

Hiba üzenetek
Megváltozott a hálózathoz csatlakoztatott
készülék
száma,
mióta
utoljára
végrehajtották a készülékek ellen rzése
funkciót.
Áramszünet van (lehetséges, hogy a
billenty zet percenként csipog, ennek
elhallgattatásához írjon be egy érvényes
kódot). A kijelz automatikusan törl dik,
amikor ismét lesz tápfeszültség.

Ezekhez a hiba üzenetekhez rendszerint a telepít ,
vagy a riasztás felügyeleti központ telefonszámát
programozzák be (a részleteket nézze meg az 52.
oldalon).

Vonalhiba van (a billenty zet percenként
csipoghat. Ennek elhallgattatásához írjon
be egy érvényes kódot). A kijelz
automatikusan törl dni fog, amikor a
vonalhiba megsz nik.

A szerviz üzenetek kijelzéséhez hajtsa végre a
következ ket:

A kijelz n normál esetben az id és dátum látható:

A tesztelt zónák hibásnak bizonyultak.

Nyomja meg a N majd az 1 gombot a törlés üzenet
megnézéséhez. A kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

Hibás a riasztó
akkumulátora.

központ

készenléti

Hibát jelez a riasztó központ fedélszabotázs kapcsolója.

Nyomja meg a N majd a 2 az Anti-kód üzenet
megnézéséhez. A kijelz n valami ilyesmit láthat:

Hibát jelez a riasztó központ hangjelz szabotázs kapcsolója.
Hibát jelez a riasztó központ segédkészülék szabotázsvonala.

⌧

Nyomja meg a N majd a 3 gombot a szerviz üzenet
megnézéséhez. A kijelz n valami ilyesmit láthat:

Kiolvadt a riasztó központ hangjelz
olvadóbiztosítója.
Kiolvadt a riasztó központ segédtápfeszültség olvadóbiztosítója.

⌧

A R gomb megnyomásával lépjen ki az üzenetb l, a kijelz
ekkor visszaáll normál m ködésre.

Hibát jelez az X,X billenty zet fedél
szabotázs kapcsolója.
Az X,X billenty zet kiesett a rendszerb l.

Hibát jelez az X,X b vít fedél szabotázskapcsolója.
Az X,X b vít kiesett a rendszerb l.

Alacsony tápfeszültség az X,X b vít nél.

Hibát jelez a b vít
segédbemenete
(amely hangjelz
szabotázsra van
programozva).
⌧
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Hibát jelez a b vít
segédbemenete
(amely
segéd
szabotázsként
van
programozva).
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Egyéb üzenetek
A riasztó rendszer telepít je belépett a
programozási menübe, és a helyszínen
dolgozik (ez az üzenet elt nik, amikor a
telepít kilép, vagy amikor a rendszert
élesítik).
A túl sok kódbeírási kísérlet hatására a
billenty zet reteszel dött. A billenty zet 5
percig így marad.
A billenty zet le van tiltva jogosulatlan
hozzáférések megakadályozása céljából.
A kijelzés automatikusan elt nik a
billenty zet engedélyezésekor.
Területeket élesít a központ egyik órája
(írjon be egy érvényes felhasználói kódot,
az élesítés 30 perces elhalasztásához).
A szerviz óra lejárt, ami azt jelzi, a
rendszert szervizelni kell (a rendszer
továbbra is használható). Tájékoztassa
err l a telepít céget.
A telepít i hozzáférést úgy programozták,
hogy telepít i kód és felhasználói kód
kell hozzá (a részleteket nézze meg a 47.
oldalon).
A rendszert teljesen élesítették és egy
telepít i kódot írtak be (a programozási
menühöz csak úgy lehet hozzáférni, ha a
rendszer részben van élesítve, vagy
teljesen hatástalanítva van).
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Factory Defaults

4. Gyári alapbeállítások
Menü
Felhasználók
beállítása

Opció
Felhasználói kódok

alapbeállítás

00 felhasználó (telepít )
01 felhasználó (mester)
02-99 felhasználó

1234
5678
Nincs megadva

17: Áramszünet
18: Élesítés
áramszünetkor
19: Terület élesítés
jelentése
20: Rész élesítés
jelentése
21: t z hatástalanítás
jelentése

Zónabeállítás
Zóna típus

1

belépési/kilépési

2
3 - 10
Minden más zóna

Els r/bejutás
Els r
Nincs használva

Zóna területek

Minden zóna

„A” terület

Zóna szöveg

Minden zóna

Nincs megadva

22: Hatástalanítás
szabotázs jelentés
23: Automatikus élesítés
24: „A”. terület el tér
25: Napló, részben
kihagyva
26: Több érintéses
terület

Terület programozás
Id zítések

Élesítési módok
Terület élesítési
helyszínek

Terület helyszín
szöveg
Helyszín élesítési
módok
Élesítési opciók

Kilépési késleltetés
minden területhez
1. belépési késleltetés
minden területhez
2. belépési késleltetés
minden területhez
2. belépési késleltetés
minden területhez
Hangjelz késleltetés
minden területhez
Hangjelzéshossz minden
területhez

030 másodperc

Átjelz késleltetés
minden területhez
Minden terület

000 másodperc

1. helyszín
2. helyszín
3. helyszín
4. helyszín
5. helyszín

A. terület
B. terület
C. terület
D. terület
E. terület

6. helyszín
7. helyszín
8. helyszín

F. terület
G. terület
H. terület

Minden helyszín

Nincs megadva

Minden helyszín

Id zítve

1: Automatikus
részélesítés

Nincs terület

2: Részleges azonnali
élesítés
3: Részleges csendes
élesítés
4: Táv-élesítés
5: Táv-hatástalanítás
6: Központ szabotázs
7: Hangjelz szabotázs

Nincs terület

8: Segéd készülék
szabotázs
9: Központ hangszóró
10: Hang- és fényjelz
11: Riasztás telepít
törlés
12: Ellen rzés törlés
13: Szabotázs telepít
törlés
14: Anti-kód törlés
15: Telefonvonal hiba
16: Élesítés hibával

26

015 másodperc

27: UDL billenty zet

015 másodperc

28: Automatikus harang
(CT8)
Minden terület

Terület szöveg
000 másodperc
000 perc
015 perc

belépési/kilépési

Nincs terület
Minden terület
Minden terület
A. terület
A. terület
A. terület
Minden terület
Minden terület
Minden terület

A. terület
A. terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Semelyik terület
Minden terület
Semelyik terület
Nincs megadva

Globális opciók
Rendszer
id zítések

1: Kilépés megnyugvási
id
2: Globális hangjelz
késleltetés.
3: Globális hangjelz
id tartam
4: Kett s érintés
késleltetése
5: Sugárpár id
6: Tevékenység
késleltetés
7: Késleltetés
megszakítása
8: Türelmi id
9: Élesítés elhalasztás
10: Automatikus élesítés
késleltetés
11: Menü leállás
12: 1. impulzus periódus
13: 2. impulzus periódus
14: 3. impulzus periódus
15: Vonalhiba késleltetés
16: Áramszünet
késleltetés
17: Akkumulátor teszt
id szak
18: Akkumulátor teszt id
19: Tanulás teszt id
20: Szerviz id köz
21: Teszt hívás
gyakorisága
22: Minimális
véletlenszer id
23: Maximális
véletlenszer id
24: Ajtónyitás id
25: Zóna reakció

8 másodperc
000 perc
015 perc
030 másodperc
060 másodperc
024 óra
180 másodperc
060 másodperc
030 perc
030 perc
180 másodperc
010 másodperc
020 másodperc
030 perc
030 perc
030 perc
024 óra
060 másodperc
014 nap
000 hét
000 óra
000 másodperc
060 másodperc
005 másodperc
025x10msec.

Minden terület
Minden terület
Minden terület
A. terület
A. terület
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Option

Factory Defaults
5: Pánik csendes
6: Pánik késleltetve

Default

Global Options Continued…

Rendszer
konfiguráció.

Rendszer opciók

26: Billenty zet pánik
késleltetés
27: Ellen rzés
késleltetés
00: Hangjelzés
sikertelen élesítéskor
01: A hangjelz SCB
02: Az óra 12 órás
03: Kézi BST/GMT
04: Élesített területek
elrejtése
05: Területi hangj. id
06: 24 órás helyi
kihagyás
07: Kihagyottak
meghagyása
08: Jelentés
késleltetés er ltetése
09: Memória
reteszelés
10: Telepít +
felhasználókód
11: Látható
harangjelzés
12: Szabotázsok
átlépése IGEN
13: Nyomtatás
kapcsolat nélkül
14: Vezérl hiba
megnézés
15: Kilépési hibák
elrejtése
16: Kód szabotázsok
17: Kód szabotázs
reteszelés
18: 1-8 és I-P
területek
19: Kézi terület
kiválasztás
20: Normál szöveg
21: Zóna rövidz. aktív
22: R/R = csendes /
törlés
1: Jelz hanger
2: Harang hanger

Nincs hangjelzés
SAB
24 órás
Automatikus
Látható
Globális
Globális

Élesítve

Minden billenty zet

4

Hangjelz opció

Minden hang

Engedélyezve

Területek

Minden b vít

Szöveg

Minden b vít

Nincs megadva

Segédbemenet

Minden b vít

Tartalék

B vít beállítás

Felülbírálva
Nincs reteszelve

Minden b vít

4

Hangszóró
opciók

Minden hang

Engedélyezve

Központ kimenet

1-5

tartalék

Digitális
kimenetek

1
2
3
4
5
6

T z (minden ter.)
Pánik (minden t.)
Riasztás (minden)
Élesítve (minden)
Tartalék
Tartalék

Kimenet beállítás

Csak telepít
Hangos
NEM

7
8

Látható
Engedélyezve
Riasztások
A-H és I-P
Automatikus
El rejelzés
Szabotázs
Csak törlés

Digitális csatorn.

1-8

RedCARE kim.

1-8

Mint a digitális kim

Billenty zet kim.

1-8

Tartalék

B vít kimenetek

1-8

Tartalék

Letöltés / átjelz opciók
Hívásvárakoztatá
s beállítása

Szám

Nincs megadva

Számjegy prog.
Számjegy prog.
Számjegy prog.

ARC 1. csoport
ARC 2. csoport
ARC 3. csoport

Nincs megadva
Nincs megadva
Nincs megadva

Digitális opciók

Digitális enged.
Impulzus tárcsázás
impulzus 3 után
Vak tárcsázás

letiltva
hangkódos
Mindig hangkód
Vár tárcsahangra
kikapcsolva

5
2
03

Harangzónák

Minden zóna

Csendes

Vezérl id zít k

1-8

Nincs megadva

Rendszer szöveg

Minden üzenet

Megadva

Részleges
élesítés szöveg

1. Részleges élesítés

Esti élesítés

2 Részleges élesítés
3 Részleges élesítés

1. éjjeli élesítés
2. éjjeli élesítés

1-8

Nincs megadva

Minden hang

engedélyezve

Billenty zet beállítás
Területek

Minden billenty zet

A. terület

Zóna
hozzárendelés

Minden billenty zet
zóna

Nincs
hozzárendelve

Opciók

1: Pánik engedélyez
2: T z engedélyezés
3: Ment engedélyez.
4: Szabotázs letiltva

Letiltva
Letiltva
Letiltva
Engedélyezve

Ellen rzött riasztás
Megszakítás
(minden terület)
Mint a digitális kim

Online
Elrejtve

„A” terület

Hanger

Eltávolítás

03
05
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8: Info.LED> kimenet
Hanger

045 perc

3: Újraélesítések
száma
4: Anti-kód törlések
5: Több érintés

Ünnepnap
dátumok
Hangszóró
hangok

7: Gyors élesítés
gomb

060 másodperc

Hangos
Azonnali
Kikapcsolva

Hívásvárakozás
bekapcs
Minden szám hívása
UDL opciók

Bármely szám hív

1. szám visszahívás
2. szám visszahívás
3. szám visszahívás
UDL jelszó

Nincs megadva
Nincs megadva
Nincs megadva
Nincs megadva

Felügyelet letöltés
Kézi visszahívás
Hívásleállítás bekapcs

Felügyelet nélkül
Automatikus
Kikapcsolva

Letöltött élesítés
korlátozva
Bármelyi terület éles
Letölt billenty zet
nem OK
Szükséges csengetés

Bármikor

Automatikus letöltés
tárcsázási kísérletek

Teljesen élesítve
OK
003
003
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5. A programozási menü
Bevezető
Minden telepít nek figyelmesen el kell olvasni ezt a részt,
hogy járatos legyen a riasztó központ programozásában.

☺
Enter Engineers Code

A programozási menübe belépéshez írja be a gyári
alapbeállítású telepít i kódot: 1234.

1

Ha hibát vét a telepít i kód beírása közben, akkor egyszer en
írja be újra a helyes kódot.

2 abc

Figyelem

3 def

Ha beírja a telepít i kódot, hogy belépjen a
programozási menübe, akkor alapbeállításban
minden zóna és szabotázs le van tiltva.
A fényjelz kimenet is háromszor villogni fog, a
telepít i várakozás üzemmódot életbe léptetve, ha
Texecom Odyssey hangjelz van csatlakoztatva.

4 ghi

5 jkl

⌧

6 mno

7 pqrs

8 tuv

Ekkor kiválasztható egy menü opció a látható gombok közül
valamelyik megnyomásával vagy a U gomb használatával. A
kiválasztás után nyomja meg a YES gombot, hogy belépjen
abba az opcióba.
Nyomja meg a R gombot, hogy kilépjen a kiválasztott menü
opcióból, és visszatérjen a f programozási menübe.
Ahhoz hogy kilépjen a f programozási menüb l, de még
mindig a rendszerbe belépve maradjon, (a zónák és
szabotázsok továbbra is letiltva), nyomja meg a R gombot,
és a kijelz n ez a felirat jelenik meg: Riasztó rendszer
telepít dolgozik a helyszínen.
Ahhoz, hogy a telepít kilépjen a rendszerb l, nyomja meg
a 0 gombot, majd a YES gombot, és a rendszer visszaáll
normál állapotba.

9 wxyz

0_

Yes

Menu

Menu

Reset

Out of Programming Menu
(Engineer Still Logged On)

Az alábbi táblázat mutatja a használható menü opciókat:
Gomb

Menü opció

Oldal

0
1

Telepít kijelentkezés

29

Zóna beállítás

31

Terület programozás

35

Globális opciók

45

4
5
6
7
8
9
N
N
R

28

Billenty zet beállítás

56

B vít beállítás

59

Rendszer kimenetek

62

Fel- és letöltés /
kommunikátor opciók
Felhasználók beállítása

68
84

Telepít i eszközök

90

Az élesítési menü

105

A felhasználói menü

115

Kilépés a programozási
üzemmódból

-
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Programozási menü útmutató
Gom
b

F menü

Gom
b

Almenü

0
1

Telepít kilép

-

-

Zóna beállítás

y
y
y
y
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
0
1
2
3

Zóna típusok

2

Terület
programozás

3

Globális
opciók

4

Billenty zet
beállítás

5

B vít
beállítás

6

Rendszer
kimenetek

INS176

7

Fel és letöltés,
ill. digitális
kommunikátor

Zóna jellemz k

opciók

Zóna területek
Zóna szöveg
Órák
Élesítési módok
Terület élesítés helyszín

8

Felhasználók
beállítása

Terület helyszín szöveg
Helyszín élesítési módok
Terület opciók
Id zített élesítési terület

4
5
0
1
2
3
4
5
6
y
y
y
y
y
y
y

Billenty zet kimenetek
B vít kimenetek
Átjelz törlés
Com300 tesztelés
Hívás várakoztatás beáll.
Átjelz programozás
Átjelz opciók
Fel és letöltés opciók
Terület ügyfelek
Felhasználói kód
Felhasználói területek
Felhasználó típus
Felhasználó opciók
Felhasználó konfiguráció
Felhasználó id retesz
Felhasználó szöveg

Terület szöveg
Rendszer órák
Rendszer konfigurációk

Gom
b

F menü

Gom
b

Almenü

Rendszer opciók

9

Telepít i

0
1

Hely szöveg

Harang zónák

segédeszköz

Betanulási tesztterületek
Memória adat alapérték

Vezérl id zít k
Rendszer szöveg
Rész élesítés szöveg
Ünnepnap dátumok
Hangszóró hangok
Területek
Zóna hozzárendelés
Opciók

Naplóadatok nyomtatása

N

Élesítési menü

4
5
6
7
8
9
U
U
U
1

Hangszóró hanger

Rendszer tesztek
Készülékek ellen rzése
Küls billenty zet állapot
B vít állapot nézése
Rendszer id beállítás
Rendszer dátum beállít
Zóna állapot megnézése
Rendszer napló nézése
Séta teszt végzés
Rendszer élesítés
Rendszer részélesítés
Csendes élesítés

4

Zóna kihagyás

-

Kilépés törlés

Területek

-

Területek hatástalanítása

Hely szöveg

-

Felhasználói anti-kód

8
9
U
U
U

Zóna állapot megnézése

Hangjelz

opciók

Segéd bemenet
Hangszóró hanger
Hangjelz opciók
Központ kimenetek
Digitális kimentetek
Digitális csatornák
RedCARE csatornák

N

Felhasználói
menü

24 órás zónák kihagyása
Harang terület beállítás
Vezérl hibák nézése

1

Vezérl számlálók
megnézése
Rendszer napló
megnézése
Kód megváltoztatás

3

Harang zónák
szerkesztése

4

Rendszer tesztek
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5
6
7
8
9
U
U
U
R

30

U

Séta teszt
Telepít engedélyezés
Rendszer id beállítás
Rendszer dátum
beállítás
Órák megváltoztatása
A vezérl id zít k
megváltoztatása
Felhasználók beállítása
Rész zónák
megváltoztatása
Küls PC hívás

Kilépés a programozási menüb l
(a telepít még bejelentkezve)
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6. A riasztó központ programozása
Másolás és beillesztés

Bevezető
Szöveg programozása
A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk.
A karaktereket úgy választjuk ki, hogy a hozzá tartozó
gombot többször megnyomjuk (az ugyanazon a gombon
lév karakter kiválasztásához nyomja meg a U gombot, hogy
továbbléptesse a kurzort).
Az alábbi táblázat megmutatja a használható gombokat és a
hozzájuk rendelt karaktereket:
Gomb

0
1
4
5
6
7
8
9
U
R
C
P
O
n

N

Karakter
_

0

.

,

?

!

1

@

“

A

B

C

2

a

b

c

D

E

F

3

d

e

f

G

H

I

4

g

h

i

J

K

L

5

j

k

l

M

N

O

6

m

n

o

P

Q

R

S

7

p

q

T

U

V

8

t

u

V

W

X

Y

Z

9

w

x

-

&

A másolás és beillesztés csak akkor hajtható végre,
ha ugyanabban az opcióban van, azaz ha egy zónát
éppen most programozott be els
rzónaként,
kihagyással, hozzáféréssel az ABC területre, akkor
MINDEN információ bemásolható a memóriába, hogy
egy másik zóna kiválasztásakor ugyanaz az
információ gyorsan beilleszthet legyen a másik
zónához.

Egy tétel beprogramozását követ en a memóriában tárolt
információ csakis ugyanolyan típusú tételhez illeszthet be,
és nem használható, ha más opciót választ ki, például a
zóna programozási információk nem illeszthet k be az
id zít khöz, opciókhoz stb.
r

s

y

z

Telepítő kijelentkezés
Amikor kilép a telepít i programozási menüb l, a kijelz n ez
lesz látható:

Kurzor mozgatás
Törlés visszafelé
Szövegmásolás
Szöveg beillesztés
Gyorsszöveg
Nagybet / kisbet , gyorsszöveg és kijelz törlés

A riasztó központ képes gyorsszöveget is beírni. Ez arra
használható, hogy könnyebb legyen a szavakat beírni.
Például a PIR szó beírásakor a 7444777 beírása helyett
csupán ennyit kell beírnia: 747, és ezzel a szót
automatikusan kiválasztotta.

N

Bármelyik tétel programozása közben (például zónák,
id zít k, opciók stb.) ha bármikor megnyomja a CHIME
gombot,
ezzel
lemásolja
a
memóriába
éppen
beprogramozott információkat. A memóriában lév
információk használatával beprogramozhat egy másik tételt,
ha kiválasztja azt a tételt, és megnyomja a PART gombot az
információ beillesztéséhez.

Ez a lehet ség szükség szerint be- és kikapcsolható
az O gomb megnyomásával, és automatikusan ki is
választható minden alkalommal, amikor belép a
szöveg üzemmódba (a részleteket nézze meg a 48.
oldalon).

Ez az üzenet a kijelz n marad, amíg a telepít ki nem lép a
programozási menüb l.
™

Ahhoz, hogy kilépjen a telepít i programozási menüb l,
hajtsa végre a következ ket:

Írja be a telepít i kódot
kinéznie:

????,

a kijelz nek így kell

Nyomja meg a 0gombot, a kijelz n ez lesz látható:

y

hogy visszatérjen normálra, a kijelz
Nyomja meg a
valahogy így fog kinézni:
A telepít ekkor kilépett a programozási menüb l.

INS176
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A telepítői kód törlése (00 felhasználó)
Ha elveszítette vagy elfelejtette a telepít i kódot (00
felhasználó), akkor ez normál esetben visszaállítható a gyári
alapbeállítású 1234 értékre. Ez azonban csak akkor tehet
meg, ha nincs reteszelve a nem felejt memória (a
részleteket nézze meg a 47. oldalon).
A telepít i kód (00 felhasználó) törléséhez tartsa 5
másodpercig lenyomva a gyári alapbeállítás gombot,
(miközben a riasztó központon rajta van a tápfeszültség). 5
másodperc elteltével a hangjelz k és billenty zetek
csipogással jelzik, hogy visszaállt a telepít i kód.

N

Semmilyen más kód és programozás nem lesz
törölve vagy megváltoztatva, csak a 00 felhasználói
telepít kód lesz visszaállítva.

A telepít i (00 felhasználó) kód csak akkor állítható vissza,
ha nincs reteszelve a nem felejt memória, (a részleteket
nézze meg a 47. oldalon).

Egyéb tudnivalók
•

Miután beírt egy zónaszámot (3. lépés), az AREA
gomb megnyomása közvetlenül a zónaterületekre
lépteti.

•

Szöveg programozása közben az OMIT
gomb
megnyomása közvetlenül a gyorsszöveghez lépteti.

Zóna beállítás
A Premier 888 összesen 88 zónát képes figyelni, a Premier
8168 pedig 168 zónát tud figyelni. Mindegyik zónát be kell
programozni, miel tt a rendszer felismerné.
A zónaszámokat háromjegy számok formájában írjuk be,
például az els zónát 001 formában írjuk be. Mindegyik
zónához tartozik egy zóna típus, hozzárendelések, területek,
és zóna szöveg.
Zónák programozásakor el ször válasszon ki egy
zónatípust,
majd
válassza
ki
bármelyik
kívánt
hozzárendelést, rendelje hozzá a zónát egy területhez, majd
programozzon be minden kívánt zóna szöveget.

N

zóna típus + zóna hozzárendelések + zóna területek
+ zóna szöveg = zóna beprogramozva.

Zóna típusok
A következ zónatípusok használhatók:
0 – nem használjuk
Ez olyan zóna, amelyet nem figyel a rendszer. A tartalék
zónákat nem használtként kell programozni, vagy rövidre kell
zárni.
1 – Belépési / kilépési késleltetés
Rendszerint a f belépési, illetve kilépési ajtóhoz használjuk,
például a bejárati ajtó. A zónát a kilépési üzemmód közben
meg lehet zavarni anélkül, hogy hibát okozna. Amikor a
rendszer, illetve terület élesítve van, a zóna aktiválása elindítja
az els belépési késleltetést, amely a kiválasztott területhez be
van állítva.
2 – Belépési / kilépési késleltetés
Rendszerint egy másik belépési és kilépési ajtóhoz használjuk,
amelynél másféle belépési késleltetés szükséges, például
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hátsó ajtó, garázsajtó, stb. A kilépési üzemmód közben anélkül
aktiválható a zóna, hogy hibát okozna. Amikor a rendszer,
illetve terület élesítve van, a zóna aktiválása elindítja a 2.
belépési késleltetést, amely a kiválasztott területhez be van
állítva.
3 – Els r
Rendszerint olyan érzékel khöz használjuk mint például PIRek, ajtó kontaktusok stb. Ez a zóna típus betörés riasztást okoz,
ha akkor aktiválják, amikor a rendszer, illetve terület élesítve
van. Ez a zóna típus minden olyan kimenetet is aktivál, amely
els r riasztásra van programozva.
4 – Második r
Ez egy másik r zóna típus, amely ugyanúgy m ködik, mint az
els r. Alapbeállításban ehhez a zónához hozzá van rendelve
az els rész kihagyás hozzárendelés, így nem fog betörés
riasztást okozni, ha az els rész élesítés van kiválasztva.
Szükség esetén bármelyik rész kihagyás hozzárendelés
kijelölhet , vagy megszüntethet . Ez a zóna típus minden
olyan kimenetet is aktiválni fog, amely második r riasztásra
van programozva.
5 – 24 órás hangos
Ez a zóna típus aktiválás esetén bels riasztást okoz, amikor a
rendszer, illetve terület hatástalanítva van, és betörés riasztást
okoz, amikor a rendszer, illetve terület élesítve van. A riasztó
központ 24 órás riasztást is jelenteni fog a riasztás felügyeleti
központba “Contact ID” jelentési formátum használata esetén.
6 – 24 órás csendes
Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, ha a rendszer, illetve
terület hatástalanított állapota esetén megzavarják, és betörés
riasztást okoz, amikor a rendszer, illetve terület élesítve van. A
központ 24 órás riasztást is jelenteni fog a riasztás felügyeleti
központba “Contact ID” jelentési formátum esetén.
7 – Pánik hangos
Rendszerint pánik- vagy támadásjelz riasztások figyelésére
használjuk. Ez a zóna típus pánik riasztást okoz, akár élesítve,
akár hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor ezt
aktiválják.
8 – Pánik csendes
Rendszerint pánikjelzések vagy támadásjelz
riasztások
figyelésére használjuk. Ez a zóna típus csendes pánik riasztást
okoz, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer illetve
terület, amikor aktiválják.
9–T z
Rendszerint füstérzékel k figyelésére használjuk. Ez a zóna
típus t zriasztást okoz jól megkülönböztethet
t zjelz
hanggal, akár élesítve, akár hatástalanítva van a rendszer,
illetve terület, amikor aktiválják. Ezen felül a hangjelz kimenet
pulzálni is fog.
10 – Ment
Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, akár élesítve, akár
hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A
riasztó központ ment riasztás jelentést is fog küldeni a riasztás
felügyeleti központba, ha “Contact ID” jelentési formátumot
használnak.
11 – 24 órás gáz
Ez a zóna típus csendes riasztást okoz, akár élesítve, akár
hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A
központ 24 órás gáz riasztás jelentést is el fog küldeni a
riasztás felügyeleti központba, ha “Contact ID” jelentési
formátumot használnak.
12 – Segéd
Ez a zóna típus csendes riasztást fog okozni, akár élesítve, akár
hatástalanítva van a rendszer, illetve terület, amikor aktiválják. A
riasztó központ segéd riasztás jelentést is fog küldeni a riasztás
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jelentési
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formátum

13 – Szabotázs
Ez a zóna típus bels riasztást okoz, ha akkor aktiválják, amikor
a rendszer, illetve terület hatástalanítva van, és betörés riasztást
okoz amikor a rendszer, illetve terület élesítve van.
14 – Kilépés megszakítás
Ez a zóna típus arra használható, hogy befejezze az élesítési
eljárást a rendszer, illetve terület élesítésekor. (a részleteket
nézze meg a 36. oldalon).
15 – Pillanatnyi üzem kulcs
Ez a zóna típus egy vagy több terület élesítésére és
hatástalanítására használható. Amikor a zóna aktiválódik, majd
helyreáll, akkor a zónához hozzárendelt területek élesít dnek.
Amikor a zónát ezt követ en ismét aktiválják majd helyreáll,
akkor a rendszer hatástalanítja a zónához hozzárendelt
területeket. A szabotázs hibák nem élesítenek és
hatástalanítanak semmit, hanem szabotázs riasztást okoznak.
16 – Öntartó kulcs
Ez a zóna típus egy vagy több terület élesítésére és
hatástalanítására használható. Amikor a zónát aktiválják, akkor
a zónához hozzárendelt területek élesít dnek. A zóna
helyreállásakor
a
zónához
hozzárendelt
területek
hatástalanítódnak. A szabotázs hibák nem élesítenek és
hatástalanítanak semmit, hanem szabotázs riasztást okoznak.
17 – Biztonsági
Ez a zóna típus billenty zetek kizárására használható. A zóna
aktiválásakor az ugyanazon területekhez hozzárendelt
billenty zetek nem fogadnak el semmilyen gombnyomást. A
zóna helyreállásakor minden billenty zet normál módon
reagál.
18 – Kihagyás gomb
Ez a zóna típus kizár minden zónát, amely ugyanahhoz a
területhez van hozzárendelve, ha a kihagyás jellemz van
hozzárendelve.

Zóna hozzárendelések
Egy
zónához
kijelölhet k
hozzárendelések,
hogy
megváltoztassuk m ködését, azaz például az els zóna
bejutás hozzárendelés lehet vé teszi a felhasználónak, hogy
hibajelzés okozása nélkül áthaladjon egy érzékel el tt
kilépési üzemmód közben, illetve betörés riasztás okozása
nélkül belépési üzemmód közben.
A következ hozzárendelések használhatók:
0 - Kihagyható
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák kézileg kihagyhatók.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem hagyhatók ki
kézileg.
1 - Er ltetett kihagyás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák ki lesznek hagyva, ha
nem álltak helyre a kilépési késleltetési üzemmód
végére.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák élesítési hiba
jelzést okoznak, ha nem álltak helyre a kilépési
késleltetési üzemmód végére.
2 - 1. rész kihagyás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák ki lesznek hagyva, ha
a területnél 1. rész élesítés van kiválasztva.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek
kihagyva, ha 1. rész élesítés van kiválasztva a területnél.

INS176

3 - 2. rész kihagyás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák ki lesznek hagyva, ha
a területnél 2. rész élesítés van kiválasztva.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek
kihagyva, ha 2. rész élesítés van kiválasztva a területnél.
4 - 3. rész kihagyás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák ki lesznek hagyva, ha
a területnél 3. rész élesítés van kiválasztva.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem lesznek
kihagyva, ha 3. rész élesítés van kiválasztva a területnél.
5 - Bejutás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák nem okoznak hiba
jelzést kilépési késleltetési üzemmód közben, illetve
nem okoznak betörés riasztást belépési késleltetési
üzemmód közben. Azonban, ha bármikor máskor
aktiválják a zónát, akkor betörés riasztás történik.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
6 - Belépési / második kilépési késleltetés
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák a második belépési
késleltetést indítják el a kiválasztott területnél, amikor a
rendszert, illetve területet részben élesítik.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
7 - 1. r
Igen: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák betörés riasztást
okoznak, amikor a terület részben van élesítve (ezt
rendszerint az 1. vagy 2. belépési és kilépési
késleltetés zóna típusoknál használjuk).
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
8 - Kett s érintés
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák csak akkor okoznak
riasztást, ha kétszer aktiválják ket a kett s érintési
id kereten belül, illetve ha az id keret teljes tartama
alatt zavartak.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
9 - Sugárpár
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák csak akkor okoznak
riasztást, ha két ilyen hozzárendelés zónát (amelyek
ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve) a
sugárpár id kereten belül aktiválnak.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
10 - Tesztelés alatt
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák nem okoznak riasztást,
amennyiben a tanulási teszt id alatt aktiválják ket, (a
részleteket nézze meg a 45. oldalon). Azonban a
rendszer feljegyzi az eseményt a naplóban és jelzi a
felhasználónak azt, ha a zóna hibásnak bizonyult a teszt
közben. A teszt hiba nem akadályozza meg a
felhasználót abban, hogy élesítsen, és törl dik a telepít i
kód beírásakor.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
11 - Aktivitás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák azt okozzák, hogy az
élesítéskor aktivitás hibát jelez ki a készülék, ha nem
aktiválták az aktivitás késleltetés id szak során.
Amennyiben a 14. konfigurációs opció (a részleteket
nézze meg a 47. oldalon) aktivitás hiba gátlásra van
beállítva, akkor a rendszer, illetve terület nem élesíthet ,
amíg a zónát nem aktiválták. (er ltetett séta teszt).
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Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák normál módon
reagálnak.
12 - Törlés (Reset)
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák nem lesznek figyelve
az érzékel
törlési id szak alatt, tehát amikor
elkezd dött a kilépési késleltetési üzemmód, és a
rendszer lekapcsolta a tápfeszültséget bizonyos
érzékel kr l (hogy törölje ket), akkor a zóna hibáját
figyelmen kívül hagyja a rendszer.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónákat normál módon
figyeli a rendszer.
13 - Automatikus újraélesítés
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák mindig újraélesít dnek
a hangjelzési id tartam végekor, amennyiben a
rendszer nem érte el az újraélesítési korlátot. (a
részleteket nézze meg a 49. oldalon). A korlát
elérésekor a zóna reteszel dik, és nem okoz további
betörés riasztásokat.
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák nem élesít dnek
újra a hangjelzés befejez désének id pontjakor.
14 - Gyors reakció
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák reakció idejét a zóna
hurok reakció id zít vezérli. (a részleteket nézze meg
a 46. oldalon).
Nem: A zóna reakcióideje fixen 250 mS.

Zóna szöveg
Minden egyes zónához hozzá lehet rendelni 32 karakternyi
leíró szöveget. A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonlóan
programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy a
hozzájuk tartozó gombot többször megnyomja. (Ahhoz,
hogy ugyanazon a gombon lév másik karaktert válasszon
ki, a U gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort).

N
™

Ha engedélyezve van a gyorsszöveg (a részleteket
nézze meg a 48. oldalon), akkor a gombot csak
egyszer kell megnyomni. Például a PIR szó esetén
7444777 megnyomása helyett írja be ezt: 747.
A zónák beprogramozásához
következ ket:

2.

Válassza ki a zóna beállítást az 1 gomb
megnyomásával, majd az elfogadáshoz nyomja
meg a YES gombot.

3.

0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt zóna számot,
illetve a kereséshez használhatja a U gombot is. A

N

A CHIME gomb megnyomásával lemásolja a
zóna információkat a memóriából, a PART
gomb megnyomásával pedig szükség esetén
beilleszti ezt az információt a kiválasztott
zónához.

kereséshez a U gombot, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

2 - Távolléti hatástalanítás
Igen: Amikor a kulcsos kapcsolót a terület távolléti
élesítésére használják, akkor terület élesítését
követ en a kulcsos kapcsoló le lesz tiltva.
Nem: A kulcsos kapcsoló soha sincs letiltva.

N

Zóna területek
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A

Válassza ki a zóna típust a megfelel gomb
megnyomásával
vagy
használja
a

1 - Rész élesítés
Igen: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület rész
élesítésbe kapcsol.
Nem: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület távolléti
élesítésbe kapcsol.

Ha egy zóna egynél több területhez van
hozzárendelve, akkor a rendszer csak abban az
esetben fogja figyelembe venni, ha minden olyan
terület élesítve van, amihez a zónát hozzárendelték.

programozási

kijelz n a beírt szöveg lesz látható.
beprogramozáshoz nyomja meg a NO gombot.

0 - Azonnali élesítés
Igen: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület azonnal
élesít dni fog.
Nem: Kulcsos kapcsoló használatakor a terület a kilépési
üzemmód használatával fog élesít dni.

N

a

Gy z djön meg arról,
üzemmód van kiválasztva.

kulcsos kapcsolós

A Premier 888 8 db különálló védelmi területre osztható fel,
a Premier 8168 pedig 16 különálló védelmi területre
osztható. Ez lehet vé teszi, hogy egy épület különböz
részeit élesítsék és hatástalanítsák egymástól függetlenül.
Alapbeállításban minden zóna az “A” területhez van
hozzárendelve, de szükség esetén egy zóna bármilyen
számú területhez hozzárendelhet .

hogy

el

1.

15 - Telepít i riasztás
Igen: Az ilyen hozzárendelés zónák hatására betörés
riasztás történik megzavaráskor, amennyiben a
rendszert, illetve területet élesítette a telepít .
Nem: Az ilyen hozzárendelés nélküli zónák hatására nem
történik betörés riasztás megzavaráskor, amennyiben a
telepít élesíti a rendszert, illetve területet.

Az öntartó, pillanatnyi üzem
zónák hozzárendelései

végezze

4.

0 = nem használjuk
1 = 1. belépési / kilépési késleltetés
2 = 2. belépési / kilépési késleltetés
3 = 1. r
4 = 2. r
5 = 24 órás hangos
6 = 24 órás csendes
7 = hangos pánikjelzés
8 = csendes pánikjelzés
9 = t zjelzés
U = minden más zóna típus
A 0-9. gomb használatával csak a fenti zóna
típusok választhatók ki. A többi 9 zóna típust
a U gomb használatával érheti el.

Válassza ki a YES gomb megnyomásával a
jellemz ket, a beprogramozáshoz pedig nyomja
meg a NO gombot.

N

Válassza
megfelel

ki a kívánt hozzárendelést a
gomb megnyomásával, illetve a

kereséshez használja a U gombot. A jellemz k
megváltoztatásához nyomja meg a NO gombot.
INS176
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Ezt
ismételje
meg
a
kívánt
hozzárendeléseknél, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

N
5.

0 = kihagyható
1 = er ltetett kihagyás
2 = 1. rész kihagyás
3 = 2. rész kihagyás
4 = 3. rész kihagyás
5 = bejutás
6 = 1. belépési / kilépési késleltetés
7 = 1. r
8 = kett s érintés
9 = sugárpár
U = minden más jellemz

O = gyorsszöveg
n = nagybet / kisbet

, számok
gyorsszöveg és kijelz törlés.

7.

Ismételje meg a 3. lépést l kezdve a többi
zónához.

8.

Nyomja meg a Menü gombot, hogy kilépjen zóna
beállításból.

A 0-9. gomb használatával csak a fentiek
választhatók ki. A többi 5 hozzárendelést a U
gomb használatával érheti el.

Válassza
ki
területeket
a
YES
gomb
megnyomásával, a beprogramozáshoz nyomja meg
a No gombot

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki,
illetve
törölje
azokat
a
területeket,
amelyekhez a zónát hozzá kell rendelni, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb megnyomásával kiválasztja,
illetve törli az összes területet.
Az A gomb megnyomásával az A-H és a PI területek között fog léptetni. (csak a
Premier 8168 esetében).

6.

Válassza ki a szöveget a YES megnyomásával, a
szerkesztéshez pedig nyomja meg a NO gombot.

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonlóan
programozzuk. A karaktereket válassza ki
úgy, hogy a hozzájuk tartozó gombot
többször megnyomja, majd az elfogadáshoz
nyomja meg a YES gombot.

1=.,?!1@“2=ABC2abc
3=DEF3def
4=GHI4ghi
5=JKL5jkl
6=MNO6mno
7=PQRS7pqrs
8=TUV 8tuv
9=WXYZ9wxyz
0=0_
U = kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés
INS176
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Yes
Enter zone number
e.g. 004 = Zone 004

⌧
???

Use hotkeys 1 - 8 to select
a zone type or use the
SCROLL key to search
e.g. 3 = Guard 1

Press NO to edit
the zone type
No

⌧

⌧

3
Yes

Yes

Press NO to
edit the zone
attributes

Use keys 1 - 8 to select
an attribute or use the
SCROLL key to search
e.g. 4 = Entry/Exit 2

Press NO to toggle
between
‘YES’ and ‘NO’

No

4 ghi

No
Yes

Yes

Press NO
to edit the
zone areas

Use keys 1 - 8 to select an
area e.g. 2 = B. Use the
AREA key to toggle between
areas A to H and I to P

No

2 abc

Yes

Yes

⌧

Press NO to
edit the
zone text

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works
e.g. 7, 444, 777 = PIR

No

7 pqrs

Yes
Yes
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A U gomb használatával válassza ki a
következ területi id zít t.

Terület programozás
Időzítők

A
CHIME
gomb
megnyomásával
lemásolhatja az id zít
értékeket a
memóriába, majd szükség esetén a PART
gomb megnyomásával beillesztheti ezt az új
értéket a kiválasztott id zít höz.

Hét területi id zít csoport van, amelyek az 1 - 8 terület
(Premier 888) és az 1 - 16 terület (Premier 8168) id zítési és
késleltetési funkcióit vezérlik. Mindegyik id zít bármilyen
értékre programozható 0 és 999 között.
1 – Kilépési késleltetés az A-H (A – P) területhez
Amikor a terület kilépési üzemmódja id zítettre van
programozva, akkor ez az id zít vezérli a késleltetést
aközött, amikor a felhasználó elindítja a kilépési késleltetési
üzemmódot a kiválasztott területnél, és amikor a terület
ténylegesen élesít dik (alapbeállítás = 30 másodperc).
2 – 1. belépési késleltetés az A-H (A – P) területhez
Amikor a terület élesítve van, és aktiválják az 1. belépési /
kilépési késleltetési zónát, akkor elindul ez az id zít , és a
belépési jelz hang hallható. Ha nem hatástalanítják a
területet, miel tt letelik ez az id zít , akkor elindul a 2.
belépési késleltetési id zít (alapbeállítás = 15 másodperc).
3 - 2. belépési késleltetés az A-H (A – P) területhez
Amikor a terület élesítve van és aktiválják a 2. belépési /
kilépési késleltetési zónát, akkor elindul ez az id zít és a
belépési jelz hang hallható. Ha nem hatástalanítják a
területet, miel tt letelik ez az id zít , akkor elindul a 2.
belépési késleltetési id zít (alapbeállítás = 15 másodperc).
4 – 2. belépési késleltetés az A-H (A - P) területhez
Amikor lejár a terület 1. vagy 2. belépési késleltetés
id zítése, akkor elindul ez az id zítés és bels riasztás
történik. Ha nem hatástalanítják a területet, miel tt letelik ez
az id zítés, akkor betörés riasztás történik (alapbeállítás =
000 másodperc).
5 – Hangjelz késleltetés az A-H (A - P) területhez
Ez az id zít vezérli a késleltetést a kiválasztott területen a
betörés riasztás megtörténte és a hang- fényjelz kimenet
aktiválása között (alapbeállítás = 000 perc).
6 – Hangjelzés hossz az A-H (A - P) területhez
Ez az id zít vezérli a hangjelz kimenet hosszát, miután
betörés riasztás történt a kiválasztott területen, és letelt minden
beprogramozott hangjelz késleltetés (alapbeállítás = 015
perc).

13. A YES gomb megnyomásával válassza ki az 1.
belépési csoportot.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

14. A YES gomb megnyomásával válassza ki a 2.
belépési csoportot.

15. A YES gomb megnyomásával válassza ki a 2.
belépési csoportot.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

N

A programozáshoz hajtsa végre a 4. lépést.

16. A YES gomb megnyomásával válassza ki a
hangjelz késleltetés csoportot.

17. A YES gomb megnyomásával válassza ki a terület
hangjelzés hossz csoportot.

18. A YES gomb megnyomásával válassza ki a terület
átjelz késleltetés csoportot.

2 abc

7 – Átjelz késleltetés az A-H (A - P) területhez
Ez az id zít vezérli a késleltetést a kiválasztott területen a
betörés riasztás megtörténte között, és aközött, hogy az
átjelz kommunikátor elküldi a jelentését a riasztás felügyeleti
központba (alapbeállítás = 000 másodperc).
™

Az id zít
programozásához
következ ket:
9.

Gy z djön meg arról,
üzemmód van kiválasztva.

hajtsa

végre

Yes

Yes

a
⌧

hogy

programozási

Yes

10. A 2 gomb megnyomásával válassza ki a terület
programozást, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.
11. Válassza ki id zít k
megnyomásával.

tételt

a

YES

INS176

Use the SCROLL key to
select an area

gomb

12. A kijelz n a kilépési késleltetés Exit Dly csoport
jelenik meg.

N

Use the SCROLL key to
select an area or press
YES to move to the next
timer group e.g. YES

A 0 – 9 gomb használatával írja be az új
értéket, majd nyomja meg a YES gombot,
hogy elfogadja ezt.

???

Enter a new timer value
e.g. 025 = 25 Seconds

Yes

19. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki az id zít
programozásából.
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Élesítési módok
Egy terület élesítésének módja a következ
bármelyikére beállítható:

lehet ségek

1 – Belépési/kilépési (alapbeállítás minden területhez)
A terület élesít dni fog, miután bezárták a belépési/kilépési
ajtót, és letelt a kilépési késleltetés id zít .

2 abc

2 – Kilépés lezárás.
A terület élesít dni fog miután bezárták a belépési / kilépési
ajtót, megnyomták a kilépés lezáró gombot, és letelt a
kilépési késleltetés id zítése.

Yes

3 – Id zített kilépés
A terület akkor fog élesít dni, ha letelt a beprogramozott
kilépési id .

1_

Yes

N

Ha egy Kilépés lezáró zónát a kilépési üzemmód
közben bármikor aktiválnak, a hátralév kilépési id
törl dik, a terület pedig azonnal élesít dik.

⌧
Use the SCROLL key
to select an area

4 – Azonnali
A terület azonnal élesít dni fog.
5 - Elhalasztott
A terület élesít dni fog miután letelt a kilépési id , ha
azonban a kilépési üzemmód közben bármelyik olyan zónát
megzavarják, amely nincs a kilépési útvonalon, akkor
újraindul a kilépési id .
™

⌧
1

Use keys 1 - 5 to select
an arming mode
e.g. 1 = Entry/Exit

⌧
Yes

Az élesítési üzemmódok programozásához hajtsa végre
a következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a terület
programozást, és nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

Az 1 gomb megnyomásával válassza ki az
élesítési módok tételt, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

4.

A U gomb használatával válassza ki a kívánt területet.

N

Változtassa meg az élesítési mód típusát a
megfelel
gomb megnyomásával, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

1 = belépési/kilépési
2 = kilépési lezárás
3 = id zített kilépés
4 = azonnali
5 = elhalasztott
5.

A többi területhez ismételje meg ezt a 4. lépést l.

6.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki az
élesítési üzemmódokból.

INS176
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Terület élesítés helyszínek
A Premier 888-nak és a Premier 8168-nak is 8 terület
élesítési helyszíne van. Bármennyi terület hozzárendelhet
minden egyes helyszínhez. Egy terület élesítési helyszínhez
hozzárendelt területek akkor lesznek élesítve, amikor
kiválasztották a helyszínt, ami könnyebbé teszi a
felhasználónak szükség esetén több terület kiválasztását.
Példa
A terület élesítési helyszín funkció hasznos lehet olyan lakás
célú alkalmazás esetén, amikor a felhasználó az A és B
területet akarja élesíteni éjjel, de nem akarja mindegyik
területet külön-külön kiválasztani.

•

Az A és B területet hozzárendeljük az 1. terület élesítési
helyszínhez.

•

Amikor a felhasználó éjszaka akarja élesíteni a
rendszert, akkor az 1. terület élesítési helyszínt választja
ki.

•

Ekkor az A és B terület automatikusan ki van választva
élesítésre.

N
™

A terület élesítési helyszínhez leíró szöveg is
hozzárendelhet (a részleteket nézze meg a 38.
oldalon).
A terület élesítési helyszínek programozásához hajtsa
végre a következ ket:
7.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

8.

Válassza ki terület programozást a 2 gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

9.

Válassza ki a terület élesítési helyszínek tételt a 2
gomb megnyomásával, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

2 abc

Yes

2 abc

Yes

4 ghi

Use keys 1 - 8 to select an
Area Arm Suite or use the
SCROLL key to search e.g. 4

No

Press NO to edit
the Part Arm Suite

3 def

Use keys 1 - 8 to select an
area e.g. 3 = C. Use the
AREA key to toggle between
areas A to H and I to P

Yes

10. Az 1 – 8 gomb használatával válassza ki a
helyszínt, vagy használja U gombot a kereséshez.
11. A kívánt helyszín beprogramozásához nyomja meg
a NO gombot.

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje azokat a területeket, amelyeket hozzá
szeretne rendelni a helyszínhez, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb megnyomása kiválasztja vagy
törli az összes területet.
Az A gomb megnyomása váltogat az A-H
és az I-P területek között (csak a Premier
8168 esetén).

12. Ismételje meg a 4. lépést l más területek esetén.
13. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a terület
élesítés helyszínek funkcióból.
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Területhelyszín szöveg
A terület élesítés helyszínekhez szöveg rendelhet hozzá, ami
lehet vé teszi a felhasználónak, hogy a számozás helyett
leírás alapján válasszon a helyszínekb l. Minden egyes
helyszínhez 16 karakternyi szöveg programozható be.
Példa
A terület élesítés helyszín leírás akkor lehet hasznos, amikor
egynél több helyszín van megadva. A felhasználó az A és B
területet akarja élesíteni éjszaka, de nem biztos abban,
hogy melyik helyszínt válassza ki.

•

Az A és B területet hozzárendeljük az 1. terület élesítés
helyszínhez (a részleteket nézze meg a 38. oldalon).

•

Amikor a felhasználó éjszaka akarja élesíteni a
rendszert, akkor az 1. terület élesítés helyszínt választja.

•

A szöveg megjelenik a kijelz n annak meger sítésére,
hogy a kiválasztott helyszín a megfelel , például
éjszakai beállítás.

•

Az A és B terület automatikusan ki lesz választva
élesítésre.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy a
megfelel gombot többször megnyomja (az ugyanazon a
gombon lév
karakter kiválasztásához a U gomb
használatával vigye arrébb a kurzort).
™

A terület helyszín szöveg beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:
14. Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.
15. A 2 gomb megnyomásával válassza ki a terület
programozást, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.
16. A 3 gomb megnyomásával válassza ki a terület
helyszín szöveget, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.
17. Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a kívánt
helyszínt, vagy a U gomb használatával keresse
meg.
18. A
kiválasztott
terület
helyszín
szöveg
szerkesztéséhez nyomja meg a NO gombot.

N

Programming the Control Panel

U = kurzor elmozdítás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés
2 abc

Yes

3 def

⌧
Yes

4 ghi

Use keys 1 - 8 to select
an Area Arm Suite or use the
SCROLL key to search e.g. 4

No

Press NO to edit the
Area Arm Suite text

⌧
????

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works

⌧
Yes

O = gyorsszöveg
n = nagybet /kisbet

, számok
gyorsszöveg és kijelz törlés.

19. A többi helyszínhez ismételje meg a 4. lépést l.
20. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a terület
helyszín szöveg programozásából.

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló
módon programozzuk. Válassza ki a
karaktereket a megfelel
gomb többszöri
megnyomásával, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
INS176

41

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Programming the Control Panel

Helyszín élesítési üzemmódok
Az, hogy egy terület élesítési helyszín hogyan élesít dik,
amikor ezt kiválasztják, a következ
lehet ségek
bármelyikére beállítható:

2 abc

1 – Belépési/kilépési
A helyszín élesít dni fog, miután bezárták a belépési /
kilépési ajtót, és letelt belépési késleltetés id zít .

Yes

2 – Kilépés megszakítás
A helyszín élesít dni fog, miután bezárták a belépési /
kilépési ajtót, megnyomták a kilépés lezárás nyomógombot,
és letelt a kilépési késleltetés id zít .

4 ghi

3 – Id zített kilépés (alapbeállítás minden területhez)
A helyszín élesít dni fog, miután letelt a beprogramozott
kilépési id .

N

Yes

⌧

Ha kilépési üzemmód közben bármikor aktiválnak
egy kilépés lezáró zónát, akkor törl dik a hátralév
kilépési id , és a terület azonnal élesít dik.

Use the SCROLL key
to select a suite

4 – Azonnali
A helyszín azonnal élesít dni fog.

⌧
1

5 – Elhalasztott
A helyszín élesít dni fog, miután letelt a beprogramozott
kilépési id , azonban újraindul a kilépési id , ha bármelyik
olyan zónát megsértik a kilépési üzemmód közben, amely
nincs a kilépési útvonalon.
™

Use keys 1 - 5 to select
an arming mode
e.g. 1 = Entry/Exit

⌧
Yes

A helyszín élesítési üzemmódok beprogramozásához
hajtsa végre a következ ket:
1.
2.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.
A 2 gomb megnyomásával válassza ki a terület
programozást, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

3.

A 4 gomb megnyomásával válassza ki a helyszín
élesítés üzemmódokat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

4.

A U gomb használatával válassza ki a kívánt területet..

N

A
megfelel
gomb
megnyomásával
változtassa meg az élesítési üzemmód típust,
majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

1 = belépési / kilépési
2 = kilépés lezárás.
3 = id zített kilépés
4 = azonnali
5 = elhalasztva
5.

A többi helyszínhez ismételje meg a lépéseket a 4.
ponttól.

6.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
helyszín élesítés üzemmódok programozásából.

Terület opciók
28 opció létezik, amelyek azt vezérlik, hogy a különféle
lehet ségek hogyan befolyásolják az egyes területeket.
Bármilyen számú területhez hozzárendelhet minden egyes
opció.
1 – Automatikus rész élesítés (alapbeállítás = semelyik
terület)
Az automatikus rész élesítéssel rendelkez
területek
teljesen élesítenek, ha megzavarnak egy belépési / kilépési
zónát a kilépési üzemmód közben, illetve 1. rész élesítési
üzemmódba kapcsolnak, ha nem zavarnak meg belépési /
kilépési zónát a kilépési üzemmód közben.
Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a rész
élesítés, mindig teljes élesítésbe kapcsolnak.
2 – Azonnali rész élesítés (alapbeállítás = semelyik
terület)
Az azonnali rész élesítés területek azonnal élesít dnek,
rész élesítéskor.
Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve az
azonnali rész élesítés, a területi kilépési id zítést fogják
használni rész élesítéskor
3 – Csendes rész élesítés (alapbeállítás = semelyik
terület)
A csendes rész élesítés területek sohasem adnak ki
kilépési hangokat rész élesítéskor.
Amelyik területhez nincs hozzárendelve a csendes rész
élesítés, az mindig kiadja a kilépési hangokat a rész
élesítéskor.
4 – Táv-élesítés (alapbeállítás = minden terület)
Minden táv-élesítés hozzárendelés
terület távolról
élesíthet a Wintex UDL szoftver és egy számítógép
használatával.
Amelyik területnek nincs ilyen hozzárendelése, annál nem
lehet végrehajtani a táv-élesítést.
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5 – Táv-hatástalanítás (alapbeállítás = minden terület)
Az olyan területek, amelyekhez hozzá van rendelve a távhatástalanítás, távolról is hatástalaníthatók a Wintex UDL
szoftver és egy számítógép használatával.

végrehajtani. A meger sített törlés hozzárendelés területek
a következ módon reagálnak:

•

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a távélesítés, nem hatástalaníthatók távolról.
6 – Központ szabotázs (alapbeállítás = „A” terület)
A központ szabotázs hozzárendelés területek hatására
szabotázs riasztás történik, amikor leszedik a riasztó
központ fedelét.
Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a
központ szabotázs opció, sohasem okoznak szabotázs
riasztást, amikor leszedik a riasztó központ fedelét.
7 – Hangjelz szabotázs (alapbeállítás = A. terület)
A hangjelz szabotázs hozzárendelés területek szabotázs
riasztást okoznak, amikor megszakad a hangjelz
szabotázs hurok.
A hangjelz szabotázs hozzárendelés nélküli területek
sohasem okoznak szabotázs riasztást, amikor megszakad a
hangjelz szabotázs hurok.

Az ilyen hozzárendelés
kóddal lehet törölni.

területeket csak telepít i

Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció),
akkor
a
hozzárendelt
területek
az
anti-kód
használatával is törölhet k.
A meger sített törlés hozzárendelés nélküli területek
bármelyik olyan felhasználói kóddal törölhet k, amelyek
érvényesek azokon a területeken, feltéve, hogy a riasztás
telepít i törlése (11. opció) szintén felhasználói törlésre van
programozva.
13 – Szabotázs telepít i törlés (alapbeállítás = minden
terület)
Mindegyik terület beprogramozható úgy, hogy szabotázs
riasztás után telepít i vagy felhasználói törlés legyen
végrehajtható (amikor a terület hatástalanítva van). A
szabotázs telepít i törlése hozzárendelés
területek a
következ módon reagálnak:

•

8 – Segéd szabotázs (alapbeállítás = A. terület)
A segéd szabotázs hozzárendelés területek szabotázs
riasztást okoznak, amikor megszakad a segéd szabotázs
hurok.

Az ilyen hozzárendelés területek csak egy telepít i
kód használatával törölhet k.
Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció),
akkor az ilyen hozzárendelés területek az anti-kód
használatával is törölhet k.

A segéd szabotázs hozzárendelés nélküli területek sohasem
okoznak szabotázs riasztást, a segéd szabotázs hurok
megszakadásakor.

A szabotázs telepít i törlése hozzárendelés nélküli területek
bármelyik olyan felhasználói kóddal törölhet k, amelyek
érvényesek azokon a területeken.

9 – Központ hangszóró (alapbeállítás = minden terület)
A központ hangszóró hozzárendelés területek esetében
aktiválódni fog a riasztó központ hangszórója, amikor
azokon a területeken riasztás, belépési és kilépési
késleltetés stb. van.

14 – Anti-kód törlés (alapbeállítás = minden terület)
Minden egyes terület beprogramozható anti-kód törlésre,
betörés-, illetve szabotázs riasztás után. Az anti-kód törlés
hozzárendelés területek a következ módon reagálnak:

A központ hangszóró hozzárendelés nélküli területek esetében
a riasztó központ hangszóró sohasem aktiválódik, amikor
azok a területek riasztás, belépési és kilépési késleltetés stb.
állapotban vannak.
10 – Hangjelz és fényjelz kimenet (alapbeállítás =
minden terület)
A hangjelz és fényjelz kimenet hozzárendelés területek
hatására a riasztó központ hangjelz és fényjelz kimenete
aktiválódni fog, ha riasztás történik azokon a területeken.
A hangjelz és fényjelz kimenet hozzárendelés nélküli
területeken sohasem aktiválódik a riasztó központ hang- és
fényjelz
kimenete, ha riasztás történik azokon a
területeken.
11 – Riasztások telepít i törlése (alapbeállítás = minden
terület)
Mindegyik terület programozható telepít i vagy felhasználói
törlésre betörésriasztás után. A riasztás telepít i törlés
hozzárendelés
területek a következ
módon fognak
reagálni.

•

A hozzárendelt területeket
használatával lehet törölni.

csak

telepít i

kód

Ha engedélyezve van az anti-kód törlés (14. opció),
akkor
a
hozzárendelt
területek
az
anti-kód
használatával is törölhet k.

•

Az ilyen hozzárendelés területek törölhet k az antikód és telepít i kód használatával is.

Az anti-kód törlés hozzárendelés nélküli területek csak egy
telepít i vagy felhasználói kód használatával törölhet k.

N

A területekhez csak akkor rendelhet hozzá az antikód törlés, amennyiben riasztás telepít i törlése is
hozzájuk van rendelve.

15 – Telefonvonal hiba (alapbeállítás = A. terület)
A telefonvonal hiba hozzárendelés
területek
következ képpen reagálnak vonalhiba esetén:

a

•

Minden billenty zet telefonvonal hibát jelez ki.

•

Minden olyan billenty zet és hangszóró, amely
ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve, mint a
telefonvonal hiba, szervizhangot fog kiadni percenként,
amíg a hibát nem nyugtázzák egy olyan felhasználói
kód beírásával, amely érvényes azon a területen.

•

Az ilyen hozzárendelés terület élesíthet , amennyiben az
„élesítés vonalhibával” lehet ség is hozzá van rendelve
ahhoz a területhez (lásd: 16. opció). Azonban egy
figyelmeztetés lesz látható, ami jelzi a problémát.

A telefonvonal hiba hozzárendelés nélküli területeket
sohasem befolyásolja a vonalhiba.

A riasztás telepít i törlése hozzárendelés nélküli területeket
bármelyi felhasználói kóddal törölni lehet, amely érvényes
azokon területeken.

16 – Élesítés vonalhibával (alapbeállítás = „A” terület)
Az élesítés vonalhibával hozzárendelés
területek
élesíthet k, amikor azokon a területeken telefonvonal hiba
történik (nézze meg a 15. opciót).

12 – Meger sített törlés (alapbeállítás = minden terület)
Mindegyik területre beprogramozható, hogy meger sített
riasztás után telepít i vagy felhasználói törlést lehessen

Az élesítés vonalhibával hozzárendelés nélküli területek
sohasem élesíthet k, amikor vonalhiba van azokon a
területeken (nézze meg a 15. opciót).

INS176
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17 – Áramszünet (alapbeállítás = A. terület)
Az áramszünet hozzárendelés
területek a következ
módon reagálnak áramszünet esetén:

•

Minden billenty zeten áramszünet kijelzés látható.

•

Minden olyan billenty zet és hangszóró, amely az
áramszünet
hozzárendelés
területhez
tarozik,
percenként szerviz hangjelzést ad ki, amíg a hibát nem
nyugtázzák egy olyan felhasználói kóddal, amely
érvényes azon a területen.

•

Az ilyen hozzárendelés terület élesíthet , amennyiben az
élesítés áramszünetkor szintén hozzá van rendelve ehhez
a területhez (nézze meg a 18. opciót). Egy figyelmeztetés
azonban látható lesz a probléma jelzésére.

Az áramszünet hozzárendelés nélküli területeket sohasem
fogja befolyásolni az áramszünet.
18 – Élesítés áramszünetkor (alapbeállítás = A. terület)
Az élesítés áramszünetkor hozzárendelés területeket élesíteni
lehet, amikor áramszünet van azokon a területeken (nézze meg
a 17. opciót).
Az élesítés áramszünetkor hozzárendelés nélküli területeket
sohasem lehet élesíteni, ha áramszünet van azokon a
területeken. (nézze meg a 17. opciót).

22 – Hatástalanított szabotázs átjelzések (alapbeállítás =
semelyik terület)
A hatástalanított szabotázs átjelzések hozzárendelés területek
a következ módon reagálnak:

•

A hatástalanított szabotázs átjelzések hozzárendelés
területek sohasem küldenek 24 órás vagy szabotázs
riasztás eseményekr l jelentést a riasztás felügyeleti
központba, ha hatástalanítva van a terület.

N

Ha teljesen élesítve van a kiválasztott terület, és betörés
riasztás történik azon a területen, akkor a betörés riasztási
eseményeket (azzal a területtel kapcsolatban) a rendszer
lejelenti a riasztás felügyeleti központba, miután letelt
minden beprogramozott átjelz késleltetés.

A „terület élesítés átjelzések” hozzárendelés nélküli területek
sohasem jelentik le a betörés riasztás eseményeket a riasztás
felügyeleti központba, ha teljesen élesítve vannak.
20 – Részleges élesítés átjelzések (alapbeállítás =
semelyik terület)
A részleges élesítés átjelzések hozzárendelés területek a
következ módon reagálnak:

•

Ha az ilyen hozzárendelés terület rész élesítésben van,
és betörés riasztás történik azon a területen, a betörés
riasztási eseményeket (azzal a területtel kapcsolatban) a
központ lejelenti a riasztás felügyeleti központba, miután
letelt minden beprogramozott átjelzés késleltetés.

A „rész élesítés átjelzések” hozzárendelés nélküli területek
sohasem küldenek jelentést a betörés riasztás eseményekr l
a riasztás felügyeleti központba, ha rész élesítési állapotban
van a terület.
21 – Hatástalanított t z átjelzések (alapbeállítás =
semelyik terület)
A hatástalanított t z átjelzések hozzárendelés területek a
következ módon reagálnak:

A 24 órás és szabotázs riasztás eseményeket mindig
lejelenti a rendszer a riasztás felügyeleti központba,
amikor a terület élesítve van, attól függetlenül, hogy a
területhez hozzá van rendelve ez az opció vagy sem.

23 – Automatikus élesítési területek (alapbeállítás =
semelyik terület)
Az automatikus élesítés területek hozzárendelési területek, a
következ módon reagálnak:

•

19 – Terület élesítés kommunikációk (alapbeállítás =
semelyik terület)
A terület élesítés kommunikációk hozzárendelés területek a
következ képpen fognak reagálni:

•

Ha egy ilyen hozzárendelés terület hatástalanítva van,
és 24 órás vagy szabotázs riasztás történik ezen a
területen, akkor rendszer lejelenti a riasztás felügyeleti
központba a 24 órás és szabotázs riasztás eseményeket
(azzal a területtel kapcsolatban).

Amikor egy ilyen hozzárendelés terület hatástalanítva
van, akkor elindul az automatikus élesítés késleltetés
id zít (a részleteket nézze meg a 45. oldalon)
Az id zít újraindul minden alakalommal, amikor azon
a területen egy érzékel t aktiválnak.
Ha letelik az id zítés, (azaz a területen semelyik
érzékel t nem aktiválják), akkor a terület élesíti magát.

Az „automatikus élesítés területek” hozzárendelés nélküli
területek sohasem élesítik önmagukat.
24 – „A” terület el tér (alapbeállítás = semelyik terület)
Az „A” terület közös területként használható (automatikusan
élesít dik az utolsó zóna élesítésekor, és hatástalanítódik az
els
zóna hatástalanításakor). Az „A” terület el tér
hozzárendelés területek következtében a riasztó központ a
következ módon reagál

•

Amikor minden ilyen hozzárendelés
területet
élesítettek, az „A” terület is automatikusan élesíti magát.

•

Amikor bármelyik ilyen hozzárendelés
területet
hatástalanítják, az „A” terület is automatikusan
hatástalanítja magát.

Az „A” terület el tér hozzárendelés nélküli területeket nem
befolyásolja, az „A” terület automatikus élesítése.
25 – Rész kihagyások naplózása (alapbeállítás =
semelyik terület)
A rész kihagyások naplózása hozzárendelés területek a
következ módon reagálnak:

•

Amikor egy ilyen hozzárendelés terület rész élesítésben
van, akkor minden olyan zóna, amely azon a területen ki
van hagyva, fel lesz jegyezve az esemény naplóban.

Ha egy ilyen hozzárendelés terület hatástalanítva van,
és t z riasztás történik ezen a területen, akkor a t z
riasztás eseményeket (ezzel a területtel kapcsolatban) a
központ lejelenti a riasztás felügyeleti központba.

Az olyan területek, amelyekhez nincs hozzárendelve a „rész
kihagyás naplózás” sohasem naplózzák a kihagyott zónákat
esemény naplóban, amikor a területet rész élesítésbe
kapcsolják.

A hatástalanított t z átjelzések hozzárendelés területek
sohasem küldenek t z riasztás esemény jelentést a riasztás
felügyeleti központba, amikor a terület hatástalanítva van.

26 – Több érintéses terület (alapbeállítás = semelyik
terület)
A több érintéses terület hozzárendelés területek a következ
módon reagálnak:

•

N
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A t z riasztási eseményeket a rendszer mindig
lejelenti a riasztás felügyeleti központba, ha élesítve
van a terület, attól függetlenül, hogy a területhez
hozzá van rendelve ez az opció vagy sem.
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A kett s érintés hozzárendelés
zónák a zóna
aktiválások rendszer opciónál beállított többszörös
érintési értéket használják (nézze meg a 49. oldalon)

4.

Az opciók beprogramozásához nyomja meg a NO
gombot.

A „több érintéses terület” hozzárendelés nélküli területek a
normál két érintést használják a zóna aktiválásához.
Ahhoz, hogy m ködjön a több érintéses terület adottság, a
zónához be kell programozni a kett s érintés
hozzárendelést (a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

2 abc

27 – Fel- és letölt billenty zet (alapbeállítás = minden
terület)
A fel- és letölt billenty zet hozzárendelés területek
vezérelhet k, azaz élesíthet k, hatástalaníthatók, törölhet k
az „On line” billenty zetr l a Wintex szoftver és egy
számítógép használata esetén.

Yes

5 jkl

A fel- és letölt billenty zet hozzárendelés nélküli területeket
nem lehet vezérelni, azaz élesíteni, hatástalanítani, törölni stb.
az „On line” billenty zetr l a Wintex szoftver és számítógép
használatával.

Yes

28 – Automatikus harang (CT8) (alapbeállítás = semelyik
terület)
Az automatikus harang hozzárendelés
területek a
következ képpen reagálnak:

•

Use the SCROLL
key to select an
area option

A kiválasztott területekhez tartozó ilyen hozzárendelés
zónák csak akkor jeleznek, amikor m ködik a 8.
központ id zít .

No

Az automatikus harang hozzárendelés nélküli területek csak
akkor jeleznek, ha azon a területen a felhasználó kézileg
engedélyezte a harangot.
™

4 ghi

Press NO to change
the area option

Use keys 1 - 8
to select an area
e.g. 4 = D

A beprogramozás eljárásmódja a következ :
1.

Ügyeljen arra, hogy programozási üzemmód
legyen kiválasztva.

2.

Válassza ki a terület programozást a 2 gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

3.

Válassza ki az Opciók tételt az 5 gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

N

Válasszon ki egy opciót a megfelel
megnyomásával, vagy a
meg.

INS176

N

Az 1 - 8 gombok használatával válassza ki
illetve törölje azokat a területeket, amelyeket
ki akar jelölni, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb megnyomása kiválaszt vagy töröl
minden területet.
Az A gomb megnyomása váltogat az A-H
és az I-P területek között (csak a Premier
8168 esetén).

gomb

U gombbal keresse

1 = automatikus rész élesítés
2 = azonnali rész élesítés
3 = csendes rész élesítés
4 = táv-élesítés
5 = táv-hatástalanítás
6 = központ szabotázs
7 = hangjelz szabotázs
8 = segéd szabotázs
9 = hangjelz és fényjelz kimenet
U = minden más területi opció

N

Yes

5.

A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

6.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a az
Opciókból.

Az 1 - 9. gombok használatával csak a fenti
opciók választhatók ki, a többi 14 opciót a
gomb használatával lehet elérni.

U
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Terület időzített élesítése
A rendszernek 8 független vezérl id zít je van, amelyek
beállíthatók úgy, hogy a nap különböz id pontjaiban beés kikapcsoljanak, és a hét különböz napjain m ködjenek.
(a programozás részleteit nézze meg az 51. oldalon). Egy
vagy több ilyen vezérl id zít arra használható, hogy
automatikusan élesítsen vagy hatástalanítson egy területet.
™

A területek id zített élesítésének programozásához
hajtsa végre a következ ket:
7.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

8.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a terület
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

9.

2 abc

Yes

6 mno

Yes

A 6 gomb megnyomásával válassza ki a területek
id zített élesítése opciót, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

10. A U gombok használatával válassza ki a kívánt
élesítend területet..

N

Az 1 - 8 gombok használatával kiválaszthatja
vagy törölheti azt az id zít t, amelynek
élesítenie kell a területet, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

11. Nyomja meg a YES gombot a kívánt hatástalanítandó
területen.

N

A 1 - 8 gomb használatával kiválaszthatja
vagy törölheti az id zít t, amelynek
hatástalanítania kell azt a területet, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

12. Ismételje meg az eljárást a 4. lépést l a többi
területekhez.

Use the SCROLL key
to select an area

5 jkl

Use keys 1 - 8 to select
a timer e.g. 5 = Timer 5

Yes

Yes

Press YES to select
the disarmed by timer

3 def

Use keys 1 - 8 to select
a timer e.g. 3 = Timer 3

Yes

13. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
területek id zített élesítése programozásából.
Yes
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Terület szöveg
A rendszer minden egyes területéhez szöveg rendelhet
hozzá. Ez segít a felhasználónak a bet jelzés helyett egy
leírás alapján kiválasztani a területeket. Mindegyik területhez
maximum 16 karakter programozható be.
A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki úgy a karaktereket, hogy
többször megnyomja a megfelel gombot (az ugyanazon a
gombon lév
karakter kiválasztásához a U gomb
megnyomásával vigye arrébb a kurzort).
™

Egy terület szöveg beprogramozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.
2.

3.

4.
5.

2 abc

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmódot választotta ki.

Yes

Válassza ki a 2 gomb megnyomásával a terület
programozást, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

7 pqrs

A 7 gomb megnyomásával válassza ki terület
szöveget, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a kívánt
területet, vagy használja a U gombot a kereséshez.
A kiválasztott terület szöveg
nyomja meg a NO gombot.

N

⌧
Yes

⌧

szerkesztéséhez

4 ghi

Use keys 1 - 8 to select
an Area or use the
SCROLL key to search e.g. 4

No

Press NO to edit
the Area text

⌧

Ezt a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki a karaktereket a
megfelel gomb többszöri megnyomásával,
majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
U = kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolása
P = szöveg beillesztése
O = gyorsszöveg
n = nagybet / kisbet , számok,

⌧
????

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works

⌧
Yes

gyorsszöveg és kijelz törlés.

6.

A többi területekhez ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

7.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a terület
szövegb l.

INS176
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Globális opciók
Rendszer időzítők
27 globális id zít létezik, amelyek a rendszer id zít és
késleltetési
funkcióit
vezérlik.
Mindegyik
id zít
beprogramozható bármelyik értékre 0 és 999 között
1 – Kilépési megnyugvási id
A belépési / kilépési vagy a kilépés megszakítás élesítési
üzemmód használatakor a kilépési útvonal mentén bizonyos
érzékel k aktívak maradhatnak néhány másodpercig az
aktiválást követ en. Ez az id zít biztosítja, hogy az
érzékel knek elég ideje legyen a rendszer, illetve terület
élesítése el tt a megnyugvásra (alapbeállítás = 008
másodperc).
2 – Globális hangjelz késleltetés.
Ez az id zít vezérli a késleltetést a betörés riasztás
megtörténte és a hang-, illetve fényjelz kimenet aktiválása
között (alapbeállítás = 000 perc).
3 – Globális hangjelzés hossz.
Ez az id zít vezérli a hangjelzés kimenet id tartamát,
miután riasztás történt, és letelt minden beprogramozott
globális hangjelz késleltetési id (alapbeállítás = 015
perc).
4 – Kett s érintés késleltetés
Ha egy zónának kett s érintés hozzárendelése van, csak
akkor fog riasztás történni, ha kétszer aktiválják a zónát
ezen az id kereten belül, vagy egyszer az id keret teljes
id tartamára (alapbeállítás = 030 másodperc).

N

Ha a terület élesítéses opciót állították be (a
részleteket nézze meg a 49. oldalon) akkor
lehetséges, hogy a zónát kett nél többször kell
aktiválni.

5 – Sugárpár id
Ha egy zónának sugárpár hozzárendelése van, akkor fog
riasztás történni, ha egy másik sugárpár hozzárendelés
zónát is aktiváltak (amely ugyanehhez a területhez van
hozzárendelve) ezen az id kereten belül (alapbeállítás =
060 másodperc).
6 – Aktivitás késleltetés
Ha egy zónának aktivitás hozzárendelése van és nem
aktiválják a beállított id alatt, akkor a rendszer ezt jelezni
fogja a felhasználónak, amikor megpróbálja élesíteni a
rendszert, illetve területet (alapbeállítás = 024 óra).

N

Ha be van állítva a 14. konfigurációs opció: aktiválás
hiba megnézés, (a részleteket nézze meg a 47.
oldalon) akkor a rendszert, illetve területet nem lehet
élesíteni, amíg a zónát nem aktiválták.

7 – Leállítás késleltetés
Betörés riasztás esetén elindul ez az id zít , és ha ezen id
alatt hatástalanítják a területet, akkor leállítás eseményt fog
lejelenteni a központ a riasztás felügyeleti központba. Ha
ezen id után hatástalanítják a rendszert, akkor a leállítás
esemény nem lesz lejelentve (alapbeállítás = 180
másodperc).
8 – Türelmi id
Ez az id zít vezérli a türelmi kimenet típus id tartamát. A
türelmi kimenet aktiválódik belépési késleltetés üzemmód
közben, és mindig, amikor egy billenty zetet használnak.
(alapbeállítás = 060 másodperc).

48

Premier 888 & 8168 Installation Manual
9 – Élesítés elhalasztás
Ha egy terület megpróbál automatikusan élesít dni, és
beírnak egy érvényes felhasználói kódot, akkor elindul ez az
id zítés, és az automatikus élesítés eljárás elhalasztódik. Ha
letelik ez az id zít , akkor a rendszer, illetve terület ismét
meg fogja próbálni élesíteni magát. (alapbeállítás = 030
perc).
10 – Automatikus élesítés késleltetés
Amikor
hatástalanítanak
egy
automatikus
élesítés
hozzárendelés területet (a részleteket nézze meg az 41.
oldalon), akkor elindul ez az id zít . Az id zít újra indul
minden alkalommal, amikor aktiválnak egy érzékel t azon a
területen. Ha letelik az id zítés, azaz a kijelölt területen nem
aktiválnak érzékel t, akkor terület élesíti magát (alapbeállítás =
030 perc).
11 – Menü id túllépés
Ez az id zít vezérli annak az id nek a hosszát, ameddig a
felhasználó egy menüben maradhat, miel tt a rendszer
automatikusan visszatér a normál nappali üzemmódba
(alapbeállítás:180 másodperc).
12. Els impulzus periódus
Ez az id zít vezérli, hogy mennyi id re fog aktiválódni
bármelyik olyan kimenet, amelyhez az els impulzus
periódus
van
hozzárendelve
(alapbeállítás:
010
másodperc).
13. Második impulzus periódus
Ez az id zít vezérli, hogy mennyi id re fog aktiválódni
bármelyik olyan kimenet, amelyhez a második impulzus
periódus
van
hozzárendelve
(alapbeállítás:
020
másodperc).
14. Harmadik impulzus periódus
Ez az id zít vezérli, hogy mennyi id re fog aktiválódni
bármelyik olyan kimenet, amelyhez a harmadik impulzus
periódus
van
hozzárendelve
(alapbeállítás:
030
másodperc).
15. Vonalhiba késleltetés
Ez az id zít
vezérli a késleltetést egy vonalhiba
el fordulása, és ennek hangos jelzése között (alapbeállítás:
030 perc).
17. Akkumulátor teszt id szak
Ez az id zít
vezérli a dinamikus
gyakoriságát (alapbeállítás: 024 óra).

akkumulátorteszt

18. Akkumulátor teszt id
Ez az id zít vezérli, hogy milyen sokáig tartson a
dinamikus akkumulátor teszt (alapbeállítás: 060 másodperc).
19. Tanulási teszt id
Ez az id zít vezérli a napok számát, ameddig egy teszt
hozzárendelés zóna ilyen állásban marad (alapbeállítás:
014 nap).
20. Szerviz id köz
Ez az id zít
vezérli a „szerviz szükséges” állapot
gyakoriságát (alapbeállítás: 007).
21. Teszt hívás gyakoriság
Ez az id zít vezérli, hogy milyen gyakran történjen
teszthívás a felügyeleti központba. 000 – letiltva, 0024 – napi,
stb. (alapbeállítás: 000 óra).
22. Minimális véletlen id
Ez az id zít vezérli azt a minimális id tartamot, ameddig a
véletlen
kimenet
hozzárendelés
aktiválódni
fog
(alapbeállítás: 000 másodperc).
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23. Maximális véletlen id
Ez az id zít vezérli a maximális id hosszát ameddig a
véletlen kimeneti hozzárendelés aktiválódik (alapbeállítás:
060 másodperc).
24. Ajtónyitás id
Ez az id zít vezérli az id hosszát, ameddig az ajtónyitás
kimenet aktiválódni fog minden alkalommal, amikor beírnak
egy ajtónyitás hozzárendelés kódot (alapbeállítás: 005
másodperc).
25.Zóna reakció
Ez az id zít vezérli azt az id tartamot, ameddig a gyors
reagálás hozzárendelés zónának aktiválódni kell, hogy ezt
felismerhesse a riasztó központ (alapbeállítás: 025x10
msec.)
26. Billenty zet pánik késleltetés
Ez az id zít elindul, amikor a billenty zet 6. opciót pánik
késleltetésre programozták (a részleteket nézze meg az 56.
oldalon) és aktiválják a pánik riasztást (1 és 3). Ha beírnak
egy felhasználói kódot, miel tt letelne ez az id zítés, akkor
nem történik pánik riasztás. Azonban ha nem írnak be
felhasználói kódot, miel tt letelik ez az id zítés, akkor pánik
riasztás történik (alapbeállítás: 060 másodperc).
27. Ellen rzés késleltetés
Amikor betörés riasztás történik, elindul ez az id zítés. Ha
egy második (más) zónát is aktiválnak ezen az id kereten
belül, akkor az ellen rzés kimenet aktiválódik. Ha letelik ez
az id zítés, akkor az ellen rzés kimenet nem aktiválódik
többé (alapbeállítás 045 perc).
™

3 def

Yes

A rendszerid zítések beprogramozásához hajtsa végre
a következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3. gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a Yes gombot az
elfogadáshoz.

3.

A Yes megnyomásával válassza ki a rendszer
id zít k tételt.

4.

A Yes megnyomásával válassza ki a kívánt
id zít t, vagy a kereséshez használja a föl-le
gombot.

N

Yes

⌧
Yes

Use the YES key to move
to the next timer or use
the SCROLL key to search

???

Enter a new timer value
e.g. 005 = 5 Minutes

Yes

A 0 - 9 gomb használatával írja be az új
értéket, majd nyomja meg a Yes gombot az
elfogadáshoz.
A CHIME gomb megnyomása lemásolja az
id zít értékeket a memóriába, a PART
gomb megnyomása pedig szükség esetén
beilleszti ezt az új értéket a kiválasztott
id zít be.

5.

A többi id zít höz ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

6.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
rendszer id zít k programozásból
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Rendszer konfigurációk
22 opció létezik, ahogy a különféle rendszer opciók
m ködnek.
00 - Nincs hangjelzés élesítés hibánál (alapbeállítás)
Amikor egy terület élesítése sikertelen, bels riasztás fog
történni.
Hangjelzés sikertelen élesítéskor
Amikor egy terület élesítése sikertelen, bels riasztás fog
történni, és aktiválódik a hangjelz kimenet.
01 - A hangjelz SAB (alapbeállítás)
A riasztó központ hangjelz kimenete 0 V-t kap aktiváláskor.
A hangjelz SCB.
A riasztó központ hangjelz
kimenete aktiválásakor
lekapcsolja a 0 V-ot.
02 - Óra formátum 12 órás
A rendszer 12 órás formátumban fogja mutatni az id t.
Óra 24 órás (alapbeállítás)
A rendszer 24 órás formátumban fogja mutatni az id t.
03 - Nyári-téli id számítás kézi átállítása
A rendszer órája nem állítja át magát a nyári id számítás
kezdetén és végén (az órát kézzel kell beállítani).
Automatikus nyári-téli id számítás (alapbeállítás)
A rendszer órája beállítja magát a nyári id számítás
kezdetén és végén (az óra automatikusan 1 órával el re
állítódik március utolsó vasárnapján, és egy órával visszaáll
október utolsó vasárnapján.
04 Élesített területek elrejtése
Amikor a rendszer rész élesítésben van, az élesített területek
sohasem láthatók a billenty zeten.
Élesített területek megnézése (alapbeállítás)
Amikor a rendszer rész élesítésben van, az élesített területek
mindig láthatók a billenty zeten.
05 Területi hangjelzési id
Amikor minden terület élesítve van, a rendszer használja a
terület hangjelz késleltetést és a terület hangjelz hossz
id zít ket (a részleteket nézze meg a 35. oldalon).
Globális hangjelz id (alapbeállítás)
Amikor minden terület élesítve van, a rendszer a globális
hangjelz élesítés és globális hangjelz hossz id zít ket
használja (a részelteket nézze meg a 45. oldalon).
06 Globális 24 órás kihagyás (alapbeállítás)
A 24 órás zóna típusok kihagyhatók bármelyik
billenty zeten.
Helyi 24 órás kihagyás
A zóna kihagyásához csak azok a billenty zetek
használhatók, amelyek ugyanahhoz a területhez vannak
hozzárendelve, mint a 24 órás típusú zónák.
07 Kihagyások meghagyása
Amikor a felhasználó kihagyott zónákat, a zónák kihagyottak
maradnak, amíg a felhasználó vissza nem állítja ket.
Kihagyások törlése (alapbeállítás)
Amikor a felhasználó kihagy zónákat, a rendszer
automatikusan visszaállítja a zónákat a hozzá tartozó terület
legközelebbi hatástalanításakor.
08
Kommunikáció
késleltetés
felülbírálása
(alapbeállítás)
Amikor egy terület teljesen élesítve van, és betörés riasztás
történik azon a területen, akkor a központ azonnal lejelenti a
riasztás felügyeleti központba a betörés riasztás
eseményeket (arról a területr l).
Er ltetett kommunikációs késleltetés
Amikor egy terület teljesen élesítve van, és betörés riasztás
történik azon a területen, akkor a központ csak azután
jelenti le a riasztás felügyeleti központba a betörés riasztás
50

eseményeket (arról a területr l), miután letelt minden
beprogramozott átjelz késleltetés (a részleteket nézze meg
a 35. oldalon).
09
Nem
felejt
memória
reteszelés
feloldva
(alapbeállítás)
A gyári alapbeállítások betölthet k azzal, ha nyomva tartja
feszültség alá helyezés közben a gyári újraindítás
nyomógombot.
Nem felejt memória reteszelve
A gyári alapbeállítások nem tölthet k be azzal, ha feszültség
alá helyezés közben nyomva tartja a gyári alapbeállítás
gombot.

N

Ha reteszelve van a nem felejt memória, és
elvesztette vagy elfelejtette a telepít i kódot,
akkor a riasztó központot vissza kell küldeni a
Texecom számára a reteszelés feloldására.

10. Csak telepít (alapbeállítás)
A telepít programozási menübe be lehet lépni önmagában
a telepít kód beírásával.
Felhasználó + telepít
A telepít programozási üzemmódba csak úgy lehet
belépni, ha egy felhasználó (telepít
hozzáférés
hozzárendeléssel) erre feljogosította a telepít t (a
részleteket nézze meg a 118. oldalon).
11. Látható harang
Az 1. 2. vagy a 3. harang hozzárendeléssel programozott
zónák harang hangot hoznak létre. A billenty zet az aktivált
zóna számát is kijelzi.
Hangos harang (alapbeállítás)
Az 1. 2. vagy a 3. harang hozzárendelés zónák csak a
harang hangot m ködtetik.
12. Szabotázs kihagyás nem (alapbeállítás)
A felhasználó nem hagyhatja ki egy zóna szabotázs hibáit.
Szabotázs kihagyás igen
A felhasználó kihagyhatja a zóna szabotázs hibáit.
13. On-line nyomtatás (alapbeállítás)
Ha egy nyomtató be van dugva a riasztó központba, akkor
az esemény naplóba feljegyzett minden adat ugyanakkor
kinyomtatásra is kerül.
Off-line nyomtatás
Ha be van dugva egy nyomtató a riasztó központba, akkor
semmit nem fog kinyomtatni, hacsak nem kérnek
nyomtatást (a részelteket nézze meg a 90. oldalon).
14. Aktivitás hiba elrejtése (alapbeállítás)
Ha nem zavarnak meg egy aktivitás hozzárendelés zónát
az aktivitás késleltetés id keret tartama alatt, attól még
élesíthet a terület, amelyhez a zóna hozzá van rendelve.
Azonban a rendszer jelzi ezt a hibát a felhasználónak,
amikor az megpróbálja élesíteni a területet.
Aktivitás hiba megnézése
Ha nem zavarnak megy egy aktivitás hozzárendelés zónát
az aktivitás késleltetés id keret tartama alatt, akkor nem
élesíthet az a terület, amelyhez a zóna hozzá van rendelve.
Ezt a helyzetet csak úgy lehet megoldani, ha megzavarják a
zónát.
15. Kilépési hibák elrejtése
Ha egy felhasználó megpróbál élesíteni egy területet, és
zavart zónák vannak, akkor folytatódni fog a kilépés
üzemmód (hallható és látható jelzést fog adni arról, hogy
probléma van).
Kilépési hiba megnézése (alapbeállítás)
Ha egy felhasználó megpróbál élesíteni egy területet, és
zónák zavartak, akkor a kilépési üzemmód mindaddig
fennmarad, amíg minden zóna helyre nem áll.
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16. Kód szabotázsok engedélyezése (alapbeállítás)
Egy billenty zeten 24 érvénytelen gombnyomás hatására
kód szabotázs állapot történik (nézze meg a 17. opciót).
Nincs kód szabotázs
Soha sem történik kód szabotázs állapot, ha egy
billenty zeten a gombokat 24-nél többször megnyomják.
17. Kód szabotázs riasztás (alapbeállítás)
A kód szabotázs állapot szabotázs riasztást eredményez
azokon a területeken, amelyekhez a billenty zet hozzá van
rendelve.
Kód szabotázs reteszelés
A kód szabotázs állapot hatására a billenty zet 5 percre
reteszel dik.
18. A-H és I-P területek (alapbeállítás)
Az els nyolc terület A-H bet ként, az utolsó nyolc terület
pedig I-P bet ként lesz kijelezve.
1-8 és I-P terület
Az els nyolc terület 1-8 számként, az utolsó nyolc pedig I-P
bet ként lesz kijelezve.
19. Automatikus terület választás (alapbeállítás)
Ha beír egy telepít
kódot, hogy beléphessen a
programozási üzemmódba, akkor minden zóna és
szabotázs le lesz tiltva, azaz, ha aktiválják bármelyik
szabotázs, pánik, t zjelzés, ment riasztást, akkor semmi
nem történik.
Kézi terület kiválasztás
Amikor beír egy telepít kódot, hogy beléphessen a telepít i
üzemmódba, akkor a telepít nek ki kell választania a
területeket, amelyeken dolgozni fog.

N

A zónák és szabotázsok csak a kiválasztott
területeken lesznek letiltva, minden más terület
normál módon fog reagálni a zóna szabotázs
aktiválásokra.

20. Gyorsszöveg (alapbeállítás)
Szövegszerkesztés üzemmód közben a riasztó központ
automatikusan kiválasztja gyorsszöveget.
Kézi szövegszerkesztés
Szövegszerkesztés üzemmódban a riasztó központ
automatikusan a normál szöveget választja ki.
21. Rövidzár = aktív
A riasztó központ a rövidzár állapotban lév zónát aktívnak
fogja látni.
Rövidzár = szabotázs (alapbeállítás)
A riasztó központ a rövidzár állapotban lév
zónát
szabotázs állapotban fogja látni.
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2.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

Az1 gomb megnyomásával válassza ki a rendszer
konfigurációkat, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

4.

A konfiguráció opció kiválasztásához nyomja meg
a YES gombot, vagy a U gombbal keresse meg.

N

Az opció megváltoztatásához nyomja meg a
NO gombot.

5.

A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

6.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
rendszer konfiguráció programozásból.

3 def

Yes

1

Yes

??

No

Enter a configuration
number or use the
SCROLL key to search
e.g. 09 = NVM Unlocked
Press NO to change
the config. option

Yes

22. R/R = csak reset (alapbeállítás)
Ha 0 V-ot kapcsolnak a riasztó központ R/R bemenetére,
minden riasztási állapotban lév
anti-kód törlésre
programozott terület törölve lesz (a részleteket nézze meg a
40. oldalon).
R/R = csendes / reset
Ha 0 V-ot kapcsolnak a riasztó központ R/R bemenetére,
akkor minden riasztási állapotban lév anti-kód törlésre
programozott terület el fog hallgatni (a részleteket nézze
meg a 40. oldalon).
Ha másodszor is 0 V-ot kapcsolnak az R/R bemenetre,
akkor a terület törl dik (ezt rendszerint akkor használjuk,
amikor hang ellen rzésre van szükség).
™

A rendszer konfiguráció programozásához hajtsa végre
a következ ket:
1.
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Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.
51

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Programming the Control Panel

Rendszeropciók
Öt opció van, amelyek a különféle rendszer funkciókat
vezérlik.

csökkentse az értéket, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadásához.
6.

1 - Figyelmeztet hanger
Ez az opció vezérli a figyelmeztet hangok hangerejét,
amelyek a billenty zetekhez csatlakoztatott hangszórókból
hallhatók. A figyelmeztet hangok között van a belépési,
kilépési, és a figyelmeztetési típusú hang. 1=minimum,
8=maximum (alapbeállítás=5).

N

3 def

A riasztási hangok mindig teljes hanger vel szólnak.
Ez az érték nem befolyásolja a harang hangokat.

Yes

2 - Harang hanger
Ez az opció vezérli a riasztó központhoz csatlakoztatott
hangszórók harang hangerejét. 1=minimum, 7=maximum
(alapbeállítás = 2).

N

A riasztási és figyelmeztet
befolyásolja ez az érték.

hangokat

2 abc

nem
Yes

3 - Újraélesítések száma
Miután letelt a hangjelzés hossza id zítés, a rendszer újra
élesíti az összes olyan zónát, amelyhez automatikus újra
élesítés hozzárendelés van kijelölve (amennyiben helyreállt).
Ez az opció vezérli azt a számot, ahányszor a zóna újra
élesít. Az újra élesítés küszöb elérésekor a zóna
kireteszel dik, és nem okoz további betörés riasztást
(alapbeállítás: 03).
4 - Anti-kód törlések
Ez az opció vezérli, hogy hányszor hajthat végre a
felhasználó anti-kód, vagy táv-törléseket egy bizonyos
számú betörés riasztást követ en. Ha elérik a törlések
száma határértéket, akkor a betörés riasztást csak a
telepít i kóddal lehet törölni. Ez a törlés számláló naptári
hónaponként törl dik, illetve amikor telepít i kódot írnak be
(alapbeállítás: 03).
5 - Többszörös érintés
Ez az opció azt vezérli, hogy egy kett s érintés
hozzárendelés zónát hányszor kell aktiválni ahhoz, hogy
riasztás történjen. A több érintés számlálást területi alapon
is lehet a zónákra alkalmazni (a részleteket nézze meg a 41.
oldalon. (alapbeállítás: 05).
™

Yes

Use the YES key to move
to the next option or use
the SCROLL key to search

No

Press NO to edit
the volume level

7 pqrs

Enter a value or use the
SCROLL key to increase
or decrease the value
e.g. 8 = Full Volume

Yes

7.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
rendszeropciókból.

A rendszer opciók programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadásához.

3.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a rendszer
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

4.

Válassza

ki

a

következ

opciót

megnyomásával, vagy használja a
kereséshez.
5.

U

a

YES

gombot a

A kiválasztott opció beprogramozásához nyomja
meg a NO gombot.

N
52

A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

A

0-9

gomb használatával írja be az új

értéket, illetve a

U

gombbal növelje vagy
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Harang zónák
Ez az opció lehet vé teszi a telepít nek, hogy úgy
programozza a zónákat, hogy ezek hatására a bels
hangszórók és a billenty zet hangszórók harang hangot
adjanak ki hatástalanított állapot esetén. Három különféle
harang hang használható. A „harang 1” egyetlen csipogást
ad ki, a „harang 2” dupla csipogást hallat, a „harang 3”
pedig három csipogással jelez.
™

A harang zónák beprogramozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

4.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a harang
zónákat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
Írja be a kívánt zóna számot,
megnyomásával keresse meg.

N

vagy

a

Yes

3 def

U

Változtassa meg a harang típust a CHIME
gomb többszöri megnyomásával, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

C = harang 1
C = harang 2
C = harang 3
C = kikapcsolva
5.

A többi zónánál ismételje meg a 4. lépést l.

6.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a harang
zónák programozásából.

INS176

3 def

Yes

???

Chime

Enter zone number
e.g. 047 = Zone 47

Press the Chime key to
change the chime type
e.g. Chime pressed
once = Chime 1

Yes
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Vezérlő időzítők

11. A menü gomb megnyomásával lépjen ki a vezérl

A rendszernek nyolc vezérl id zít je van. Mindegyik
id zít nek van két bekapcsolási és két kikapcsolási (a és b)
ideje, és beprogramozhatjuk úgy, hogy a hét bármely
napján m ködjenek. A beállítást követ en az id zít k arra
használhatók, hogy automatikusan élesítsenek, vagy
hatástalanítsanak területeket, kizárjanak felhasználókat,
vezéreljenek kimeneteket, stb.
™

A vezérl id zít
következ ket:

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

A 4 gomb megnyomásával válassza ki a vezérl
id zít ket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

4.

A U gomb használatával válassza ki a kívánt vezérl
id zít t (1-8).

5.

A kijelz n a "A" bekapcsolási id
kiválasztott vezérl id zít höz.

6.

Use the SCROLL key to
select control timer 1 - 8

????

Yes

A 0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt
id t 24 órás formátumban, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

Válassza ki a m ködés napjait a megfelel
gomb megnyomásával, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

A kijelz n a kiválasztott vezérl
kikapcsolási ideje lesz látható.

N

Enter the ‘a’ On time
for e.g. 1152 = 11:52 am

Press YES to select
the ‘a’ On Time
‘DAYS OF OPERATION’

1

Use keys 1 - 7 to select the
days e.g. 1 = Sunday

Yes

Press YES to select
the ‘a’ Off Time

????

id zít

"A"

Enter the ‘a’ Off Time
for e.g. 2134 = 9:34 pm

Yes

Press YES to select
the ‘a’ Off Time
‘DAYS OF OPERATION’

1

Use keys 1 - 7 to select the
days e.g. 3 = Tuesday

Yes

id zít programozásából.
Ismételje meg a 4. lépést
kikapcsolási id esetében.

az

„A”

A kijelz n a kiválasztott id zít "A" kikapcsolási
idejének m ködési napjai láthatók.

N
9.

Yes

lesz látható a

1 = vasárnap
2 = Hétf
3 = Kedd
4 = Szerda
5 = Csütörtök
6 = Péntek
7 = Szombat

8.

4 ghi

A kijelz a m ködés napjait fogja mutatni a
kiválasztott „A” id zít bekapcsolási idejéhez.

N

7.

Yes

programozásához hajtsa végre a

1.

N

3 def

Ismételje meg az 5. lépést az "A" id zít
kikapcsolási id k m ködési napjainak
beállítására.

Szükség esetén ismételje meg a 4-7. lépést a
kiválasztott id zít k „B” bekapcsolási és
kikapcsolási idejének és m ködési napjainak
beállítására.

10. Ismételje meg az eljárást a 4. lépését l a többi
id zít höz.
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Rendszer szöveg

4 = Hely szöveg
5 = Felirat üzenet
6 = Rész élesítés felirat
7 = Nyomtató fejléc

A rendszernek hét programozható szöveges üzenete van.
1 - Törlés üzenet
Ez a 32 karakteres üzenet látható amikor a riasztó központ
telepít i törlése szükséges.

N

4.

Alapbeállítás: Hívja a telepít t a rendszer törléséhez.

2 - Anti-kód üzenet
Ez a 32 karakteres üzenet látható,
riasztóközpontban anti-kód törlés szükséges.

amikor

A rendszer szöveg üzenet szerkesztéséhez nyomja
meg a YES gombot.

a
3 def

N

Alapbeállítás: Hívja a felügyeleti központot a rendszer
törléséhez.

3 - Szerviz üzenet
Ez a 32 karakteres üzenet látható, amikor a riasztóközpont
nappali törlése szükséges.

N

Alapbeállítás: Hívja a telepít
törléséhez.

Yes

5 jkl

céget a rendszer

⌧

4 - Hely szöveg
Ez a 32 karakteres üzenet látható, amikor a telepít megnézi
a helyszöveget a telepít eszközök között.

N

Yes

Alapbeállítás: Semmilyen hely szöveg nincs beállítva .

5 - F cím üzenet
Ez a 16 karakteres üzenet látható, az id és dátum mellett,
amikor a riasztó központot hatástalanítják, vagy teljesen
élesítik.

N

Press YES to
edit the text

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works

⌧
No

Alapbeállítás: *rész élesítés*.

7 - Nyomtató fejléc
Ez a 32 karakteres fejléc lesz kinyomtatva, amikor egy
naplót, vagy rendszer nyomtatást kérnek a riasztó
központból.

™

Yes

????

6 – Rész élesítés felirat
Ez a 16 karakteres üzenet látható, az id n és a dátumon
kívül amikor a riasztó központot részben élesítik.

N

Use keys 1 - 6 to select
a text option or use the
SCROLL key to search
e.g. 4 = Reset Message

⌧

Alapbeállítás: Premier 888/8168.

N

4 ghi

????

Press NO to change
to lower case text

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works

⌧

Alapbeállítás = ‘

’.

No

A rendszer szöveg beprogramozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

Az 5 gomb megnyomásával válassza ki a
rendszer szöveget, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

A megfelel gomb megnyomásával válassza
ki a szöveg üzenetet, majd nyomja meg a
YES gombot a szerkesztéshez.

1 = Üzenet törlés
2 = Anti-kód üzenet.
3 = Szerviz üzenet
INS176

Press NO again to change
to numerical mode

⌧
????

Use keys 0 - 9 to
enter numbers

⌧
Yes

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló
módon programozzuk. A megfelel gomb
többszöri megnyomásával válassza ki a
karaktereket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
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megnyomásával, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
U = kurzormozgatás
R = törlés visszafelé
C = szövegmásolás
P = Szöveg beillesztés
O = Gyorsszöveg
n = Nagybet , kisbet , számok ,gyorsszöveg,

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
U = Kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = Szöveg másolás
P = Szöveg beillesztés

kijelz törlés.

5.

A többi üzenethez ismételje meg az eljárást a 4.
lépést l.

6.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki rendszer
szöveg programozásból.

Rész élesítés szöveg
Szöveg rendelhet hozzá az els , második, vagy harmadik
rész élesítéshez, miáltal a felhasználó számok helyett leírás
alapján választhatja ki a helyes rész élesítést. Maximum 16
karakter programozható be mindegyik rész élesítéshez.

N

3 def

A három rész élesítés üzenet globális üzenet, és
mindig megjelenik, amikor valamelyik rész élesítést
kiválasztották, attól függetlenül, hogy melyik területet
élesítették részben.

Yes

6 mno

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelel
gomb többszöri megnyomásával (az egyazon gombon lév
másik karakter kiválasztásához nyomja meg a U gombot,
hogy arrébb vigye a kurzort).
™

⌧
Yes

A rész élesítés szöveg programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.
2.

3.

⌧
3 def

Use keys 1 - 3 to select a
stay arm group or use the
SCROLL key to search
e.g. 3 = Stay Arm 3

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

No

Press No to
edit the text

A 6 gomb megnyomásával válassza ki a rész
élesítés szöveget, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

No

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

N

⌧

⌧

⌧
Yes

A megfelel gomb megnyomásával válassza
ki a rész élesítés csoportot, majd nyomja
meg a YES gombot a szerkesztéshez.

????
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A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló
módon programozzuk. Válassza ki a
karaktereket a megfelel gomb többszöri

Use keys 0 - 9 to program
text the same way that a
mobile phone works

⌧
Yes

A részélesítés szerkesztéséhez nyomja meg a NO
gombot.

N

Press YES to
clear screen

⌧

1 = 1. részélesítés
2 = 2. részélesítés
3 = 3. részélesítés
4.

Press NO to select
clear screen

O = Gyorsszöveg
n = Nagybet , kisbet

, gyorsszöveg

számok, kijelz törlés.
5.

A többi részélesítés csoporthoz ismételje meg az
eljárást a 3. lépést l.
INS176
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A menü gomb megnyomásával lépjen ki a rész
élesítés szövegb l.
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Ünnepnap dátumok
A
rendszerbe
nyolc
ünnepnap
dátumot
lehet
beprogramozni.
Az ünnepnap dátumok el re megadott dátumok, amelyen a
riasztó központ nem m ködik.

3 def

Példa
Az els vezérl id zít úgy van programozva, hogy este 8
óra és reggel 8 óra között m ködjön hétf t l péntekig (a
riasztó központ élesítése céljából).

Yes

Mivel az ünnepnapok rendszerint hétf re esnek, a riasztó
központ hatástalanítaná magát és védtelenül hagyná a
helyiségeket.

7 pqrs

•

2001. karácsonya keddre esik.

•

Normál állapotok között a vezérl
m ködik

•

A 2001. 12. hó 25-i napot ünnepnap dátumként
programozzuk.

•

A riasztó központ nem m ködik 2001. december 25-én
kedden, és a helyiségek folyamatosan védelem alatt
maradnak.

™

Az ünnepnap dátum beprogramozásához hajtsa végre
a következ ket:
1.
2.

3.

kedden

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.
A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

Yes

Use the SCROLL key
to select a Holiday Date

Yes

??????

Use keys 0 - 9 to enter the
new date DD/MM/YY
e.g. 030501 = 3rd May 2001

Yes

A 7 gomb megnyomásával válassza ki az
ünnepnap dátumokat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

58

id zít

A 0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt
dátumot (NN/HH/ÉÉ) majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

4.

A többi ünnepnap dátumhoz ismételje meg az
eljárást a 4. lépést l.

5.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki az
ünnepnap dátumokból.
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Hangszóró hangok
A riasztó központ hangszóró kimenete úgy programozható,
hogy bizonyos hang típusokat ne hozzon létre. A kiválasztás
törlése esetén nem lesz hallható a t z, riasztás, hiba,
szerviz, belépési, kilépési és harang hang.
1 - T z hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A t z riasztási hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
T zhangok kikapcsolva
A t z riasztási hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

Programming the Control Panel
™

A hangszóró hangok programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a globális
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

A 8 gomb megnyomásával válassza ki a
hangszóró hangokat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok hallhatók lesznek a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.
Riasztási hangok kikapcsolva
A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.

N

3 def

3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Hiba hangok kikapcsolva
A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

Yes

4 - Szerviz hang bekapcsolva (alapbeállítás)
A szerviz és figyelmeztet hangok hallhatók lesznek a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
Szerviz hang kikapcsolva
A szerviz és figyelmeztet
hangok nem lesznek
hallhatók a billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

8 tuv

Yes

5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A belépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Belépési hangok kikapcsolva
A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.

Use the SCROLL key to
select the sounder option

No

6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Kilépési hangok kikapcsolva
A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.

Press No to change
the sounder option

Yes

YES gombot, ha befejezte.

1 = T zjelz hangok
2 = Riasztási hangok
3 = Hiba hangok
4 = Szerviz hang
5 = Belépési hangok
6 = Kilépési hangok
7 = Harang hangok

7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Harang hangok kikapcsolva
Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

4.

INS176

A U gomb használatával válassza ki az egyik
hangszóró opciót, nyomja meg a NO gombot
a megváltoztatáshoz, majd nyomja meg a

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
hangszóró hangok programozásából.
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Billentyűzet beállítás
Billentyűzet területek
A billenty zetek hozzárendelhet k
területhez a rendszerben.

bármilyen

számú

Ha egy billenty zetet a rendszerben hozzárendelnek egy
területhez, ez a következ ket határozza meg:

•

•

•

A billenty zet hangszóró kimenete és csipogója mely
területekhez adjon ki hangot, azaz ha például egy
billenty zet az A és C területhez van hozzárendelve,
akkor a csipogó és a hangszóró csak akkor fog
m ködni, ha az A vagy C terület van riasztási, belépési,
kilépési késleltetési stb. állapotban.
Hogy mely területek élesíthet k, vagy hatástalaníthatók
arról a billenty zetr l, amikor olyan kódokat
használnak, amelyeknek helyi élesítés, illetve helyi
hatástalanítás hozzárendelése van (a részleteket nézze
meg a 86. oldalon)
Mely területek fognak szabotázs riasztást okozni, ha
leszedik a billenty zet tetejét

Billentyűzet zóna hozzárendelés
A billenty zetben lév zónákat hozzá kell rendelni egy
érvényes zóna számhoz (a Premier 888 esetén 1-88-ig, a
Premier 8168 estén pedig 1-168-ig) miel tt ezek a rendszer
részeként használhatók. Például az els billenty zet zóna
hozzárendelhet az ötödik zónához (központ), a második
billenty zet zóna pedig hozzárendelhet a 25. zónához (3.
b vít ).

N

Amíg hozzá nem rendelik, addig a billenty zet zónák
nem fognak m ködni és nem látja ket a riasztó
központ.
Egy billenty zet zóna a rendszer bármelyik számú
zónájához hozzárendelhet , azonban ha olyan zóna
számhoz rendelik hozzá, amelyik már létezik, például
5. zóna (központ), akkor az a zóna többé nem
használható.
Ha egy zónát egy olyan zónaszámhoz rendelnek
hozzá, amelyik még nincs a rendszerben, például 25.
zóna (harmadik b vít ) és beépítik utána a 3. b vít t,
akkor az a zóna a b vít n (25. zóna) nem
használható.
Ha használni szeretné a b vít zónáját, akkor a
billenty zet zónáját egy másik számhoz kell
hozzárendelni.
Ha egy zónát egy másik számhoz rendelnek hozzá,
akkor az új zóna számot úgy kell kezelni, mintha új
zóna lenne a rendszerben, ezért ennek megfelel en
kell beprogramozni (a zóna programozás nem követi
automatikusan a hozzárendelést).

Az alábbi táblázat mutatja a zóna fenntartást, ha telepítik a
billenty zetet:
Cím

Zónák

1–8

Nincs hozzárendelve

Billentyűzet opciók
Ez a nyolc opció különféle billenty zet funkciókat vezérel:
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1 - Pánik engedélyezve
Az 1 és 3 gomb együttes megnyomása pánik riasztást
eredményez.
Pánik letiltva (alapbeállítás)
z 1 és 3 gomb együttes megnyomása nem okoz pánik
riasztást.
2 - T z engedélyezve
A 4 és 6 gomb együttes megnyomása t z riasztást okoz.
T z letiltva (alapbeállítás)
A 4 és 6 gomb együttes megnyomása nem okoz t z
riasztást.
3 - Ment engedélyezve
A 7 és 9 gomb együttes megnyomása ment riasztást
okoz.
Ment letiltva (alapbeállítás)
A 7 és 9 gomb együttes megnyomása nem okoz ment
riasztást.
4 - Szabotázs engedélyezve (alapbeállítás)
A billenty zet fedél leszedése szabotázs riasztást okoz.
Szabotázs letiltva
A billenty zet fedél leszedése nem okoz szabotázs
riasztást.
5 - Pánik hangos (alapbeállítás)
A billenty zet pánik (1 és 3) hangos pánik riasztás okoz.
Pánik csendes
A billenty zet pánik (1 és 3) csendes pánik riasztás okoz.
6 - Azonnali pánik (alapbeállítás)
Ha megnyomják a billenty zet pánik gombokat (1 és 3),
a pánik riasztás azonnal megtörténik.
Pánik késleltetve
Ha megnyomják a billenty zet pánik gombokat (1 és 3),
akkor elindul a billenty zet pánik késleltetés, és ha
beírnak egy felhasználói kódot miel tt letelne az id zítés,
akkor nem történik pánik riasztás. Ha nem írnak be
felhasználói kódot, miel tt letelne az id zítés, akkor pánik
riasztás történik (a részelteket nézze meg a 46. oldalon).
7 - Gyors élesítés bekapcsolva
A terület vagy rész élesítés gomb megnyomásával élesíti,
vagy részben élesíti a területeket, amelyekhez a
billenty zet hozzá van rendelve, és nem kell el tte
felhasználó kódot beírni.
Gyors élesítés kikapcsolva (alapbeállítás)
A terület vagy rész gomb megnyomása nem élesíti, illetve
nem élesíti részben a területet, amelyhez a billenty zet
hozzá van rendelve, ehhez el ször felhasználói kód
beírása szükséges.
8 – Info LED – kimenet
A billenty zeten az Info LED világítani kezd, amikor
aktiválódik a billenty zet kimenet, és elalszik, amikor a
billenty zet kimenet aktiválása megsz nik.
Info LED – élesítve (alapbeállítás)
A billenty zeten az Info LED világítani kezd, amikor a
billenty zethez hozzárendelt bármelyik területet élesítik,
és kialszik, amikor a billenty zethez hozzárendelt összes
terület hatástalanítva van.

Billentyűzet hangszóró hangerő
Ez az opció vezérli a billenty zethez csatlakoztatott
hangszórók jelz hangjainak hangerejét. A jelz hangok
között vannak a belépési – kilépési késleltetés, és a
figyelmeztet
hangtípusok. 1: Minimum 8: Maximum
(alapbeállítás: 5)

N

A riasztási hangok mindig teljes hanger vel szólnak.
INS176
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Billentyűzet hangjelző opciók
A
billenty zet
csipogó
és
hangszóró
kimenete
beprogramozható úgy, hogy bizonyos hangtípusok ne
legyenek hallhatóak. Ha ezek törölve vannak, akkor nem
lesz hallható a t z, riasztás, hiba, szerviz, belépési, kilépési
késleltetés és harang hang.

Programming the Control Panel
3.

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a kívánt
billenty zetet, a 0 gombot pedig a hálózat
kiválasztására használhatja, illetve használja a U
gombot a kereséshez.

4.

A terület hozzárendelés
nyomja meg a NO gombot.

1 - T z hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A t z riasztási hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
T zhangok kikapcsolva
A t z riasztási hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok hallhatók lesznek a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.
Riasztási hangok kikapcsolva
A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.

N

5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A belépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Belépési hangok kikapcsolva
A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Kilépési hangok kikapcsolva
A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.

Az A gomb megnyomásával váltogat az AH, és az I-P területek között (csak a Premier
8168 esetén).
5.

6.

7.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 4
gomb megnyomásával válassza ki a
billenty zet kiválasztást, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

A U nyíl gomb használatával válasszon ki egy
opciót, és nyomja meg a NO gombot ennek
megváltoztatásához, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

A YES megnyomásával válassza ki a hanger t,
majd a változtatáshoz nyomja meg a NO gombot.

N
8.

A 0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt
zóna számot az „A” zónához, majd nyomja
meg a YES gombot, és írja be a kívánt zóna
számot a „B” zónához. Nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

A YES gomb megnyomásával válassza ki az
opciókat.

N

A 0 - 9 gomb használatával írja be az új
értéket, vagy használja a U gombot, hogy
növelje, vagy csökkentse a hanger t, végül
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

A YES gomb megnyomásával válassza ki a
hangszóró opciókat, majd a változtatáshoz nyomja
meg a NO gombot.

N

A U gomb használatával válasszon ki egy
hangszóró opciót, nyomja meg a NO gombot
ennek
megváltoztatásához,
majd
az
elfogadáshoz nyomja meg a YES gombot.

1 = T z hangok
2 = Riasztási hangok
3 = Hiba hangok
4 = Szerviz hang
5 = Belépési hangok
6 = Kilépési hangok
7 = Harang hangok

A billenty zet beállítás programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Válasza ki a YES gomb megnyomásával a
hozzárendelést, a változtatáshoz nyomja meg a
NO gombot.

N

7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Harang hangok kikapcsolva
Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

™

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki,
vagy törölje a területeket, amelyekhez a
billenty zetet hozzá kell rendelni, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb kiválasztja, illetve törli az összes
területet.

3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Hiba hangok kikapcsolva
A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
4 - Szerviz hang bekapcsolva (alapbeállítás)
A szerviz és figyelmeztet hangok hallhatók lesznek a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
Szerviz hang kikapcsolva
A szerviz és figyelmeztet
hangok nem lesznek
hallhatók a billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.

megváltoztatásához

9.

A többi billenty zethez ismételje meg az eljárást a
3. lépést l.

10. A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
billenty zet beállítás programozásából.
INS176
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4 ghi

Yes

Use keys 1 - 8 to select a
keypad and press 0 to
toggle between networks e.g.
0, 3 = Network 2, Keypad 3
(a * to the left of the device number
indicates that the device is fitted)

??
Press NO
to edit the
keypad areas

Use keys 1 - 8 to select an
area e.g. 2 = B. Use the
area key to toggle between
areas A to H and I to P

No

2 abc
Yes

Yes

Press NO
to map the
keypad zones

Enter a zone number
or press YES
to move to zone B

Enter a zone
number
e.g. 011

No

Yes

???
Yes

Yes

Use the SCROLL
key to select
an option

Press NO
to change
the option

No
Yes

Yes

Press NO
to edit the
volume level

Use the SCROLL key
to adjust the volume level
up & down or enter a value

No
Yes

Yes

Use the SCROLL
key to select a
sounds option

Press NO
to change the
sounds option

No
Yes
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Bővítő beállítás
Bővítő területek
B vít k hozzárendelhet k bármilyen számú területhez a
rendszerben.
Ha egy b vít t hozzárendelünk egy területhez, ez a
következ ket határozza meg:

•

•

Hogy a b vít hangszóró kimente mely területeken fog
hangokat kiadni. Például ha a b vít az A és C
területhez van hozzárendelve, akkor a hangszóró csak
akkor fog m ködni, ha az A vagy a C terület van
riasztási, belépési, kilépési késleltetés, stb. állapotban.
Hogy mely területek fognak szabotázs riasztást okozni,
amikor leszedik a b vít fedelét

Bővítő hely szöveg
Mindegyik b vít höz hozzárendelhet egy 16 karakteres
szöveg. Ez a szöveg annak leírására használható, hogy hol
helyezkedik el a b vít az épületen belül.
A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelel
gomb többszöri lenyomásával (az egyazon gombon lév
másik karakter kiválasztásához a föl-le nyíl gombbal vigye
arrébb a kurzort).

Bővítő segéd bemenet
Mindegyik b vít nek van egy bemenete, amely a következ
opciók egyikére programozható be. Ha ezt nem használják,
akkor a bemenetre ezt kell beprogramozni: tartalék
(alapbeállítás: tartalék).
Tartalék (alapbeállítás)
Sohasem figyeli a rendszer.
Segéd szabotázs
Rendszerint a segéd készülékek burkolat szabotázsának
figyelésére használjuk, mint például tápegységek, stb.
(szabotázs riasztáshoz szakítsa meg a 0 V-ot).
Hangjelz szabotázs
Rendszerint hangjelz szabotázs figyelésére használjuk
(szabotázs riasztáshoz szakítsa meg a 0 V-ot).
Táv-törlés
Általában a rendszer, vagy terület törlésére használjuk,
betörés riasztást követ en (a területet anti-kód törlésére is
be kell programozni). A részleteket nézze meg a 40. oldalon
(a törléshez kapcsoljon rá 0 V-ot).
Vonalhiba +tápfeszültség
Rendszerint a telefonvonal hiba jelzésére
(vonalhiba esetén szakítsa meg a 0 V-ot).

használjuk

Vonalhiba -tápfeszültség
Rendszerint a telefonvonal hiba jelzésére
(vonalhiba esetén kapcsoljon rá 0 V-ot).

használjuk

Hangszórók elhallgattatása
Rendszerint arra használjuk, hogy betörést, riasztást
követ en elhallgattassuk a bels
hangszórókat, és
hangellen rz
egységekkel együtt használható (az
elhallgattatásához kapcsoljon rá 0 V-ot).
Globális kihagyás gomb
Rendszerint egy kulcsos kapcsolóhoz vezetékezzük. A
kulcsos kapcsoló aktiválásakor ki lesz hagyva minden
kihagyás hozzárendelés
zóna, amely ugyanazon a
területhez tartozik, mint a b vít (a kihagyáshoz kapcsoljon
rá 0 V-ot).
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Helyi kihagyás gomb
Rendszerint egy kulcsos kapcsolóhoz vezetékezzük. A
kulcsos kapcsoló aktiválásakor ki lesz hagyva minden
kihagyás hozzárendelés zóna, amely a b vít höz van
kötve (a kihagyáshoz kapcsoljon rá 0 V-ot).

Bővítő hangszóró hangerő
Ez az opció vezérli a b vít höz kötött hangszórók jelz
hangjainak hangerejét. A jelz hangok között van a
belépési, kilépési késleltetés és a figyelmeztet
hangtípusok. 1: minimum 8:maximum (alapbeállítás: 5).

N

A riasztási hangok mindig teljes hanger vel szólnak.

Bővítő hangszóró opciók
A b vít hangszóró kimenet beprogramozható úgy, hogy
bizonyos hangtípusokat ne adjon ki. Ha törölve van, akkor
nem lesz hallható a t z, riasztás, hiba, szerviz, belépési,
kilépési késleltetés és a harang hang.
1 - T z hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A t z riasztási hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
T zhangok kikapcsolva
A t z riasztási hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
2 - Riasztási hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A betörésriasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok hallhatók lesznek a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.
Riasztási hangok kikapcsolva
A betörési riasztás, szabotázs riasztás és pánik riasztás
hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet csipogóján,
illetve hangszóróján.
3 - Hiba hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hiba hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Hiba hangok kikapcsolva
A kilépési hiba hangok nem lesznek hallhatók a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
4 - Szerviz hang bekapcsolva (alapbeállítás)
A szerviz és figyelmeztet hangok hallhatók lesznek a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
Szerviz hang kikapcsolva
A szerviz és figyelmeztet
hangok nem lesznek
hallhatók a billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
5 - Belépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A belépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Belépési hangok kikapcsolva
A belépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
6 - Kilépési hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
A kilépési hangok hallhatók lesznek a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Kilépési hangok kikapcsolva
A kilépési hangok nem lesznek hallhatók a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
7 - Harang hangok bekapcsolva (alapbeállítás)
Az 1. 2. és 3. harang hang hallható lesz a billenty zet
csipogóján, illetve hangszóróján.
Harang hangok kikapcsolva
Az 1. 2. és 3. harang hang nem lesz hallható a
billenty zet csipogóján, illetve hangszóróján.
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N

A b vít beállítás programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.
2.

3.

4.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

7.

Az 5 gomb megnyomásával válassza ki a b vít
beállítást, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a kívánt
b vít t, majd a 0 gomb megnyomásával válassza
ki a hálózatot, vagy használja aU gombot a
kereséséhez.
A terület hozzárendelés
nyomja meg a NO gombot.

N

megváltoztatásához

törléséhez nyomja meg a 0 gombot.
A A gomb megnyomásával váltogathat az
A-H és I-P területek között (csak a Premier
8160 esetén).
A YES gomb megnyomásával válassza ki a
szöveget, a szerkesztéshez nyomja meg a NO
gombot.

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló
módon programozzuk. Az érintett gomb
többszöri megnyomásával válasza ki a
karaktereket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

A hangjelz

opció kiválasztásához használja

a U gombot, majd nyomja meg a NO gombot
a megváltoztatáshoz, ezután nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz

1 = T zhangok
2 = Riasztás hangok
3 = Hiba hangok
4 = Szerviz hang
5 = Belépési hangok
6 = Kilépési hangok
7 = Harang hangok

z összes terület kiválasztásához, illetve

5.

A 0 - 9 gombok használatával írja be az új
értéket, vagy használja a U gombot az érték
növeléséhez, vagy csökkentéséhez, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

A YES gomb megnyomásával válasza ki a
hangjelz opciókat, a változtatáshoz nyomja meg
a NO gombot.

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki,
illetve
törölje
azokat
a
területeket,
amelyekhez hozzá kell rendelni a b vít t,
majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

A U gomb használatával válasza ki a bemenet
típust, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

A YES gomb megnyomásával válassza ki a
hanger t, a megváltoztatáshoz nyomja meg a NO
gombot.

N
8.

Programming the Control Panel

9.

A többi b vít höz ismételje meg az eljárást a 3.
lépést l.

10. A menü gomb megnyomásával lépjen ki b vít
beállításból.

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
U = kurzormozgatás
R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés
O = gyorsszöveg
n = nagybet , kisbet , számok,
gyorsszöveg és kijelz törlés.

6.

INS176

A YES gomb megnyomásával válassza ki az Aux
I/P tételt, a megváltoztatáshoz nyomja meg a NO
gombot.
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5 jkl

⌧

Use keys 1 - 8 to select an
expander and press 0 to
toggle between networks e.g.
, 3 = Network 1, Keypad 5
(a * to the left of the device number
indicates that the device is fitted)

Yes

⌧
3 def

Use keys 1 - 8 to select an
area e.g. 2 = B. Use the
area key to toggle between
areas A to H and I to P

Press NO
to edit the
expander areas

⌧

No

⌧

2 abc

⌧
Yes

Press NO to
edit the
expander text

Yes

⌧

⌧

Use the keypad to program
text the same way that a
mobile phone works

No

????

⌧

⌧
Yes

Yes

⌧

Use the SCROLL
key to select
an input type

Press NO to
edit the
Auxiliary Input

⌧

No

⌧

⌧

⌧
⌧

⌧
Yes

Yes

⌧

Use the SCROLL
key to adjust
the volume level

Press NO to edit
the expander
Volume level
No

⌧

⌧
Yes

Yes

⌧

Use the SCROLL
key to select a
sounds option

Press NO
to change the
sounds option

⌧

No

⌧
Yes
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Rendszer kimenetek
Többféle programozható kimenet készlet található a riasztó
központban, billenty zeten, b vít kben és kimeneti
modulokban.
Központ kimenetek
Az 1-5. központ kimenet a riasztó központ jobb fels
sarkában található, és a felsorolt bármelyik kimeneti
típusra programozható (a bekötés részleteit nézze meg a
18. oldalon).
Átjelz kimenetek
Az 1-8. átjelz kimenet a riasztó központ bal oldalán
található, és a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére
beprogramozható (a bekötés részleteit nézze meg a 19.
oldalon).
Átjelz csatornák
Az 1-8. átjelz csatorna a COM300, COM2400, és
COMISDN bedugaszolható digitális modem számára való,
és
a
felsorolt
kimeneti
típusok
bármelyikére
beprogramozható.
RedCARE csatornák
Az 1-8. RED CARE csatornák a REDCARE, vagy DUAL
COM modulon található csatlakozóhoz való, és a felsorolt
kimeneti típusok bármelyikére beprogramozhatók.
Billenty zet kimenetek
Az 1-16 billenty zet kimenet a küls billenty zeteken van,
tehát az 1. kimenet az 1. billenty zeten, a 2. kimenet a 2.
billenty zeten, stb. (a részleteket nézze meg a 14.
oldalon). Ezek a felsorolt kimeneti típusok bármelyikére
beprogramozhatók. Kösse be úgy, ahogy a 18. oldalon
látható: A riasztó központ kimenetei.
B vít kimenetek
Az 1-128 b vít kimenet a zóna b vít n található, tehát az
1-8. kimenet az 1. b vít n van, a 9-16. a 2. b vít n, stb. (a
részleteket nézze meg a 15. oldalon). Ezek a felsorolt
kimeneti típusok bármelyikére beprogramozhatók. Kösse
be ket úgy, ahogy a riasztó központ kimenetek láthatók a
18. oldalon.

Kimenet típusok
A kimenetek programozásakor válasszon ki egy kimenet
csoportot és egy kimenet típust a csoport listájából
(mindegyik kimeneti csoportnak saját kimeneti típusai
vannak), majd válassza ki a hozzárendeléseket (ha
szükséges).

N

Kimenet csoport + kimenet típus + kimenet
hozzárendelések = beprogramozva.

Tartalék kimenet csoport
Csak a következ kimenet típus használható:

Rendszer kimeneti csoport
lehet ségek

00 Telefonvonal hiba
Ez a kimeneti típus telefonvonal hiba érzékelésekor
aktiválódik és helyreáll, amikor a hiba megsz nt.
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02 Segéd biztosíték hiba
Ez a kimenet a segéd biztosíték kiolvadásakor aktiválódik,
és a rendszer törlésekor áll helyre.
03 Segéd szabotázs
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó
központ segéd szabotázs vagy b vít bemenete (segéd
szabotázsként programozva) aktiválódik, ami szabotázs
riasztást okoz a rendszerben, és akkor áll helyre, amikor a
szabotázs riasztást törlik.
04 Hangjelz szabotázs
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó
központ hangjelz
szabotázs vagy b vít
bemenete
(hangjelz szabotázsra programozva) aktiválódik, ami
szabotázs riasztást okoz a rendszerben, és akkor áll
helyre, amikor törlik a szabotázs riasztást.
05 Központ fedél szabotázs
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a riasztó
központ fedelét leszedik, ami szabotázs riasztást okoz a
rendszerben, és akkor áll helyre, amikor a szabotázs
riasztást törlik.
06 Telepít dolgozik
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a telepít
beírja a telepít i kódot, hogy hozzáférjen a programozási
menühöz, és akkor áll helyre, amikor a telepít
kijelentkezik.
07 Készülékek ellen rzése
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a riasztó
központnak készülékeket kell ellen riznie, és akkor áll
helyre, amikor leellen rizte ket (a részleteket nézze meg
a 94. oldalon).
08 szerviz szükséges
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor letelt a szerviz
id köz id zítés, és akkor áll helyre, amikor beírják a
telepít i kódot (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).
09 Akkumulátor hiba
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a rendszer a
készenléti akkumulátor hibáját érzékeli, és akkor áll helyre,
amikor megsz nik a hiba
10. Akkumulátor teszt folyamatban
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor elkezd dik az
akkumulátor teszt, és helyreáll, amikor véget ér a teszt (a
részleteket nézze meg a 45. oldalon).
11 Kisegít fény
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor elindul a kisegít
óra és helyreáll, amikor az id zítés letelt (a részleteket
nézze meg a 45. oldalon).
12 Rendszer nyitva
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor mindegyik terület
hatástalanítva van, és helyreáll, amikor bármelyik területet
élesítik.

Tartalék (letiltva)
Ez a kimeneti típus sohasem aktiválódik.

Válasszon egy kimeneti típust a következ
közül:

01 Áramszünet
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor hálózati
feszültség hiányát érzékeli a riasztó központ, és helyreáll,
amikor van tápfeszültség.

13 Teljes élesítés
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a rendszer teljesen
élesítve van, és helyreáll, amikor a rendszert
hatástalanítják.
14 Átjelz hiba
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható
digitális modemnek nem sikerül jelentést küldenie a
riasztás felügyeleti központba (három tárcsázási kísérlet
67

Programming the Control Panel
után), és akkor áll helyre, amikor a digitális modemnek
legközelebb sikerül jelentést küldenie a felügyeleti
központba.
15 Átjelz sikeres
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható
digitális modem sikeresen jelentést küld a felügyeleti
központba, és akkor áll helyre, amikor a digitális modem
legközelebb m ködtet jelzést kap.
16 Átjelz aktív
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a bedugható
digitális modem m ködtet jelzést kap, és helyreáll,
amikor a digitális modem leáll.
17 Fel és letöltés reteszelése
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor helytelen telephely
részletekkel kísérelnek meg háromnál többször fel- és
letöltést, és egy érvényes felhasználói kód beírása után
négy órával áll helyre.
18 Fel- és letöltés hívás aktív
Ez a kimeneti típus aktiválódik, a fel- és letöltés
elkezdésekor, és a fel- és letöltés befejezésekor áll helyre.
19 Fel és letöltés engedélyezve
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor engedélyezve van a
fel- és letöltés / telepít engedélyezés és helyreáll, amikor
a fel- és letöltés / engedélyezés le van tiltva (a részleteket
nézze meg a 118. oldalon).
20 Ellen rzött riasztás
Amennyiben a rendszer már riasztási állapotban van, ez a
kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy másik zóna
aktiválódik (a kiválasztott területen), és akkor áll helyre,
amikor a riasztást törlik.

Terület kimeneti csoport
Mindegyik
kimeneti
típushoz
bármennyi
terület
hozzárendelhet . Válasszon egy kimeneti típust a
következ lehet ségek közül:
00 Riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor betörés riasztás
történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor
a betörés riasztást törlik.
01 Els r riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy els
rként
programozott zóna betörés riasztást okoz a kiválasztott
területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.
02 Második r riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy második rként
programozott zóna betörés riasztást okoz a kiválasztott
területen, és akkor áll helyre, amikor törlik a riasztást.
03 Belépési riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy els vagy
második belépési / kilépési típusúként programozott zóna
betörés riasztást okoz a területen, és akkor áll helyre,
amikor a riasztást törlik.
04 Ellen rzött riasztás
Amennyiben a kiválasztott terület már riasztás állapotban
van, ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy második
zónát aktiválnak (a kiválasztott területen) és akkor áll
helyre, amikor a riasztást törlik.
05 Hangos 24 órás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás hangos
típusra programozott zóna bels riasztást, vagy betörés
riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre,
amikor a riasztást törlik.
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06 Csendes 24 órás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás
csendes típusra programozott zóna csendes riasztást,
vagy betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és
akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.
07 24 órás gáz
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás gáz
típusra programozott zóna csendes riasztást, vagy betörés
riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre,
amikor a riasztást törlik.
08 Pánik riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor bármelyik pánik
riasztás típus pánik riasztást okoz a kiválasztott területen
(azaz hangos pánik, csendes pánik, vagy csendes
riasztás), és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.
09 Csendes pánik
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy csendes
pánikjelzésre programozott zóna vagy egy billenty zet
pánikjelzés (1 és 3) csendes pánik riasztást okoz a
kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást
törlik.
10 Csendes riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy csendes
riasztás hozzárendelés felhasználói kód csendes pánik
riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll helyre,
amikor a riasztást törlik.
11 T z riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy t z riasztásra
programozott zóna, vagy egy billenty zet t z riasztás (4 és
6) t z riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll
helyre, amikor a riasztást törlik.
12 Ment
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy ment , vagy
egy billenty zet ment (7 és 9) típusúként programozott
zóna ment riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor
áll helyre, amikor a riasztást törlik.
13 Segélykér riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy segélykér ként
programozott zóna csendes riasztást okoz a kiválasztott
területen, és akkor áll helyre, amikor a riasztást törlik.
14 Szabotázs riasztás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy szabotázs
típusúként programozott zóna bels
riasztást, vagy
betörés riasztást okoz a kiválasztott területen, és akkor áll
helyre, amikor a riasztást törlik.
15 Riasztás leállítás
Amennyiben a kiválasztott terület riasztás állapotban van,
ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor beírnak egy
felhasználói kódot a riasztás törlésére a kiválasztott
területen, és 10 másodperc múlva áll helyre.
16 Kész
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen minden zóna zavartalan, és akkor áll helyre, ha a
kiválasztott területen megzavarják bármelyik zónát.
17 Belépési üzemmód
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
terület belépési üzemmódban van, és akkor áll helyre,
amikor a terület nincs belépési késleltetés üzemmódban.
18 2. belépési üzemmód
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
terület 2. belépési id zít je elindul, és akkor áll helyre,
amikor letelik a 2. belépési késleltetés id zít je.
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19 Kilépési üzemmód
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
terület a kilépési üzemmódban van, és akkor áll helyre,
amikor a terület nincs kilépési üzemmódban.

32 Érzékel törlés
Ez a kimeneti típus normál esetben aktív, és 5
másodpercre helyreáll, amikor a kiválasztott terület kilépési
üzemmódban van.

20 Belépési / kilépési üzemmód
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
terület belépési vagy kilépési üzemmódban van, és akkor
áll helyre, amikor a terület nincs a belépési vagy kilépési
üzemmódban.

33 Séta teszt aktív
Ez a kimeneti típus aktiválódik a séta teszt kiválasztásakor,
és helyreáll, amikor törlik a séta teszt eljárást.

21 Élesítve
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület
élesítve van, és akkor áll helyre, amikor a kiválasztott
terület hatástalanítva van.
22 Teljes élesítés
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület
teljes élesítés üzemmódban van, és akkor áll helyre,
amikor a kiválasztott területet hatástalanítják.
23 Részben élesítve
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület
részben élesítve van, és akkor áll helyre, amikor a
kiválasztott területet hatástalanítják.
24 Részélesítés
Ez a kimeneti típus aktiválódik a kiválasztott terület rész
élesítése közben és helyreáll a kiválasztott terület
élesítésekor.
25 Er ltetett élesítés
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen legalább egy zónának er ltetett kihagyás
hozzárendelése van, és akkor áll helyre, amikor a területen
nincs olyan zóna, amelyhez er ltetett kihagyás
hozzárendelés van.
26. Er ltetett élesítés
Ez a kimeneti típus aktiválódik a kiválasztott terület
er ltetett élesítésekor zavart zónákkal, és helyreáll, amikor
a zóna is helyreáll.
27. Élesítés sikertelen
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott terület
nem élesíthet , mivel egy zóna zavart, és helyreáll, amikor
beírnak egy érvényes felhasználói kódot.
28 Hangjelzés aktív
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor küls riasztás
történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor
a területet hatástalanítják, vagy letelik a hangjelzés hossz
id zítése.
29 Hangjelzés nem aktív
Ez a kimeneti típus helyreáll, amikor küls riasztás történik
a kiválasztott területen, és aktiválódik amikor a területet
hatástalanítják, vagy letelik a hangjelzés hossz id zítése.
30 Fényjelz
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen küls riasztás (vagy élesítés hiba) történik, és
akkor áll helyre, amikor a területet hatástalanítják (vagy
beírnak egy érvényes felhasználói kódot).
31 Érzékel öntartás
Ez a kimeneti típus aktiválódik 5 másodpercre, amikor a
kiválasztott terület kilépési üzemmódban van, majd ismét
aktiválódik a terület élesítésekor, és akkor áll helyre,
amikor
betörés
riasztás
történik,
vagy
amikor
hatástalanítják a kiválasztott területet.
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34 Zónák kihagyva
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen egy kihagyás hozzárendelés zónát a felhasználó
kihagy, és helyreáll, amikor a zóna is helyreáll.
35 24 órás zóna kihagyás
Ez a kimeneti típus aktiválódik, amikor egy 24 órás
hangos, vagy egy 24 órás csendes (kihagyás
hozzárendelés ) zónát kihagy a felhasználó, és helyreáll,
amikor a zóna is helyreáll.
36 Törlés szükséges
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
terület törlésére van szükség riasztást követ en, és akkor
áll vissza, amikor a riasztást törölték.
37 Ajtónyitás
Ez a kimeneti típus 4 másodpercre aktiválódik, amikor
ajtónyitás hozzárendelés felhasználói kódot írnak be a
kiválasztott területen.
38 Harang követés
Ez a kimeneti típus 2 másodpercre aktiválódik, amikor a
kiválasztott területen egy harang hozzárendelés zónát
aktiválnak.
39 Harang engedélyezve
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen engedélyezve van a harang, és akkor áll vissza,
amikor a kiválasztott területen letiltják a harangot.
40 Kett s érintés zóna els érintése
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen egy kett s érintés hozzárendelés zónát el ször
zavarnak meg, és akkor áll vissza, amikor a zóna riasztást
okoz, vagy amikor letelik a kett s érintés késleltetés
id zítése.
41 Sugárpár els érintés
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen egy sugárpár hozzárendelés zónát el ször
aktiválnak, és akkor áll vissza, amikor egy másik sugárpár
hozzárendelés
zóna riasztást okoz, vagy letelik a
sugárpár id .
42 Tesztelés
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen egy teszt hozzárendelés
zónát tesztre
kapcsolnak, és akkor áll vissza, amikor letelik a teszt
tanulási id .
43 Teszt hiba
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
területen egy teszt hozzárendelés zónát teszt üzembe
kapcsolnak (és hibát jelez), és akkor áll vissza, amikor
beírják a telepít i kódot, vagy letelik a teszt tanulási id .
44 Bels riasztás
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor bels riasztás
történik a kiválasztott területen, és akkor áll helyre, amikor
a riasztást törlik.
45 Automatikus élesítés
Ez a kimeneti típus a kiválasztott terület automatikus
élesítésekor aktiválódik, és a kiválasztott terület
hatástanításakor áll helyre.
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46 Id zített élesítés
Ez a kimeneti típus 5 percre élesít dik, miel tt a
kiválasztott területet egy vezérl id zít élesítené.

Vezérlő időzítő kimeneti csoport

47 Els kód beírva
Ez a kimeneti típus 30 másodpercre aktiválódik, amikor
kett s kód hozzárendelés felhasználói kódot írnak be a
kiválasztott területen.

Vezérl id zít
Ezek a kimenet típusok akkor aktiválódnak, amikor az
érintett vezérl id zít bekapcsol, és akkor állnak helyre,
amikor az id zít kikapcsol.

48 Második kód beírva
Ez a kimeneti típus 30 másodpercre aktiválódik, amikor
kett kett s kód hozzárendelés felhasználói kódot írnak
be a kiválasztott területen.
49 Terület lezárva
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor egy
biztonsági kulcs típusú zónát használnak a billenty zetek
reteszelésre, és akkor áll vissza, amikor a billenty zet
reteszelését feloldják.

Zóna kimeneti csoport
Bármelyik zóna hozzárendelhet minden egyes kimeneti
típushoz. Válasszon ki egy zóna számot 1-88-ig (Premier
888), illetve 1-168 (Premier 8168) majd válassza ki a
kimenet típust a következ lehet ségek közül:
Követés
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zónát megzavarják, és akkor áll vissza, amikor a zóna
helyreállt. Ez a kimenet akkor is m ködik, ha a zóna
élesítve van, és akkor is, ha hatástalanítva.
Élesített követés
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zónát megzavarják, és akkor áll helyre, amikor a zóna
helyreállt. Ez a kimenet csak akkor m ködik, ha a zóna
élesítve van.
Riasztás
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zóna riasztást okoz, és akkor áll helyre, amikor a riasztást
törölték. Ez a kimenet csak akkor m ködik, ha élesítve van
a zóna.
Szabotázs
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zóna szabotázs riasztást okoz, és akkor áll helyre, amikor a
szabotázst törölték. Ez a kimenet akkor is m ködik, ha a
zóna élesítve van, és akkor is, ha hatástalanítva.
Teszt hiba
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zónát teszt üzemmódba kapcsolták (és hibás), és akkor
állítódik helyre, amikor a telepít törli a teszt hibákat. Ez a
kimenet csak akkor is m ködik, ha élesítve van a zóna.
Kihagyva
Ez a kimeneti típus akkor aktiválódik, amikor a kiválasztott
zónát kihagyják, és akkor áll helyre, amikor a zóna újra
engedélyezve van.

Felhasználói kimenet csoport
Ehhez
kimenet
típushoz
bármelyik
felhasználó
hozzárendelhet . Válasszon ki egy felhasználó számot 150-ig (Premier 888), illetve 1-99-ig (Premier8168).

Válasszon ki egy vezérl id zít t 1-8-ig

PC vezérlés kimenet csoport
Válasszon ki egy pc vezérlést 1-8-ig.
PC kimenet
Ezek a kimenet típusok a táv-letölt
számítógép
használatával aktiválhatók és állíthatók vissza.

Kimenet hozzárendelések
Ha egy hozzárendelést kijelöl egy kimenet számára, azzal
megváltoztatja a kimenet m ködését. A következ
hozzárendelések jelölhet k ki a felsorolt bármelyik
típushoz.
Válassza ki a hozzárendeléseket az 1-8 gomb
megnyomásával. (A kijelz n egy bet azt jelenti, hogy a
hozzárendelés ki van választva. A kijelz n a * azt jelzi,
hogy a hozzárendelés nincs kiválasztva.)
U – felhasználó teszt
A kimenet aktiválódni fog, amikor a felhasználó végrehajt
egy felhasználói tesztet (a részleteket nézze meg a 117.
oldalon).
I – fordított
A kimenet fordított m ködés (az olyan kimenet, amely 0
V-ot kapcsol aktív állapotban, olyanná válik, amely 12 V-ot
kapcsol be, amikor aktív).
L – öntartó
Ha ezt aktiválják, a kimenet így is marad, amíg be nem
írnak egy érvényes felhasználói kódot.
1 – Az els impulzus periódust használja
Ha aktiválják, akkor a kimenet az els impulzus periódus
id zít id tartamáig bekapcsolva marad (a részleteket
nézze meg a 45. oldalon).
2 – A második impulzus periódus használata
Ha aktiválják, akkor a kimenet a második impulzus
periódus id zít n beállított
id tartamig marad
bekapcsolva (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).
3 – Harmadik impulzus periódus használata
Ha aktiválják, akkor a kimenet a harmadik impulzus
periódus id zít n beállított id tartamig marad bekapcsolva
(a részleteket nézze meg a 45. oldalon).
T – Csak az els vezérl id zít vel aktív
A kimenet csak akkor m ködik, ha be van kapcsolva az
els vezérl id zít (a részleteket nézze meg a 51.
oldalon).
R – Véletlen
A kimenet véletlenszer en aktiválódik. Beprogramozható a
minimális bekapcsolási id és a maximális bekapcsolási
id is (a részleteket nézze meg a 45. oldalon).

Felhasználói kód beírva
Ez a kimeneti típus 5 másodpercre aktiválódik, amikor
beírták a kiválasztott felhasználói kódot.
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A rendszer kimenetek beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 6 gomb megnyomásával válassza ki a központ
kimeneteket, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

N

Programming the Control Panel
A 0 gomb megnyomásával kiválaszt, illetve
töröl minden területet.
Az A gomb megnyomásával az A-H és az
I-P területek között váltogat (csak a
Premier 8168 esetén).

Válassza ki a kívánt kimenetet a megfelel
gomb megnyomásával, vagy keresse meg
a U gomb használatával, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadásához.

0 = Központ kimenetek
1 = Átjelz kimenetek
2 = Átjelz csatornák
3 = RedCARE csatornák
4 = Billenty zet kimenetek
5 = B vít kimenetek
3.

Írja be a kimenet számot és a kijelz a pillanatnyi
kimenet típust fogja mutatni.

N

A b vít , vagy billenty zet kimenetek
programozásakor az 1 - 8 gomb
használatával válassza ki a b vít t, és a 0
gombbal válasza ki a hálózatot.
A U nyíl gomb használatával válassza ki a
kimenet számát.

4.

A kimenettípus megváltoztatásához nyomja meg
a NO gombot.

N

N
N

A
megfelel
gomb
megnyomásával
válassza ki a kimeneti csoportot, vagy
használja a U gombot a kereséshez, majd
nyomja meg a
YES gombot az
elfogadáshoz.

0 = Tartalék
1 = Rendszer típus
2 = Terület típus
3 = Zóna típus
4 = Felhasználó típus
5 = Vezérl id zít
6 = PC vezérlés
A rendszer kimenetek programozásakor
írja be a 62-63. oldalon látható listából a
kimenet típus számot, vagy használja a U
gombot a kereséshez, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.
Terület kimenetek programozásakor írja be
a kimenet típusát a 63-65. oldalon látható
listából, vagy használja a U gombot a
kereséshez, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.
Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki,
illetve tiltsa le a kívánt területeket, majd
nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
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N

A zóna kimenetek programozásakor írja be
a zóna számot, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.
Válassza ki a kimenet típust a megfelel
gomb megnyomásával, vagy használja a U
gombot a kereséshez, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

0 = Követés
1 = Élesített követés
2 = Riasztás
3 = Szabotázs
4 = Teszt hiba
5 = Kihagyva

N
N
N
5.

A
felhasználói
kimenetek
programozásakor írja be a felhasználó
számot, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.
A

vezérl

id zít

kimenetek

programozásakor használja az 1 - 8
gombot a kívánt id zít kiválasztásához,
majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
A pc vezérl kimenetek programozásakor
használja az 1 - 8 gombot a kívánt pc
vezérlés kiválasztásához, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

Szükség esetén nyomja meg a YES gombot a
kimenet hozzárendelések kiválasztásához.

N

A
megfelel
gomb
megnyomásával
válassza
ki,
illetve
törölje
a
hozzárendeléseket, majd nyomja meg a
YES
gombot
az
elfogadáshoz
(a
hozzárendelés típusokat nézze meg 65.
oldalon).

1=U
2=I
3=L
4=1
5=2
6=3
7=T

(felhasználó teszt User Test)
(fordított Inverted)
(öntartó Latching)
(1. imp. periódus használata)
(2. imp. periódus használata)
(3. imp. periódus használata)

(csak az 1. vezérl id zít vel
együtt aktív)

8=R
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(véletlen)

6.

A kijelez az új kimeneti típust mutatja.

7.

A többi kimeneti típushoz ismételje meg az
eljárást a 3. lépést l.

8.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
kimenet programozásból.
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6 mno

Yes

1

Use keys 1 - 8 to select an
output type or use the
SCROLL key to search
e.g. 1 = Digi Outputs

Yes

Enter Output Number e.g. 3
3 def
Use keys 1 - 8 to select an
attribute or use the SCROLL key
to search e.g. 3 = Latching

Press YES to edit
the attributes

3 def

Yes

Yes

No

Press YES to edit
the selected option

INS176

0 _

Yes

1

Yes

Enter Output
Type e.g. 11

Yes

2 abc

Yes

Enter Output
Type e.g. 06

Yes

Use keys 1 - 8 to
select an area, use
the AREA key to
toggle between
areas A to H and
I to P ( 8168 only)

3 def

Yes

Enter Zone
Number e.g. 011

Yes

Enter Zone Type
e.g. 2 (alarm)

4 ghi

Yes

Enter User Code
Number e.g. 016

Yes

5 jkl

Yes

Enter Timer
Number e.g. 7

Yes

6 mno

Yes

Enter PC Control
Number e.g. 4

Yes

Yes

Yes
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A Com300 tesztelése

Fel- és letöltés / átjelző opciók
Ez a rész a bedugaszolható digitális modemek (COM300,
COM2400 és COMISDN) programozását és lehet ségeit
írja le.
A COM300 egy többformátumú digitális kommunikátor és
300 baud sebesség digitális modem, a COM2400 egy
többformátumú digitális kommunikátor és 2400 baud
sebesség
modem szabványos analóg telefonos
vonalakhoz. A ComISDN egy többformátumú digitális
kommunikátor és 300 baud sebesség digitális modem
ISDN telefonvonalakhoz.
Ezek a készülékek arra használhatók, hogy lejelentsék a
rendszer eseményeket egy felügyeleti központba
(gyorsformátum, Contact ID, vagy SIA II. szint
használatával) illetve, hogy fel-, vagy letöltse a riasztó
központ információkat a VINTEX UDL szoftver és egy
számítógép segítségével.

Ez az opció lehet vé teszi a bedugható COM300, vagy
COM2400 digitális modem tesztelését.
™

A digitális modem teszteléséhez hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a fel- és
letöltés / átjelz opciók tételt, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

3.

Az 1 gomb megnyomásával válassza ki a
digitális modem tesztelést, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

N

Átjelző törlés
Ezt az opciót kell használni, amikor a COM300, vagy
COM2400 digitális modemet a riasztó központba
bedugják, vagy kiszedik.
™

A digitális modem
következ ket:

törléséhez

hajtsa

végre

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 7gomb megnyomásával válassza ki a fel- és
letöltés / átjelz opciók tételt, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb megnyomásával válassza ki az átjelz
törlést, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

N
4.

A digitális modem törléséhez nyomja meg a
YES gombot, és ekkor nyugtázó hang lesz
hallható.

5.

1

gombot a teszthívás

elküldéséhez, illetve a 2 gombot a távoli
letölt számítógép felhívásához.

Amikor kész, nyomja meg a N gombot.

N

a

1.

3.

4.

Nyomja meg az

A MENÜ gomb megnyomásakor minden
aktív csatorna törl dik.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a
COM300 teszteléséb l.

7 pqrs

Yes

1

A menü gomb megnyomásával lépjen ki az
átjelz törlésb l.
Yes

1

7 pqrs

Press 1 to send a test call
or 2 to call remote computer
e.g. 1 = Test Call

Yes

Yes

Press RESET to reset the
digimodem - a confimation
tone will be heard

Menu
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Hívás várakoztatás beállítása
Ha engedélyezve van a telefonvonalon a hívás
várakoztatás, akkor szükség lehet arra, hogy a központ
el ször egy speciális számot hívjon fel a hívás várakoztatás
kikapcsolásához (ezt a számot fel kell hívni, miel tt a
digitális modem tárcsázhatna). A hívás várakoztatás szám
24 számjegy hosszúságú lehet.

N
•
•
•
™

A bedugható digitális modem három riasztási felügyeleti
központ információ készlettel látható el. Mindegyik készlet

A hívásvárakoztatás törlés opciót is engedélyezni
kell (a részleteket nézze meg a 74. oldalon).

Amikor beírja a telefonszámot, a következ
gombokat lehet használni:

•

Átjelző programozás

7 pqrs

különleges
Yes

O ¼ Egy csillagot ír be
C # Egy kett s keresztet ír be
P, Egy vessz t ír be (3 másodperc szünet)
A W Egy W bet t ír be (10 másodperc szünet)

2 abc

Yes

A hívás várakoztatás beállításához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a fel- és
letöltés / átjelz opciók tételt, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

3.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a hívás
várakoztatás beállítást, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

A billenty zettel írja be a hívás
várakoztatási számot, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

n majd y = Kijelz törlés
0 - 9 = Számok 0-9-ig
O=¼
C=#
P = , (3 másodperces szünet)
A = W (10 másodperces szünet)
4.

A menü gomb megnyomásával lépjen ki a hívás
várakoztatás beállításból.

????

Use keys 0 - 9 to
enter numbers,
Omit = *, Chime = #
Part = 3 second Pause
Area = 10 Second Pause

Yes

a következ opciókat tartalmazza:
Protokoll
Ez a jelentési protokoll, amelyet a riasztás felügyeleti
központ felé történ kommunikációkhoz használunk. A
következ négy protokollt támogatja a központ:

•

Gyors formátum: A riasztó központ a gyors formátum
használatával küldi el a jelentést. Ennek az opciónak a
kiválasztásakor a jelentési csatornákat is be kell
programozni (lásd alább).

•

Contact ID: A riasztó központ a Contact ID
használatával küld jelentést. Ha ez az opció van
kiválasztva, akkor a jelentési területeket is be kell
programozni (lásd alább).

•

SIA Level II: A riasztóközpont a SIA II. szint
használatával küld jelentést.

•

EasyCom személyhívó: A riasztó központ egy
EASYCOM típusú személyhívóra küldi el a jelentését.

Els dleges telefonszám
Ez az els riasztási felügyeleti központ telefonszám,
amelyet a digitális modem fel fog hívni. Mindegyik
telefonszám 24 számjegy hosszúságú lehet.
Másodlagos telefonszám
Ez a második riasztási felügyeleti központ telefonszám,
amelyet a digitális modem fel fog hívni. Mindegyik
telefonszám 24 számjegy hosszúságú lehet.
Ügyfélszám
Ezt az ügyfélszámot fogja lejelenteni a készülék a riasztás
felügyeleti központba. Mindegyik ügyfélszám 6 számjegy
hosszúságú lehet.

N
INS176

Mindegyik területnek is lehet saját külön
ügyfélszáma (a részleteket nézze meg a 78.
oldalon).
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Tárcsázási kísérletek száma
Ennyiszer fog kísérletet tenni a digitális modem a riasztás
felügyeleti központ, vagy a személyhívó tárcsázására.

N

A tárcsázási kísérletek száma 9-re van korlátozva, ha
ezt az értéket 0-ra állítják, akkor a digitális modem
sohasem küld ki hívás.
A következ opció csak akkor látható a kijelz n, ha
gyors formátum protokoll van kiválasztva.

Jelentés bekacsolva
Ez az opció határozza meg, hogy mely csatornák
legyenek lejelentve a kiválasztott riasztás felügyeleti
központba.
Helyreállás bekapcsolva
Ez az opció azt határozza meg, hogy mely csatornák
küldjenek helyreállás jelentést a kiválasztott riasztás felügyeleti
központba.
Nyitás / zárás bekapcsolva
Ez az opció azt határozza meg, hogy mely csatornák jelentsék
le a nyitásokat, zárásokat, a kiválasztott riasztás felügyeleti
központba.

A következ opció csak akkor jelenik meg a kijelz n,
ha Contact ID, SIA II. szint vagy EasyCom
személyhívó protokoll van kiválasztva
Jelentések
Ez az opció határozza meg, hogy mely események jelentése
legyen elküldve a riasztás felügyeleti központba. Contact ID
vagy SIA II. szint használata esetén a következ opciók
lehetségesek:
Pr – Els ségi riasztás és törlés események lejelentése
A rendszer lejelenti az els ségi riasztás és a riasztás
eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.
Al – Normál riasztás és törlés események lejelentése
A rendszer lejelenti a riasztási és törlés eseményeket a
kiválasztott riasztás felügyeleti központba.
Op – Nyitás és zárás események jelentése
A rendszer lejelenti a nyitási és zárási eseményeket a
kiválasztott riasztás felügyeleti központba.
Om – Kihagyás és visszaállítás események jelentése
A rendszer lejelenti a zóna kihagyás és visszaállítás
eseményeket a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.
Ma – Karbantartás riasztás események jelentése
A rendszer lejelenti a karbantartás riasztási eseményeket
a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

A következ opció csak akkor látható a kijelz n, ha
Contact ID vagy SIA II. szint protokoll van kiválasztva.

Ta – Szabotázs riasztás események jelentése
A rendszer lejelenti a szabotázs riasztási eseményeket a
kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

Jelentési területek
Ez az opció határozza meg, hogy mely területek küldenek
jelentést az eseményekr l a kiválasztott riasztás
felügyeleti központba.

Tc – Teszthívás események jelentése
A rendszer lejelenti a teszt hívási eseményeket a
kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

A következ opció csak akkor látható a kijelz n, ha
gyors formátum, Contact ID vagy SIA II. szint protokoll
van kiválasztva

™

Konfiguráció
Ez az opció határozza meg, hogy mely területek küldenek
jelentést a riasztás felügyeleti központba, SIA I. szint vagy
II. szint használata esetén. A következ
opciók
lehetségesek:

Re – Helyreállás események jelentése
A rendszer lejelenti helyreállás eseményeket a kiválasztott
riasztás felügyeleti központba.
Átjelz programozásához hajtsa végre a következ ket:
5.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

6.

Válassza ki a fel- és letöltés / átjelz opciókat a

7 gomb megnyomásával, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

AA – Terület ügyfél
A rendszer a terület ügyfél számok használatával küldi el
az esemény jelentéseket a kiválasztott riasztás felügyeleti
központba.

7.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki az átjelz
programozást, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.

SI – SIA I. szint
A rendszer SIA I. szint használatával küldi el a jelentéseket
a kiválasztott riasztás felügyeleti központba.

8.

Az 1 - 3 gomb használatával válassza ki a kívánt
riasztás felügyeleti központ vev t.

9.

Nyomja meg a NO gombot, a kiválasztott vev
jelentési protokolljának beállításához.

N
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Válassza ki a kívánt protokollt a megfelel
gomb megnyomásával, vagy használja a U
gombot a kereséshez, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.
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0 = letiltva
1 = gyors formátum
2 = Contact ID
3 = SIA II. szint
4 = személyhívó

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.
15. Válassza ki a helyreállás bekapcsolva
csatornákat a kiválasztott vev höz a YES gomb
megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja
meg a NO gombot.

10. Válassza ki az els dleges telefonszámot a
kiválasztott
vev höz
a
YES
gomb
megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a
NO gombot.

N

A billenty zet használatával írja be a
telefonszámot, vagy nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

n majd y = kijelz törlés
0 - 9 = számok 0-t l 9-ig
O=¼
C=#
P = , (3 másodperces szünet)
A = W (10 másodperces szünet)

Ismételje meg a 6. lépést a másodlagos
telefonszámhoz.

A billenty zet használatával írja be a
tárcsázási kísérletek számát, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

14. A YES gomb megnyomásával válassza ki a
jelentés bekapcsolva csatornákat a kiválasztott
vev höz, a szerkesztéshez nyomja meg a NO
gombot.

N
INS176

Ez az opció csak a
protokollnál használható.

gyors

gyors

formátum

Ez az opció csak a Contact ID, SIA II. szint és
az EasyCom személyhívó protokollok esetén
használható.
Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz
A 0 gomb megnyomásával kiválaszt vagy
töröl minden területet.
Az A gomb megnyomásával az A-H és az
I-P területek között váltogat (csak a
Premier 8168 esetén).

18. Válassza ki jelentési opciókat a kiválasztott
vev höz a YES gomb megnyomásával, majd a
szerkesztéshez nyomja meg a NO gombot.

N

Ez a szám 9-re van korlátozva. Ha ezt az
értéket 0-ra állítja, akkor a digitális modem
sohasem küld ki hívást.
Ez csak az események jelentésével
kapcsolatban befolyásolja az átjelz t, és
semmilyen más módon nincs hatással a
modem m ködésére.

Ez az opció csak a
protokollnál használható.

17. Válassza ki a jelentés területeket a kiválasztott
vev höz a YES gomb megnyomásával, majd a
szerkesztéshez nyomja meg a NO gombot.

n majd y = kijelz törlés
0 - 9 = számok 0-t l 9-ig

N

formátum

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

Az ügyfél szám beírásához használja a
billenty zetet, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

13. Válassza ki a tárcsázási kísérletek számát a
kiválasztott
vev höz
a
YES
gomb
megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a
No gombot.

gyors

16. Válassza ki a nyitás / zárás bekapcsolva
csatornákat a kiválasztott vev höz a YES gomb
megnyomásával, majd a szerkesztéshez nyomja
meg a NO gombot.

12. Válassza ki az ügyfélszámot a kiválasztott
vev höz a YES gomb megnyomásával, a
szerkesztéshez nyomja meg a NO gombot.

N

Ez az opció csak a
protokollnál használható.

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt csatornákat, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

N

11. Válassza ki az másodlagos telefonszámot a
kiválasztott
vev höz
a
YES
gomb
megnyomásával, a szerkesztéshez nyomja meg a
No gombot.

N

N

Ez az opció csak a Contact ID, SIA II. szint és
az EasyCom személyhívó protokollok esetén
használható.
Az U gomb használatával válasszon ki egy
jelentési opciót, az opció megváltoztatásához
nyomja meg a NO gombot, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

19. Válassza ki konfigurációs opciókat kiválasztott
vev höz a YES gomb megnyomásával, a
szerkesztéshez nyomja meg a No gombot.

N

Ez az opció csak a gyors formátum, Contact
ID, és SIA II. szint személyhívó protokollok
esetén használható.

formátum
77
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Használja a U gombot egy konfigurációs
opció
kiválasztásához,
az
opció
megváltoztatásához nyomja meg a NO
gombot, majd nyomja meg a YES gombot
az elfogadáshoz.
20. Ismételje meg az eljárást a 4. lépést l, a többi
riasztás felügyeleti központ vev beállításához.
21. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki az
átjelz programozásból.
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7 pqr

Yes

3 def

Yes

Start
Select the required Alarm
Receiving Centre ‘Set’
e.g. 2 = ‘Set’ 2

2 abc

Press NO to select
the protocol

Use keys 0 - 4 to
select a protocol or use
the SCROLL key to search

No

2 abc
Yes

Yes

Press NO to edit
the Primary
telephone number

Use keys 0 - 9 to enter
the telephone number
Omit = *, Chime = #
Part = 3 second Pause
Area = 10 Second Pause

No

????
Yes

Press NO to edit
the Secondary
telephone number

Use keys 0 - 9 to enter
the telephone number
Omit = *, Chime = #
Part = 3 second Pause
Area = 10 Second Pause

No

????
Yes

Yes

Press NO to edit the
account number or press
AREA to edit the area
account numbers

Use keys 0 - 9 to enter
the account number
e.g. 1234 = Account 1234

No

????
Yes

Yes

Press NO to edit
the number of
dialling attempts

Enter the number
of dialling attempts
e.g. 3 = 3 attempts

No

3 def
Yes

Yes
Please refer to next page
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From previous page if
Fast Format protocol is selected
Press NO to edit
the reporting
channels

Use keys 1 - 8 to select
the Reporting channels
e.g. 2 & 3 = channels 2, 3

No

2, 3
Yes

Yes

Press NO to edit
the reporting
channels

Use keys 1 - 8 to select
the Restoring channels
e.g. 2 & 3 = channels 2, 3

No

2, 3
Yes

Yes

Press NO to edit
the Open/Close
channels

Use keys 1 - 8 to select
the Open/Close channels
e.g. 2 & 3 = channels 2, 3

No

4 ghi
Yes

Yes

Press NO to
edit the
reports options

Press NO to
change the
reports option

No

No
Yes

Yes
Back to the start

From previous page if Contact ID,
SIA Level II or EasyCom Pager
protocols are selected

Yes

Press NO to
edit the
report areas
No

Use keys 1 - 8 to select
the Report areas
e.g. 1 = area A
1
Yes

Yes

Press NO to
edit the
reports options

Use the SCROLL key to select
the required Reports option

No

Press NO to
change the
reports option
No
Yes

Yes

Press NO to
edit the
reports options
No

Use the SCROLL key to select
the required Reports option

Press NO to
change the
reports option
No
Yes

Yes
Back to the start
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Átjelző opciók
Hatféle opció létezik, amelyek a bedugható átjelz modem
m ködését vezérlik.
1 – Átjelz letiltva (alapbeállítás)
A bedugható digitális modemnek nem küld jelentést
semelyik rendszer eseményr l a riasztás felügyeleti
központba.
Átjelz engedélyezve
A bedugható digitális modem minden rendszer
eseményt lejelent a riasztás felügyeleti központba.
2 – Hangkódos tárcsázás (alapbeállítás)
A bedugható digitális modem mindig a hangkódos
tárcsázás használatával hívja a telefonszámokat (nézze
meg a 3. átjelz opciót).
Impulzus tárcsázás
A bedugható digitális modem mindig impulzus
tárcsázás használatával hívja a telefonszámokat.
3 – Mindig hangkód
A bedugható digitális modem mindig a hangkódos
tárcsázás segítségével hívja a telefonszámokat (nézze
meg a 3. átjelz opciót).
3 után impulzus (alapbeállítás)
A bedugható digitális modem mindig a hangkódos
tárcsázás használatával hívja a számokat, azonban ha a
digitális modemnek egymás után háromszor nem sikerül
felhívnia a számot, akkor a többi kísérletre átkapcsol
impulzus tárcsázásba.
4 – Várakozás tárcsahangra (alapbeállítás)
A bedugható digitális modem vár a tárcsahangra,
miel tt felhívna egy számot.
Vak tárcsázás
A bedugható digitális modem nem figyeli a
tárcsahangot, miel tt felhívna egy tárcsahangot.
5 – Hívás várakoztatás kikapcsolva (alapbeállítás)
A bedugható digitális modem nem hívja a hívás
várakoztatás beállítás telefonszámot.
Hívás várakoztatás bekapcsolva
A bedugható digitális modem felhívja a hívás
várakoztatás beállítás telefonszámot, miel tt felhívna
egy telefonszámot (a részleteket nézze meg a 69.
oldalon).

kereséshez. Az opció megváltoz-tatásához
nyomja meg a NO gombot.
5.

A többi opcióhoz ismételje meg az eljárást 4.
lépést l.

6.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki az
átjelz opciókból.

7 pqrs

Yes

4 ghi

Yes

2 def

No

Enter an option
number or use the
SCROLL key to search
e.g. 2 = dialling mode

Press NO to change
the Digi option

Yes

6 – Minden szám hívása (alapbeállítás)
A digitális modem nem áll le, amíg nyugtázást nem kap
az összes beprogramozott telefonszámról.
Bármelyik szám hívása
A digitális modem leáll, amint nyugtázást kap bármelyik
beprogramozott telefonszámról.
™

Az átjelz opciók beprogramozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról,
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és
letöltés/átjelz opciókat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

A 4 gomb megnyomásával válassza ki az átjelz
opciókat, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

4.

INS176
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hogy

programozási

A 0-7 gomb használatával válassza ki a kívánt
opciót, vagy használja a U gombot a
81

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Programming the Control Panel

Fel-, és letöltés opciók
A rendszernek a következ letöltés opciói vannak:
1. letöltés visszahívási szám
Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-,
és letölt számítógép az 1. visszahívási számot kéri.
2. letöltési visszahívási szám
Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-,
és letölt számítógép a 2. visszahívási számot kéri.

3 – Hívás leállítás kikapcsolva (alapbeállítás)
A modem azonnal válaszol a bejöv hívásokra.
Hívás leállítás bekapcsolva
A modem a következ k szerint válaszol a bejöv
hívásokra:
• A modemnek egy vagy több csengetést kell
érzékelnie, majd a csengetésnek 5 másodpercen
beül le kell állnia.

3. letöltés visszahívási szám
Ezt a telefonszámot hívja fel a modem, amikor a távoli fel-,
és letölt számítógép a 3. visszahívási számot kéri.
Fel-, és letölt jelszó:
Amikor a távoli letölt számítógép felhívja a rendszert, a
riasztó központ összehasonlítja a számítógép által elküldött
fel-, és letölt jelszót, a riasztó központban tárolt fel-, és
letölt jelszóval.

N

Ha egyeznek a jelszók, akkor hozzá lehet férni a
riasztó központhoz, ha nem egyeznek, akkor a
hozzáférést megtagadja.
Amennyiben a jelentés során háromnál több kísérlet
történik hibás jelszóval, akkor a modem reteszel dik
4 órára vagy amíg be nem írnak egy felhasználói
kódot.
Az ennél az opciónál beprogramozott fel-, és letölt
jelszót be kell programozni a távoli letölt
számítógép ügyfél adataihoz is. Ez a jelszó 16
karakter hosszú lehet. (számok és bet k).

Fel-, és letölt opciók
A következ fel-, és letöltési opciók használhatók:
1 – Felügyelet nélküli letöltés (alapbeállítás)
A rendszer lehet vé teszi a távoli letölt számítógép
hozzáférését, felhasználói feljogosítás nélkül.
Letöltés felügyelettel
A rendszer csak akkor teszi lehet vé a távoli letölt
számítógép hozzáférését, ha ezt engedélyezi egy
felhasználó (a részleteket nézze meg a 118. oldalon).
2 – Automatikus visszahívás (alapbeállítás)
A rendszer használni fogja a visszahívás lehet séget,
amely a következ képpen m ködik:
• A távoli letölt számítógép felhívja a riasztó
központot és létrehozza kapcsolatot.

•

•

A központ ellen rzi a fel-, és letölt jelszót, és a
távoli letölt
számítógép arra utasítja riasztó
központot, hogy hívja vissza a három visszahívási
telefonszám valamelyikének használatával.
A riasztó központ elbont, és felhívja a kért számot,
majd újra létrehozza a kapcsolatot a távoli letölt
számítógéppel.

•

Amikor a csengetés leáll, a riasztó központ elindít
egy 30 másodperces késleltetés id zít t.

•

Amennyiben a modem csengetést érzékel, miel tt
letelne az id zítés, akkor azonnal fog válaszolni.

4 – Letöltés bármikor (alapbeállítás)
A riasztó központ bármikor lehet vé teszi a letöltési
hozzáférést.
Letöltés élesítve
A riasztó központ nem teszi lehet vé a letöltést,
hozzáférést, amikor a rendszer élesítve van (lásd: 5.
fel-, és letöltési opció).
5 – Teljesen élesítve (alapbeállítás)
A riasztó központ nem teszi lehet vé a letöltési
hozzáférést, amikor minden terület élesítve van.
Bármelyik terület élesítve
A riasztó központ nem teszi lehet vé a letöltési
hozzáférést, amikor egy vagy több terület élesítve van.
6 – Letöltés billenty zet OK (alapbeállítás)
A riasztó központhoz hozzá lehet férni, a Wintex UDL
szoftver
„On-line”
billenty zet
lehet ségének
használatával.
Letöltés billenty zet nem OK
A riasztó központhoz nem lehet hozzáférni a Wintex
UDL szoftver „On-line” billenty zet lehet ségének
használatával.
Szükséges csengetések
Ez a számláló vezérli a csengetések számát, amire a
modemnek szüksége van, miel tt válaszolna a hívásra
(alapbeállítás = 003).
Fel-, és letöltés tárcsázási kísérletek
Ha megkezd dött egy visszahívás, akkor ez az opció
vezérli, hogy hányszor próbálja meg felhívni a modem a
távoli
letölt
számítógépet,
miel tt
abbahagyná
(alapbeállítás = 003).

N

Írja be a tárcsázási kísérletek számát. Ez a szám 9-re
van korlátozva. Amennyiben ezt az értéket 0-ra állítják,
akkor a digitális modem sohasem tárcsáz.
Ez csak a letöltési hozzáférés szempontjából
befolyásolja a modemet, és a semmilyen más
módon nincs hatással a digitális modem
m ködésére.

Személyes visszahívás
A rendszer ekkor nem használja az automatikus visszahívás
lehet séget. A felhasználónak arra kell utasítania a riasztó
központot, hogy visszahívja a távoli letölt számítógépet. (a
részleteket nézze meg a 122. oldalon).
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A fel-, és letöltési opciók beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:
7.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

8.

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és
letöltés/átjelz opciókat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

9.

A 5gomb megnyomásával válassza ki a fel-, és
letöltés opciókat, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

10. Nyomja meg a NO gombot az 1. visszahívási
szám szerkesztéséhez.

N

A billenty zet használatával írja be a
telefonszámot, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

n majd y = kjelz törlés
0 - 9 = számok 0-tól 9-ig
O=¼
C=#
P = , (3 másodperces szünet)
A = W (10 másodperces szünet)
11. Válassza ki a 2. visszahívási számot a YES
gomb megnyomásával, a szerkesztéshez
nyomja meg a NO gombot.

N

Ismételje meg a 4. lépést a 2. visszahívási
számhoz.

12. Válassza ki a YES gomb megnyomásával a 3.
visszahívási számot, a szerkesztéshez nyomja
meg a NO gombot.

N

Ismételje meg a 4. lépést a 3. visszahívási
számhoz.

R = törlés visszafelé
C = szöveg másolás
P = szöveg beillesztés
O = gyorsszöveg
n = nagybet /kisbet , számok,

gyorsszöveg és kijelz törlés.

14. A YES gomb megnyomásával válassza ki a fel-,
és letöltési opciókat, a szerkesztéshez nyomja
meg a NO gombot.

N

A 0 - 7 gomb használatával válassza ki a
kívánt opciót, vagy használja a U gombot a
kereséshez. A opció megváltoztatásához
nyomja meg a NO gombot.

15. A YES gomb megnyomásával válassza ki a
szükséges csengetések száma tételt, a
szerkesztéshez nyomja meg a NO gombot.

N

Írja be a szükséges csengetések számát. A
0 hatására a központ azonnal válaszol a
bejöv hívásra.

16. A YES gomb megnyomásával válassza ki a fel-,
és letöltés tárcsázási kísérletek tételt, a
szerkesztéshez nyomja meg a NO gombot.

N

Írja be a tárcsázási kísérletek számát. Ez a
szám 9-re van korlátozva. Ha ezt a számot
0-ra állítja be, akkor a modem sohasem
tárcsáz.
Ez
csak
a
letöltési
hozzáférés
szempontjából befolyásolja a modemet,
és semmilyen más módon nincs hatással
a digitális modem m ködésére.

17. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a fel-, és
letöltés opció programozásából.

13. A YES gomb megnyomásával válassza ki a fel-,
és letöltési jelszó tételt, a szerkesztéshez
nyomja meg a NO gombot.

N

Ezt a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. A megfelel gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a karaktereket,
majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV 8
9=WXYZ9
0=0_
U = kurzor mozgatás
INS176
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7 pqr

Yes

5 jkl

Yes

Press NO to edit the
Call Back number

Use keys 0 - 9 to enter
the telephone number
Omit = *, Chime = #
Part = 3 second Pause
Area = 10 Second Pause

No

????
Yes

Yes

Follow Call Back No.1 Instructions
Yes

Follow Call Back No.1 Instructions
Yes

Press NO to edit the
UDL Password
No

Use keys 0 - 9 to program text the
same way that a mobile phone works

⌧

????

⌧
Yes

Yes

Press NO to
edit the
UDL Options

Enter an option number or
use the SCROLL key to search
e.g. 3 = Download access

Press NO to
change the
UDL Option

No

3 def

No
Yes

Yes

Press NO to
edit the
Rings required

Enter the number
of rings required
e.g. 3 = 6 rings

No

6 mno
Yes

Yes

Press NO to
edit the
Dialling Attempts

Enter the number
of dialling attempts
e.g. 3 = 3 attempts

No

3 def
Yes
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Terület ügyfelek
Gyors formátum, Contact ID vagy SIA protokoll használata
esetén mindegyik területnek saját külön ügyfélszáma lehet
az események azonosításához.
Ügyfélszám (I - P)
Ezt az ügyfél számot fogja lejelenteni a riasztó központ a
riasztás felügyeleti központba. Mindegyik ügyfélszám 6
számjegyb l állhat.

N
™

Ahhoz, hogy a riasztó központ használja területi
ügyfél számokat, engedélyezni kell a terület ügyfél
konfigurációs opciót (a részleteket nézze meg a 70.
oldalon).
A terület ügyfélszám programozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.
2.

Gy z djön meg arról,
üzemmód van kiválasztva.

hogy

7 pqrs

Yes

6 mno

Yes

programozási
Use the SCROLL key to
select the required area

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a fel- és
letöltés / átjelz opciókat, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.
No

3.

4.

A 6 gomb megnyomásával válassza ki a terület
ügyfeleket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
A U gombbal válassza ki a kívánt területet, nyomja
meg
a
NO
gombot
az
ügyfélszám
szerkesztéséhez, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

A billenty zeten
ügyfélszámot.

írja

be

a

????

Press NO to change
the Digi option

Use keys 0 - 9 to enter
the account number
e.g. 1234 = Account 1234

Yes

kívánt

n majd y = kijelz törlés
0 - 9 = számok 0-tól 9-ig
5.

INS176

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki terület
ügyfelek programozásából.
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Jelentési kódok
A Contact ID és SIA jelentési kódok teljesen konfigurálhatók, azonban ezek a kódok csakis a Wintex letölt
változtathatók meg.

szoftverrel

A következ táblázat az alapbeállítású kódokat mutatja a rendszer minden egyes eseményéhez:
Zóna esemény kódok
Az alapbeállítású zóna esemény kódok a következ k:
Szám

Zóna típus

00

1 belépési / kilépési

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

86

2. belépési/kilépési

1. r

2. r

24 órás hangos

24 órás csendes

Hangos pánikjelzés

Csendes pánikjelzés

T zriasztás

Ment

24 órás gázriasztás

Esemény

Jelentési csoport

Contact ID

SIA

riasztás

riasztás

134

BA

riasztás helyreállás

helyreállás

134

BH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

BB

visszaállás

kihagyás/visszaállás

573

BU

riasztás

riasztás

134

BA

riasztás helyreállás

helyreállás

134

BH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

BB

visszaállás

kihagyás/visszaállás

573

BU

riasztás

riasztás

130

BA
BH

riasztás helyreállás

helyreállás

130

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

BB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

573

BU

riasztás

riasztás

130

BA

riasztás helyreállás

helyreállás

130

BH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

BB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

573

BU

riasztás

szabotázs

133

BA

riasztás helyreállás

helyreállás

133

BH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

BB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

572

BU

riasztás

szabotázs

133

BA

riasztás helyreállás

helyreállás

133

BH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

BB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

572

BU

riasztás

els bbségi riasztás

123

PA

riasztás helyreállás

helyreállás

123

PH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

PB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

573

PU

riasztás

els bbségi riasztás

122

HA

riasztás helyreállás

helyreállás

122

HH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

573

HB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

573

HU

riasztás

els bbségi riasztás

110

FA
FH

riasztás helyreállás

helyreállás

110

kihagyás

kihagyás/visszaállás

571

FB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

571

FU

riasztás

els bbségi riasztás

100

MA

riasztás helyreállás

helyreállás

100

MH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

MB

riasztás

szabotázs

151

GA

riasztás helyreállás

helyreállás

151

GH

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

GB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

572

GU
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Szám

Zónatípus

Esemény

Jelentési csoport

Contact ID

11

Segéd riasztás

riasztás

szabotázs

150

UA

riasztás helyreállás

helyreállás

150

UH

12

13

14

15

16

17

INS176

24 órás szabotázs riasztás

Kilépés lezárás

Pillanatnyi üzem kulcsos kapcsoló

Öntartó kulcsos kapcsoló

Biztonsági gomb

Kihagyás gomb

SIA

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

572

UU

riasztás

szabotázs

137

TA

riasztás helyreállás

helyreállás

137

TR

kihagyás

kihagyás/visszaállás

572

TB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

572

TU
--

riasztás

nyitás/zárás

---

riasztás helyreállás

nyitás/zárás

---

--

kihagyás

kihagyás/visszaállás

570

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

570

UU

riasztás

nyitás/zárás

409

OP

riasztás helyreállás

nyitás/zárás

409

CL

kihagyás

kihagyás/visszaállás

570

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

570

UU
OP

Riasztás

nyitás/zárás

409

riasztás helyreállás

nyitás/zárás

409

CL

kihagyás

kihagyás/visszaállás

570

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

570

UU

riasztás

nyitás/zárás

421

DK

riasztás helyreállás

nyitás/zárás

421

DG

kihagyás

kihagyás/visszaállás

570

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

570

UU

riasztás

kihagyás/visszaállás

---

--

riasztás helyreállás

kihagyás/visszaállás

---

--

kihagyás

kihagyás/visszaállás

570

UB

visszaállítás

kihagyás/visszaállás

570

UU
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Nem zóna esemény típusok
Az alapbeállítás nem zóna esemény kódok a következ k:
Sz.
00
01
02

Billenty zet t z
Billenty zet hangos pánik

03

Billenty zet csendes pánik riasztás

04

Csendes riasztási kód

05

Riasztás aktív

06
07

Hangjelz aktív
Újraélesítés

08

Ellen rzött zóna keresztezés riasztás

09

Felhasználói kód

10
11
12

Kilépés megkezdve
Kilépési hiba (élesítés sikertelen)
Belépés megkezdve

13

Területhelyszín élesítés

14

Élesítve vonalhibával

15
16
17

Nyitás/zárás
Részben élesítve
Automatikus nyitás/zárás

18

Automatikus élesítés elhalasztva

19

Nyitás élesítés után (riasztás
megszakítás)

20

Táv nyitás/zárás

21

Gyorsélesítés

22

88

Típus
Billenty zet ment

Korai zárás

23

Törlés riasztás után

24

12V segédtáp olvadóbiztosító hiba

Esemény

Jelentési csoport

Contact ID

SIA

ID

riasztás

els bbségi riasztás

100

MA

billenty zet szám *

helyreállás

helyreállás

100

MH

billenty zet szám *

riasztás

els bbségi riasztás

115

FA

billenty zet szám *

helyreállás

helyreállás

115

FH

billenty zet szám *

riasztás

els bbségi riasztás

120

PA

billenty zet szám *

helyreállás

helyreállás

120

PH

billenty zet szám *

riasztás

els bbségi riasztás

122

PA

billenty zet szám *

helyreállás

helyreállás

122

PH

billenty zet szám *

riasztás

els bbségi riasztás

121

HA

felhasználó szám

helyreállás

helyreállás

121

HH

felhasználó szám

riasztás

-

-

-

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

00

helyreállás

-

-

-

zóna szám

riasztás

riasztás

-

-

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

riasztás

130

BV

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

felhasználó szám

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

billenty zet szám

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

nyitás/zárás

457

EE

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

nyitás/zárás

-

-

1 – 8 helyszín

helyreállás

nyitás/zárás

-

-

-

riasztás

-

-

-

felhasználó szám

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

nyitás/zárás

401

OP

felhasználó szám

helyreállás

nyitás/zárás

401

CL

felhasználó szám

riasztás

-

-

-

-

helyreállás

nyitás/zárás

-

-

00

riasztás

nyitás/zárás

403

OA

helyreállás

nyitás/zárás

403

CA

00

riasztás

nyitás/zárás

405

CE

felhasználó szám

helyreállás

nyitás/zárás

-

-

-

riasztás

nyitás/zárás

406

OR

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

nyitás/zárás

407

OP

00

helyreállás

nyitás/zárás

407

CL

00

riasztás

-

-

-

-

helyreállás

nyitás/zárás

408

CL

billenty zet szám *
00

riasztás

nyitás/zárás

459

CR

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

helyreállás

-

-

törlés az. ****

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

300

YP

készülék azonosító *

helyreállás

helyreállás

300

YQ

készülék azonosító *
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Sz.

Típus

Esemény

Jelentési csoport

Contact ID

SIA

25

Áramszünet

riasztás

karbantartás

301

AT

00

helyreállás

helyreállás

301

AR

00

26
27
28

Akkumulátor lemerült
Rendszer bekapcsolás
Hangjelz olvadóbiztosító hiba

29

Telefonvonal hiba

30

Kommunikációs hiba

31
32
33

Jelentés sikeres
Kommunikátor aktív
Letöltés kezdete

34

Letöltés vége

35

Naplókapacitás figyelmeztetés
(80%)

36

Dátum megváltoztatva

37

Id megváltoztatva

38
39

telepít i programozás kezdete
Telepít i programozás vége

40

Központ burkolat szabotázs

41

Hangjelz szabotázs

42

Segéd szabotázs

43
44

B vít szabotázs
Billenty zet szabotázs

45

B vít zavar (hálózathiba)

46

Billenty zet zavar (hálózathiba)

47

T z zóna szabotázs

48
49
50

INS176

Zóna szabotázs
Billenty zet reteszelés
Kód szabotázsriasztás

ID

riasztás

karbantartás

302

YT

00

helyreállás

helyreállás

302

YR

00

riasztás

karbantartás

305

RR

00

helyreállás

-

-

-

00

riasztás

karbantartás

321

YA

helyreállás

helyreállás

321

YH

00

riasztás

karbantartás

351

LT

vonalhiba azonosító ***

helyreállás

helyreállás

351

LR

vonalhiba azonosító ***

riasztás

karbantartás

354

YC

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

-

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

-

-

-

-

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

411

RB

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

412

RS

-

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

623

JL

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

625

JD

felhasználó szám

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

625

JT

felhasználó szám

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

karbantartás

627

LB

felhasználó szám

helyreállás

-

-

-

felhasználó szám

riasztás

karbantartás

628

LS

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

szabotázs

145

TA

00

helyreállás

helyreállás

145

TR

00

riasztás

szabotázs

145

TA

készülék azonosító **

helyreállás

helyreállás

145

TR

készülék azonosító **

riasztás

szabotázs

145

TA

készülék azonosító **

helyreállás

helyreállás

145

TR

készülék azonosító **

riasztás

szabotázs

145

TA

készülék azonosító **

helyreállás

helyreállás

145

TR

készülék azonosító **
billenty zet szám *

riasztás

szabotázs

145

TA

helyreállás

helyreállás

145

TR

billenty zet szám *

riasztás

szabotázs

333

ET

készülék azonosító **

helyreállás

helyreállás

333

ER

készülék azonosító **

riasztás

szabotázs

333

ET

billenty zet szám *

helyreállás

helyreállás

333

ER

billenty zet szám *

riasztás

szabotázs

373

FT

zónaszám

helyreállás

helyreállás

373

FJ

zónaszám

riasztás

szabotázs

383

TA

zónaszám

helyreállás

helyreállás

383

TR

zónaszám
billenty zet szám *

riasztás

szabotázs

421

JA

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

szabotázs

421

JA

billenty zet szám *

helyreállás

-

-

-

-
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Szám

Típus

Esemény

Jelentési csoport

Contact ID

SIA

ID

51

Tanulási tesztriasztás

riasztás

teszt

-

-

zónaszám

helyreállás

helyreállás

-

-

zónaszám

52

Kézi teszthívás

53

Automatikus teszthívás
Felhasználói sétateszt
kezdete / vége

54

riasztás

teszt

601

RX

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

teszt

602

RP

00

helyreállás

-

-

-

-

riasztás

teszt

607

TS

felhasználó szám

helyreállás

helyreállás

607

TE

felhasználó szám

Billentyűzet szám *

Vonalhiba azonosító ***

A billenty zet szám jelentése a következ k szerint történik:

A vonalhiba azonosító a következ k szerint kerül jelentésre:
Készülék

Azonosító

Küls billenty zet

1. hálózat

2. hálózat

1

101

201

Központ

000

2

102

202

RedCARE

001

3

103

203

Com300

4

104

204

5

105

205

6

106

206

7

107

8

108

2. hálózat

1. b vít

101

201

2. b vít

102

202

207

3. b vít

103

203

208

4. b vít

104

204

5. b vít

105

205

6. b vít

106

206

7. b vít

107

207

8. b vít

108

208

Készülék azonosító **
A készülék azonosító a következ k szerint kerül jelentésre:
Készülék

Azonosító

Központ

90

003
1. hálózat

Törlés azonosító ****

000

A törlés azonosító a következ k szerint kerül jelentésre:

1. hálózat

2. hálózat

1. b vít

101

201

Készülék

Azonosító

2. b vít

102

202

103

203

telepít /
felhasználó

000

3. b vít
4. b vít

104

204

Központ (RR)

001

RedCARE

002

5. b vít

105

205

6. b vít

106

206

1. hálózat

2. hálózat

101

201

7. b vít

107

207

1. b vít

8. b vít

108

208

2. b vít

102

202

3. b vít

103

203

4. b vít

104

204

5. b vít

105

205

6. b vít

106

206

7. b vít

107

207

8. b vít

108

208
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Felhasználók beállítása
Ez a rész a meglév felhasználók módosítását, és az új
felhasználók megadását foglalja magába. A Premier 888hoz 49 felhasználó adható meg (plusz a telepít ), a Premier
8168-hoz pedig 99 felhasználó rendelhet hozzá (plusz a
telepít ).

Alapbeállítású felhasználói kódok
Amikor a riasztó központot el ször helyezik feszültség alá
és betölt dnek a gyári alapbeállítások (a részleteket nézze
meg a 21. oldalon), akkor csak a telepít i kód és a mester
felhasználói kód létezik.
A gyári alapbeállítású kód a következ : 1234.

N

A telepít mindig 00 felhasználó.
Ha elveszítette vagy elfelejtette a telepít i kódot,
akkor ez rendszerint visszaállítható a gyári
alapbeállítású értékre anélkül, hogy újra kellene
programozni az egész rendszert (a részleteket nézze
meg a 30. oldalon.)
A telepít i kód visszaállítása csak akkor lehetséges,
ha nincs reteszelve a nem felejt memória (a
részleteket nézze meg a 47. oldalon).

A gyári alapbeállítású mester felhasználói kód az

5678.

N

A mester felhasználó mindig 01. felhasználó.
Ha elveszítette vagy elfelejtette a mester felhasználói
kódot, akkor azt a telepít újra tudja programozni
ebben a menüben.

Új felhasználók megadása
Miel tt új felhasználókat adna meg a rendszerben, a
következ ket kell eldönteni:

•

Mely felhasználó számhoz fogja hozzárendelni ket.

•

Mi lesz a felhasználói kód.

•

Mely területekhez lesz szüksége hozzáférésre a
felhasználónak.

•

Milyen felhasználói típusok lesznek.

•

Lesz-e id reteszelése a felhasználónak.

•

Milyen név lesz hozzárendelve a felhasználóhoz.

Felhasználói szám
Amikor felhasználókat ad meg a rendszerben, ezeket
azonosítania
kell
riasztó
központnak.
Mindegyik
felhasználó 01–49 (Premier 888) vagy 01–99 (Premier
8168) sorszámmal lesz azonosítva. A 00 felhasználó
mindig a telepít , a 01 felhasználó pedig mindig a mester
felhasználó.

Felhasználói kód
Ez egy egyedi, 4, 5 vagy 6-jegy felhasználói kódszám,
amelyet a felhasználóhoz hozzárendelünk. A rendszer nem
engedi meg különböz hosszúságú felhasználói kódok
használatát. A felhasználói kódot be kell írnia a
billenty zeten a riasztó rendszer m ködtetése el tt (a
részleteket nézze meg a 103. oldalon).
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Felhasználói területek
A kiválasztott felhasználóhoz bármilyen számú terület
hozzárendelhet . Ha hozzárendelünk egy területet egy
felhasználóhoz, ez meghatározza, hogy az a felhasználó
melyik területet tudja élesíteni, hatástalanítani, törölni stb.
Ezen kívül egy terület a hozzárendelése egy felhasználóhoz
azt is meghatározza, hogy a területhez tartozó funkciók
közül melyiket tudja használni az a felhasználó, például
zóna kihagyás, csendes élesítés stb.

Felhasználói típusok
A felhasználói típus azt határozza meg, hogy mely funkciók
használhatók a felhasználó számára, például élesítés,
hatástalanítás, törlés stb. A felhasználói típus ezenkívül azt is
meghatározza, hogy a felhasználónak mely opciókhoz van
hozzáférése, például felhasználók beállítása, rendszer
tesztek, stb. A következ felhasználói típusok léteznek:
0: Telepít
A telepít k a hozzájuk kijelölt területeken képesek élesíteni,
hatástalanítani, zónákat kihagyni, riasztásokat elhallgattatni
és törölni. Ezen kívül a telepít k hozzáférhetnek a
programozási menühöz és minden felhasználói menü
opcióhoz. A telepít k meg tudják változtatni a saját
felhasználói kódjaikat, és új felhasználókat tudnak
megadni a rendszerben.

N

Az alapbeállítású telepít típus (00 felhasználó)
bármilyen felhasználó típust meg tud adni a
rendszerben.
A telepít k csak azokat a területeket tudják
hatástalanítani,
amelyeket
telepít i
kóddal
élesítettek. Nem hatástalaníthatnak semmilyen
területet, amelyet egy másik felhasználói kóddal
élesítettek.

1: Mester
A mester felhasználók képesek a hozzájuk rendelt
területeken élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni,
riasztásokat elhallgattatni, és törölni. Ezen kívül a mester
felhasználók hozzáférnek minden felhasználói menü
opcióhoz. A mester felhasználók meg tudják változtatni
saját felhasználói kódjaikat is, és új felhasználói kódokat
tudnak megadni a rendszerben. A mester felhasználó
minden olyan kimenetet is tud aktiválni, amely ajtónyitásra
van programozva.
2: Menedzser
A menedzser felhasználók a hozzájuk rendelt területeket
képesek élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni,
riasztásokat elhallgattatni és törölni. Ezen kívül a menedzser
felhasználók hozzáférnek minden felhasználói menü
opcióhoz, kivéve a felhasználók beállítását. A menedzser
felhasználók meg tudják változtatni saját felhasználói
kódjaikat is.
3: Normál
A normál felhasználók a hozzájuk rendelt területeken
képesek élesíteni, hatástalanítani, zónákat kihagyni,
riasztásokat elhallgattatni, és törölni. Ezen kívül a normál
felhasználók hozzáférnek minden menü opcióhoz is, kivéve
a felhasználók beállítását, rendszer teszteket és az
id zítések megváltoztatását. A normál felhasználók meg
tudják változtatni saját felhasználói kódjaikat is.
4: Helyi
A helyi felhasználók ugyanúgy viselkednek, mint a normál
felhasználók, azonban a helyi felhasználók csak azokat a
területeket képesek élesíteni és hatástalanítani, amelyek a
kódjaikhoz hozzá vannak rendelve, és csak azokról a
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billenty zetekr l, amelyek ugyanazokhoz a területekhez
vannak hozzárendelve.
5: Csendes riasztás
A csendes riasztási felhasználók ugyanúgy viselkednek,
mint a normál felhasználók, azonban a csendes riasztási
felhasználók a kódjuk minden beírásakor aktiválnak minden
olyan kimenetet, amely csendes riasztásra van
programozva.
6: Csak élesít
A csak élesít felhasználók csak élesíteni vagy törölni
tudják a hozzájuk rendelt területeket, és az esemény
naplót tudják megnézni.
7: Ajtónyitás
Az ajtónyitás hozzárendelés felhasználók nem férnek hozzá
a felhasználói funkciókhoz és a felhasználói menü opciókhoz,
azonban a kódjuk bírásakor aktiválnak minden olyan
kimenetet, amely ajtónyitásra van programozva (a részleteket
nézze meg a 64. oldalon).
8: Vakáció
A vakációs felhasználók ugyanúgy viselkednek, mint a
normál felhasználók, azonban a vakációs felhasználók
automatikusan törölve lesznek az els alkalommal, amikor a
mester felhasználói kódot használják a rendszer
hatástalanítására (01 felhasználó).

N

A vakációs felhasználót csak a mester felhasználó
törölheti, miután legalább egyszer a kódját használta
a rendszer hatástalanítására.

9: Testre szabott
A testre szabott felhasználók hozzáférnek minden
funkcióhoz és minden felhasználói menü opcióhoz, amelyet
kijelölnek a számukra a felhasználói opciók és a felhasználó
konfigurálás beállításakor. Ez a rugalmasság lehet vé teszi
egy új felhasználói típus létrehozását, amelynek egyedi
jellemz i vannak.
Bármilyen számú testre szabott felhasználó kijelölhet a
rendszerben, és mindegyik különféle módon fog reagálni,
a hozzájuk rendelt funkcióktól és jellemz kt l függ en.

N

A testre szabott felhasználók els kiválasztásakor
nincs hozzájuk rendelve semmilyen funkció vagy
jellemz .

Felhasználói funkciók és opciók
Az alábbi táblázat mutatja az egyes felhasználók számára
hozzáférhet funkciókat és opciókat:

N

Minden felhasználó hozzáférhet az esemény napló
megnézés menühöz, miáltal megnézheti az
esemény naplót.

Felhasználói funkciók
Telepít

Mester

Menedzser

Normál

Helyi

Csendes riaszt

Csak élesít

Ajtónyitó

Vakáció

Testre szabott

élesítés

élesítés

élesítés

élesítés

élesítés

élesítés

élesítés

-

élesítés

-

hatástalanítás

hatástalanítás

hatástalanítás

hatástalanítás

hatástalanítás

hatástalanítás

-

-

hatástalanítás

-

zónakihagyás

zónakihagyás

zónakihagyás

zónakihagyás

zónakihagyás

zónakihagyás

-

-

zónakihagyás

-

telepít törlés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

helyi élesítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

helyi hatástal.

-

-

-

-

-

csendes élesít.

csendes élesít.

csendes élesít.

csendes élesít.

csendes élesít.

-

-

-

-

-

el bb hatást.

el bb hatást.

el bb hatást.

el bb hatást.

el bb hatást.

el bb hatást.

-

-

el bb hatást.

-

felh. menü

felh. menü

felh. menü

felh. menü

felh. menü

-

felh. menü

-

felh. menü

telepít i progr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vakáció

-

ajtónyitás

-

-

-

-

-

-

ajtónyitás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nyitás/zárás

-

nyitás/zárás

-

távoli PC hívás távoli PC hívás távoli PC hívás
-

-

-

-

-

nyitás/zárás

nyitás/zárás

nyitás/zárás

nyitás/zárás

nyitás/zárás

csendes-r. kód
nyitás/zárás

Felhasználói opciók
Telepít

Mester

Menedzser

Normál

Helyi

Csendes riaszt

Csak élesít

Ajtónyitó

Vakáció

Testre szabott

kódmódosítás

kódmódosítás

kódmódosítás

kódmódosítás

kódmódosítás

-

-

-

-

-

harangzónák

harangzónák

harangzónák

harangzónák

harangzónák

-

-

-

-

-

órabeállítás

órabeállítás

órabeállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rendszer-teszt rendszer-teszt rendszer-teszt
felhasználók

felhasználók

beállítása

beállítása

-

telepít belép

telepít belép

telepít belép

telepít belép

-

telepít belép

-

telepít belép

-

telepít kód beír

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mem. retesz

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Felhasználói opciók
Ez a menü csak akkor lesz látható, ha a testre szabott
felhasználó típus van kiválasztva (a részleteket nézze meg
a 85. oldalon).
Ez az opció határozza meg, hogy a kiválasztott felhasználó
mely funkciókhoz tud hozzáférni a kódja beírásakor.
A következ opciók használhatók:
1 - Élesítés
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
élesíthet k.
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
nem élesíthet k.
2 - Hatástalanítás
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
hatástalaníthatók.
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
nem hatástalaníthatók.
3 - Kihagyás
Igen: A kiválasztott felhasználóval azonos területekhez
hozzárendelt zónák kihagyhatók, amennyiben
kihagyás van hozzájuk rendelve (a részleteket nézze
meg a 32. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználóval azonos területekhez
hozzárendelt zónák nem hagyhatók ki.
4 - Telepít törlés (csak telepít k számára)
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területeket
riasztás után tudja a telepít t törölni.
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területeket
riasztás után nem tudja a telepít t törölni.
5 - Helyi élesítés
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
csak olyan billenty zetr l élesíthet , amely
ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve (a
részleteket nézze meg az 56. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek a
rendszer bármelyik billenty zetér l élesíthet k.
6 - Helyi hatástalanítás
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
csak olyan billenty zetr l hatástalaníthatók, amelyek
ugyanahhoz a területhez vannak hozzárendelve (a
részleteket nézze meg az 56. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek a
rendszer bármelyik billenty zetér l hatástalaníthatók.
7 - Csendes élesítés
Igen: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
csendesen élesíthet k (a részleteket nézze meg a
107. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználóhoz hozzárendelt területek
nem élesíthet k csendesen.
8 - El bb hatástalanítás
Igen: Ha már élesítve vannak a területek és a kiválasztott
felhasználó beírja a kódját, akkor a hatástalanítás
opció jelenik meg a kijelz n.
Nem: Ha a terület már élesítve van és a kiválasztott
felhasználó beírja a kódját, akkor az élesítés opció
jelenik meg a kijelz n.
9 - Felhasználói menü
Igen: A kiválasztott felhasználónak hozzáférése van a
felhasználói menühöz, azonban csak azokhoz az
opciókhoz fér hozzá, amelyeket a felhasználó
konfigurációban hozzárendeltek (a részleteket nézze
meg a 87. oldalon).
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Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá semelyik
felhasználói konfigurációs opcióhoz.’
10 - Telepít i programozás (csak telepít knek)
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáférhet a telepít i
programozás üzemmódhoz. Ezt az opciót sohasem
szabad normál felhasználók számára engedélyezni,
mivel olyan mértékben lehet vé teszi a rendszer
programozásának
megváltoztatását,
hogy
üzemképtelenné teheti a rendszert.
Nem: A kiválasztott felhasználó nem férhet hozzá a telepít i
programozási menühöz.
11 - Kett s kód
Igen: A kiválasztott felhasználó csak akkor fér hozzá egy
területhez, amikor beírnak egy második felhasználói
kódot is (kett s kód hozzárendeléssel és
ugyanahhoz a területhez kijelölve). A kett s kódú
felhasználók az els
és második kód típusú
kimenetet is aktiválni fogják (a részleteket nézze meg
a 64. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó normál módon fog m ködni.
12 - Vakáció
Igen: A kiválasztott felhasználónak az els használatkor
lehet sége van a rendszer hatástalanítására, és
annyiszor
használható,
ahányszor
szükséges.
Azonban ez a kód automatikusan törölve lesz, amikor
a 01. felhasználói kódot el ször használják a rendszer
hatástalanítására. A vakációs felhasználókat csak a
mester felhasználó törölheti, ha már használták ket a
rendszerben.
Nem: A kiválasztott felhasználó normál módon fog m ködni.
13 - Ajtónyitás
Igen: A kiválasztott felhasználó minden ajtónyitásra
programozott kimenetet aktiválni fog, amikor beírja a
kódját (a részleteket nézze meg a 64. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem aktivál semmilyen
ajtónyitásra programozott kimenetet.
14 - Távoli számítógép hívása
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a távoli számítógép
felhívása opcióhoz, miáltal lehet sége van letöltést
vagy feltöltést kezdeményezni egy távoli géppel (a
részleteket nézze meg a 122. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a távoli
számítógép hívása opcióhoz.
15 - Csendes riasztási kód
Igen: Amikor a kiválasztott felhasználó beírja a kódját,
programoz minden olyan kimenetet, amely pánik
riasztásra vagy csendes riasztásra van programozva
(a részleteket nézze meg a 64. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fogja aktiválni a pánik
riasztásra vagy csendes riasztásra programozott
kimeneteket.
16 - Nyitás/zárás
Igen: A kiválasztott felhasználó jelentést küld a nyitási
(hatástalanítás) és a zárási (élesítés) eseményekr l a
riasztás felügyeleti központba, amikor élesít vagy
hatástalanít.
Nem: A kiválasztott felhasználó nem küld jelentést a nyitási
(hatástalanítás) és a zárási (élesítés) eseményekr l a
riasztás felügyeleti központba.
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Felhasználó konfigurálás
Ez a menü csak akkor látható, ha a testre szabott
felhasználói típus van kiválasztva, és engedélyezve van a
felhasználói menü (9. felhasználói opció) (a részleteket
nézze meg a 86. oldalon).
Ez az opció határozza meg, hogy a kiválasztott felhasználó
melyik felhasználói menü opciókhoz fér hozzá, amikor
beírja a kódját.
A következ opciók használhatók:
1 - Kód megváltoztatása
Igen: A kiválasztott felhasználó meg tudja változtatni a
saját felhasználói kódját.
Nem: A kiválasztott felhasználó nem tudja megváltoztatni a
saját felhasználói kódját. Ha meg kell változtatni a
felhasználói kódot, akkor egy olyan másik
felhasználónak kell ezt megtennie, aki hozzáfér a
felhasználók beállítása menüponthoz.
2 - Harang zónák
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a harang zónák
szerkesztése opcióhoz, amivel kiválaszthatja, hogy
mely zónák harangozzanak, ha aktiválják ket (a
részleteket nézze meg a 116. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a harang
zónák szerkesztése opcióhoz.
3 - Óra beállítás
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér az óra beállítás
opcióhoz, miáltal szükség esetén felülbírálhatja a
vezérl id zít ket (a részleteket nézze meg a 119.
oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a vezérl
id zít opcióhoz.
4 - Rendszer teszt
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a rendszer teszt
opcióhoz, miáltal végrehajthatja a zónák séta tesztjét,
aktiválhatja a küls hangjelz t stb. (a részleteket
nézze meg a 117. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a rendszer
teszt opcióhoz.
5 - Felhasználók beállítása
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a felhasználók
beállítása opcióhoz, miáltal megváltoztathatja a
meglév
felhasználókat, vagy megadhat új
felhasználókat (a részleteket nézze meg a 121.
oldalon). A felhasználók azonban nem jelölhetik ki a
felhasználó típusokat a rendszerben, ha azoknak
magasabb
hozzáférési
szintje
van,
mint
önmaguknak. Ugyanígy, ha egy felhasználó egy
testre szabott felhasználói típust jelöl ki, akkor a
számára nem engedélyezett funkciókat nem tudja
kijelölni a testre szabott felhasználónak sem.
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a felhasználók
beállítása opcióhoz
6 - Telepít i hozzáférés
Igen: A kiválasztott felhasználó hozzáfér a telepít
engedélyezés opcióhoz, miáltal engedélyezheti a
telepít i hozzáférést vagy a távletöltés / feltöltés
funkciót a rendszerben (a részleteket nézze meg a
118. oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem fér hozzá a telepít
engedélyezés opcióhoz.
7 - Telepít i kód megadása (csak telepít k)
Igen: A kiválasztott felhasználó új telepít ket tud megadni
a rendszerben.
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Nem: A kiválasztott felhasználó nem tud megadni új
telepít ket a rendszerben.
8 - Nem-felejt memória reteszelés (csak telepít k)
Igen: A kiválasztott felhasználó meg tudja változtatni a
nem-felejt memória reteszelés opciót a rendszer
opciók között (a részleteket nézze meg a 47.
oldalon).
Nem: A kiválasztott felhasználó nem tudja megváltoztatni a
nem-felejt memória reteszelés opciót a rendszer
opciók között.

Felhasználói idő retesz
Ez az opció lehet vé teszi, hogy a kiválasztott
felhasználótól megtagadják a hozzáférést a rendszerhez a
nap különböz id pontjaiban és a hét különböz napjain.
Amikor egy felhasználóhoz vezérl
id zít
van
hozzárendelve, akkor a felhasználói kód az id zít
bekapcsolt id szaka alatt nem fogja engedélyezni
semelyik funkciót annak a felhasználói kódnak (az id zít
programozás részleteit nézze meg az 51. oldalon).

Felhasználó név szöveg
Mindegyik felhasználóhoz hozzárendelhet 16 karakternyi
név szöveg. Ez akkor lehet hasznos, amikor a naplót
olvassák ki, mivel az emberek azonosítása így könnyebb.
A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló módon
programozzuk. Válassza ki a karaktereket a megfelel
gomb többszöri megnyomásával. (Az ugyanazon gombon
lév karakter kiválasztásához nyomja meg a U gombot,
hogy arrébb vigye a kurzort.)

Felhasználói kód törlése
Ha egy felhasználói kódot törölni kell a rendszerb l, akkor
ezt egy olyan felhasználónak kell elvégeznie, aki hozzáfér
a felhasználók beállítása menühöz.
™

A felhasználói kódok törléséhez hajtsa végre a
következ ket:
Gy z djön meg arról, hogy felhasználók beállítása van
kiválasztva, a kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a
kinéznie:

y

gombot, a kijelz nek így kell

Válasszon ki egy felhasználót 1–49 (Premier 888)
vagy 1–99 (Premier 8168)

y, gombot. A kijelz

?? majd nyomja meg a

nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a R, a kijelz nek így kell kinéznie:

N

Amikor a kiválasztott felhasználó szám 15.

Nyomja meg a YES gombot a kiválasztott felhasználói
kód törlésének elfogadásához.
A Menü gomb megnyomásával
felhasználók beállításából.

lépjen

ki

a
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Az új felhasználók beprogramozásához hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 8 gomb megnyomásával válassza ki a
felhasználók beállítását, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

Írjon be egy felhasználói számot, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N
4.

N

Írja be a kívánt felhasználói kódot, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N
5.

Ez bármelyik szám lehet 01–49 (Premier
888) illetve 01–99 (Premier 8168). A 00
felhasználó mindig a telepít , a 01
felhasználó pedig mindig a mester.

Ez a szám 4, 5 vagy 6 számjegy hosszúságú
lehet.

8.

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

Az A gomb megnyomásával az A-H és I-P
területek között vált (csak Premier 8168).
Válassza ki a kívánt felhasználói típust, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

Válasszon egy felhasználói típust
megfelel gomb megnyomásával.

a

0 = telepít
1 = mester
2 = manager
3 = normál
4 = helyi
5 = csendes riasztás
6 = csak élesít
7 = ajtó nyitó
8 = vakáció
9 = testre szabott
7.

Ez az opció csak a testre szabott felhasználó típus
kiválasztása esetén használható.

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a
kívánt opciót, vagy használja a U gombot a
kereséshez. Az opció megváltoztatásához
nyomja meg a NO gombot, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

1 = kód megváltoztatása
2 = harang zónák
3 = óra beállítás
4 = rendszer tesztek
5 = felhasználók beállítása
6 = telepít i hozzáférés
7 = telepít i kód megadása
8 = nem-felejt memória reteszelés

A 0 gomb megnyomásával minden területet
kiválaszt vagy töröl.

6.

Csak a fenti opciók választhatók ki a 0-9.
gombok használatával, a többi 7 opciót a U
gombbal lehet elérni.

Ez az opció csak akkor használható, ha a
felhasználói
opciók
közül
kiválasztotta
a
felhasználók beállítása opciót.

N

Válassza ki a kívánt területeket, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

1 = élesítés
2 = hatástalanítás
3 = zóna kihagyás
4 = telepít i törlés
5 = helyi élesítés
6 = helyi hatástalanítás
7 = csendes élesítés
8 = el bb hatástalanítás
9 = felhasználói opciók
U = minden más opció

9.

Ez az opció
hozzáférhet

N

minden

felhasználó

számára

A 1 - 8 gombok használatával válassza ki a
kívánt vezérl id zít t, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

10. Ez az opció minden felhasználó számára
hozzáférhet , a szerkesztéshez nyomja meg a
NO gombot.

N

A szöveget a mobiltelefonokhoz hasonló
módon programozzuk. Válassza ki a
karaktereket a megfelel gomb többszöri
megnyomásával, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

1 - 9 gomb használatával válassza ki a
kívánt opciót, vagy keresse meg ezt a U

Az

gomb
használatával.
Az
opció
megváltoztatásához nyomja meg a NO
gombot, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
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1=.,?!1@“2=ABC2
3=DEF3
4=GHI4
5=JKL5
6=MNO6
7=PQRS7
8=TUV8
9=WXYZ9
0=0_
U = kurzor mozgatás
R = törlés visszafelé
C = szövegmásolás

P = szöveg beillesztés
O = gyorsszöveg
n = nagybet /kisbet , számok,

gyorsszöveg és kijelz törlés.

11. A többi felhasználó esetén ismételje meg az
eljárást a 4. lépést l.
12. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
felhasználók beállításából.

8 tuv

Yes

Enter User Number
from 1 to 49 (Premier 888)
or 1 to 99 (Premier 8168)
i.e. 10 = User 10
??
Yes

Yes

Enter User code number
4, 5 or 6 digits long
e.g. 1234 = 1234

9 wxyz

Use keys 1 - 8 to select
User options or use the
SCROLL key to search
e.g. 9 = User Menu

????
Yes

Yes

No

Use keys 1 - 8 to select areas
e.g. 2 = B. Use the area key
to toggle between areas A to H
and I to P (Premier 8168 only)

Yes
If the User
menu option
is set to Off

2 abc
Yes

Press NO to change
the User option

If the User Menu option is
set to On, this ‘User Config’
menu will be displayed

Yes

Use keys 0 - 9 to select
a User type
e.g. 2 = Manager
If a Custom User
type is selected, this
‘User Options’ menu
will be displayed

2 abc

5 jkl

Use keys 1 - 8 to select
User Config. options or use
the SCROLL key to search
e.g. 5 = Setup Users

No

Press NO to change
the User option

Yes
All User types
Except Custom

Yes
Yes

Select a Timer Control
e.g. 5 = Timer Control 5
1
Yes

Yes

Press NO to
edit the User
name text

Use the keypad to program
text the same way that a
mobile phone works
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Napló adatok kinyomtatása

Telepítői eszközök
Ez a rész a rendszer teszt lehet ségeket és más vegyes
opciókat foglal magába.

Ez az opció lehet vé teszi az esemény napló
kinyomtatását egy szabványos RS232 nyomtatón (a
részleteket nézze meg a 20. oldalon).

Hely szöveg

™

Ez az opció lehet vé teszi a rendszer szöveghez
beprogramozott riasztó központ hely szöveg kijelzését (a
programozási részleteket nézze meg az 52. oldalon).

N
™

A napló kinyomtatásához hajtsa végre a következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

A 1 gomb megnyomásával válassza ki
naplóadatok kinyomtatását, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

A kijelzés automatikusan elt nik 5 másodperc
múlva.
A hely szöveg
következ ket:

megnézéséhez

hajtsa

végre

a

Gy z djön meg arról, hogy a programozási üzemmód
van kiválasztva.
13. A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
14. A 0 gomb megnyomásával válassza ki a hely
szöveget, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

N

4.

Írja be a kinyomtatandó események kívánt
számát, majd nyomja meg a YES gombot a
nyomtatáshoz.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a napló
adatok kinyomtatásából.

A kijelz n automatikusan megjelenik a hely
szövege.
A kijelz
automatikusan
másodperc múlva.

15.

N

törl dik

5

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a hely
szöveg megnézéséb l

9 wxyz

1 def

9 wxyz

Yes

Yes

⌧
????

Yes

Enter a value or use the
SCROLL key to increase
or decrease the value
e.g. 50 = Last 50 Events

⌧
Yes

INS176

Yes

Press YES
to print
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Betanulási teszt területek
Ez az opció lehet vé teszi a betanulási teszt
hozzárendelés zónák tesztelését, a zóna betanulási teszt
id zít elindításával.
™

Hajtsa végre a következ ket ahhoz, hogy a zónákat
betanulási teszt üzemmódba kapcsolja:
5.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

6.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít i
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

7.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a
betanulási teszt területeket, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

N

A 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.
A 0 gomb megnyomásával kiválaszt, illetve
töröl minden területet.
Az A gomb megnyomásával az A-H és az
I-P területek között válthat (csak a Premier
8168 esetén).

8.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
tanulásteszt területek programozásából.

9 wxyz

2 abc

Yes

2 abc

Yes

100

Use keys 1 - 8 to select an
area e.g. 2 = B. Use the
area key to toggle between
areas A to H and I to P

Press YES to default
the option
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Premier 888 & 8168 Installation Manual

Programming the Control Panel

Nem-felejtő memória adatainak alapértékre
állítása
Ez az opció lehet vé teszi a nem-felejt memória különféle
részeinek alapértékre állítását anélkül, hogy a rendszert
gyári alapbeállításra kéne állítani.

4.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a nem-

9 wxyz

A következ opciókat lehet egyenként alapértékre állítani:
3 def

Központ kimenetek – minden központ kimenet
Átjelz
kimenetek – minden digitális kommunikátor
kimenet
B vít kimenetek – minden b vít kimenet

Yes

Billenty zet kimenetek – minden billenty zet kimenet
Átjelz csatornák – minden átjelz csatorna
RedCARE csatornák – minden RedCARE csatorna

3 def

Zóna típusok – minden zóna

Use keys 0 - 9 to select
an option or use the
SCROLL key to search
e.g. 3 = Keypad Outputs

Zóna szöveg – minden zóna szöveg
B vít opciók – minden b vít opció

Yes

Billenty zet opciók – minden billenty zet opció

Press YES to default
the option

Felhasználói kódok – minden felhasználói kód
Rendszer id zít k – minden rendszer id zít

Menu

Rendszer opciók – minden rendszer opció

felejt memória adatainak alapértékre állításából.

Terület opciók – minden terület opció
Rendszer szöveg – minden rendszer szöveg
Fel-, és letöltés opciók – minden fel-, és letöltés opció
Átjelz opciók – minden átjelz opció
™

A nem-felejt
memória adatainak
állításához hajtsa végre a következ ket:

alapértékre

1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

A 3 gomb megnyomásával válassza ki a nemfelejt
memória alapértékre állítást, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

N
INS176

A
megfelel
gomb
megnyomásával
válasszon ki egy opciót, vagy használja a U
gombot a kereséshez. Az opció alapértékre
állításához nyomja meg a YES gombot.

0 = központ kimenetek
1 = átjelz kimenetek
2 = b vít kimenetek
3 = billenty zet kimenetek
4 = átjelz csatornák
5 = RedCARE csatornák
6 = zóna típusok
7 = zóna szöveg
8 = b vít opciók
9 = billenty zet opciók
U = minden más opció
A 0-9. gomb használatával csak a fenti
opciókat lehet kiválasztani. A többi hét
opciót a U gombbal lehet elérni.
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Rendszer tesztek
Ez az opció lehet vé teszi a különféle riasztó központ
adottságok tesztelését vagy megnézését.
1 – Rendszer állapot megnézése
Ez az opció lehet vé teszi a rendszer feszültségének és
áram fogyasztásának megnézését.
2 – Akkumulátor állapot megnézése
Ez az opció lehet vé teszi az akkumulátor feszültségének
és töltöttségi állapotának megnézését.
3 – Kimenetek tesztelése
Ez az opció lehet vé teszi a hangjelz , hangszóró és a
rendszer kimenetek tesztelését.

9.

A 2 gomb megnyomásával válassza ki a
akkumulátor állapot megnézését, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

10. A 3 gomb megnyomásával válassza ki a
kimenetek tesztelését, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

A következ kimeneteket lehet egyesével tesztelni:

Fényjelz tesztelés – a fényjelz kimenet
Hangszóró tesztelés – a hangszóró kimenet

Központ tesztelés – az 5 központ kimenet

A U gomb használatával válasszon ki egy
opciót. Az opció teszteléséhez nyomja meg a
YES gombot, vagy használja a 1 - 8 gombot
az egyes csatornák / kimenetek számának
kiválasztásához.
A csillag azt jelenti, hogy az érintett
csatorna vagy kimenet kiválasztható, a
szám pedig azt jelenti, hogy már ki van
választva.

Hangjelz tesztelés – a hangjelz kimenet

Átjelz tesztelés – a 8 vezetékes digitális kommunikátor
kimenet

Amikor kész, nyomja meg a N gombot.

11. A 4 gomb megnyomásával válassza ki a verzió
szám megnézését, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

RedCARE tesztelés- a 8 bedugható RedCARE kimenet
Gyors – a 8 bedugható digitális kommunikátor kimenet
9 wxyz

LCD kijelz - a billenty zet LCD kijelz je
Felhasználói kimenetek – mindegyik kimenet, amelynek
felhasználói teszt hozzárendelése van (a részleteket nézze
meg a 65. oldalon).

4 ghi

4 – Verziószám megnézése
Ez az opció lehet vé teszi a riasztó központ szoftver
változatának és gyári számának megnézését.
™

Yes

A rendszer tesztek elvégzéséhez hajtsa végre a
következ ket:
5.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

6.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

7.

3 def

Yes

A 4 gomb megnyomásával válassza ki a
rendszer tesztelést, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

N

Use the SCROLL key to
select the required test

Válasszon ki egy opciót a megfelel gomb
megnyomásával, majd használja a U gombot
a kereséshez. Az opció alapértékre állításához
nyomja meg a YES gombot.

1 = rendszer állapot megnézése
2 = akkumulátor állapot megnézése
3 = kimenetek tesztelése
4 = verziószám megnézése
8.

A 1 gomb megnyomásával válassza ki a
rendszer állapot megnézését, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N
102

Amikor kész, nyomja meg a N gombot.

Use keys 0 - 9 to select
an option or use the
SCROLL key to search
e.g. 3 = Test Outputs

3 def

Press YES to test ALL
channels or use keys 0 - 8
to select individual channels
e.g. 3 = Channel 3

3 def

Press YES again to clear ALL
channels or use keys 0 - 8
to clear individual channels
e.g. 3 = Channel 3

Menu

N

Amikor kész, nyomja meg a N gombot.

12. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
kimenetek teszteléséb l.
13. A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
rendszer tesztekb l.
INS176
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Készülékek ellenőrzése

Külső billentyűzetek ellenőrzése

Ez az opció lehet vé teszi a hálózatok megnézését, hogy
megtudjuk vannak-e készülékek csatlakoztatva, illetve van-e
probléma. Amikor új készüléket csatlakoztatnak a
rendszerhez, a hálózatokat ellen rizni kell, és el kell fogadni.

Ez az opciót használjuk a billenty zet, a zónák és a
kimenetek állapotának megnézésére.

N
™

Ha bármelyik készüléket eltávolítják a rendszerb l, a
hálózatokat újra ellen rizni kell, és el kell fogadni.
A készülékek ellen rzéséhez hajtsa végre:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

A 5 gomb megnyomásával válassza ki a
készülékek ellen rzését, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

N

A billenty zet állapotának ellen rzéséhez hajtsa végre
a következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

A 6 gomb megnyomásával válassza ki a küls
billenty zet állapotának ellen rzése tételt, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

A U gomb megnyomásával válassza ki a
hálózatot.
Nyomja meg a YES gombot, ha helyes a
beépített készülékek száma, majd nyomja
meg ismét a YES gombot a beépített
készülékek
elfogadásához
–
ekkor
nyugtázó hang lesz hallható.
Nyomja meg az AREA gombot, a
kiválasztott
hálózatban
lév
hibák
számának megnézéséhez (a kijelz n az
utolsóként hibát okozó készülék látható).

4.

™

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
készülékek elfogadásából.

A 1 - 8 gomb használatával válassza ki a
kívánt billenty zetet, majd a 0 gombbal
válassza ki a hálózatot vagy használja a U
gombot a kereséshez.
Az AREA gomb megnyomásával be- vagy
kikapcsolja a kimenetet.

4.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a küls
billenty zet állapotellen rzésb l.

9 wxyz

6 mno

Yes

9 wxyz

??

5 jkl

Use keys 1 - 8 to select a
keypad and press 0 to
toggle between networks e.g.
0, 3 = Network 2, Keypad 3

Menu

Yes

⌧
Use the SCROLL key to
select the required network

⌧
Yes

Press YES if the number
of devices fitted is correct

Yes

Press YES to confirm
the devices fitted
(a confirmation tone
will be heard)

⌧
Area

Press AREA to view the network
errors (the total number of errors
on the network and the last device
to cause an error is being displayed)

Reset

Press RESET to
clear the network errors
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Bővítő állapot ellenőrzése

Rendszer időbeállítása

Ezzel az opcióval ellen rizni lehet a b vít , a zónák, a
feszültéség, illetve a bemenetek és kimenetek állapotát.

A riasztó központban van egy óra, amelyet arra
használunk, hogy a rendszer naplóba feljegyzett
eseményekhez eltároljuk a dátumot és id pontot. Ezzel az
opcióval Ön beállíthatja a riasztó központ óráját.

™

A b vít
állapot
következ ket:

ellen rzéshez

hajtsa

végre

a

™

A riasztó központ óra beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:

5.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

6.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 7 gomb megnyomásával válassza ki a b vít
állapot ellen rzést, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

3.

A 8 gomb megnyomásával válassza rendszer id
beállítást, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

7.

N

A 1 - 8 gomb használatával válassza ki a
kívánt b vít t, majd 0 gombbal válassza ki a
hálózatot vagy használja a U gombot a
kereséshez.

N

Nyomja meg
elfogadáshoz.

Az
AREA
gomb
megnyomásával
váltogathat a zónák, a feszültség, illetve a
bemenet és kimenet állapot kijelzése
között.
A zónák megnézésekor a következ
állapotok lesznek láthatók: aktív (A),
zavartalan (H), szabotázs (T) vagy rövidre
zárt (S).
A kimenetek megnézésekor az 1-8. gomb
megnyomásával a 8 kimenetet tudja beés kikapcsolni. (A pont azt jelenti, hogy a
kimenet ki van kapcsolva, az 1 azt jelenti,
hogy a kimenet be van kapcsolva).
8.

A 0 - 9 gombbal írja be a helyes id t (24órás formátumban).
a

YES

gombot

az

A
RESET
gomb
megnyomásával
greenwichi
id t
és
a
zónaid t
váltogathatja.
4.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a
rendszer id beállításából.

9 wxyz

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a b vít
állapot ellen rzésb l.
8 tuv

Yes

9 wxyz

7 pqrs

????

Use keys 0 - 9 to enter the
new time (24-Hour format)
e.g. 1645 = 4:45 pm

Reset

Press RESET to change
between BST and GMT
e.g. RESET = GMT

⌧
Yes

Use keys 1 - 8 to select an
expander and press 0 to
toggle between networks e.g.
0 , 2 = Network 2, Expander 2

??

Area

Yes

Press AREA to select the
expander voltage/inputs
e.g. AREA = voltage/inputs

⌧
Area

Press AREA to select the
expander outputs
e.g. AREA = outputs

Menu
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Rendszer dátum beállítása
A riasztó központban van egy óra, amelyet arra
használunk, hogy a rendszer naplóba feljegyzett
események dátumát és idejét feljegyezzük. Ezzel az
opcióval Ön beállíthatja a riasztó központ dátumát.
™

3.

A 9 majd a U gomb megnyomásával válassza ki
a zóna állapot megnézést, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

4.

A

A riasztó központ dátum beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:
5.

kijelz n látható lesz a zóna szám, hálózatszám,
készülék szám, és a készüléken lév zóna szám.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

N

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
telepít i eszközöket, majd nyomja meg a YES
gombot az elfogadáshoz.

6.

N
8.

Az O gomb megnyomásának hatására
átmenetileg letiltja a zónát és a szabotázst,
(a zóna szám baloldalán egy X fog
megjelenni).

A 0 - 9 gomb használatával írja be a helyes
dátumot (NN/HH/ÉÉ), majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

A Menü gomb megnyomásával
rendszer dátum beállításból.

lépjen

A kijelz n látható lesz a zóna állapota, és az
ellenállás érték.
A C gomb megnyomásának hatására ez a
zóna minden aktiváláskor harangozni fog (a
zóna szám jobboldalán egy nyíl fog
megjelenni).

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a
rendszer dátum beállítást, majd nyomja meg a
YES gombot az elfogadáshoz.

7.

0 - 9 gomb használatával válassza ki a kívánt
zónát, vagy használja a U gombot a kereséshez. A

Az A gomb megnyomásának hatására a
kijelz n megjelenik a zóna szöveg.

ki
5.

A Menü gomb megnyomásával lépjen ki a zóna
állapot megnézésb l.

9 wxyz
9 wxyz

9 wxyz
9 wxyz

Yes

??????

Use keys 0 - 9 to enter the
new date DD/MM/YY
e.g. 030501 = 3rd May 2001

Yes

???

Yes

Zóna állapot megnézése
Ezzel az opcióval meg lehet nézni a rendszerben lév
bármelyik zóna állapotát, hogy megtudja, most éppen aktív,
üres, szabotázs vagy rövidre zárt állapotban van-e. A
kiválasztott zóna átmenetileg le is tiltható (zóna és
szabotázs), hogy dolgozni lehessen a zónán, illetve be lehet
állítani azt is, hogy minden aktiváláskor harangozzon.

N
™

Amikor kilép a zóna állapot megnézés menüb l,
akkor minden zóna automatikusan helyreáll és
megsz nik a harang üzemmódja.

Use keys 0 - 9 to enter the
required zone number or
use the SCROLL key to search
e.g. 064 = Zone 64

Activate Zone 64

Omit

To disable the zone,
Press OMIT.
To make the zone Chime,
Press CHIME
To view the zone text,
Press AREA

Yes

A zónák állapotának megnézéséhez hajtsa végre a
következ ket:
1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít i
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.
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Rendszer napló megnézése

4 = zóna kihagyások és visszaállások
5 = karbantartás
6 = szabotázsok
7 = teszt hívások
C = következ ugyanilyen esemény

A riasztó központnak van két esemény naplója, amelyek
feljegyzik a dátumot és id pontot is. Az els esemény
napló a rendszer napló, amely minden eseményt feljegyez,
ami a rendszerben történik. Például amikor felhasználók
beírják a kódjukat a területek élesítésére vagy
hatástalanítására, a riasztási eseményeket, a sikertelen
élesítéseket stb. A második esemény napló egy riasztási
napló, amely csak a rendszerben el forduló riasztási
eseményeket jegyzi fel.

A lefelé nyíl gombbal a következ
eseményre lép (id ben visszafelé), a
fölfelé nyíl gombbal pedig ismét el re lép.

A rendszer napló megnézésekor 8 gyorsbillenty
használható. Ezek a gyorsbillenty k lehet vé teszik
bizonyos események könnyebb megtalálását, anélkül,
hogy keresni kellene ket.

Az

A következ gyorsbillenty k használhatók:

9 wxyz

1 = prioritási riasztások (pánik, t z, stb.)
2 = normál riasztások ( r, 24 órás, belépési stb.)
3 = nyitások és zárások (élesítés, hatástalanítás stb.)
4 = zóna kihagyások és visszaállítások (zóna kih. stb.)
5 = karbantartás (rendszer tesztek, telepít i programozás

9 wxyz

stb.)

Yes

6 = szabotázsok (zóna, hangjelz , segéd, stb.)
7 = teszt hívások (kommunikátor aktív, sikeres stb.)
C = következ ugyanilyen esemény (a kijelz n lév

Use keys 1 or 2 to select
the System or Alarm log
i.e. 1= System Log

1

esemény)

N
™

Use the SCROLL key to move up and
down through the log. DOWN moves to
the previous event (backwards in time)
and UP moves forwards again. Or
use one of the available h otkeys

A CHIME gomb megnyomásával közvetlenül egy
olyan eseményhez ugrik, amilyen a kijelz n látható.
Például ha 01 kód van a kijelz n, akkor a CHIME
gomb megnyomásával megkeres minden korábbi
eseményt, amely a beírt felhasználói kódhoz
tartozik.

Chime

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

3.

A 9 majd a U gomb kétszeri megnyomásával
válassza ki a rendszer napló megnézését, majd
nyomja meg a YES gombot az elfogadáshoz.

N

A 2 gomb megnyomásával nézze meg a
riasztási naplót.

Area

Press AREA. to toggle the
display between the Area
information and the time/date

Area

Press AREA. to toggle the
display between the Area
information and the time/date

Menu

terület
információk
és
az
egyes
események ideje és dátuma között léptet.

Az 1 gomb megnyomásával nézze meg a
rendszer naplót,
vagy

Press CHIME. to find any
preceding events relating to
the displayed event i.e.
User codes being entered

☺

A rendszer napló megnézéséhez hajtsa végre a
következ ket:
1.

A gomb megnyomásával a kijelzés a

A naplóba feljegyzett események teljes
listáját nézze meg a következ oldalon.
4.

A Menü gomb megnyomásával
rendszer napló megnézéséb l.

lépjen

ki

A U gomb megnyomásával föl és lefelé
léptethet a naplón keresztül, vagy
használhatja valamelyik gyorsbillenty t.

1 = prioritás riasztások
2 = normál riasztások
3 = nyitások és zárások
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Eseménynapló leírások
Napló esemény
KSW ### Active

Leírás
Egy kucsos kapcsoló típusú zónát aktiváltak (zónaszám ###)

RKP #,# MEDICAL

Ment riasztás (7 és 9) történt a #,# számú billenty zeten

RKP #.# FIRE

T z riasztás történt (4 és 6) a #,# számú billenty zeten

RKP AUD PA #,#

Hangos pánik riasztás történt (1 és 3) a #,# számú billenty zeten

RKP SIL PA #,#

Csendes pánik riasztás történt (1 és 3) a #,# számú billenty zeten

DURESS

A ## számú felhasználó csendes riasztási kódot írt be egy billenty zeten

ALARM Active

Betörés riasztás jelzést aktivált a ? terület

BELL Active

A hangjelz kimenetet aktivált a ? terület

REARM LOCK ###

A ### zóna újra élesít dött, miután riasztást okozott

CROSS ###

Ellen rzött keresztezett zóna riasztás érkezett a ### zónából

USER ##

A ## felhasználó beírta a kódját

AREAS EXIT

A kilépési üzemmód elkezd dött a ? területen

ARMING FAILED

Kilépési hiba vagy élesítési hiba történt a ? területen

AREAS ENTRY

Belépési üzemmód kezd dött el a ? területen

ARMING SUITE

A # terület élesítési helyszínt használták a rendszer élesítésére

ARMED WITH L/F

A rendszert élesítették vonalhiba állapot közben

AREA Armed

A ? területet élesítették

AREA Disarmed

A ? területet hatástalanították

PART Armed

A ? területet részben élesítették

TIME Armed

A ? terület automatikusan élesít dött az egyik vezérl id zít használatával

TIME Disarmed

A ? terület automatikusan hatástalanítódott az egyik vezérl id zít használatával

DEFERRED

Az élesítési üzemmód elhalasztódott a ? területnél

ALARM ABORT

Riasztás megszakítás utáni nyitás történt a ? területnél

REMOTE Armed

A ? területet élesítették a Wintex UDL szoftver segítségével

REMOTE Disarmed

A ? területet hatástalanították a Wintex UDL szoftver segítségével

QUICK Armed

Gyors élesítés #,# billenty zetr l

RECENT Armed

A ? területet korán élesítették

#,# RESET AREAS -

A területet egy betörés riasztást követ en törölték a #,# billenty zettel

Engineer Reset

Törlést hajtottak végre egy telepít i kóddal

Anti-Code Reset

Törlést hajtottak végre az anti-kód törlés eljárás használatával

Remote Reset

Törlést hajtottak végre a táv-törlés bemenet használatával

Redcare Reset

Törlést hajtottak végre RedCare modullal

Key switch Reset

Törlést hajtottak végre egy kulcsos kapcsolóval

User Reset

Törlést hajtottak végre egy felhasználói kóddal

EXP #,# Reset

Törlést hajtottak végre a #,# b vít bemenetének használatával (törlésre programozva)

Remote PC Reset

Törlést hajtottak végre a távoli letölt számítógéppel

FUSE #,# FAIL

A #,# készülék 12 V –os segéd olvadóbiztosítója meghibásodott

AC POWER

A riasztó központ áramszünetet érzékelt

LOW BAT

A riasztó központ lemerült akkumulátor állapotot érzékelt

POWERED UP

A rendszer feszültség alatt (gyári újraindítás nélkül)

BELL FUSE

A riasztó központ hangjelz olvadóbiztosítója meghibásodott

LINE FLT

Probléma van a telefonvonallal

Panel Line Fault

A riasztó központ telefonvonal hiba bemenete aktiválódott

Redcare Line Fault

A RedCare vonalhibát érzékelt

Com??? Line Fault

A Com300, 2400 vagy ISDN vonalhibát érzékelt

Exp #,# Line Fault

Aktiválódott a #,# b vít bemenete (vonalhibára programozva)

COMS FAILED

A Com300 vagy Com2400 nem tudott jelentést küldeni a riasztás felügyeleti központba

DOWNLOAD START

Feltöltést vagy letöltést kezdeményeztek

DOWNLOAD END

A feltöltés vagy letöltés véget ért

LOG ALERT

Az esemény napló 80%-ig megtelt (a legutóbbi feltöltés/letöltés óta)

DATE CHANGED

A riasztó központ dátumát megváltoztatták

TIME CHANGED

A riasztó központ idejét megváltoztatták
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Napló esemény

Leírás

PROG. START

Telepít i kódot írtak be

PROG. END

A telepít kilépett a programozási menüb l

BOX LID

A riasztó központ fedelét leszedték, ami szabotázs riasztást okozott

BELL #,# Tamper

Aktiválódott a #,# készülék hangjelz szabotázs bemenete

AUX #,# Tamper

Aktiválódott a #,# készülék segéd szabotázs bemenete

EXP #,# Tamper

Leszedték a #,# b vít fedelét

RKP #,# Tamper

Leszedték a #,# billenty zet fedelét

RKP #,# LOST

A ## billenty zet kiesett a hálózatból

EXP #,# LOST

A ## b vít kiesett a hálózatból

FIRE ### Active

A ### zóna (t z riasztásra programozva) riasztást okozott

Zone ### Tamper

A ### zóna szabotázs riasztást okozott

Zone ### Active

A ### zóna aktiválódott

Zone ### Restore

A ### zóna helyreállt normál állapotba

Zone ### Omitted

A ### zóna ki van hagyva

Zone ### Un-Omit

A ### zóna visszaállítva

Zone ### Test Start

A ### zóna tesztállásba kapcsolva

Zone ### Test End

A ### zóna teszt kikapcsolva

RKP LOCKED #,#

A #,# billenty zet túl sok érvénytelen gombnyomás miatt reteszelve

CODE #,#

A túl sok érvénytelen gombnyomás szabotázs riasztást okozott a #,# billenty zeten

TEST FAIL ###)

A ### zóna hibát jelzett a betanulás teszt közben

MANUAL TEST CALL

Kézi teszt hívást kezdeményeztek

AUTO TEST CALL

Automatikus teszthívást kezdeményeztek

WALK

A séta teszt üzemmódot kezdeményezték

TESTED ###

A ### zónát letesztelték

DEFAULTS LOADED

A gyári alapbeállítású értékek be vannak töltve a memóriába

FIRST KNOCK ###

A ### zóna (amely kett s érintés ként van programozva) el ször aktiválódott

CURRUPT EVENT

A memóriában nincs esemény eltárolva

Esemény napló gyorsbillentyűk
Az esemény napló megnézésekor 8 gyorsbillenty
használható, ezek a gyorsbillenty k lehet vé teszik
bizonyos események gyorsabb megtalálását keresés
nélkül.
A következ gyorsbillenty k használhatók:

1 = prioritási riasztások (pánik, t z stb.)
2 = normál riasztások ( r, 24 órás, belépési stb.)
3 = nyitások és zárások (élesítés, hatástalanítás stb.)
4 = kihagyások és visszaállítások (zóna kihagyások stb.)
5 = karbantartás (rendszer tesztek, telepít i programozás
stb.)

6 = szabotázsok (zóna, hangjelz , segéd stb.)
7 = teszthívások (kommunikátor aktív, sikeres stb.)
C = következ ugyanilyen esemény (a kijelz n lév

esemény)

N
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A CHIME gomb megnyomásával közvetlenül egy
olyan eseményhez ugrik, amely egyezik azzal, ami a
kijelz n látható. Például ha 01 kód látható a kijelz n,
akkor a CHIME gomb megnyomásával megkeres
minden olyan korábbi eseményt, amely a beírt
felhasználói kódhoz tartozik.
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Séta teszt elvégzése
A rendszer minden zónájával végrehajtható a séta teszt
annak biztosítására, hogy helyesen m ködnek. A séta
teszt csak akkor hajtható végre, amikor a rendszer vagy
terület hatástalanítva van.
™

A séta teszt
következ ket:

végrehajtásához

hajtsa

végre

9 wxyz

a
9 wxyz

1.

Gy z djön meg arról, hogy a programozási
üzemmód van kiválasztva.

2.

A 9 gomb megnyomásával válassza ki a telepít
eszközöket, majd nyomja meg a YES gombot az
elfogadáshoz.

Yes

A 9 majd a U gomb háromszori megnyomásával
válassza ki a séta teszt végzését, majd nyomja
meg a YES gombot az elfogadáshoz.

4 ghi

3.

N

4.

A 1 - 8 gomb használatával válassza ki vagy
törölje a kívánt területeket, majd nyomja meg
a YES gombot az elfogadáshoz.

Use keys 1 - 8 to
select or deselect
areas e.g. 4 = D

Yes

A 0 gomb megnyomásával kijelöl vagy töröl
minden területet.

Area

Az A gomb megnyomásával az A-H és I-P
területek között vált (csak a Premier 8168
esetén).

Menu

Press AREA. to toggle the
display between the zones
that have been tested and
the zones that still need testing

Hajtsa végre a kívánt zónák tesztelését.

N

Minden egye zóna aktiváláskor harangozni
fog a billenty zet, a kijelz n pedig látható
lesz
a
zóna
szám
és
minden
beprogramozott szöveg.
Az A gomb megnyomásával váltogathat
azon zónák kijelzése között, amelyeket
már letesztelt, és azon zónák között,
amelyeket még tesztelni kell.

5.
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7. A riasztó rendszerr l
Bevezető
A használati utasításnak ez a része egy részletes
magyarázat a rendszer általános fogalmairól és arról,
ahogy a riasztó rendszer m ködik.
A használati utasításnak a következ része, melynek címe
„a riasztó rendszer m ködése”, azt magyarázza el, hogyan
m ködik a riasztó rendszer, és elmondja, hogyan
élesítsen, hatástalanítson és hagyjon ki zónákat.
Az ezt követ rész, melynek címe „a felhasználói menü”,
még részletesebb információkat tartalmaz, mint például a
felhasználói kódok programozása, és az esemény napló
megnézése stb.

Áttekintés
A riasztó rendszer egy riasztó központból, egy vagy több
billenty zetb l, és különféle érzékel kb l és szenzorokból
áll. A riasztó központot rendszerint a látótéren kívül egy
kamrában, alagsorban stb., szerelik fel. A riasztó központ
tartalmazza a rendszer elektronikáját és a készenléti
akkumulátort. Rendszerint semmilyen ok nincs arra, hogy
a telepít n, vagy a szerviz szakemberen kívül bárki
belenyúljon a riasztó központba.
A billenty zetet használjuk arra, hogy parancsokat
küldjünk a rendszerbe, és hogy kijelezzük a pillanatnyi
rendszer állapotot az angol szöveg kijelz segítségével. A
billenty zet hangos visszajelzést is ad minden egyes
gombnyomáskor. Mindegyik billenty zetet a védett
helyiségeken belül, a kijelölt belépési, illetve kilépési
pontok közelében, egy kényelmes helyen kell fölszerelni.

Felhasználói kódok
A riasztó rendszer felhasználóhoz egyedi, négy, öt vagy
hatjegy
felhasználói kódokat rendelnek hozzá. A
felhasználói kódok arra használhatók, hogy a számukra
kijelölt területeket élesítsék, vagy hatástalanítsák. Bizonyos
felhasználói kódokkal további opciókhoz is hozzá lehet
férni, mint például a rendszer tesztelése és zóna kihagyás.
A felhasználói kód nem mindig nyújt hozzáférést bizonyos
rendszer funkciókhoz. Például, ha egy kódnak csak az van
engedélyezve, hogy az „A” területet élesítse, illetve
hatástalanítsa, akkor nem lesz képes más területeket, vagy
az egész rendszert élesíteni vagy hatástalanítani.
A legtöbb felhasználói kóddal a rendszerben lév
bármelyik
billenty zeten
keresztül
élesíteni
és
hatástalanítani lehet a hozzájuk rendelt területeket. A helyi
felhasználók azonban csak arról a billenty zetr l képesek
élesíteni, illetve hatástalanítani a hozzájuk rendelt
területeket, amelyek azokon a területeken vannak.

Zónák
A zóna a védett helyiségek egy része, és egy vagy több
érzékel készülékb l állhat, amelyek szobákat és belépési,
kilépési pontokat védenek (például bejárati ajtó, konyha,
földszinti ablak, emeleti hálószobák stb.) Amikor a riasztó
rendszer teljesen élesítve van, akkor figyeli a rendszer
minden zónáját.
Bizonyos zónák egynél több területhez is tartozhatnak,
mint például a belépési, kilépési pontok, tehát a bejárati
ajtó és az el tér. Ezeket globális zónáknak nevezzük, mivel
több területhez vannak hozzárendelve.
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Globális zónák
Az egynél több területhez hozzárendelt zónát csak akkor
figyeli a rendszer, ha mindegyik terület élesítve van,
amelyhez ez hozzá van rendelve.

Területek
A terület egy vagy több zóna csoportja, és rendszerint arra
használjuk, hogy a helyiségeket külön részekre osszuk föl.
Mindegyik területet lehet teljesen vagy részben élesíteni.
Els példa: Lakás helyiségek
A ház emelete lehet az A terület, a földszint a B terület, a
garázs pedig a C terület.
Mindegyik területet egymástól függetlenül teljesen élesíteni
lehet (a területen mindegyik érzékel eszközt figyel a
központ). Például a garázs és a földszint (B és C terület)
élesíthet éjszaka, ami megengedi a mozgást a ház
emeletén (A terület).

N

Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Második példa: Lakás helyiségek
Az egész ház lehet az A terület.
Mindegyik terület részben élesíthet . Például az emeleten
lév érzékel eszközök, azaz PIR-ek programozhatók úgy,
hogy rész élesítés közben ne figyelje ket a központ, ami
lehet vé teszi a mozgást a ház emeletén.

N

Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Harmadik példa: Üzleti célú helyiségek
Egy irodatömbben az els iroda lehet az A terület, a
második iroda lehet B, a harmadik iroda pedig C terület.
Mindegyik terület egymástól függetlenül élesíthet és
hatástalanítható. A példában szerepl mindegyik iroda
élesíthet és hatástalanítható, ami belépést biztosít a többi
iroda zavarása nélkül.

N

Minden terület együttesen a teljes riasztó rendszer.

Negyedik példa: Irodaház
Az el z példa irodaházának el terét élesíteni kell, amikor
az utolsó irodát is élesítik, és hatástalanítani kell, amikor az
els irodát hatástalanítják.
Mivel az el tér egy globális terület (mindenki használja),
ezért az ezen a területen lév zónákat hozzá kell rendelni
az A, B és C területekhez is. Ez biztosítja azt, hogy a zónát
akkor vegye figyelembe a rendszer, amikor az összes
terület (A, B és C) élesítve van, ami egységesen biztosítja a
bejutást az el térbe még akkor is, ha valamelyik terület
élesítve van.

Felügyelet
Ez a riasztó rendszer képes egy riasztás felügyeleti
központba lejelenteni a betörés riasztásokat, pánik
riasztásokat, t z riasztásokat, és más típusú információkat
telefonvonalon keresztül. Ha véletlenül riasztást okoz,
akkor hívja fel azonnal a riasztás felügyeleti központot,
hogy megakadályozza a fölösleges intézkedéseket.
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A felügyeleti funkciót engedélyezni kell ahhoz, hogy
m ködjön (a részleteket nézze meg a 74. oldalon).
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Normál és funkció gombok

Billentyűzetek
A védett helyiségekben egy vagy több billenty zetet
telepítenek – általában egyet minden belépési / kilépési
ajtónál. A billenty zeteket arra használjuk, hogy
végrehajtsuk az összes rendszer funkciót, például élesítés,
hatástalanítás, stb.
Premier LCDL
Large Display

Premier LCD
Display

Power

Screen Not Shown

Info.

Programmable
‘Info.’ LED

Ready
Omit

Normal
Keys

Service

1

2

3

Omit

4

5

6

Chime

7

8

9

Part

Yes

0

No

Area

Reset
Function
Keys

Menu

Kijelző ablak
Premier LCD és LCDL kijelz
A 32 karakteres LCD kijelz arra való, hogy mutassa a
rendszer állapotát és adatait.
Tápfeszültség (Power) LED
A tápfeszültség LED világít, amikor a hálózati tápfeszültség
a riasztó központra van csatlakoztatva, és villog, amikor a
rendszer a készenléti akkumulátorról m ködik.
Info. LED
Az info LED beprogramozható úgy, hogy a billenty zet
kimenetet kövesse, vagy egy terület élesített állapotát
mutassa (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).
Kész (Ready) LED
A kész LED világít, amikor üres minden olyan zóna, amely
ugyanahhoz a területhez van hozzárendelve, mint a
billenty zet, és a rendszer készen áll az élesítésre.
Kihagyás (Omit) LED
A kihagyás LED világít, amikor olyan zónák vannak
kihagyva, amelyek ugyanahhoz a területhez vannak
hozzárendelve, mint a billenty zet.
Szerviz (Service) LED
A szerviz LED világít, amikor a rendszer hibás, és javításra
van szükség. Például szabotázs hiba, törlés szükséges,
szerviz szükséges, stb.

1 – 9 gomb
Ezek a gombok valók a felhasználói kódok beírására, és
programozási üzemmód közben az adatok bevitelére.
Igen és nem gomb y és n
A YES gombot használjuk az akciók elfogadására, a NO
gombot pedig az akciók törlésére.
Kihagyás gomb O
Ezt a gombot használjuk zónák kihagyására (a részleteket
nézze meg a 112. oldalon).
Harang gomb C
Ezt a gombot használjuk a zóna harang be- és
kikapcsolására (a részleteket nézze meg a 113. oldalon).
Rész gomb P
Ezt a gombot használjuk a rendszer rész élesítésre (a
részleteket nézze meg a 106. oldalon). Használható gyors
rész élesítésre is, ha engedélyezve van ez a lehet ség (a
részleteket nézze meg a 104. oldalon).
Terület gomb A
Ezt a gombot használjuk bizonyos területek élesítésre,
vagy hatástalanítására (a részleteket nézze meg a 108.
oldalon). Használható gyors területi élesítésre is, ha ez
engedélyezve van (a részleteket nézze meg a 104.
oldalon).
Törlés gomb R
Ez a gomb való arra, hogy kilépjen a programozás
menüb l, az élesítési menüb l, vagy a felhasználói
menüb l, hogy törölje a rendszert, ezen kívül, hogy
kijelezze a törlés, anti-kód és szerviz üzeneteket. (a
részleteket nézze meg a 104. oldalon).
Léptet gomb U
Ezt a gombot használjuk a különféle lehet ségek közötti
léptetésre.
Menü gomb A
Ezt a gombot használjuk az élesítés vagy felhasználói
menü kiválasztására.
Segélykér gombok
Vészhelyzet esetén a riasztó rendszer három azonnali
segélykér riasztásra ad lehet séget akkor, ha két gombot
egyszerre nyomva tartanak 3 másodpercig.
Segélykér riasztás
Pánik
T z
Ment

N

Gombnyomások

1 és 3
4 és 6
7 és 9

A segélykér
gombok a rendszer mindegyik
billenty zeténél engedélyezhet , illetve letilthatók (a
részleteket nézze meg az 56. oldalon).
A pánik riasztás minden egyes billenty zetnél külön
beprogramozható, hogy hangosan, vagy csendesen
m ködjön (a részleteket nézze meg az 56. oldalon).
A pánik riasztást minden egyes billenty zetnél külön
be lehet programozni, hogy azonnali, vagy
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8. A riasztó rendszer használata
Bevezetés
A riasztó rendszer mindegyik felhasználójának el kell
olvasnia a 8. 9. 10. részt, hogy járatos legyen a riasztó
rendszer kezelésében.

Enter A Valid User Code

A riasztó rendszer kezelése két részre van felosztva: az
élesítés menüre és a felhasználói menüre.
A menükbe úgy léphet be, ha beír egy érvényes
felhasználói kódot: ???? (Ha hibát vét a felhasználói
kód beírása közben, akkor egyszer en írja be újra a helyes
kódot).

N

⌧

A riasztó központ lehet úgy programozva, hogy túl
sok helytelen kódbeírás hatására szabotázs riasztás
történik, vagy a billenty zetet 5 percre reszeli a
központ.

A belépett az élesítés menüben különféle funkciókat lehet
kiválasztani a U gomb használatával. Amikor kiválasztott
egy funkciót, nyomja meg a y gombot, hogy beléphessen
abba a funkcióba.
Miközben az élesítés menüben van, a felhasználói menüt a

N gomb megnyomásával választhatja ki.

Amikor a felhasználói menüben van, a különféle opciókat a
használatával választhatja ki. Amikor kiválasztott
egy opciót, nyomja meg a y gombot, hogy belépjen abba
az opcióba.

U gomb

Bármelyik menüb l kiléphet a
visszaáll normál m ködésre.

R gombbal,

és a rendszer

A jobb oldali ábra mutatja mindkét menüt és az összes
funkciót és opciót, amit használni lehet.

N

⌧
Menu

Yes

Yes

A felhasználó számára nem minden funkció és opció
hozzáférhet . Ha nem lehet kiválasztani egy funkciót
vagy opciót, akkor lehet, hogy ez nincs
hozzárendelve ahhoz a felhasználóhoz (a részleteket
nézze meg a 85. oldalon).

⌧

⌧
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Gyors élesítés gombok
A „gyors” gombok lehet vé teszik a rendszer élesítését
anélkül, hogy el tte beírnak egy felhasználói kódot.

N

A gyors gombok, csak akkor m ködnek, ha a
billenty zet úgy van beprogramozva, hogy lehet vé
tegye az ilyen élesítést (a részleteket nézze meg az
56. oldalon).

Hiba üzenetek
Áramszünet
van.
(A
billenty zet
percenként
csipog.
A
csipogás
elhallgattatásához írjon be egy érvényes
felhasználói
kódot).
A
kijelzés
automatikusan törl dik, amikor helyreáll
a hálózati.

Gyors élesítés
A rendszer élesítéséhez nyomja meg az A gombot,

N

Telefonvonal hiba van (a billenty zet
percenként csipoghat. Írjon be egy
érvényes felhasználói kódot a csipogás
leállításához). A kijelz automatikusan
törl dik, amikor megsz nik a vonalhiba.

Ekkor élesít dni fog minden olyan terület, amelyik a
használt billenty zethez hozzá van rendelve.

A telepít által teszt állásba kapcsolt
zónák tesztelése sikertelen (a rendszer
továbbra is használható). Érdekl djön a
riasztó rendszer telepít cégnél.

Gyors részélesítés
A rendszer részélesítéséhez nyomja meg a P.gombot,

N

Hiba van a készenléti akkumulátorral (a
billenty zet percenként csipoghat. Írjon
be egy érvényes felhasználói kódot a
csipogás leállításához). Hívja fel azonnal
a riasztó rendszer telepít céget.

Ekkor rész élesítésbe kapcsol minden olyan terület,
amely a használt billenty zethez hozzá van
rendelve.

Szabotázs hiba van (szól a riasztás. A
riasztás elhallgattatásához írjon be egy
érvényes felhasználó kódot. Ez a hiba
nem törölhet ). Vegye fel azonnal a
kapcsolatot a riasztó rendszert telepít
céggel.

Törlés és szerviz üzenetek
Amikor a rendszerre oda kell figyelni egy potenciális
probléma miatt, akkor a kijelz n a három szerviz üzenet
egyike látható. Ezek az üzenetek bármikor megnézhet k,
miáltal a felhasználó megnézheti a telepítési információkat.

N
™

Ezekhez
az
üzenetekhez
beprogramozzák a telepít
vagy
felügyeleti központ telefonszámát.
A szervizüzenet
következ ket:

megnézéséhez

rendszerint
a riasztás

hajtsa

végre

a

A kijelz n normál esetben az id és dátum látható:

A N, majd 1 gomb megnyomásával megjelenik a törlés
üzenet. A kijelz így néz ki:

A N, majd 2gomb megnyomásával megjelenik az anti-kód
üzenet. A kijelz így néz ki:

A N, majd 3 gomb megnyomásával megjelenik a szerviz
üzenet. A kijelz így néz ki:

N

Kiolvadt egy olvadóbiztosító (szól a
riasztás.
Írjon
be
egy
érvényes
felhasználói
kódot
a
riasztás
leállításához. Ez a hiba nem törölhet .)
Vegye fel azonnal a kapcsolatot a riasztó
rendszert telepít céggel.

Egyéb üzenetek
A telepít bejelentkezett a programozási
menübe és a helyszínen dolgozik (Ez az
üzenet akkor sz nik meg, amikor a
telepít kilép, vagy élesítik a rendszert.)
A túl sok érvénytelen kód beírási kísérlet
hatásra a billenty zet reteszel dött. A
billenty zet 5 percig fog így maradni.
A billenty zet le van tiltva a jogosulatlan
hozzáférések
megakadályozása
érdekében. A kijelzés automatikusan
elt nik a billenty zet engedélyezésekor.
Területeket fog élesíteni valamelyik
id zít
(Írjon
be
egy
érvényes
felhasználói kódot ahhoz, hogy 30
perccel elhalassza az élesítést.)
A szerviz id zít letelt, és azt jelzi, hogy a
rendszer szervizelésére van szükség (a
rendszer továbbra is használható).
Tájékoztassa a riasztó berendezést
telepít céget.

A Rgomb megnyomásával kilép az üzenetekb l, a
kijelz visszaáll normál m ködésre.
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9. Az élesítési menü
Bevezető
A rendszer mindennapos normál kezelését az élesítési
menü használatával hajtjuk végre, azaz élesítés,
hatástalanítás, zóna kihagyás, stb.

N

Nem
minden
funkció
használható
minden
felhasználó számára. Ha nem választható ki egy
funkció, akkor lehet, hogy nincs hozzárendelve
ahhoz a felhasználóhoz (a részleteket nézze meg a
86. oldalon).

Zóna hibák élesítés közben
Miel tt megpróbálja élesíteni a rendszert, gy z djön meg
arról, hogy a helyiségek üresek (minden ajtó és ablak
zárva van stb.) és világít a kész (Ready) LED.
Ha megkísérli élesíteni a rendszert, miközben bármelyik
zóna zavart, például nyitva hagyott ajtó, ablak stb.) a
kijelz n azok a zónák lesznek láthatók, amelyek zavartak.
A kijelz n valami ilyesmi látható:

Az alábbi táblázat mutatja a használható különféle
funkciókat:
Gomb

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
N
™

Élesítési menü
Funkció
Rendszer élesítés
Rendszer rész élesítés
Csendes élesítés
Kilépés törlés
Rendszer hatástalanítás
Anti-kód használata
Zónák kihagyása
Zóna állapot megnézés
24 órás zónák kihagyása
Harang területek beállítása
Vezérlési hiba megnézés
Vezérlés számláló nézés
Felhasználói menü

N

Oldal
107
107
Hiba! A
Hiba! A
Hiba! A
112
Hiba! A
Hiba! A
Hiba! A
114
Hiba! A
Hiba! A
116

Ha folytatni akarja az élesítést egy zavart zóna ellenére,
akkor nyomja meg a y gombot.
A bels hangjelz k többször csipogni fognak (hibajelz
hang), a kijelz n pedig a zavart zónák láthatók.
A kijelz n valami ilyesmi látható:

N

Az élesítési menübe a következ módon léphet be:

Élesítés hiba
A kijelzés fels sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelez n ez látható:

????

A

Nyomkodja addig a U gombot, amíg a kívánt nem funkció
látható a kijelz n. A funkció kiválasztásához nyomja meg a

y gombot.
A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l, és térjen
vissza normál m ködéshez.

N

116

A hibajelz hang leáll, és megszólal a kilépési
hangjelzés, amikor minden zóna üres. Ha muszáj
zavartan hagyni egy zónát, akkor ezt ki kell hagyni
(a részleteket nézze meg a 112. oldalon).

Ha egy zavart zóna nem állítható helyre, akkor lehet, hogy
hibás. Ilyen esetben azonnal értesítse a riasztó
berendezést telepít céget.

A kijelz n normál esetben az id és dátum látható.

N

A távozás során helyreálló zavart zónák figyelmen
kívül hagyhatók (például a kilépési zónák, azaz
bejárati ajtó). Minden más zónának zavartalannak
kell lennie.

Ha nem nyom meg gombot, a kijelz 8 másodperc
elteltével visszaáll normál m ködésre.

Ha elkezd dött a kilépési eljárás, és ennek végekor még
vannak zavart zónák, akkor bels riasztás fog történni
(csak a bels hangjelz k szólnak) és villog a fényjelz a
küls hangjelz n.
Ha ez történik, akkor törölni kell az élesítés hibát, és meg
kell keresni a zavart zónát, miel tt élesíthetné a rendszert
(nézze meg a 110. oldalon, hogyan kell törölni az élesítés
hibát).

A kész (Ready) LED
Az élesítés során el forduló hibák megel zése céljából
van a billenty zeten egy „kész” LED. A kész LED a
következ módon m ködik:

•

Ha folyamatosan világít a kész LED, akkor minden
zóna zavartalan, és a rendszer készen áll az élesítésre

•

Ha villog a kész LED, akkor a rendszerben vannak
zavart zónák (er ltetett kihagyás hozzárendeléssel). A
folytatás el tt ellen rizze ezeket a zónákat.

•

Ha nem világít a kész LED, akkor egy vagy több zóna
zavart. Miel tt folytatná, el ször állítsa helyre ezeket a
zónákat, vagy hagyja ki ket.
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A rendszer rész élesítése

A rendszer élesítése és hatástalanítása
A rendszer élesítve van, amikor élesítve van MINDEN
olyan terület, amelyet a felhasználói kód vezérel, és ezek
ÖSSZES zónája BE van kapcsolva (nincs kihagyva).
A rendszer rész élesítésben van, amikor élesítve van a
felhasználói kód által vezérelt ÖSSZES terület, NÉHÁNY
KIKAPCSOLT zónával (kihagyva), vagy a felhasználói kód
által vezérelt NÉHÁNY terület nincs élesítve.

™

A rendszer rész
következ ket:

élesítéséhez

hajtsa

végre

a

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van, amelyek nincsenek kihagyva) és
világít a kész felirat.
A gyors részélesítéshez nyomja meg a P gombot.
Vagy

N

A rendszer csak rész élesítésben van, amikor
zónákat hagytak ki az 1. 2. vagy 3. rész élesítési
eljárás használatával.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelez valahogy így néz ki:

????. A

A kézi zónakihagyás (a részleteket nézze meg a 112.
oldalon) nem min sül rész élesítésnek.
Nyomja meg a P gombot. A kijelz n valami ilyesmi látszik:

A rendszer élesítése
™

vagy

A rendszer élesítéséhez hajtsa végre a következ ket:

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van stb.) és világít a kész LED.

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a kívánt
részélesítés, vagy terület helyszín élesítést, a kijelz n
valami ilyesmi látszik:

A gyorsélesítéshez nyomja meg az A gombot.
vagy

Vagy
Írjon be egy érvénye felhasználói kódot
kijelez valahogy így néz ki:

????

A

N

A kijelz
alsó sora mindegyik részélesítéshez
beprogramozható.
A kijelz fels sora mindegyik terület helyszínhez
beprogramozható.

A y gomb megnyomása után megszólal a kilépési hang
(ha még nincs kiválasztva a csendes riasztás) és a kijelz n
valami ilyen látható:
⌧

Távozzon a helyiségekb l, amikor a rendszer élesít dött
a kilépési hang elhallgat (ha szólt).
A rendszer most élesítve van.

Amikor kiválasztotta a kívánt terület rész élesítést vagy
terület helyszínt, nyomja meg a y gombot. Ekkor a kilépési
hang lesz hallható (ha nincs csendes élesítés kiválasztva)
és a kijelz n valami ilyesmi látszik:
⌧

Távozzon a védett területr l! Amikor a rendszer élesítve
van, el fog hallgatni a kilépési hang (ha szólt) és a kijelz n
valami ilyesmi látszik:

A rendszer most részben élesítve van.
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A rendszer csendes élesítése

A rendszer hatástalanítása belépéskor

™

™

A rendszer csendes élesítéséhez hajtsa végre a
következ ket:

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready)
felirat.
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz n valami ilyesmi látható:

A rendszer hatástalanításához
következ ket:

hajtsa

végre

a

Lépjen be a helyiségekbe a kijelölt belépési ponton át,
ekkor megszólal a belépési hang és a kijelz n valami
ilyesmi látszik:

????, A
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????. A
belépési hang elhallgat és a kijelz n valami ilyesmi látszik:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz n ezt nem látja:

Nyomja meg a y gombot a rendszer élesítéséhez

A rendszer most hatástalanítva van.

N

Vagy

Ha letelik a belépési késleltetés, akkor bels riasztás
fog történni, a 2. belépési késleltetés id tartamáig.
Ha letelik a 2. belépési késleltetés, akkor betörés
riasztás fog történni (minden bels
és küls
hangjelz ).

Nyomja meg a P gombot a rendszer rész élesítéséhez.
Folytassa normál módon az élesítést.

A kilépési üzemmód törlése

A rendszer hatástalanítása belépési késleltetés
nélkül

™

™

A kilépési üzemmód törléséhez hajtsa végre a
következ ket:

A rendszer hatástalanításához
következ ket:

hajtsa

végre

a

A kijelz ehhez hasonlóan fog kinézni:

A kijelz n valami ilyesmit fog látni:
⌧

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz n valami ilyesmi látható:

????. A

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

A

⌧

Nyomja meg a y gombot. A kilépési hang el fog hallgatni
és a kijelz n valami ilyesmi látszik:

Nyomja meg a y gombot, a kijelz n valami ilyesmi látszik:

A rendszer most hatástalanítva van.
Ezzel törölte a kilépési üzemmódot.
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Területek rész élesítése

Területek élesítése és hatástalanítása
Egy terület élesítve van, amikor a területen belül MINDEN
zóna BE van kapcsolva (nincs kihagyva).
A terület rész élesítésben van, amikor a területen belül
bizonyos zónák BE vannak kapcsolva (nincsenek
kihagyva) és a területen belül bizonyos zónák KI vannak
kapcsolva (ki vannak hagyva).

N

Területek élesítése
A rendszer hatástalanításához
következ ket:

hajtsa

végre

a

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready)
felirat.
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

a

Nyomja meg az A, A kijelz n valami ilyesmi látszik:

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki, illetve törölje a
területeket. Például 1 és 2 = A és B terület. A kijelz n
valami ilyesmi látszik:

N

Területek rész
következ ket:

élesítéséhez

hajtsa

végre

a

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van, ami nincs kihagyva) és világít a
kész (Ready) felirat.
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

???? A

Egy terület csak akkor van részben élesítve, amikor
az els , második, vagy harmadik rész élesítés
eljárás használatával zónákat hagytak ki.
A kézi zóna kihagyás (a részelteket nézze meg a
112. oldalon) nem min sül rész élesítésnek.

™

™

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így néz ki:

Nyomja meg az
kell mutatni:

A

gombot. A kijelz nek valami ilyesmit

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki, vagy törölje a
területeket, azaz 1, 2 és 3 = A, B, és C terület. A kijelz n
valami ilyesmi látható:

N

Csak a rendszerben létez területek választhatók ki
(a * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig
azt jelenti, hogy a terület nem választható ki.
A 0 gomb megnyomása minden területet kiválaszt,
illetve töröl.
A A gomb megnyomása az A-H és az I-P területek
között vált (csak a Premier 8168 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja
meg a ygombot. A kijelz n valami ilyesmi fog látszani:
Csak a rendszerben lév területek választhatók ki (a
* azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig
azt jelenti, hogy a terület nem kiválasztható).
A 0 gomb megnyomása minden területet kiválaszt,
illetve töröl.
A A gomb megnyomása az A-H és az I-P terület
között vált (csak a Premier 8160 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja
meg a ygombot. Meg fog szólani a kilépési hang (ha
nincs csendes élesítés kiválasztva). A kijelz n valami
ilyesmi fog látszani:

⌧

Távozzon a védett területr l! Amikor a területek élesítve
vannak, el fog hallgatni a kilépési hangjelzés (ha szólt). A
kijelez n valami ilyesmi látszik

A kiválasztott területek most rész élesítésben vannak.

⌧

Távozzon a helyiségekb l. Amikor a rendszer élesít dött
a kilépési hang (ha szólt) el fog hallgatni.
A kiválasztott területek most élesítve vannak.
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Területek csendes élesítése
™

Területek csendes
következ ket:

élesítéséhez

Területek hatástalanítása belépéskor
hajtsa

végre

a

Gy z djön meg arról, hogy a helyiségek üresek (minden
ajtó és ablak zárva van, stb.) és világít a kész (Ready)
felirat.
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

™

Területek
hatástalanításához
következ ket:

hajtsa

végre

a

Lépjen be a helyiségekbe a kijelölt belépési ponton át,
ekkor megszólal a belépési hang és a kijelz n valami
ilyesmi látszik:

A
Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????. A
belépési hang elhallgat és a kijelz n valami ilyesmi látszik:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg az A gombot a területek élesítéséhez.

A kiválasztott területek most hatástalanítva vannak.

N

vagy

Ha letelik a belépési késleltetés, akkor bels riasztás
fog történni, a 2. belépési késleltetés id tartamáig.
Ha letelik a 2. belépési késleltetés, akkor betörés
riasztás fog történni (minden bels
és küls
hangjelz ).

Nyomja meg az P gombot a területek részélesítéséhez.
Folytassa az élesítést normál módon.

A kilépési üzemmód törlése

Területek hatástalanítása belépési késleltetés
nélkül

™

™

A kilépési üzemmód törléséhez hajtsa végre a
következ ket:

Területek
hatástalanításához
következ ket:

hajtsa

végre

a

????

A

A kijelz ehhez hasonlóan fog kinézni:

A kijelz n valami ilyesmit fog látni:
⌧

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz n valami ilyesmi látható:

????. A

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

⌧

A

Nyomja meg a y gombot. A kilépési hang el fog hallgatni
és a kijelz n valami ilyesmi látszik:

Nyomja meg az
látszik:

Ezzel törölte a kilépési üzemmódot.

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki, illetve törölje a
területeket, amelyeket hatástalanítani kell, azaz 1 ésw 2 =
A és B terület. A kijelz n valami ilyesmi látszik:

N

gombot, a kijelz n valami ilyesmi

Csak a rendszerben létez területek választhatók ki
(a * azt jelenti, hogy a terület kiválasztható, a . pedig
azt jelenti, hogy a terület nem választható ki.
A 0 gomb megnyomása minden területet kiválaszt,
illetve töröl.
A A gomb megnyomása az A-H és az I-P területek
között vált (csak a Premier 8168 esetén).

Amikor kiválasztott minden szükséges területet, nyomja
meg a ygombot. A kijelz n valami ilyesmi fog látszani:

A kiválasztott területek most hatástalanítva vannak.
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Sikertelen élesítés törlése

Egy riasztás elhallgattatása

Amikor a rendszer megpróbál zavart (nyitott) zónákkal
élesíteni, megszólalnak a bels hangjelz k, és a küls
fényjelz villogással jelzi a problémát.

Amikor riasztás történik a rendszerben, akkor a bels és a
küls hangjelz k rendszerint az el re beprogramozott
ideig szólnak (normál esetben 15 perc).

N

N

Ha ön nincs jelen, amikor az élesítési hiba
megtörténik, vagy nem törli az élesítési hiba
állapotot, akkor a bels hangjelz k tovább szólnak
és a küls fényjelz tovább villog.
A rendszer nincs élesítve.

™

Az élesítés hiba
következ ket:

törléséhez

™
hajtsa

végre

a

Ha ön nincs jelen, amikor a riasztás aktiválódott,
akkor a bels és a küls hangjelz k el fognak
hallgatni. A rendszer újra élesít dik, de a küls
fényjelz tovább villog.
A riasztás elhallgattatásához
következ ket:

hajtsa

végre

a

A riasztás szólni fog és a kijelz n valami ilyesmi látszik:

A riasztás szólni fog és a kijelz n valami ilyesmit lát:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????.
A bels és a küls hangjelz k elhallhatnak, de a küls
fényjelz tovább villog. A kijelz n valami ilyesmit lát:

N

A kijelz n látható lesz annak a zónának a száma,
amely a riasztást okozta (ebben az esetben 2. zóna)
és váltakozva látható minden további zavart zóna
száma (ha van ilyen).

Az élesítés ismételt megpróbálásához törölje a hibát, és
nyomja meg a y gombot.
vagy

N

A kijelz fels sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot ????.
A bels és a küls hangjelz elhallgat, a küls fényjelz
pedig tovább villog és a kijelz valahogy így néz ki:

N

A kijelz n látható lesz annak a zónának a száma,
amely a riasztást okozta (ebben az esetben 2. zóna),
és felváltva látható a kijelz n minden zavart zóna
száma (ha van ilyen).

A riasztást most törölni kell (a részleteket nézze meg a 111.
oldalon).

Törölje az élesítés hiba kijelzést. Írjon be egy érvényes
felhasználói kódot: ????, majd nyomja meg a
Rgombot.

Az élesítés hiba állapot megel zésérr l szóló részleteket
nézze meg a 105. oldalon.
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Anti-kód törlés

Egy riasztás törlése
A riasztás elhallgattatása után (a részleteket nézze meg a
110. oldalon) a rendszert törölni kell.

Felhasználói törlés
™

A riasztás törléséhez hajtsa végre a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????, A

A riasztás törléshez nyomja meg a R gombot, ekkor a küls
fényjelz leáll, a rendszer csipog, és a kijelz visszaáll
normál m ködésre.

N

Ha úgy programozták a rendszert, hogy a telepít
törölhesse, akkor a R gomb megnyomásával a
kijelz nem áll vissza normál m ködésre. Ebben az
esetben nézze meg a részleteket a Telepít i törlés
részben.
Lehetséges, hogy a rendszer anit-kód törlésre van
programozva. Ebben az esetben a részleteket nézze
meg az anti-kód törlés részben.

Telepítői törlés
Amennyiben a rendszer úgy van programozva, hogy
riasztás aktiválását követ en telepít törölhesse, akkor a
riasztást továbbra is el tudja hallgattatni egy érvényes
felhasználói kód beírásával (a részleteket nézze meg a
110. oldalon).
™

A riasztás törléséhez hajtsa végre a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz valahogy így fog kinézni:

N

????, A

Ha úgy van beprogramozva a rendszer, hogy riasztás
aktiválása után anti-kód használatával leshessen törölni, a
riasztás ennek ellenére elhallgattatható egy érvényes
felhasználói kód beírásával.
™

A riasztás törléséhez hajtsa végre a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelez valahogy így néz ki:

????, A

Nyomja meg a Rgombot. A kijelz valahogy így néz ki:

N

Ebben a példában a 4281 egy véletlenszer kód.

Hívja fel a kijelz n látható telefonszámot (ha be van
programozva), illetve a riasztó központ használati
utasításának utolsó oldalán található telefonszámot.
Mondja be a véletlenszer telefonszámot, és kapni fog
egy négyjegy anti-kódot..

N

A riasztást okozó terület nem élesíthet újra, amíg a
riasztást nem törlik.

Írja be a megkapott anti-kódot, például 5624. A kijelz n
valami ilyesmi lesz látható:

Nyomja meg a y, gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a R gombot a riasztás törléséhez.
A küls fényjelz leáll, a rendszer csipog, és a kijelz
visszaáll normál m ködésre.

A kijelz n látható lesz a riasztást adó zóna száma
(ebben az esetben 2. zóna) és megjelenik a kijelz n
minden további zavart zóna száma is (ha van ilyen).

Hívja föl a kijelz n látható telefonszámot (ha be van
programozva) illetve a riasztó központ használati
utasításának hátlapján lév telefonszámot.

N

122

Az a terület nem élesíthet újra, ahol a riasztás
történt, amíg a riasztást nem törlik.
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Zóna kihagyás

Zóna állapot megnézése

Beállítás közben ki lehet hagyni, vagy vissza lehet állítani
egyes zónákat, például, ha zavart egy zóna. Azok a
felhasználók, akik hozzáférnek ehhez a funkcióhoz, csak
azokat a zónákat hagyhatják ki, amelyek kihagyhatóként
vannak programozva (a részelteket nézze meg a 32.
oldalon).

Az ilyen lehet ség felhasználó megnézheti a rendszerben
lév bármelyik zóna állapotát, hogy megtudják ez aktív,
üres, szabotázs, vagy rövidre zárt állapotban van-e.

™

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek valahogy így kell kinéznie:

Hajtsa végre a következ ket ahhoz, hogy élesítéskor
kihagyjon zónákat:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek valahogy így kell kinéznie:

™

A zónák állapotának megnézéséhez hajtsa végre a
következ ket:

????, A

????, A
Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg az
látható:

O, gombot, a kijelz

n valami ilyesmi lesz
Nyomja meg a
látni:

Írja be a zóna számot ??? vagy használja a U gombot
a kereséséhez. A kijelz valahogy így fog kinézni:

N

Amennyiben a zóna kihagyható, egy * jel lesz
látható a zónaszám mellett. Csak az olyan zónák
hagyhatók ki, amelyekhez kihagyás jellemz t
rendeltek hozzá.

A kiválasztott zóna kihagyásához nyomja meg az
gombot, a kijelz valahogy így fog kinézni:

O

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmit fog

Írja be a zóna számot ??? vagy használja a
a kereséshez. A kijelz valahogy így fog kinézni:

N

U gombot

A C gomb megnyomásával a zóna minden
alkalommal harangozni fog, ha megzavarják (egy
nyíl fog megjelenni a zóna szám jobb oldalán). A
harang törléshez nyomja meg ismételten a
gombot.

C

Az A gomb megnyomásával kijelzi a zóna szöveget.

N

A zóna szám bal oldalán egy * fog megjelenni, ami
azt jelzi, hogy a zóna ki van választva kihagyásra.
Szükség esetén ismételje ezt meg a többi zónával is.

Amikor minden kívánt zónát kiválasztott kihagyásra,
nyomja meg a N gombot. A kijelz nek valahogy így kell
kinéznie:

Folytassa a rendszer, illetve terület élesítését normál
módon (a részleteket nézze meg a 106. vagy a 108.
oldalon).
A kiválasztott zónák most ki vannak hagyva.

N

A kiválasztott zóna minden egyes megzavarásakor
megjelenik a kijelz n ennek állapota és csipog a
billenty zet (ha ez ki van választva). A kijelz n valami
ilyesmit fog látni:

Amikor befejezte, nyomja meg a
valami ilyesmit fog látni:

y

gombot. A kijelz n

Nyomja meg a Rgombot, hogy kilépjen a menüb l, és
visszatérjen normál üzemmódba.

A kihagyott zónák automatikusan visszaállnak,
amikor a rendszert, vagy területet legközelebb
hatástalanítják, hacsak nincs máskén programozva
(a részleteket nézze meg a 47. oldalon).

Zónák kézi visszaállítása
Amennyiben a rendszer a zónák kézi visszaállítására van
beprogramozva, akkor egyszer en kövesse ismét az
utasításokat. Azonban amikor megnyomja az O gombot, a
kijelz n valami ilyesmit fog látni:
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24 órás zónák kihagyása

A harang területek beállítása

Miközben a rendszer hatástalanítva van, lehet ség van a
24 órás zónák kihagyására, vagy visszaállítására, hogy
lehet vé tegye a bejutást egy területre. Az ilyen funkciót
használni tudó felhasználók csak azokat a zónákat
hagyhatják ki, amelyek kihagyhatóra vannak programozva
(a részleteket nézze meg a 32. oldalon).

Amikor egy zónánál engedélyezve van a harang
üzemmód, a billenty zet minden egyes alkalommal
csipogás hangot fog kiadni, amikor a zónát megzavarják.
Azok a felhasználók, aki használhatják ezt a funkciót, a
kiválasztott területeken be és ki tudják kapcsolni a harang
üzemmódot.

™

Egy területen belül a zónák külön-külön programozhatók
harang üzemmódra a harang zónák szerkesztése
menüpontban (a részleteket nézze meg a 116. oldalon).

A 24 órás zónák kihagyásához hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek valahogy így kell kinéznie:

????, A

™

A harang területek beállításához hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg az
látható:

O, gombot, a kijelz

????, A

n valami ilyesmi lesz
Nyomja meg a C gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Írja be a zóna számot ??? vagy használja a U gombot
a kereséséhez. A kijelz valahogy így fog kinézni:

N

Amennyiben a zóna kihagyható, egy * jel lesz
látható a zónaszám mellett. Csak az olyan zónák
hagyhatók ki, amelyekhez kihagyás jellemz t
rendeltek hozzá.

A kiválasztott zóna kihagyásához nyomja meg az
gombot, a kijelz valahogy így fog kinézni:

N

Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki, vagy törölje a
területeket, például az 1, 2 és 3 gomb = A, B és C terület.
A kijelz n valami ilyesmit fog látni:

N

O

Csak a harang üzemmódra programozott területek
választhatók ki. A * azt jelenti, hogy a terület
kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület
nem választható ki..
A 0 gomb megnyomásával
kiválaszt, illetve letilt.

A zóna szám bal oldalán egy * fog megjelenni, ami
azt jelzi, hogy a zóna ki van választva kihagyásra.

minden

területet

Szükség esetén ismételje ezt meg a többi zónával is.

Az A gomb megnyomásával az A-H, és a I-P
területek között váltogathat (csak a premier 8168
esetén).

Amikor minden kívánt zónát kiválasztott kihagyásra,
nyomja meg a N gombot. A kijelz nek valahogy így kell
kinéznie:

Amikor minden kívánt területnél kiválasztotta a harang
üzemmódot, nyomja meg a ygombot. A kijelz nek
valahogy így kell kinéznie:

⌧

Nyomja meg a
kinézni:

y

gombot, a kijelz

valahogy így fog

Nyomja meg a R gombot, hogy kilépjen a menüb l és
visszatérjen a normál üzemmódba.

A harang be és kikapcsolásához
A kiválasztott 24 órás zónák most ki vannak hagyva.

A kijelz n normál esetben az id és a dátum látható.

A 24 órás zónák visszaállítása
A kihagyott zónák visszaállításához egyszer en kövesse
ismét az utasításokat. Azonban az O gomb
megnyomásakor a kijelz valahogy így fog kinézni:

™

A harang bekapcsolásához
következ ket:

hajtsa

végre

a

Nyomja meg a C, gombot. A billenty zet csipogással jelzi,
hogy engedélyezve lett a harang üzemmód.
™

A harang kikapcsolásához
következ ket:

hajtsa

végre

a

Nyomja meg a C, gombot. A billenty zet csipogással jelzi,
hogy a harang üzemmód le lett tiltva.
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Aktivitás hibák megnézése
Ha bármelyik aktivitás hozzárendelés
zónát nem
aktiválják egy bizonyos id szakon belül, akkor aktivitás
hiba lesz látható a kijelz n az élesítéskor. Az aktivitás
hibákat megnézhetik azok a felhasználók, amelyek
hozzáférhetnek ehhez a funkcióhoz.

N
™

A rendszer lehet úgy programozva, hogy az aktivitás
hiba nem engedi meg az élesítést. Ilyen esetben a
rendszer csak akkor élesíthet , ha megzavarják a
hibát jelz zónát (er ltetett sétateszt).
Az aktivitás hibák megnézéshez hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

Aktivitás hiba számláló megnézése
Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez a
menüponthoz, megnézhetik az egyes területeken történt
aktivitás hibák számát.

N
™

Ez az adottság vásárló számlálóként is használható,
boltok bejárati ajtajánál.
Az aktivitás számláló megnézéshez hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

A

A
Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomkodja addig a
ki:

U gombot, amíg a kijelz

így nem néz
Nyomja meg a
látni:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmit fog

Nyomja meg a y gombot. A kijelz valahogy így néz ki:

A U gomb nyomkodásával léptessen fölfelé és lefelé a
zónákon.

N

Csak azok a zónák lesznek láthatók, amelyeknek
aktivitás hozzárendelés van, és nem zavarták meg
ket.

Amikor megnézett minden kívánt zónát, nyomja meg a
gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

y

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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Használja az 1 - 8 gombot az egyes területek
megnézéséhez. Például 2 = B terület, illetve használja a U
gombot a kereséshez. A kijelz valahogy így fog kinézni:

N

Az aktivitás számláló törléséhez nyomja meg a
gombot

Amikor kész, nyomja meg a
kell kinéznie:

N

R

gombot. A kijelz nek így

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza normál üzemmódba.
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Bevezető

Az esemény napló megnézése

A rendszer fejlettebb m veleteit a felhasználói menüvel
lehet végrehajtani. Például rendszer tesztek, felhasználók
kijelölése, stb..

N

Nem minden opció használható minden felhasználó
számára. Ha nem választható ki egy opció, akkor
lehetséges, hogy ez nincs hozzárendelve ahhoz a
felhasználóhoz (a részleteket nézze meg a 86.
oldalon).

Az ehhez az opcióhoz hozzáfér felhasználók megnézhetik
az esemény naplót, hogy lássák milyen események
történtek a rendszerben, és ezek mikor fordultak el .

Az alábbi táblázat a különféle opciókat mutatja:

Gom

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
™

Felhasználói menü
Opció
Rendszer napló megnézése
Kód megváltoztatás
Harang zónák szerkesztése
Rendszertesztek
Séta teszt
Telepít engedélyezés
Rendszer id beállítása
Rendszer dátum beállítása
Id zít k megváltoztatása
Vezérl id pontok megváltoztatása
Felhasználók beállítása
Rész zónák megváltoztatása
Távoli számítógép felhívása

A riasztó központban van két esemény napló, amelyek
feljegyzik a dátumokat és id pontokat is. Az els , azaz
rendszer napló minden eseményt feljegyez, amely a
rendszerben történik. Például, amikor felhasználók beírják
a
kódjukat,
hogy
területeket
élesítsenek
vagy
hatástalanítsanak, a riasztási eseményeket, az élesítési
hibákat, stb. A második napló egy riasztási napló, és ez
csak a rendszerben el forduló riasztási eseményeket
jegyzi fel.

Oldal

A rendszer napló megnézésekor nyolc gyorsbillenty
használható. Ezekkel a gyorsbillenty kkel bizonyos
események könnyebben megtalálhatók és nem kell ket
keresgélni (a részleteket nézze meg a 99. oldalon).

Hiba!
Hiba!
Hiba!
Hiba!
Hiba!
120
Hiba!
121
Hiba!
Hiba!
Hiba!
Hiba!
Hiba!

™

Az esemény napló megnézéséhez hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a
látni:

Hajtsa végre a következ ket, hogy beléphessen a
felhasználói menübe.

N

????

A

gombot. A kijelz n valami ilyesmit fog

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A kijelz n normál esetben a dátum és id látható:

N

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
A kijelz fels sora programozható.

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie:

????

A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg többször a U gombot, amíg a kívánt opció
nem jelenik meg a kijelz n. Az opció kiválasztásához
nyomja meg a y gombot.
A R gomb megnyomásával lépjen ki a felhasználói
menüb l és térjen vissza a normál m ködésre.

N

Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a
menü id túllépés id zít letelése után a kijelz
visszaáll normál m ködésre.
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Nyomja meg az 1 gombot, a rendszer napló, illetve a 2
gombot a riasztási napló megnézéséhez. A kijelz
valahogy így fog kinézni:

A U gomb megnyomásával föl-le léptethet a naplóban.

N

A lefelé nyíl gomb az el z eseményhez lépteti önt
(id ben visszafelé), a fölfelé nyíl gomb pedig el re
léptet.
Az 1 - 7 gombok, illetve a C gomb használatával
megkereshet bizonyos eseményeket (a részleteket
nézze meg a 99. oldalon).

Az A gomb megnyomásával váltogathatja a kijelz n a
terület információkat és az id t, illetve dátumot. A kijelz
valami ilyesmit mutat:

Amikor kész, nyomja meg a
kell kinéznie:

N

gombot. A kijelz nek így
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A harang zónák szerkesztése
A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l, és térjen
vissza normál m ködéshez.

N

A naplózott események és leírásaik teljes listáját
nézze meg a 98. és 99. oldalon.

Kód megváltoztatása
Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz,
szükség esetén meg tudják változtatni a saját felhasználói
kódjukat.
A
felhasználói
kódok
minden
egyes
felhasználónál eltér ek, és 4, 5 vagy 6 számjegy
hosszúságúak lehetnek

N
™

Csak azokat a felhasználói kódokat tudják
megváltoztatni a felhasználók, amelyekkel hozzá
lehet férni a felhasználói kód megváltoztatás
menühöz.
A kód megváltoztatásához
következ ket:

hajtsa

végre

Amikor egy zónánál engedélyezve van a harang funkció, a
billenty zet minden egyes alkalommal csipogó hangot ad
ki, amikor megzavarják a zónát. Ezzel a funkcióval a
kiválasztott zónáknál lehet ség van harang funkció ki- és
bekapcsolására. Azok a felhasználók, akik hozzáférnek
ehhez az opcióhoz, be tudnak programozni zónákat
harangozásra. A zónák csak akkor adnak harang jelzést,
ha engedélyezve van a harang jelzés annál a területnél,
amelyhez hozzá vannak rendelve (a részleteket nézze meg
a 113. oldalon).
™

A harang zónák programozásához hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

a

Írja be azt a felhasználói kódot, amelyet meg kell

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

változtatni: ????. A kijelz n valami ilyesmi látható:
Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:
Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg a y gombot A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a
kinézni:

y

gombot. A kijelz

Írja be az új felhasználói
A kijelz valahogy így fog kinézni:

valahogy így fog

kódot

????.

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a R gombot, hogy kilépjen a menüb l és
visszatérjen a normál üzemmódra.

Írjon be egy zóna számot ??? vagy használja a
gombot a kereséshez. A kijelz valahogy így néz ki:

U

A harangozás kiválasztásához nyomja meg a C
gombot egyszer az els harang esetén, kétszer a második
harang esetén stb. a kiválasztott zónák kihagyására. A
kijelz valahogy így fog kinézni:

N

A zóna csak akkor fog harang jelzést okozni, ha a
harang jelzés engedélyezve van annál a területnél,
amelyhez a zóna hozzá van rendelve (a részleteket
nézze meg a 113. oldalon).
Ismételje meg ezt az eljárást a többi zónánál is.

Ha minden kívánt zónához kiválasztotta a harangjelzést,
nyomja meg a ygombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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Rendszer tesztek
Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz,
tesztelni tudják a különféle rendszer kimeneteket, hogy
meggy z dhessenek
arról,
hogy
ezek
helyesen
m ködnek. Ezek között van minden kimenet, ami konkrét
m veletekre van beprogramozva, például világítás
bekapcsolása, csipogók megszólaltatása stb. A bels
hangjelz k, a hangszórók, és a küls hangjelz is
letesztelhet a helyes m ködésük ellen rzésére.
™

A rendszer tesztek végrehajtására hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y, gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot
kijelz nek így kell kinéznie :

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a
látható:

N gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

Az 1 - 8 gombok használatával végezze el konkrét
területek sétatesztjét, például 1 = „A” terület. A kijelz
valahogy így fog kinézni:

Nyomja meg a y, gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kívánt teszt nem látható,
például a hangjelz . A kijelz valahogy így fog kinézni:

Nyomja meg a
tesztelésére.

N

y

gombot, a kiválasztott kimenet

Csak azok a kimenetek aktiválhatók, amelyek
felhasználói tesztre vannak beprogramozva (a
részleteket nézze meg a 65. oldalon).

N

Csak azok a területek választhatók ki, amelyek
léteznek a rendszerben. A * azt jelenti, hogy a terület
kiválasztható, a . pedig azt jelenti, hogy a terület
nem választható ki.
A 0 gomb megnyomásával kiválaszt, illetve letilt
minden területet.
Az A gomb megnyomásával az A-H és I-P területek
között váltogathat. (csak a Premier 8168 esetén).

Nyomja meg a
mutatni:

y

gombot. A kijelz

valami ilyesmit fog

Amikor letesztelt minden kívánt kimenetet, nyomja meg a
N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
A zónák aktiválásakor a billenty zet mindig csipogni fog,
és a kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

N

Amikor a rendszer teszt menüb l kilép, minden
bekapcsolva hagyott kimenet automatikusan
kikapcsol.

AR gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza normál üzemmódra.

Séta teszt elvégzése
Azok a felhasználók, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz,
el tudják végezni rendszerben bármelyik zóna séta tesztjét,
hogy meggy z djenek arról, hogy ezek helyesen
m ködnek. A séta teszt csak akkor hajtható végre, amikor
a rendszer vagy terület hatástalanítva van. A 24 órás zónák
(a t z és szabotázs kivételével) le vannak tiltva a séta teszt
során, ami lehet vé teszi a hangos pánikjelz gombok, a
csendes pánikjelz gombok stb. tesztelését. A séta teszt
elvégzéséhez hajtsa végre a következ ket:
INS176

Amikor kész nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell
kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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Telepítő engedélyezés

A rendszer idő beállítása

Amennyiben a telepít hozzáférés (akár a helyszínen, akár
távoli letölt számítógéppel) úgy van beprogramozva,
hogy felhasználói feljogosítás kell hozzá, akkor ezt az
opciót kell használni ahhoz, hogy a telepít
hozzáférhessen a programozási menühöz. Azok a
felhasználók engedélyezhetik a telepít i hozzáférést, akik
hozzáférnek ehhez az opcióhoz.

N
™

A telepít i hozzáférés csak ennek a menüpontnak az
engedélyezését követ en 4 órával lehetséges. Ezt
követ en ismét automatikusan le lesz tiltva.

A riasztó rendszerben van egy valós idej óra, amelyet a
rendszer arra használ, hogy az esemény naplókba
feljegyzett eseményekhez hozzárendelje a dátumot és az
id pontot. Azok a felhasználók tudják beállítani az id t a
riasztó rendszerben, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.
™

A rendszer id
következ ket:

beállításához

hajtsa

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

végre

a

????. A

A telepít i hozzáférés engedélyezéséhez hajtsa végre
a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:
Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a
látható:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

Nyomja meg a n gombot a telepít i hozzáférés
engedélyezéséhez, illetve letiltásához. A kijelz n valami
ilyesmi lesz látható:

Nyomja meg a y. A kijelz nek így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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Nyomja meg a
látható:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

Írja be az új id t, (24 órás formátumban) ÓÓ PP. A
kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

A R gomb megnyomásával váltogathat a kontinentális id
és a greenwichi id között. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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A rendszer dátum beállítása

Időzítők megváltoztatása

A riasztó rendszerben van egy valós idej óra, amelyet a
rendszer arra használ, hogy az esemény naplóba
feljegyzett eseményekhez hozzárendelje a dátumot és az
id t. Azok felhasználók tudják beállítani a riasztó rendszer
dátumát, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.
™

A rendszer dátum megváltoztatásához hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a
kinézni:

y

gombot. A kijelz

A rendszerben 8 id zít van, amelyeket beprogramozhat
arra,
hogy
kimeneteket
vezéreljenek,
területeket
élesítsenek, vagy a nap különböz
id pontjaiban
kizárjanak felhasználókat. Azok a felhasználók, akik
hozzáférnek ehhez az opcióhoz, szükség esetén kézileg
be és ki tudják kapcsolni a 8 vezérl id zít t.
™

A vezérl id zít k be- és kikapcsolásához hajtsa végre
a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

valahogy így fog

írja be az új dátumot: NN HH ÉÉ. A kijelz valahogy így
fog kinézni:

Nyomja meg a
látható:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

A 1 - 8 gomb használatával kapcsolhatja be és ki a konkrét
id zít ket, például 1 = els id zít , A kijelz n valami
ilyesmi lesz látható:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg aygombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódba.
A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál m ködésre.
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A vezérlési időpontok megváltoztatása
A rendszerben van 8 vezérl id zít . Mindegyik id zít nek
kett
be- és kikapcsolási id pontja van, és ezek
beprogramozhatók a hét bármely napján történ
m ködésre. A beállított id zít k arra használhatók, hogy
automatikusan
élesítsenek
vagy
hatástalanítsanak
területeket, kizárjanak felhasználói kódokat, kimeneteket
vezéreljenek stb. A 8 vezérl id zít t azok a felhasználók
tudják programozni, akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.
™

A vezérl id zít k programozásához hajtsa végre a
következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot:
kijelz nek így kell kinéznie:

????. A

Írja be az id zít kívánt kikapcsolási id pontját (24 órás
formátumban): ÓÓ PP. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

Nyomja meg a y gombot a kijelz
kikapcsolási
napjainak kiválasztásához. A kijelz valahogy így fog
kinézni:

Használja az 1 - 7 gombot az 1. bekapcsolási nap
kiválasztásához (vasárnaptól szombatig) például 6 és 7
= péntek és szombat. A kijelz n valami ilyesmit fog látni:

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a
látni:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

N

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A U gomb használatával válasszon ki egy vezérl id zít t
1-t l 8-ig. A kijelz nek így kell kinéznie:

y

gombot. A kijelz n valami ilyesmit fog

Programozza be az id zít
2. bekapcsolási
id pontját, bekapcsolási napját, kikapcsolási
id pontját, kikapcsolási napját pontosan ugyanúgy,
ahogy az id zít
1. bekapcsolási id pontját,
bekapcsolási napját, kikapcsolási id pontját, és
kikapcsolási napját programozta.

Nyomja meg a N gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.

írja be az id zít els kívánt bekapcsolási idejét (24
órás formátumban): ÓÓ PP. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

Nyomja meg a y gombot az id zít bekapcsolási
napjának beprogramozásához. A kijelz n valami ilyesmi
lesz látható:

Az 1 - 7 gomb használatával válassza ki az id zít
bekapcsolási
napjait
(vasárnaptól
szombatig)
pl: 1 és 2 = vasárnap és hétf . A kijelz n valami ilyesmi
lesz látható:

Nyomja meg a y gombot az id zít 1. kikapcsolási
id pontjának beprogramozásához A kijelz n valami
ilyesmi lesz látható:
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Felhasználók beállítása
Ez az opció a meglév felhasználók módosítását és az új
felhasználók megadását tartalmazza a rendszer számára.
A Premier 888 esetén 49 felhasználót, a Premier 8168
esetén pedig 99 felhasználót lehet megadni. A rendszerhez
azok a felhasználók tudnak új felhasználókat megadni,
akik hozzáférnek ehhez az opcióhoz.
™

Új felhasználók megadásához hajtsa végre ezt:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ????. A
kijelz nek így kell kinéznie:

N

A használható felhasználói típusok listáját nézze meg a
84. oldalon.

Nyomja meg a
látható:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

A következ opciók csak akkor láthatók a kijelz n, ha
testre szabott felhasználói típus van kiválasztva

A U gomb használatával léptessen fölfelé és lefelé a
különféle opciókon keresztül. A kijelz n valami ilyesmi
lesz látható:

Nyomja meg a Ngombot. A kijelz így néz ki:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz így néz ki:

A n gomb megnyomásával engedélyezze, illetve tiltsa le
az opciókat, majd nyomja meg a y gombot a
folytatáshoz. A kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:
A U gomb megnyomásával léptethet fölfelé és lefelé a
különféle opciókon keresztül. A kijelz n valami ilyesmi
lesz látható:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz így néz ki:

Válasszon ki egy felhasználót 1-t l 49-ig (Premier 888)
illetve 1-t l 99-ig (Premier 8168): ??, majd nyomja meg
a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A n gomb megnyomásával engedélyezze, vagy tiltsa le az
opciót, majd nyomja meg a y gombot a folytatáshoz. A
kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

N

Írja be az új felhasználói kódot: ???? majd nyomja
meg a y gombot. A kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztására,
illetve letiltására, például 1, 2 és 3 = A, B és C terület, majd
nyomja meg a y gombot. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

N

Csak azok a területek választhatók ki, amelyek
léteznek a területben. A * azt jelenti, hogy a terület
kiválasztható, a . pedig azt, hogy a terület nem
választható ki.
A 0 gomb megnyomásával
kiválaszt, illetve letilt.

minden

területet

Az A gomb megnyomásával az A-H és I-P területek
között váltogathat (csak a Premier 8168 esetén).
A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy felhasználói
típust, vagy használja U gombot a kereséshez, például 3 =
normál felhasználói típus. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

INS176

A felhasználói konfiguráció csak akkor jelenik meg
a kijelz n, ha testre szabott felhasználói típust
választott ki és engedélyezve van a felhasználói
menü (a felhasználói opciók között):

A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy id zít t, ha
szükséges, majd nyomja meg a YES gombot. A kijelz n
valami ilyesmi lesz látható:

Nyomja meg a n gombot a felhasználói név szöveg
szerkesztéséhez, majd nyomja meg a ygombot, amikor
befejezte. A kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

N

A szöveg programozás részleteit nézze meg a 76.
oldalon.

Nyomja meg a Ngombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l, és térjen
vissza a normál üzemmódhoz.
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Rész zónák megváltoztatása

Távoli számítógép felhívása

Az 1-2. vagy 3. rész élesítés kiválasztásakor a rendszer
kihagy el re beprogramozott zónákat, hogy lehet vé tegye
a mozgást az épület bizonyos részeiben. Ezzel az opcióval
bármelyik olyan felhasználó be tudja programozni vagy
meg tudja változtatni ezeket a zónákat, aki hozzá tud férni
a kihagyás menühöz.

Ezt az opciót használjuk távoli feltölt
számítógép felhívásának kezdeményezésére.

™

A rész élesítési zónák beprogramozásához hajtsa
végre a következ ket:

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ????. A
kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a Ngombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

™

Egy hívás kezdeményezéséhez
következ ket:

hajtsa

és

letölt

végre

a

Írjon be egy érvényes felhasználói kódot: ????. A
kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a Ngombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:

Nyomkodja a U gombot, amíg a kijelz így nem néz ki:

Nyomja meg a
látható:

y gombot. A kijelz

n valami ilyesmi lesz

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Az
írjon be egy zóna számot: ??? vagy használja a U
gombot a kereséshez. A kijelz n valami ilyesmi lesz
látható:

1

-

3

gomb

használatával

válassza

ki

a

telefonszámot, például 2 = 2. visszahívási szám. A
kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

Nyomja meg a y gombot. A kijelz nek így kell kinéznie:
Nyomja meg a

O az 1. rész élesítés kiválasztásához

Nyomja meg a C a 2. rész élesítés kiválasztásához
Nyomja meg a P a 3. rész élesítés kiválasztásához

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.

A kijelz n valami ilyesmi lesz látható:

N

Az 1. rész élesítés kiválasztásakor a zóna ki lesz
hagyva.
Ismételje ezt meg a többi zónánál is.

Amikor minden kívánt zónánál kiválasztotta a hozzá való
rész élesítést, akkor nyomja meg a N gombot. A kijelz nek
így kell kinéznie:

A R gomb megnyomásával lépjen ki a menüb l és térjen
vissza a normál üzemmódra.
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11. M szaki adatok
Hangszóró kimenet

Riasztó központ

Hálózat

Tápegység
Hálózati tápfeszültség:

Minimális terhelés 8Ω

230VAC (±10%)

Maximális összáram méretezés

+

+12V tápfeszültség

-

0V tápfeszültség

T

adatküldés

R

adatfogadás

16.5VAC, 25VA transzformátor:

1ADC

16.5VAC, 40VA transzformátor:

1.5ADC

Ingadozás

<5%

Környezeti feltételek

Tölthet akkumulátor kapacitása

1.2Ah-tól 17Ah-ig

Üzemi h mérséklet

-10°C-tól + 50°C-ig

Tárolási h mérséklet

-20°C-tól + 60°C-ig

Maximális páratartalom

95%, nem lecsapódva

Alkalmazási környezet

lakáscélú

Elektromos jellemzők
Áramfelvétel
Nyugalmi

<50mA

Riasztási

<150mA

kereskedelmi
kisebb ipari alkalmazás

Olvadóbiztosítók

ipari alkalmazás

Hálózati

125mA, 250V, 20mm

Akkumulátor

1.6 Amp, 250V, 20mm

Fizikai jellemzők

Segéd

1 Amp, 250V, 20mm

Hangjelz

1 Amp, 250V, 20mm

Méretek

305 x 405 x 100mm

1. hálózat

1 Amp, 250V, 20mm

Anyag

2mm-es acél

2. hálózat

1 Amp, 250V, 20mm

Akkumulátor fészek

Legfeljebb kett 12V
7.0Ah-ás akkumulátor
vagy egy darab 12V
17Ah akkumulátor

Súly becsomagolva

Kg

Tölthet akku kapacitása
Küls billenty zetek

1.2Ah to 17Ah
8 db lehet (888)
16 db lehet (8168)

B vít k

8 db lehet (888)
16 db lehet (8168)

Kimeneti modulok

4 db lehet (888)
8 db lehet (8168)

Zónák
Premier 888

8, b víthet 88-ra

Premier 8168

8, b víthet 168-ra

EOL ellenállás érték

2k2 EOL és 4k7
kontaktus

Központ kimenetek
O/P 1

500mA 0V-ra kapcsol

O/P 2

500mA 0V-ra kapcsol

O/P 3

500mA 12V-ra kapcsol

O/P 4

500mA 12V-ra kapcsol

O/P 5

3A-es relé

Digitális kommunikátor
O/P 1

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 2

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 3

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 4

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 5

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 6

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 7

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 8

100mA 0V-ra kapcsol
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135

Premier 888 & 8168 Installation Manual

Specifications

Külső billentyűzetek

Zóna bővítők

Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

Elektromos jellemzők
10 - 13.7VDC

Áramfelvétel

Üzemi feszültség

9 - 13.7VDC

Áramfelvétel

Nyugalmi

>35mA

Nyugalmi

>65mA

Hátsó megvilágítással

>85mA

Riasztás közben hangszóróval

>320mA

Billenty zet típus

Hálózat

Premier LCD

32 karakteres kis
kijelz s LCD

Premier LCDL

32 karakteres nagy
kijelz s LCD

Zónák
Szám

2

EOL ellenállás érték

2k2 EOL és 4k7
kontaktus

Zónák
Szám

8

EOL ellenállás érték

2k2 EOL és 4k7
kontaktus

Hangszóró kimenet
O/P 1
Hálózat

500mA 12V-ra kapcsol

Hangszóró kimenet

4-vezetékes szabványos
7/0.2 riasztó kábel,
legfeljebb 250m
hosszúságig csillag,
vagy láncolt
kialakításban, illetve e
kett bármilyen
kombinációja

Kimenetek

Hátsó megvilágítás

Teljesen beállítható

Hangszóró kimenet (LCDL)

Minimális terhelés 8Ω

Hangszóró hanger (LCDL)

Teljesen beállítható

Környezeti feltételek

4-vezetékes szabványos
7/0.2mm-es riasztó
kábel, legfeljebb 250m
hosszig csillag, vagy
láncolt kialakításban,
vagy e kett bármilyen
kombinációja

Minimális terhelés 8Ω

O/P 1

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 2

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 3

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 4

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 5

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 6

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 7

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 8

100mA 0V-ra kapcsol

Környezeti jellemzők
Üzemi h mérséklet

-10°C-t l + 50°C-ig

Üzemi h mérséklet

-10°C-t l + 50°C-ig

Tárolási h mérséklet

20°C-tól + 60°C-ig

Tárolási h mérséklet

-20°C-tól + 60°C-ig

Maximális páratartalom

95% nem lecsapódva

Maximális páratartalom

95% nem lecsapódva

Alkalmazási környezet

lakáscélú

Alkalmazási környezet

lakáscélú

kereskedelmi

kereskedelmi

kisebb ipari alkalmazás
ipari alkalmazás

kisebb ipari alkalmazás
ipari alkalmazás

Fizikai jellemzők
Méretek

140mm x 115mm x
30mm

Súly csomagolással

Kb. 260g
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Fizikai jellemzők
Méretek

150mm x 120mm x
30mm

Súly csomagolással

Kb. 200g
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Kimeneti modulok
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség

Specifications

9 - 13.7VDC

Nyugalmi

>25mA

Aktív állapotban

>80mA

Kommunikátor protokollok

Áramfelvétel
Nyugalmi
Hálózat

gyors formátum
Contact ID

>35mA

SIA II. szint

4-vezetékes szabványos
7/0.2 riasztó kábel,
legfeljebb 250m, csillag,
vagy láncolt
kapcsolásban, vagy e
kett bármilyen
kombinációja

EasyCom személyhívó

1. Bank kimenetek

Modem protokoll (Com300)

V.21 (300 baud)

Modem protokoll (Com2400)

V.21 (300-baud)
V.22 (1200-baud)
V.22bis (2400-baud)

Modem protokoll (ComISDN)

V.21 (300 baud)

Telefonszámok

6 (mindegyik 24
számjegy lehet)

Tárcsázási formátumok

impulzus vagy
hangkódos

O/P 1

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 2

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 3

100mA 0V-ra kapcsol

Csengetési ekvivalencia szám

1

O/P 4

100mA 0V-ra kapcsol

min sítés

CTR21

O/P 5

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 6

100mA 0V-ra kapcsol

Környezeti jellemzők

O/P 7

100mA 0V-ra kapcsol

Üzemi h mérséklet

O/P 8

100mA 0V-ra kapcsol

-10°C-t l + 50°C-ig

Tárolási h mérséklet

-20°C-tól + 60°C-ig

2. Bank kimenetek
O/P 1

100mA 0V-ra kapcsol

Maximális páratartalom

95% nem lecsapódva

O/P 2

100mA 0V-ra kapcsol

Alkalmazási környezet

lakáscélú

O/P 3

100mA 0V-ra kapcsol

kereskedelmi

O/P 4

100mA 0V-ra kapcsol

kisebb ipari alkalmazás

O/P 5

100mA 0V-ra kapcsol

ipari alkalmazás

O/P 6

100mA 0V-ra kapcsol

O/P 7

100mA 0V-ra kapcsol

Fizikai jellemzők

O/P 8

100mA 0V-ra kapcsol

Méretek

150mm x 120mm x
30mm

Súly csomagolással

Kb. 50g

Környezeti jellemzők
Üzemi h mérséklet

-10°C-t l + 50°C-ig

Tárolási h mérséklet

-20°C-tól + 60°C-ig

Maximális páratartalom

95% nem lecsapódva

Alkalmazási környezet

lakáscélú
kereskedelmi
kisebb ipari alkalmazás
ipari alkalmazás

Fizikai jellemzők
Méretek

150mm x 120mm x
30mm

Súly csomagolással

Kb. 200g

Digitális modemek
Elektromos jellemzők
Üzemi feszültség
INS176

9 - 13.7VDC
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Szabványok
Megfelel az Európai Unió (EU) 73/23/EEC alacsony
feszültség
direktívájának (LVD) és a 89/336/EEC
elektromágneses kompatibilitás direktívának (EMC).
A CE megjelölés azt jelzi, hogy ez a termék megfelel az
európai biztonsági-, egészségügyi-, környezet- és
vásárlóvédelmi el írásoknak.
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy lehet vé tegye annak
a betörésjelz riasztó rendszernek, amelybe beépítették,
hogy megfeleljen az EN 50131-1 és az EN 50131-6 1. vagy
2. biztonsági fokozat követelményeinek, és alkalmas
mindenféle beltéri környezetben való telepítésre.

Garancia
Minden Texecom terméket úgy terveztünk, hogy
megbízhatóan és hibamentesen m ködjön. A min séget
átfogó számítógépesített ellen rz rendszer figyeli. Ennek
eredményeképpen a riasztó központra két éves garancia
vonatkozik az anyag-, és gyártási hibák ellen.
Mivel a riasztó központ nem egy teljes riasztó rendszer,
csak ennek része, a Texecom nem tud semmilyen
felel sséget vagy kötelezettséget vállalni semmiféle kárért,
ami olyan panaszon alapszik, hogy a riasztó központ nem
m ködött helyesen.
A folyamatos fejlesztési irányelvek következtében a
Texecom fenntartja a jogot a m szaki adatok
megváltoztatására el zetes bejelentés nélkül.
A Premier a Texecom márkavédjegye.
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12. Gyorsreferencia útmutató
gomb

Menü

Oldal

0

Telepít kijelentkezés

29.

y

Nyomja meg a y gombot, hogy kilépjen a telepít i programozási menüb l

gomb

1

y

Zóna típusok

Menü

Oldal

Zóna beállítás

31.

A 0 - 9 gombbal írjon be egy zóna számot, vagy használja a U gombot a kereséshez.

31

Nyomja meg a n gombot a zóna típusok szerkesztéséhez. A U gomb használatával
válasszon ki egy zóna típust, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

y

Zóna jellemz k

0:

Nulla

10:

Ment

1:

1. belépési/kilépési

11:

24 órás gáz

2:

2. belépési/kilépési

12:

Segéd

3:

1. r

13:

Szabotázs

4:

2. r

14:

Kilépés megszakítás

5:

24 órás hangos

15:

Pillanatnyi üzem kulcs

6:

24 órás csendes

16:

Öntartó kulcs

7:

Hangos pánik

17:

Biztonsági gomb

8:

Csendes pánik

18:

Kihagyás gomb

9:

T z

Nyomja meg a n gombot a hozzárendelések szerkesztéséhez. A U gomb használatával

32

válasszon ki egy jellemz t, nyomja meg a n gombot a jellemz megváltoztatásához,
majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
0:

Kihagyható (igen/nem)

8:
9:

Kett s érintés (igen/nem)

1:

Er ltetett kihagyás (igen/nem)

2:

1. részkihagyás (igen/nem)

10:

Betanulási teszt (igen/nem)

Sugárpár (igen/nem)

3:

2. részkihagyás (igen/nem)

11:

Aktivitás (igen/nem)

4:

3. részkihagyás (igen/nem)

12:

Törlés (igen/nem)

5:

Hozzáférés (igen/nem)

13:

Automatikus újraélesítés (igen/nem)

6:

1. belépési/kilépési (igen/nem)

14:

Gyors reakció (igen/nem)

7:

1. r (igen/nem)

15:

Telepít i riasztás (igen/nem)

Csak a pillanatnyi üzem és az öntartó kulcsos kapcsolóhoz használható
hozzárendelések
0:
Azonnali élesítés
2:
Távolléti hatástalanítás
1:

y

Zóna területek

Részélesítés

Nyomja meg a n gombot a területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a

33

területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A az A-H és I-P terület között

váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz

y

INS176

Zóna szöveg

Nyomja meg a n gombot a zóna szöveg szerkesztéséhez. Használja az 0 - 9 gombot a

33

karakterek kiválasztásához a gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a y
gombot az elfogadáshoz
.,?!1@“1
6 MNO6
U Kurzor mozgatás

2

ABC2

3

DEF3

4
5

GHI4
JKL5

7

8
9
0

PQRS7

C

TUV8

P

WXYZ9

n

0_

Szöveg bemásolása a
memóriába
Szöveg beillesztése a
memóriából
Nagybet , kisbet ,
gyorsszöveg, számok
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Gomb

Menü

Oldal

2
0

Terület programozás

35

1

2
3

4
5

Id zít k

A U gomb használatával válasszon ki egy id zít t (a y gombbal az 1-7 csoporton

léptethet végig). A 0 - 9 vagy U gombbal írjon be egy értéket, majd nyomja meg a y
b t
lf
dá h
1:
Kilépési késleltetés területekhez: A-H (Premier 888)
A-P (Premier 8168)
2:
1. belépési késlelt. területekhez: A-H (Premier 888)
A-P (Premier 8168)

Élesítési
módok

Terület élesítés
helyszínek

Terület
helyszín
szöveg

Helyszín
élesítés
M
d M
d
Terület
opciók

3:

2. belépési késlelt. területekhez:

A-H (Premier 888)

A-P (Premier 8168)

4:

2. belépési késlelt. területekhez:

A-H (Premier 888)

A-P (Premier 8168)

5:

Hangjelz késlelt. területekhez:

A-H (Premier 888)

A-P (Premier 8168)

6:

Hangjelzés hossz területekhez:

A-H (Premier 888)

A-P (Premier 8168)

7:

Átjelz késlelt területekhez:

A-H (Premier 888)

A-P (Premier 8168)

A U gombbal válasszon ki egy területet. Az 1 - 5 gombbal válassza ki az élesítési módot, majd

nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
Belépési/kilépési
1

2
3

Kilépés megszakítás.
Id zített kilépés

4
5

35

36

Azonnali
Elhalasztott

Nyomja meg a n gombot a helyszínek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a

37

területek kiválasztásához (a 0 kiválaszt minden területet, az A az A-H és I-P területek
között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz
Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy területélesítés helyszínt, nyomja meg a n gombot a

38

helyszínszöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek kiválasztásához, a
megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a y gombot
az elfogadáshoz.
.,?!1@“1
6 MNO6
U Kurzor mozgatás

2

ABC2

3

DEF3

4
5

GHI4

7

8

JKL5

9
0

PQRS7

C

Szöveg másolás memóriába

TUV8

P

Szöveg beillesztése a
memóriából

WXYZ9

n

Nagybet , kisbet ,
gyorsszöveg, számok

0_

Programozza ugyanúgy, ahogy föntebb az élesítési üzemmódokat.

39

A U gomb használatával válasszon ki egy terület opciót, majd nyomja meg a n gombot a

40

szerkesztéshez. Az 1 - 8 gomb használatával válassza ki a területeket, a 0 kiválaszt

minden területet, az A az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168

140

1:

Automatikus rész élesítés

15:

Telefonvonal hiba

2:

Azonnali részélesítés

16:

Élesítés vonalhibával

3:

Csendes rész élesítés

17:

Áramszünet

4:

Távélesítés

18:

Élesítés áramszünet közben

5:

Táv-hatástalanítás

19:

Terület élesítés kommunikációk

6:

Központ szabotázs

20:

Rész élesítés kommunikációk

7:

Hangjelz szabotázs

21:

T z hatástalanítás kommunikációk

8:

Segéd szabotázs

22:

Szabotázs hatástalanítás
kommunikációk

9:

Központ hangszóró

23:

Területek automatikus élesítése

10:

Hangjelz és fényjelz kimenet

24:

„A” terület el tér

11:

Riasztás telepít i törlése

25:

Részek kihagyásának naplózása

12:

Ellen rzés törlés

26:

Több érintéses terület

13:

Szabotázs telepít i törlés

27:

Fel- és letöltés billenty zetr l

14:

Anti-kód törlés

28:

Automatikus harang (CT8)
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A U gomb használatával válasszon ki egy területet (a y gomb megnyomásával

43

váltogasson az élesít és hatástalanító id zítések között). Az 1 - 8 gomb használatával

válassza ki az id zít ket, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

A U gomb használatával válasszon ki egy területet, majd nyomja meg a n gombot a

44

helyszínszöveg szerkesztéshez. A 0 - 9 gomb használatával válassza ki a karaktereket a
megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz.

Gomb

3
0

1

Rendszer
id zít k

Rendszer
konfiguráció

Oldal

Globális opciók

45

Használja a U gombot egy id zít kiválasztásához. A 0 - 9 vagy U gomb használatával írjon be

45

egy értéket majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
1:
Kilépési megnyugvási id
15:
Vonalhiba késleltetés
2:

Globális hangjelz késleltetés .

16:

Áramszünet késleltetés

3:

Globális hangjelzéshossz.

17:

Akkumulátor teszt id szak

4:

Kett s érintés késleltetés

18:

Akkumulátor teszt id pont

5:

Sugárpár id

19:

Betanulás teszt id

6:

Aktivitás késleltetés

20:

Szerviz id köz

7:

Megszakítás késleltetés

21:

Teszthívás gyakoriság

8:

Kisegít id

22:

Minimális véletlen id

9:

Élesítés késleltetése

23:

Maximális véletlen id

10:

Automatikus élesítés késleltetés

24:

Ajtónyitás ideje

11:

Menü id túllépés

25:

Zóna reakció

12:

1. impulzus periódus

26:

Billenty zet pánik késleltetés

13:

2. impulzus periódus

27:

Ellen rzés késleltetés

14:

3. impulzus periódus

Nyomja meg a n gombot a rendszer konfiguráció szerkesztéséhez. A U gomb

47

használatával válasszon ki egy opciót, majd nyomja meg a n gombot az opció
00:

ált

t tá áh
jd
j
(nincs hangjelzés / van
hangjelzés) élesítési hiba

y 12:

b t
lf
dá h
Szabotázsok kihagyása (nem / igen)

01:

A hangjelz vezérlése (pozitív /
negatív)

13:

Nyomtatás (Offline / Online)

02:

Óraformátuma (12 / 24 órás)

14:

Aktivitás hiba (látható / elrejtve)

03:

Id számítás kézi/automatikus
váltása

15:

Kilépési hibák (elrejtve / látható)

04:

Élesített területek elrejtése /
megnézése

16:

Kód szabotázsok (nem /
engedélyezve)

05:

Hangjelzésid területi / globális

17:

Kód szabotázsok (riasztás /
reteszelés)

06:

24 órások kihagyása (globális /
helyi)
Kihagyások meghagyása /
törlése

18:

Területek (1-8 / A-H) és I-P

19:

Terület kiválasztás (automatikus / kézi)

08:

Távolléti késleltetés felülbírálása
/ er ltetése

20:

Gyorsszöveg / normál szöveg

09:

Nem felejt memória reteszelve
/ feloldva

21:

Zóna rövidzár =(jelzés / szabotázs)

10:

Telepít önmagában vagy
felhasználóval

22:

R/R=(csak törlés / elhallgattatás és
törlés)

11:

Harang (hangos/látható)

07:

INS176
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2

3

Rendszer
opciók

Harangzónák

A U gomb használatával válasszon ki egy rendszer opciót. Az 0 - 9 vagy U gomb
használatával írjon be egy értéket, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
1:

Figyelmeztet
hanger

3:

Újraélesítések száma

2:

Harang hanger

4:

Anti-kód törlések

5:

Többszöri érintések

A 0 - 9 gombbal írjon be egy zónaszámot, vagy használja a U gombot a kereséshez.

49

50

Nyomja meg többször a C gombot az 1; 2; 3. harang, vagy a kikapcsolt állapot

4

Vezérl
id zít k

kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
Használja a U gombot a területek kiválasztásához. Használja a 0 - 9 gombot az els

51

7 gombot a 1. bekapcsolási id napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz. Használja a 0 - 9 gombot az 1. kikapcsolási id pont beírásához, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz. Használja az 1 - 7 gombot az 1. kikapcsolási id napjának
beállításához majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz Szükség szerint ismételje
A U gomb használatával válasszon ki egy üzenetet. Használja a 0 - 9 gombot a

52

bekapcsolási id beírásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz. Használja az 1 -

5

Rendszerszöveg

6

Részélesítésszöveg

7

Ünnepnap
dátumok

A U gomb használatával válasszon ki egy ünnepnap dátumot. A 0 - 9 gomb használatával

54

8

Hangszóróhangok

Nyomja meg a n gombot a hangszóróhangok szerkesztéséhez. A U gomb használatával

55

karakterek kiválasztásához, a megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz
Használja a U gombot egy részélesítés kiválasztásához, nyomja meg a n gombot a

53

részélesítés-szöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a karakterek

kiválasztásához, a megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a y
írja be a helyes dátumot NN, HH, ÉÉ, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
válasszon ki egy lehet séget, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához,
majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
Gomb

Menü

Oldal

4

Billenty zet beállítás

56

y

Területek

Használja az 1 - 8 gombot a billenty zet kiválasztására, és a 0 gombot a hálózat

56

kiválasztására, vagy használja a U gombot a kereséshez.

Nyomja meg a n gombot a területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a
területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A az A-H és I-P területek

y

Zóna
hozzárendelés

y

Opciók

között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a y gombot az
Nyomja meg a n gombot a zóna hozzárendelés szerkesztéséhez. Használja a 1 - 8 számot
a zónaszám beírásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz. Szükség esetén
ismételje meg a 2 zónánál is
Nyomja meg a n gombot az opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy opció

56

56

kiválasztásához, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz
1:
Pánik (engedélyezve / letiltva)

5:

Pánik (hangos / csendes)

2:

T z (engedélyezve / letiltva)

6:

Pánik (késleltetve / azonnali)

3:

Ment

7:

Gyorsélesítés (be / ki)

(engedélyezve / letiltva)

4:

y

Hanger

Szabotázs (engedélyezve /
8:
Info. LED> (élesítve / kimenet)
letiltva)
Használja a 0 - 9 vagy U gombot egy érték beírásához, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz.

y

Hangjelz
opciók

Nyomja meg a n gombot a hangjelz opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy

57

opció kiválasztásához. Nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd
nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
1:
T z (engedélyezve / letiltva)
2:

142

56

3:

Riasztások (engedélyezve /
letiltva)
Hibák (engedélyezve / letiltva)

4:

Szerviz (engedélyezve / letiltva)

5:

Belépés (engedélyezve / letiltva)

6:

Kilépés (engedélyezve / letiltva)

7:

Harang (engedélyezve / letiltva)
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Gomb

Menü

Oldal

5

B vít beállítás

59

y

Területek

Használja a 1 - 8 gombot a b vít kiválasztásához, és a 0 gombot a hálózat

59

kiválasztásához, majd használja a U gombot a kereséshez.

Nyomja meg a n gombot a területek szerkesztéséhez. Használja a 1 - 8 gombot a
területek kiválasztásához (a 0 kiválaszt minden területet, az A A-H és I-P terület között

y

y

váltogat (csak a Premier 8168 esetén)) majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
Nyomja meg a n gombot a b vít szöveg szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a
karakterek kiválasztásához a megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz
.,?!1@“1
6 MNO6
U Kurzor mozgatás

Szöveg

Segédbemene
t

y

Hanger

y

Hangszóró
opciók

2

ABC2

3

DEF3

4
5

GHI4

7

8
9
0

JKL5

P

WXYZ9

n

0_

Nagybet , kisbet ,
gyorsszöveg, számok

1:

Tartalék

6:

Vonalhiba + tápfeszültség

2:

Segéd szabotázs

7:

Hangjelz k elhallgattatása

3:

Hangjelz szabotázs

8:

Globális kihagyás gomb

4:

Küls törlés

9:

Helyi kihagyás gomb

5:

Vonalhiba + tápfeszültség

59

Használja a 0 - 9 vagy U gombot egy érték beírásához, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz.

59

Nyomja meg a n a hangszóró opciók szerkesztéséhez. A U gomb használatával

59

válasszon ki egy opciót, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd
f
á
y
T z (engedélyezve
/ letiltva)

3:

Riasztások (engedélyezve /
letiltva)
Hibák (engedélyezve / letiltva)

4:

Szerviz (engedélyezve / letiltva)

Gomb

5:

Belépés (engedélyezve / letiltva)

6:

Kilépés (engedélyezve / letiltva)

7:

Harang (engedélyezve / letiltva)

Menü

Oldal

Rendszer kimenetek

62

Központ kimenetek
Átjelz kimenetek

Lásd alább a kimenet típusokat.
Lásd alább a kimenet típusokat.

62
62

Átjelz csatornák

Lásd alább a kimenet típusokat.

62

RedCARE kimenetek

Lásd alább a kimenet típusokat.

62

Billenty zet kimenetek

Lásd alább a kimenet típusokat.

62

B vít kimenetek

Lásd alább a kimenet típusokat.

62

Kimeneti csoport - tartalék:
használja a 0 - 9 gombot egy kimenet típus beírásához
00: tartalék
rendszer kimeneti csoport:
használja a 0 - 9 gombot egy kimenettípus beírásához, vagy használja a U gombot a
kereséshez.
00: Telefonvonal hiba
11: Kisegít fény

62

0
1

INS176

TUV8

Szöveg bemásolása
memóriába
Szöveg beillesztése
memóriából

válasszon ki egy bemeneti típust, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

2:

0
1
2
3
4
5

C

Nyomja meg a n gombot a bemenet szerkesztéséhez. Használja a 0- 7 gomb használatával

1:

6

PQRS7

59

01:

Áramszünet

12:

Rendszer hatástalanítva

02:

Segéd olvadóbiztosító hiba

13:

Teljesen élesítve

03:

Segéd szabotázs

14:

Átjelzés sikertelen

04:

Hangjelz szabotázs

15:

Átjelzés sikeres

05:

Központfedél szabotázs

16:

Átjelz aktív

62
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06:

Telepít dolgozik

17:

Fel- és letöltés reteszelve

07:

Készülékek ellen rzése

18:

Fel- és letöltés hívás aktív

08:

Szerviz szükséges

19:

Fel- és letöltés engedélyezve

09:

Akkumulátor hiba

20:

Ellen rzött riasztás

10:

Akkumulátorteszt
folyamatban

Terület kimeneti csoport:
A 0 - 9 gomb használatával írjon be egy kimeneti típust, vagy használja a U
gombot a kereséshez.

2

63

Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki területeket (a 0 minden területet

kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P terület között váltogat (csak a Premier 8168
esetén)), majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
00: Betörés riasztás
25: Er ltetetten élesítve
01:

1. r riasztás

26:

Er ltetett élesítés

02:

2. r riasztás

27:

Élesítés sikertelen

03:

Belépési riasztás

28:

Hangjelz pozitív vezérlés

04:

Ellen rzött riasztás

29:

Hangjelz negatív vezérlés

05:

24 órás hangos

30:

Fényjelz

06:

24 órás csendes

31:

12 V-os kapcsoló

07:

24 órás gáz

32:

Érzékel törlés

08:

Hangos pánik

33:

Séta teszt aktív

09:

csendes pánik

34:

Zónák kihagyva

10:

Csendes riasztás

35:

24 órás zónák kihagyva

11:

T zriasztás

36:

Törlés szükséges

12:

Ment

37:

Ajtónyitás

13:

Segéd riasztás

38:

Harang követés

14:

Szabotázs riasztás

39:

Harang engedélyezve

15:

Riasztás megszakítás

40:

Kett s érintés zóna els érintése

16:

Kész

41:

Sugárpár zóna els érintése

17:

Belépési üzemmód

42:

Tesztállapotban

18:

2. belépési üzemmód

43:

Teszthiba

19:

Kilépési üzemmód

44:

Bels riasztás

20:

Belépési/kilépési üzemmód

45:

Automatikus élesítés

21:

Élesítve

46:

Id zített élesítés

22:

Teljes élesítés

47:

1. kód beírva

23:

Részben élesítve

48:

2. kód beírva

24:

Részélesítés

49:

Terület üres

Gomb

Menü

Oldal

6

Rendszerkimenetek folytatása…

62

3

Zóna kimeneti csoport:
Használja a 1 - 8 gombot a zónaszám beírására, vagy használja a U gombot a kereséshez.

65

A 0 - 5 gomb használatával válasszon ki egy zóna kimenet típust, majd nyomja meg a y
gombot az elfogadáshoz.
Követés
Szabotázs
1
3

2
3

4
5

Élesítés követés
Riasztás

4
5

Teszthiba
Kihagyva

Felhasználó kimeneti csoport:
Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy felhasználói kódot, vagy használja a U
gombot a kereséshez, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
Vezérl id zít kimeneti csoport:
Használja az 1 - 8 gombot egy vezérl id zít kiválasztásához, vagy használja a U

65

65

gombot a kereséshez, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
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PC vezérlés kimeneti csoport:
Használja az 1 - 8 gombot egy PC vezérlés kiválasztásához, vagy használja a U

gombot a kereséshez, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
Használja az 1 - 8 gombot jellemz k kiválasztásához. A U gomb használatával

65

65

válasszon ki egy hozzárendelést, nyomja meg a n gombot a jellemz

megváltoztatásához majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
U: felhasználói teszt
2: 2. Impulzusperiódus
1
5
használata

2

I : fordított m ködés

6

3: 3. Impulzusperiódus
használata

3

L : fenntartó

7

T: csak az 1. vezérl id zít vel
együtt aktív

4

1: 1. Impulzusperiódus
használata

8

R: véletlenszer

Gomb

Menü

7
0
1

Oldal
68

Fel- és letöltés / átjelz opciók
Átjelz törlés
ComXXX tesztelése

Nyomja meg a R gombot a digitális modem törléséhez.

68

Nyomja meg a 0 gombot egy teszthívás elküldéséhez a riasztás felügyeleti központba.

68

Nyomja meg az 1 - 3 gombot hívás kezdeményezéséhez a távoli fel- és letölt
számítógép felé, az 1. 2. vagy 3. visszahívási szám használatával.

2

Hívásvárakoztatás
beállítása

Nyomja meg a n gombot a hívásvárakoztatási szám szerkesztéséhez. Írja be a számot,
majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
0 - 9 = számok 0-tól 9-ig
C

Egy #-et ír be

O egy *’-ot ír be

W (10 másodperces szünet)

n majd y = kijelz törlés
3

Átjelz
programozás

y

P
A

69

, (3 másodperces szünet)

Az 1 - 3 gomb használatával válassza ki az 1 - 3 riasztás felügyeleti központ vev t,

70

majd nyomja meg a n gombot a programozáshoz. A 0 - 4 gomb használatával

válasszon ki egy protokollt, vagy használja a U gombot a kereséshez, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz.

0
1
2

Gyorsformátum
Contact ID

3
4

SIA II. szint
EasyCom személyhívó

y

Nyomja meg a n gombot a telefonszám szerkesztéséhez (programozza ugyanúgy, ahogy
följebb a vev hívásvárakoztatást programozta).

70

y

Nyomja meg a n gombot az ügyfélszám szerkesztéséhez. A 0 - 9 gomb használatával írja
be az ügyfélszámot, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

70

y

Nyomja meg a n gombot a hívási kísérletek számának szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9
gombot a tárcsázási kísérletek számának beírásához, majd nyomja meg a y gombot
az elfogadáshoz.

70

y

Nyomja meg a n gombot a jelentési területek szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a
területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt, az A gomb az A-H és I-P
területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd nyomja meg a y gombot
az elfogadáshoz.
Nyomja meg a n gombot a jelentési csatornák szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot

70

y
y
y

INS176

Letiltva

a csatornák kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz (csak
gyorsformátum esetén használható)
Nyomja meg a n gombot a helyreállási csatornák szerkesztéséhez. Az 1 - 8 gomb
használatával válassza ki a csatornákat, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz (csak gyorsformátum esetén használható)
Nyomja meg a n gombot a nyitás/zárás csatornák szerkesztéséhez. Az 1 - 8 gomb

70

70

70

használatával válassza ki a csatornákat, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz (csak gyorsformátum esetén használható)
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Gomb

Menü
Fel- és letöltés / átjelz opciók folytatása…

7
y

4

Átjelz opciók

Nyomja meg a n gombot a jelentési opciók szerkesztéséhez. Használja az 1 - 8 gombot a

68
70

csatornák kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz (csak
Contact ID, SIA II. szint és EasyCom személyhívó esetén használható)

1
2
3
4

Els bbségi riasztások (Pr)
Normál riasztások (Al)
Nyitás/zárás (Op)
Kihagyások és visszaállítások (Om)

8
9
0
U

Karbantartás (Ma)
Szabotázsriasztások (Ta)
Teszthívások (Tc)
Helyreállások (Re)

Nyomja meg a n gombot az opciók szerkesztéséhez. Az U gomb használatával válasszon

74

ki egy opciót, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz.
1:
Átjelz (engedélyezve / letiltva)
2:
3:

5

Oldal

Fel- és letöltési
opciók

Tárcsázás
(hangkódos/impulzusos)
3 után mindig
hangkódos/impulzusos

4:

Várakozás tárcsahangra/vakhívás

5:

Hívásvárakoztatás (be / ki )

6:

Folyamatos / váltogatott üzemmód

Nyomja meg a n 1. visszahívási szám szerkesztéséhez. Írja be a a számot, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz
0 - 9 = számok 0-tól 9-ig

n majd y = kijelz törlés
O egy *’-ot ír be

C
P
A

Egy #-et ír be

, (3 másodperces szünet)
W (10 másodperces szünet)

y

A 2. visszahívási szám programozását végezze ugyanúgy, mint följebb az
1. visszahívási szám programozását.

y

A 3. visszahívási szám programozását végezze ugyanúgy, mint följebb az
1. visszahívási szám programozását

y

Nyomja meg a n gombot a fel-, és letöltési jelszó szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9
gombot a karakterek kiválasztásához a megfelel gomb többszöri megnyomásával,
majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.
1 .,?!1@“6 MNO6
U Kurzor mozgatás
A
B
C
2
P
Q
R
S
7
2
7
C Szöveg bemásolása a
memóriába
D
E
F
3
T
U
V
8
8
3
P Szöveg beillesztése a
memóriából
4 GHI4
9 WXYZ9
n Nagybet /kisbet ,
gyorsszöveg, számok
JKL5
0_

y

Nyomja meg a n gombot az opciók szerkesztéséhez. Használja a U gombot egy opció

5

75

0

kiválasztásához, nyomja meg a n gombot az opció megváltoztatásához, majd nyomja
1:

b (felügyelettel
t
lf
dá/ felügyelet
h
y
Letöltés
nélkül)

4:

Letöltés (élesítve / bármikor)

2:

Visszahívás (automatikus / kézi)

5:

Bármelyik élesített terület esetén /
teljes élesítés esetén

3:

Hívás tiltása (be / ki)

6:

Billenty zet letöltés (Ok/nem Ok)

y

Nyomja meg a n gombot a kívánt csengetési szám szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9

y

Nyomja meg a n gombot a fel- és letöltési tárcsázási kísérletek számának

gombot a csengetések számának beírására, majd y gombot az elfogadáshoz.

szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot a tárcsázási kísérletek számának

6

146

Terület ügyfelek

b
í á áh a gombot
j területykiválasztásához.
b t
lf Nyomja
dá h meg a gombot az
egy
Használja
U jd
n
ügyfélszám szerkesztéséhez. Használja a 0 - 9 gombot az ügyfélszám beírásához,
majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

78
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Gomb

8

Menü

Oldal
84

Felhasználók beállítása

y

Felhasználói kód

A 0 - 9 gomb használatával válasszon ki egy felhasználót (1 – 49 a Premier 888 és 1 –

84

99 a Premier 8168 esetén), majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz. Használja
a 0 - 9 gombot egy kód beírásához, majd nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz.

y

Felhasználói
területek

Használja az 1 - 8 gombot a területek kiválasztásához (a 0 minden területet kiválaszt,

az A gomb az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)) majd

n omja meg a y gombot a elfogadásho
Felhasználói típusok Használja a 0 - 9 gombot egy felhasználói típus kiválasztásához, majd nyomja meg a y
gombot az elfogadáshoz.
0 Telepít
5 Csak élesít

y

Mester

1
2
3
4

y

y

Felhasználói opciók
(csak testre szabott
felhasználóknál
használható)

6
7
8
9

Menedzser
Normál
Helyi

Ajtónyitás
Vakáció
Testre szabott

Nyomja meg a n gombot a felhasználói opciók szerkesztéséhez. A U gomb

y

Gomb

9
0
1

1:

ált t tá áh
Élesítés

jd

y 9:

j

b t
lf
dá h
Felhasználói menü

2:

Hatástalanítás

10:

Telepít i programozás

3:

Zóna kihagyás

11:

Kett s kód

4:

Távtörlés

12:

Vakáció

5:

Helyi élesítés

13:

Ajtónyitás

6:

Helyi hatástalanítás

14:

Távoli számítógép hívása

7:

Csendes élesítés

15:

Csendes riasztási kód

8:

El bb hatástalanítás

16:

Nyitás/zárás

INS176

Rendszertesztek

8:

Használja a 1 - 8 gombot az id zít kiválasztásához, majd nyomja meg a y gombot az
elfogadáshoz.
Nyomja meg a n felhasználói szöveg szerkesztéséhez. A 0 - 9 gomb használatával
válassza ki a karaktereket a megfelel gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja
meg a y gombot az elfogadáshoz
.,?!1@“1
6 MNO6
U Kurzor mozgatás

2

ABC2

3

DEF3

4
5

GHI4
JKL5

7

8
9
0

PQRS7

C

TUV8

P

WXYZ9

n

0_

87
87

Szöveg bemásolása a
memóriába
Szöveg beillesztése a
memóriából
Nagybet /kisbet ,
gyorsszöveg, számok

Telepít i eszközök
Napló nyomtatása

87

Nem felejt memória reteszelés

Menü
Helyszöveg

86

használatával válasszon ki egy opciót, nyomja meg a n gombot az opció

4:
Felhasználói id
kizárás
Felhasználói
szöveg

84

Csendes riasztás

Felhasználó
Nyomja meg a n gombot a felhasználó konfigurálás szerkesztéséhez. Használja a U
konfiguráció (csak
gombot egy opció kiválasztásához, nyomja meg a n gombot az opció
olyan testre szabott
1:
Kód megváltoztatása
5:
Felhasználók beállítása
felhasználóknál
használható, akikhez 2:
Harangzónák
6:
Telepít i hozzáférés
ki van választva a
3:
Id zít k beállítása
7:
Telepít i kód megadása
felhasználói menü

y

84

Oldal
90

Nyomja meg a y a helyszöveg megnézéséhez.

90

Írja be a kinyomtatandó események számát, majd nyomja meg a y gombot.

90
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2

Betanulási szöveg
kezdete

A 1 - 8 gomb használatával válassza ki a területeket (a 0 minden területet kiválaszt, az

3

A nemfelejt
memória adatainak
alapértékre állítása

Az 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy opciót, vagy használja a U gombot a

4

Rendszer tesztek

91

A gomb az A-H és I-P területek között váltogat (csak a Premier 8168 esetén)), majd
92

kereséshez, majd nyomja meg a y gombot az alapértékre állításhoz.
0:

Központ kimenetek

1:

Átjelz kimenetek

10:

9:

Felhasználói kódok

Táv opciók

2:

B vít kimenetek

11:

Rendszer id zít k

3:

Billenty zet kimenetek

12:

Rendszer opciók

4:

Átjelz csatornák

13:

Terület opciók

5:

RedCARE csatornák

14:

Rendszer szöveg

6:

Áramkör típusok

15:

Fel- és letöltés opciók

7:

Áramkör szöveg

16:

Átjelz opciók

8:

B vít opciók

Az 1 - 3 gomb használatával válasszon ki egy opciót, vagy használja a U gombot a

93

kereséshez, majd nyomja meg a y gombot az állapot vagy a kimenetek
megnézéséhez
1:
Rendszerállapot megnézése
3: Kimenetek tesztelése
2:

Akkumulátorállapot megnézése

4:

Változott szám megnézése

A kimenetek teszteléséhez nyomja meg a y minden kiválasztott kimenet aktiválásához,
vagy használja az 1 - 8 gombot egyes kimenetek kiválasztásához.
1:
Hangjelz teszt
6: RedCARE teszt

5

Készülékek
ellen rzése

6
7

8

Fényjelz teszt

7:

Gyors

3:

Hangszóró teszt

8:

LCD kijelz

4:

Átjelz teszt

9:

Felhasználói kimenetek

5:

Központ teszt

Használja a U gombot egy hálózat kiválasztásához. Nyomja meg a R hálózatok

94

Küls
billenty zetállapot
ellen rzése

A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy billenty zetet, és a

0 gombbal válasszon

94

B vít állapotának
ellen rzése

A 1 - 8 gomb használatával válasszon ki egy b vít t, és a

0 gombbal válasszon ki egy

95

Rendszerid
beállítása

9

A rendszerdátum
beállítása

U

Zónaállapot
megnézése

U

2:

Rendszer napló
megnézése

törléséhez, és nyomja meg a A gombot a kiválasztott hálózat hibáinak megnézéséhez.

ki egy hálózatot, vagy használja a U gombot a kereséshez.

hálózatot, vagy használja a U gombot a kereséshez. Az A gomb többszöri
megnyomásával léptessen a zónák, feszültség, és a bemenetek, kimenetek között
Írja be a helyes id t a 0 - 9 gomb használatával (24 órás formátumban) HHMM és

95

nyomja meg a y gombot az elfogadáshoz
Írja be a helyes dátumot a 0 - 9 gomb használatával DDMMYY majd nyomja meg a y
gombot az elfogadáshoz.

96

A 0 - 9 gomb használatával írja be a kívánt zónaszámot, vagy használja a U gombot a

96

illetve az O gomb megnyomásával átmenetileg kihagyhatja a zónát
A U gombbal léptethet fölfelé vagy lefelé a naplóban. A lefelé nyíl id ben visszafelé visz,

97

kereséshez. A C gomb megnyomásával bekapcsolhatja a zóna harang üzemmódját,

a fölfelé nyíl pedig el re. Az A gomb megnyomásával a terület információk és az

id /dátum között váltogathat. Konkrét események megtalálásához használja az 1 - 7 és

U

El re és hátra léptet

4

Zóna kihagyások és visszaállítás
események megnézése

A

A terület és az id /dátum
megnézése
Prioritási riasztások megnézése
Normál riasztások megnézése

5

Karbantartási események
megnézése
Szabotázsriasztások megnézése

1
2
3
U
148

Séta teszt
elvégzése

Nyitás/zárási események
megnézése

6
7
C

Teszthívás események megnézése
Hasonló események megnézése

Tesztelje le a zónákat. Az A gomb megnyomásával váltogathat a zónák között,
amelyek már le voltak tesztelve, és az olyan zónák között, amelyeket még le kell
tesztelni.
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