
E636 - Felhasználói gyors ismertetõ 
KEZELÕ ÁTTEKINTÉS

Off LED (piros)
Világít = 
Hatástalanítva
Nem világít = 
Rendszer élesítve
AC LED (narancs)
Világít = Áram alatt
Nem világít= Nincs 
áram

= Egyszer nyomva +    
 [MESTERKÓD] Gyors menü 

programozás elérése. 
Keys
[TBL] Trouble display
On = Trouble(s) occurring
[MEM] Alarm memory display
On = Alarm(s) occurred
[BYP] Bypass programming
On = Zone(s) bypassed

[ARM], [SLEEP], [STAY]:
Világít = Zóna élesítve
Nem világít= Zóna hatástalanítva
Villog = Kilépés késleltetés
Gyorsan= Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp) 
Villog*     vagy zóna riasztásban
* Hangjelzések:
Folyamatos csipogás= Riasztás
Váltakozó csipogás= Tûz riasztás
Szaggatott csipogás= Kilépés késleltetés kezdete
Gyors csipogás = Kilépés késleltetés utolsó10 mp

Zóna kijelzés:
Az [1] és [0(10)] közötti 
világító gombok 
megfelelnek zónáknak
 1 -10-ig. 
Gomb világít= Nyitva/ 

belépés 
késleltetés

Gomb villog= Riasztás/
szabotázs

Szokásos élesítés: 
1. Zárjon minden nyitott zónát.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPÕKÓDOT].

Stay élesítés: 
1. Nyomja meg a [STAY] gombot. 
2. Adja meg a [BELÉPÕKÓDOT]. 

Elalvás élesítés: 
1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot. 
2. Adja meg a [BELÉPÕKÓDOT].

 

 

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS 
TÁVOZÁSKOR...

ÉLESÍTÉS, HA 
OTTHON MARAD...

Hatástalanítás: 
[OFF] + [BELÉPÕKÓD]
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A kiiktatott zónák élesítetlenek maradnak a 
rendszer élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPÕKÓDOT]. 
3. A nyitott zónákhoz tartozó 

számgombok világítanak. Válassza ki 
a kiiktatni kívánt zónákat az egyjegyû 
zóna szám megadásával. A zóna 
gombja villogni kezd.  

4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

A Csipogó zónák a kezelõ csipogásával 
tájékoztatják a felhasználót z adott zóna 
megnyílásáról. 

1. Tartsa nyomva a megfelelõ zónagom-
bot 3 másodpercig (Elfogadó csi-
pogás = Csipogás engedélyezett, 
Hiba csipogás = Csipogás tiltott).

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008. 
Az Esprit Paradox Security Systems Ltd. és 
kanadai, egyesült államokbeli és más országok 
beli alvállalatainak bejegyzett védjegye. minden 
jog fenntartva.

Hangos riasztás küldhetõ  távfelügyeletre, ha 
az alábbi gombkombinációk egyikét nyomva 
tartják 3 másodpercig.

Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít. 
1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb 

villog és a hibának megfelelõ 
szám(ok) világít(anak).

2. Olvassa el  hibához tartozó leírást az 
Esprit E55 felhasználói útmutató 
Hibalistájából. 

3. A [CLEAR] gombbal kilép.

A legutóbbi élesítés idõszak alatt jelentkezett 
riasztások megtekintéséhez:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A rendszer legutóbbi élesítése alatt 

riasztást generáló zónák száma 
világít.

4. A [CLEAR] gombbal kilép.

Kezelõ némítása:
Tartsa nyomva [CLEAR] gombot 6 
másodpercig a kezelõ némítás ki- 
vagy bekapcsolásához.

Háttérvilágítás módosítása:
1. Tartsa nyomva a [MEM] gombot 3 

másodpercig.
2. A [MEM] gomb világít.
3. A [MEM] gomb megnyomásávl 

állítható be a megfelelõ 
háttérvilágítási szint.

4. Press [CLEAR] twice to exit.

PÁNIK RIASZTÁSOK

Pánik riasztás típus Gombkombinációk

Rendõrség
Egészségügyi
Tûz

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

HIBA KIJELZÕ

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZÕ

KEZELÕ BEÁLLÍTÁSOK
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