
Segélykérõ gombok

Az alábbi nyomógomb párok lenyomva tartásával a következõ
segélyhívó funkciókat aktiválhatjuk. ( Ha a telepítõ engedélyezte az
adott funkciót)

p   - 3 TÛZJELZÉS
4- 6 TÁMADÁSJELZÉS
7- 9 ORVOSI SEGÉLYKÉRÉS
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Kezelési Útmutató

Premier 412-816-832 típusú
Vagyonvédelmi központokhoz

LCD és LCDL típusú kezelõk
 használatával



A központ kezelése

Távozó élesítés
Üsse be a felhasználói kódját ????majd nyomja meg az

ygombot.Az ARMED led villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal.

Otthoni élesítés
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd nyomja meg a s
gombot. A központ azonnal élessé válik és az ARMED led lassú villogással jelzi az
OTTHON ÉLES állapotot.

Kikapcsolás belépést követõen
A bejárati ajtó megnyitásakor megszólal a belépési hangjelzés, a kikapcsoláshoz üsse

be a felhasználói kódját ????.

Kikapcsolás belépés nélkül
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd nyomja meg a

ngombot. Ha a rendszerben csak egy területet ( Patíció ) van akkor elegendõ a
kódot beütni.

Zónák áthidalása ( Bypass  )
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd nyomja meg a

Bgombot. Üsse be az áthidalandó zóna v. zónák számát ( pl: 02,03 ). Ha minden
zónát kiválasztott nyomja meg az:

ygombot, ha Távozó élesítést szeretne a kijelölt zónák áthidalásával.
sgombot, ha Otthoni élesítést szeretne a kijelölt zónák áthidalásával.

Ngombot, visszatérni normál kikapcsolt állapothoz a kiválasztott zónák
áthidalásával.

Riasztás /Hibajelzés törlése
Üsse be a felhasználói kódját ???? és a R gombot.

Utolsó riasztás megtekintése
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd a N és @  gombokat
A kezelõn megjelenõ felirat mutatja meg, hogy melyik zóna riasztott a legutóbbi

élesítéskor Visszatérés a normál mûködéshez a R menü gomb megnyomásával.
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Szerviz jelzés nyugtázása
Új szerviz jelzés esetén a Service feliratú led villog. Üsse be a felhasználói kódját

????majd nyomja meg aN és2 gombokat. A kezelõ kijelzi a

fennálló hibákat szerviz üzenet formájában. Nyomja meg a Rgombot ,a jelzés
nyugtázásához. A központ visszaáll a normál kikapcsolt állapotba.

Ajtócsengõ funkció ki/bekapcsolása
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd a C gombot.

Saját kód megváltoztatása
Üsse be a felhasználói kódját ????majd a Nés 5gombokat.

Üsse be az új felhasználói kódot, ???? majd ha a kód 4 -5 szám-

jegyû nyomja meg a y gombot.

Üsse be az újra az új felhasználói kódot ????az elfogadásához.

Eseménytár megtekintése
Üsse be a felhasználói kódját ????majd a Nés 6gombokat.

Kommunikáció megszakítása
Üsse be a felhasználói kódját ???? majd a N és 7gombokat.

A központ kezelése gyors élesítõ gombok segítségével

Ha a telepítõ engedélyezte a központ használatához a gyors üzemmódok használatát.

A rendszer gyors, távozó élesítése
Nyomja meg az ygombot. Az ARMED led villogni kezd és a kilépési hangjelzés
megszólal. A kilépési idõ végén a rendszer beélesedik.

A rendszer gyors, otthoni élesítése
Nyomja meg a sgombot.A központ azonnal élessé válik és az ARMED led lassú

villogással jelzi az OTTHON KÉSLELTETETT ÉLES állapotot. Asgomb
nyomvatartásával átválthatunk a KÉSLELTETETT és AZONNALI éles állapot
között.

A rendszer gyors, otthoni kikapcsolása
Nyomja meg a ngombot. A központ azonnal kikapcsolja az OTTHON éles
állapotú központot. ( Távozó élesítés esetén csak kóddal együtt lehet kikapcsolni a
rendszert. )


