Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

Kezelési útmutató az ICON kezelővel szerelt
MATRIX 832/832+/424 riasztóközpontokhoz

1

Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

2

1. A KEZELŐ GOMBJAI ÉS JELZÉSEI ............................................................................. 4
IKON kezelő................................................................................................................................... 5
LCD kezelő..................................................................................................................................... 6
MX-PROX kártyaolvasó LED jelzései........................................................................................... 6

Élesítési módok – egy partíció ............................................................................................... 7
Partíciók jelzései .................................................................................................................... 8
LCD kezelő..................................................................................................................................... 8
IKON kezelő................................................................................................................................... 9
1 partíciós rendszer kijelzései......................................................................................................... 9
Több partíciós rendszer kijelzései ................................................................................................ 10

Rendszerhibák kijelzése ....................................................................................................... 11
IKON kezelő................................................................................................................................. 11
LCD kezelő................................................................................................................................... 11

2. EGY TERÜLETES RENDSZER ..................................................................................... 12
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő .................................................... 12
A rendszer kikapcsolása ....................................................................................................... 12
Kikapcsolás riasztás után.............................................................................................................. 12

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő ...................................................... 13
A rendszer kikapcsolása ....................................................................................................... 13
Kikapcsolás riasztás után.............................................................................................................. 13

3. TÖBB TERÜLETRE OSZTOTT RENDSZER .............................................................. 14
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő .................................................... 14
Élesített állapot kijelzése .............................................................................................................. 14

A rendszer kikapcsolása ....................................................................................................... 14
Kikapcsolás riasztás után.............................................................................................................. 14

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő ...................................................... 15
A rendszer kikapcsolása ....................................................................................................... 16
Kikapcsolás riasztás után.............................................................................................................. 16

Partíciók ............................................................................................................................... 17
Partíció élesítési módok................................................................................................................ 17
Partíciófüggés ............................................................................................................................... 17
Kényszerített kikapcsolás (csapdakód)......................................................................................... 17

Segélykérő funkciók............................................................................................................. 17
4. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK ....................................................................................... 18
Belépés felhasználói módba ......................................................................................................... 18
Kilépés .......................................................................................................................................... 18
1. Élesítés kiiktatással................................................................................................................... 19
2. Eseménynapló megnézése ........................................................................................................ 20
3. Kezelő hangerejének beállítása................................................................................................. 21
4. Kezelő fényerejének beállítása ................................................................................................. 22
5. Idő/dátum megnézése ............................................................................................................... 22

Mesterfelhasználói opciók.................................................................................................... 23
1. Idő beállítása............................................................................................................................. 23
2. Dátum beállítása ....................................................................................................................... 24

3. Felhasználói kódok, kódtulajdonságok megváltoztatása.................................................. 25
IKON kezelő ........................................................................................................................ 25
3.1. Kód megváltoztatása/törlése.................................................................................................. 25
3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása ...................................................................... 25

LCD kezelő .......................................................................................................................... 27
3.1. Kód megváltoztatása/törlése.................................................................................................. 27
3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása ...................................................................... 28
Felhasználónév szerkesztése – csak LCD kezelőn ....................................................................... 30

Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

3

4. Kártyaolvasó hangerejének beállítása....................................................................................... 31
5. Proximity kártyák hozzáadása/törlése ...................................................................................... 32
6. Rendszerteszt ............................................................................................................................ 33
7. PGM aktiválása kezelőről......................................................................................................... 34
8. 1 órás letöltési időablak engedélyezése .................................................................................... 34

5. PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ................................................................................... 35
Egy területes rendszer .......................................................................................................... 35
Élesítés.......................................................................................................................................... 35
Kikapcsolás................................................................................................................................... 35

Több területes rendszer ........................................................................................................ 35
Élesítés.......................................................................................................................................... 35

6. ESEMÉNYNAPLÓ ............................................................................................................ 36
Eseménynapló kódjai – IKON kezelő .......................................................................................... 36
Eseménynapló kódjai – LCD kezelő ............................................................................................ 39

Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

4

1. A kezelő gombjai és jelzései
IKONOS LCD kezelő

88

LCD kezelő

7 szegmenses kijelző
Zónaszámok, élesített partíciók, rendszerhibák és eseménynapló kijelzése

Pánikgomb
2 másodperces nyomvatartása pánikriasztást küld

Tűzriasztás
2 másodperces nyomvatartása tűzriasztást küld

Orvosi segélykérő gomb
2 másodperces nyomvatartása orvosi segélykérő jelzést küld

Számbillentyűk
Kódok beírása, programozás

Élesítés gomb
Élesítési mód meghatározása a kilépési késleltetés alatt

Funkciógomb
Felhasználói módba/ból be/kilépés, programozásnál beállítások mentése

Iránygombok
Opciók kiválasztása, eseménynapló megnézése

Menügomb
Felhasználói módba/ból be/kilépés
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IKON kezelő

OK

Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít

Hálózati áram rendben
Akkuhiba
Nincs hálózati áram
Rendszer rendben, nincs nyitott zóna
Élesítendő/kikapcsolandó partíciók kiválasztása/Programozói mód
Egy vagy több zóna nyitott vagy a kijelölt partíciók élesítettek
Eseménynapló kijelzésekor információk fajtájának kijelzése
Riasztás riasztás utáni állapotban
Nincs riasztás
Szabotázs (eseménynapló kijelzésében)
Szabotázsriasztás
Nincs szabotázsriasztás
Pánik (eseménynapló kijelzésében)
Pánikriasztás
Nincs pánikriasztás
Tűz (eseménynapló kijelzésében)
Tűzriasztás
Nincs tűzriasztás
Rendszerhiba
Nincs rendszerhiba
Élesített állapot
Élesedés kiiktatott zónákkal
A rendszer nincs bekapcsolva
Kikapcsolt állapot
A rendszer nincs kikapcsolva
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LCD kezelő
A hálózat és akkumulátor rendben.
Világít:
Akkuhiba
Villog:
Nem világít: Nincs hálózati áram.
Minden zóna zárt, a rendszer élesítésre kész.
Világít:
Élesítendő partíciók kiválasztása/Programozói mód.
Villog:
Nem világít: Egy vagy több zóna nyitott. vagy minden kijelölt partíció élesítve
Rendszerhiba.
Világít:
Telepítői programozói mód aktív.
Villog:
Nem világít: Nincs rendszerhiba.
MX-PROX kártyaolvasó LED jelzései
LED
1
2
3
4
ON LED
Állapotjelző
LEDek

Világít
Villog
Nem világít
Világít
Villog
Nem világít

Több partíció
1-es partíció
2-es partíció
3-as partíció
4-es partíció

Egy partíció
„A” élesítési mód
„B” élesítési mód
„C” élesítési mód
„D” élesítési mód

A hálózat és akkumulátor rendben.
Akkuhiba
Nincs hálózati áram.
A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód éles
A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód riasztásban
A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód kikapcsolva

Kijelzés rejtése
Ha a kezelőt 20 másodpercig nem használják, a kijelző nem jelzi ki a rendszerállapotot, csak
az idő/dátum és a tápjelzés látható.
A kijelzés rejtett állapotban marad felhasználói kód beütéséig. A panel állapotától függően a
kód beütése a következőket eredményezheti:
Kikapcsolt állapotban:
Ha nincs rendszerhiba, a kijelzés rejtése megszűnik, az élesedés elkezdődik. Rendszerhiba
esetén megjelenik a hibajelzés, az élesítés csak a felhasználói kód újabb beütésére kezdődik
el.
Élesített állapotban:
A kijelzés rejtése megszűnik, a panel kikapcsol.
Riasztási állapotban:
A kijelzés rejtése megszűnik, a panel riasztás utáni állapotba megy.
Riasztás utáni állapotban:
Ha a kezelő ebben az állapotban rejtett kijelzésbe megy, üsse be a felhasználói kódot a
riasztás utáni információ újbóli kijelzéséhez
Megj.: Felhasználói módban (ha a kijelzés rejtése engedélyezve van), ha 20 másodpercig nem
történik gombnyomás, a kezelő kilép a menüből és rejtett kijelzésbe megy. Amíg legalább 20
másodpercenként történik gombnyomás, a kezelő felhasználói módban marad. Nem szabad
érvénytelen billentyűkombinációkkal próbálkozni, mert szabotázsriasztást eredményezhet.

Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

7

Élesítési módok – egy partíció
Ikonos kezelő
LCD kezelő
Ha a kezelő csak egy területhez van rendelve, akkor a terület élesítési módja lesz kijelezve (ha a rejtett kijelzés nem aktív)
Terület „A” módban élesítve
TIME/DATE
ARM MODE

A

Terület „B” módban élesítve
TIME/DATE
ARM MODE

B

Terület „C” módban élesítve
TIME/DATE
ARM MODE

C

Terület „D” módban élesítve
TIME/DATE
ARM MODE

D

Terület élesedése kiiktatott zónákkal
TIME/DATE
ARM MODE

!A
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Partíciók jelzései
LCD kezelő
Minden partíció kikapcsolva
PARTITION 1 2 3 4
STATUS

1-es partíció élesítve
PARTITION 1 2 3 4
STATUS

1-es partíción anti-kód reset szükséges
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
#

1-es partíció élesedik
PARTITION 1 2 3 4
STATUS

1-es partíció riasztásban
PARTITION 1 2 3 4
STATUS

1-es partíció kiiktatott zónákkal élesedik
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
!
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IKON kezelő
1-es terület

2-es terület

3-as terület

4-es terület

1 partíciós rendszer kijelzései
Az alábbi kijelzések láthatók az ikonos kezelőn, amikor egy területes rendszer
be/kikapcsolására van használva.
Kikapcsolva
Riasztásban
A KIKAPCSOLVA és az OK
Az utolsó nyitott zóna száikonok kijelezve.
ma kijelezve (1-es zóna)
A rendszer élesítésre kész.
Élesedés
A KIKAPCSOLVA és az OK
ikonok kijelezve.
A rendszer „A” módban
élesedik.

Riasztás utáni állapot
A SZIRÉNA ikon villog.
Az 1-es zóna volt az elsőként riasztó zóna.

Élesítve
Az ÉLESÍTVE ikon kijelezve.
A rendszer „A” módban
élesítve.

Élesítés kiiktatással
Az ÉLESÍTVE ikon villog,
jelzi, hogy az élesítés kiiktatott zónákkal történik.

Anti-kód reset
Az 1-es partíció
szegmensei
felváltva villognak.
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Több partíciós rendszer kijelzései
Az alábbi kijelzések láthatók az ikonos kezelőn, amikor több területes rendszer
be/kikapcsolására van használva.
Kikapcsolva
Riasztásban
A KIKAPCSOLVA és az OK
Az utolsó nyitott zóna száikonok kijelezve.
ma kijelezve (1-es zóna)
A rendszer élesítésre kész.
Partíció kiválasztása
Az OK ikon villog, figyelmeztet az élesítendő
partíciók kiválasztására.

Riasztás utáni kijelzés kiválasztása
Az OK ikon villog.
A riasztásban levő partíció
jelzése villog.

Élesedés
Az OK ikon abbahagyja a
villogást.
Az élesedő partíciók (1, 2,
3) jelzései villognak.

Riasztás utáni állapot
A SZIRÉNA ikon villog.
A partíció elsőként riasztó
zónájának száma jelenik
meg.

Élesítve
Az ÉLESÍTVE ikon kijelezve.
Az 1, 2, 3 partíciók élesítve.
Anti-kód reset
Az 1-es partíció
szegmensei
felváltva villognak.
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Rendszerhibák kijelzése
IKON kezelő
Ha a rendszer hibát észlel, megjelenik a
számból áll.

ikon. A hibajelzés egy szimbólumból és a hiba-

Hibaszám
Rendszerhiba jelzés
Hibajelző ikon
Hibaszám
Hiba
1
Szirénabiztosíték hiba
2

Kimenő táp biztosíték hiba

3

Hiányzó akku

4

Alacsony akkufeszültség

5

Hálózathiba

6

Telefonvonali hiba

7

Hiányzó távoli eszköz

8

Kommunikációs hiba

Ikon

Rendszerhiba kijelzése közben a kezelő alacsony hibajelző hangot ad. Ez elhallgattatható a
gomb megnyomásával. Ha a hiba nem szűnik meg egy idő múlva, a hangjelzés újraindul.
Rejtett kijelzésű módban a hibajelző hang nem hallgattatható el.
LCD kezelő
Az LCD kezelőn a hiba fajtája automatikusan kiíródik.

IDŐ/DÁTUM
! BATTERY MISSING
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2. Egy területes rendszer
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és a rendszer
„A” módban élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik.
Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a
a kívánt élesítési mód gombját (A, B, C vagy D).
Kikapcsolva

Élesedés

gombot, majd

Élesítve

Élesített állapot kijelzése
Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható,
vagy semmi. Ha a kijelzés rejtése programozva van, csak a hálózat ikon ( ) látható.

A rendszer kikapcsolása
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, a rendszer kikapcsol és
a kijelző visszatér normál üzemmódba.
Kikapcsolás riasztás után
Ha riasztás történt, a kód beütése után a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. A kijelzőn a
ikon lassan villog, jelezve a riasztás utáni állapotot. Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelezve.
A normál módba való visszatéréshez üsse be mégegyszer a kódot.
Riasztás
(1. zóna)

Riasztás utáni
állapot

Kikapcsolt
állapot

Anti-kód reset
Ha ez a funkció programozva van, a bal felső partíciószegmensek felváltva villognak. A P1
ikon szintén villog, jelezve, hogy az 1-es partíció anti-kód resetben van.
Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn.
Ezt a számot továbbítani kell az ügyeleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő antikód számot fog adni.
A
gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.
Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.
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A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő
Ha minden zóna zárt, az OK LED
Ha nem, a

és

kigyullad.

gombokkal nézheti végig a nyitott zónákat.

A nyitott zónák megjelennek a kijelzőn.
IDŐ/DÁTUM
ZONE 2

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és a rendszer
„A” módban élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik.
IDŐ/DÁTUM
ARM MODE

A

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a
a kívánt élesítési mód gombját (A, B, C vagy D).
IDŐ/DÁTUM
ARM MODE

gombot, majd

B

Élesített állapot kijelzése
Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható,
vagy csak az idő és dátum (programozástól függően).

A rendszer kikapcsolása
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, a rendszer kikapcsol és
a kijelző visszatér normál üzemmódba.
Kikapcsolás riasztás után
Ha riasztás történt, a kód beütése után a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. A kijelzőn az alábbi kijelzés látható:
ALARM
ZONE 1

Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelezve.
A normál módba való visszatéréshez üsse be mégegyszer a kódot.
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Anti-kód reset
Ha ez a funkció programozva van, a bal felső partíciószegmensek felváltva villognak. A P1
ikon szintén villog, jelezve, hogy az 1-es partíció anti-kód resetben van.
Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn.
Ezt a számot továbbítani kell az ügyeleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő antikód számot fog adni.
A

gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.

Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.

3. Több területre osztott rendszer
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és az OK ikon
villogni kezd. Ekkor be kell ütni az élesítendő partíció(k) számát (1-4). A kiválasztott
partíciók ikonjai villognak a kijelzőn. A partíciók kiválasztása után nyomja meg a
gombot. A rendszer élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés
hallatszik.
Kikapcsolva

Partíciók
kiválasztása

Élesedés

Élesítve

Élesített állapot kijelzése
Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesített látható, vagy
semmi. Ha a kijelzés rejtése programozva van, csak a hálózat ikon ( )látható.

A rendszer kikapcsolása
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, az OK ikon villogni
kezd, az élesített partíciók ki vannak jelezve. Ekkor be kell ütni a kikapcsolandó partíció(k) számát (1-4). A kiválasztott partíciók szegmensei eltűnnek a kijelzőről. A partíció(k) kiválasztása után nyomja meg a
gombot. A kiválasztott partíciók kikapcsolnak.
Kikapcsolás riasztás után
Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, az OK ikon villogni
kezd, az élesített partíciók ki vannak jelezve. A riasztásban levő partíciók villognak. Válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a
gombot. A rendszer riasztás
utáni állapotba megy.
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A
ikon lassan villog, jelezve a riasztás utáni állapotot. Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelezve, az utolsóként kiválasztott partíción. A partíció(k) kikapcsolásához üsse be a felhasználói kódot és válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a
gombot.
A kiválasztott partíció kikapcsol.
Riasztás
(1. zóna)

Riasztás utáni
állapot

Kikapcsolt
állapot

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő
Ha minden zóna zárt, az OK LED
Ha nem, a

és

kigyullad.

gombokkal nézheti végig a nyitott zónákat.

A nyitott zónák megjelennek a kijelzőn.
IDŐ/DÁTUM
ZONE 2

Üsse be a kódját, majd az élesíteni kívánt partíció számát.
A kezelőn az élesítésre kijelölt partíciókat o jelzi.
A partíciók kiválasztása után nyomja meg a
gombot.
A rendszer élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik. Az élesített partíciókat ● jelzi.
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
o

Élesített állapot kijelzése
Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható,
vagy csak az idő és dátum (programozástól függően).
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
●
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A rendszer kikapcsolása
Üsse be a kódját. A kezelőn az élesített partíciók jelennek meg.
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
●

Válassza ki a kikapcsolandó partíciót (1, 2, 3 vagy 4).
A partíciók kiválasztása után nyomja meg a

gombot.

Kikapcsolás riasztás után
Üsse be a kódját. A kijelzőn az élesített partíciók láthatók, a riasztásban levő partíció jelzése villog:
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
●

Válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a
tás utáni állapotba megy át.

gombot. A rendszer riasz-

Riasztás utáni állapot
ALARM
ZONE 1

Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelezve.
A normál módba való visszatéréshez üsse be mégegyszer a kódot.
Anti-kód reset
Ha ez a funkció programozva van, a kijelzőn a resetet igénylő partíciók látszanak.
PARTITION 1 2 3 4
STATUS
#

Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn.
Ezt a számot továbbítani kell az ügyeleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő antikód számot fog adni.
A

gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.

Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a
gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.
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Partíciók
Partíció élesítési módok
Minden partíció élesíthető a 4 élesítési mód valamelyikében (A, B, C vagy D). Az alapértelmezett élesítési mód mind az egy, mind a több partíciós rendszereknél „A”.
A zónák programozhatók, hogy különböző élesítési módokban különbözőképpen viselkedjenek. A 4 élesítési mód minden zóna 4 különböző beállítását teszi lehetővé.
Partíciófüggés
Ez csak több partíciós rendszerben alkalmazható. A partíciófüggés azt jelenti, hogy bizonyos
partíció(k) automatikusan beélesedjenek, ha adott partíciók élesednek.
Pl. egy kétlakásos közös rendszerben a közös terület a 3. partíció, a két lakás az 1. és 2. Ha
mindkét lakást beélesítik, a közös rész is automatikusan beélesedik. Ha bármelyik részt kikapcsolják, a közös rész is kikapcsol.
Kényszerített kikapcsolás (csapdakód)
Ez a funkció abban az esetben szükséges, ha valaki Önt a rendszer kikapcsolására kényszeríti.
Az ún. csapdakód beütésére a rendszer ugyanúgy reagál,mint a normál kódra, de ezen felül
csendes jelzést küld az ügyeleti állomásra a kényszerített nyitás/zárás tényéről.
Csapdakód használata
1. Cserélje fel a felhasználói kódja 3. és 4. számjegyét.
vagy
2. Üsse be a telepítő által megadott csapdakódot.

Segélykérő funkciók
Tűz, pánik, orvosi segélykérés
Pánik: tartsa nyomva a
Tűz: tartsa nyomva a

gombot 2 másodpercig.
gombot 2 másodpercig.

Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a

gombot 2 másodpercig.

Matrix ICON kezelői leírás 832/832+/424 központokhoz

18

4. Felhasználói funkciók
A rendszer telepítéskor a helyszínnek megfelelően van programozva a telepítő által, ez a felhasználó által nem változtatható.
Több funkció azonban elérhető a felhasználói menüből felhasználói kód beütése után. Vannak
csak mesterfelhasználó által elérhető és minden felhasználó által elérhetőek.
A felhasználói funkciók az alábbi táblázatban láthatók. A mesterfelhasználói funkciók csak
mesterfelhasználói kóddal érhetők el.
Mester
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Korl.
x
x
x
x
x
–
–
–
–
–
–
–
–

Funkció
Élesítés kiiktatással
Eseménynapló kijelzése
Hangerő beállítása
Fényerő beállítása
Idő/dátum megnézése
Idő beállítása
Dátum beállítása
Felhasználók hozzáadása/megváltoztatása
Kártyaolvasó hangerejének beállítása
Kártya hozzáadása
PGM aktiválása
1 órás időablak aktiválása
Felhasználói teszt

Belépés felhasználói módba
IKON kezelő
LCD kezelő
Nyomja meg a
gombot, majd üsse be a Nyomja meg a
gombot, majd üsse be a
kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hang hal- kódját.
Nyugtázó hang hallatszik, és a kijelzőn a kiikon villogni kezd.
latszik, és a
vetkező jelenik meg.
Megj.: ha a belépés után egy ideig nem történik gombnyomás, a kezelő visszatér normál
USER MENU
>ARM WITH OMITS
módba.
Ha a rejtett kijelzés programozva van, ez az
Megj.: ha a belépés után egy ideig nem törtéidő 20 mp, ha nincs, 2 perc.
nik gombnyomás, a kezelő visszatér normál
módba.
Ha a rejtett kijelzés programozva van, ez az
idő 20 mp, ha nincs, 2 perc.
Kilépés
gombbal lépjen a menü végére. Az
Nyomja meg a
és a
gombokat. A A
alábbi kijelzés látható:
eltűnik.
USER MENU
>EXIT MENU

Nyomja meg a

gombot.
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1. Élesítés kiiktatással
IKON kezelő
Lépjen be felhasználói módba
Üsse be:
Üsse be a kiiktatandó zóna számát 2 számjeggyel (01-32).
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LCD kezelő
A
vagy
gombokkal lépjen az ARM
WITH OMITS („ÉLESÍTÉS KIIKTATÁSSAL”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:

SELECT ZONE
>ZONE 1

01

Nyomja meg a
gombot a zóna kiiktatásáA zónákon a
vagy
gombokkal léphoz. Nyugtázó hang hallatszik.
Ezt ismételje meg minden kiiktatandó zóná- het végig, vagy beütheti a zónaszámot 2
számjeggyel.
nál.
A zóna kiiktatásához nyomja meg a
gombot.
Ha mégse akar élesíteni, nyomja meg a
Az összes kiválasztott zóna kiiktatásával törgombot kétszer.
ténő élesítéshe znyomja meg a
gombot.
Élesítéshez nyomja meg a
gombot, majd
az „A”, „B”, „C” vagy „D” gombot a kívánt
OMIT ZONE
élesítési módnak megfelelően.
>PRESS A,B,C OR D
A rendszer élesedni kezd a kiválasztott zónák
kiiktatásával. A
ikon az élesítés alatt villo- A
,
,
vagy
gombokkal vágással jelzi, hogy 1 vagy több zóna ki van lassza ki az élesítési módot.
iktatva.
Egy partíciós rendszer esetében elkezd élesedni.
OMIT ZONE
>PRESS

!B

Több partíciós rendszer esetén válassza ki az
élesítendő partíciót, majd nyomja meg a
gombot.
PARTITION
>STATUS

1234
!
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2. Eseménynapló megnézése
IKON kezelő
Üsse be:

LCD kezelő
A
vagy
gombokkal lépjen a
DISPLAY LOG („NAPLÓ KIJELZÉSE”) ponthoz.
gombokkal lehet végignézni Az alábbi kijelzés látható:

A
és
az eseményeket.
A naplóból kilépéshez nyomja meg a
gombot.
A napló elejét vagy végét _ _ jelzi.

Az eseménykódok részletes leírása
Eseménykódok részben található.

USER MENU
>DISPLAY LOG

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
az
Az alábbi naplóbejegyzési példa:

Egyes események csak mesterfelhasználói
jogosultsággal nézhetők meg.

11:45 MON 11 JUN
>DISARMED

Az eseményeket a
vagy
gombokkal
lehet végignézni. Ha az eseményhez további
információ is tartozik, azt a
gombbal
lehet megnézni.
A naplóból kilépéshez nyomja meg a
gombot.
A napló megnézése törli a VIEW THE
(„NÉZZE MEG A NAPLÓT”) felszólítást.

LOG
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3. Kezelő hangerejének beállítása
IKON kezelő
Üsse be:
A
és
hangerőt.
Nyomja meg a
séhez

LCD kezelő
vagy
gombokkal lépjen a SET
A
VOLUME („HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA”) ponthoz.
gombokkal lehet beállítani a Az alábbi kijelzés látható:
gombot a beállítás rögzíté-

USER MENU
>SET VOLUME

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
ADJUST VOLUME
>USE UP/DOWN KEYS

A
vagy
gombokkal állítsa be a
hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:
ADJUST VOLUME
>[IIIIIIIII
]

Nyomja meg a
téséhez.

gombot a beállítás rögzí-
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4. Kezelő fényerejének beállítása
IKON kezelő
Üsse be:
A
és
fényerőt.
Nyomja meg a
séhez.

LCD kezelő
vagy
gombokkal lépjen a SET
A
BRIGHTNESS („FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA”) pontgombokkal lehet beállítani a hoz.
Az alábbi kijelzés látható:
gombot a beállítás rögzíté-

USER MENU
>SET BRIGHTNESS

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
ADJUST BRIGHTNESS
>USE UP/DOWN KEYS

A
vagy
gombokkal állítsa be a
hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:
ADJUST BRIGHTNESS
>[IIIIIIIII
]

Nyomja meg a
téséhez.

5. Idő/dátum megnézése
IKON kezelő
Üsse be:

gombot a beállítás rögzí-

LCD kezelő
A
vagy
gombokkal lépjen a VIEW
TIME+DATE („IDŐ+DÁTUM MEGNÉZÉSE”). Az
alábbi kijelzés látható:

Az aktuális óra látható.
gombbal az óra, perc,
Nyomja meg a
USER MENU
nap, hónap, év kijelzéséhez (ebben a sorrend>VIEW TIME+DATE
ben)
Az év kijelzésénél a
gomb megnyomásáNyomja meg a
gombot az opció kiválaszra visszatér a felhasználói menübe.
tásához.
Az alábbi kijelzés látható:
Az idő 24 órás formátumban van kijelezve.
USER MENU
>11:35 FRI 15 AUG

A menübe visszatéréshez nyomja meg a
gombot
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Mesterfelhasználói opciók
1. Idő beállítása
IKON kezelő

LCD kezelő
vagy
gombokkal lépjen a
A
Üsse be:
CHANGE TIME („IDŐ BEÁLLÍTÁSA”) Az alábbi
Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. kijelzés látható:
0930).
USER MENU
Nyomja meg a
gombot az új idő rögzíté>CHANGE TIME
séhez.
Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
CHANGE TIME
??: _ _<HOURS

Írja be az időt 24 órás formátumban.
A következő kijelzés látható:
CHANGE TIME
12: ??<MINS

Írja be a percet 2 számjeggyel.
Ha javítania kell esetleg, ismételje meg a 2
utolsó lépést.
Nyomja meg a
gombot az új idő rögzítéséhez.
A kijelzőn az új idő látható:
CHANGE TIME
12:30 FRI 15 AUG

A menübe visszalépéshez nyomja meg a
gombot.
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2. Dátum beállítása

Üsse be:
Üsse be a napnak megfelelő számot
1: hétfő
2: kedd
3: szerda
4: csütörtök
5: péntek
6: szombat
7: vasárnap
Üsse be az évet 2 számjeggyel (00-99)
Üsse be a hónapot 2 számjeggyel (01-12)
Üsse be a napot 2 számjeggyel (01-31)
Nyomja meg a
gombot az új dátum rögzítéséhez.

A

vagy

gombokkal lépjen a
CHANGE DATE („DÁTUM BEÁLLÍTÁSA”) Az
alábbi kijelzés látható:
USER MENU
>CHANGE DATE

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT DAY
>MON

A
vagy
gombokkal válassza ki a
napot.
A következő kijelzés látható:
ENTER YEAR
>MON_ _/_ _/??

Írja be az évet 2 számjeggyel.
A következő kijelzés látható:
ENTER YEAR
>MON_ _/??/03

Írja be a hónapot 2 számjeggyel.
A következő kijelzés látható:
ENTER YEAR
>MON ??/08/03

Írja be a napot 2 számjeggyel.
Nyomja meg a
zítéséhez.

gombot az új dátum rög-
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3. Felhasználói kódok, kódtulajdonságok megváltoztatása
IKON kezelő
3.1. Kód megváltoztatása/törlése
Üsse be:
Válassza ki a felhasználót
Üsse be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-32)
vagy
A
vagy
gombokkal válassza ki a felhasználót
Nyomja meg a

gombot a felhasználó kiválasztásához.

Megj.: ha itt megnyomja a

gombot, az törli a felhasználót és visszalép a menübe.

Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után
nyomja meg a
gombot.
Üsse be mégegyszer az új kódot.
Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.
3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása
Ez a funkció 5 lépésből áll:
1. Felhasználó számának kiválasztása
2. Felhasználói kód beírása
3. Partíció hozzárendelése
4. Felhasználó jogosultságainak megadása
5. Kódhasználat max számának megadása
Üsse be:
1. Felhasználó kiválasztása
Üsse be 2 számjeggyel a felhasználó sorszámát (01-32)
vagy
A
vagy
gombokkal válassza ki a felhasználót
Nyomja meg a

gombot a felhasználó kiválasztásához.

Megj.: ha itt megnyomja a

gombot, az törli a felhasználót és visszalép a menübe.

2. Kód beírása
Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után
nyomja meg a
gombot.
Üsse be mégegyszer az új kódot.
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Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.
3. Partíció hozzárendelése
A
vagy
gombokkal válassza ki a partíciót, amelyhez a kódot rendelni akarja.
A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a
gombot, amíg a
ikon meg nem
jelenik a kijelzőn.
A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a
gombot, amíg a
ikon el
nem tűnik a kijelzőről.
A partícióhoz rendelés befejezése után nyomja meg a

gombot.

Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az
elejétől újraindul, és az eddigi változtatások elvesznek. Ez akkor történik, ha a kód
már foglalt, vagy a kód számjegyei szerepelnek a meglévő kódban.
4. Kód jogosultságainak megadása
A kódoknak különböző jogosultsági szintek adhatók meg.
Lépés az opciók között:
Opció ki/bekapcsolása:
Szám
1
2
3
4
5
6
7
8

és
gomb

Riasztás ikon ki ( )
Zónakiiktatás engedélyezve
Normál kód
Csapdakódként használható
Bekapcsolás letiltva
Kikapcsolás letiltva
–
–
Korlátozott kód

gombok

Riasztás ikon be (
)
Zónakiiktatás letiltva
Csak csapdakód
Csapdakódként nem használható
Bekapcsolás engedélyezve
Kikapcsolás engedélyezve
–
–
Mesterkód

A beállítások befejezése után nyomja meg a

Alap
Be
Ki
Be
Be
Be
–
–
1: be
2-32:ki

gombot.

Az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja visszaállítani.
5. Kódhasználat max. száma
00:
Korlátlan. Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak.
01:
Egyszeri használat. Egy be vagy kikapcsolás után törlődik.
02-99:
A megadott számú alkalommal használható kód.
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LCD kezelő
3.1. Kód megváltoztatása/törlése
A
vagy
gombokkal lépjen a
ponthoz.
Az alábbi kijelzés látható:

CHANGE CODES

(„KÓDOK

MEGVÁLTOZTATÁSA”)

USER MENU
>CHANGE CODE

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER
USE UP-DOWN KEYS

A

vagy

gombokkal válassza ki a felhasználót.

A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.
Megj.: ennél a pontnál ki lehet lépni a

gomb megnyomásával.

Nyomja meg a
gombot a felhasználó kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER

01

>_ _ _ _ _ _ NEW CODE

Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után
nyomja meg a
gombot).
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER

01

>* * * * _ _ NEW CODE

Üsse be mégegyszer az új kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után
nyomja meg a
gombot).
Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.
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3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása
vagy
gombokkal lépjen a
A
hoz.
Az alábbi kijelzés látható:

EDIT USER

(„FELHASZNÁLÓ

MÓDOSÍTÁSA”)

pont-

USER MENU
>EDIT USER

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER
USE UP-DOWN KEYS

A

vagy

gombokkal válassza ki a felhasználót.

A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.
Megj.: ennél a pontnál ki lehet lépni a

gomb megnyomásával.

Nyomja meg a
gombot a felhasználó kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER

01

>_ _ _ _ _ _ NEW CODE

Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után
nyomja meg a
gombot).
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER

01

>* * * * _ _ NEW CODE

Üsse be mégegyszer az új kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után
nyomja meg a
gombot).
Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.
A kód beírása után a kódot partícióhoz kell rendelni.
3. Partíció hozzárendelése
Az alábbi táblázat a kódok partícióhoz tartozását mutatja:
Opció
Ki
Be
1
Kód nem érvényes az 1-es partíción Kód érvényes az 1-es partíción
2
Kód nem érvényes a 2-es partíción Kód érvényes a 2-es partíción
3
Kód nem érvényes a 3-as partíción Kód érvényes a 3-as partíción
4
Kód nem érvényes a 4-es partíción Kód érvényes a 4-es partíción

Alap
Be
Be
Be
Be
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gombokkal válassza ki a partíciót, amelyhez a kódot rendelni akarja.

ASSIGN PARTITION
PARTITION 1 ON

A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a
jelenik a kijelzőn.

gombot, amíg az

A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a
el nem tűnik a kijelzőről.
A partícióhoz rendelés befejezése után nyomja meg a

ON

kiírás meg nem

gombot, amíg az

ON

kiírás

gombot.

Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az
elejétől újraindul, és az eddigi változtatások elvesznek. Ez akkor történik, ha a kód
már foglalt, vagy a kód számjegyei szerepelnek a meglévő kódban.
4. Kód jogosultságainak megadása
A kódoknak különböző jogosultsági szintek adhatók meg.
Lépés az opciók között:

vagy

Opció ki/bekapcsolása:
gomb
Szám
Opció KI
1
Zónakiiktatás engedélyezve
2
Normál kód
3
Csapdakódként használható
4
Bekapcsolás letiltva
5
Kikapcsolás letiltva
6
–
7
–
8
Korlátozott kód

gombok
Opció BE
Zónakiiktatás letiltva
Csak csapdakód
Csapdakódként nem használható
Bekapcsolás engedélyezve
Kikapcsolás engedélyezve
–
–
Mesterkód

A beállítások befejezése után nyomja meg a

Alap
Be
Ki
Be
Be
Be
–
–
1: be
2-32:ki

gombot.

Az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja visszaállítani.
5. Kódhasználat max. száma
MAX USES
00

2 számjeggyel írja be a kívánt számot.
00:
01:
02-99:

Korlátlan. Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak.
Egyszeri használat. Egy be vagy kikapcsolás után törlődik.
A megadott számú alkalommal használható kód.

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a

gombot.
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Felhasználónév szerkesztése – csak LCD kezelőn
A kódhoz tartozó felhasználónév beírása/módosítása
A

vagy
SE”) ponthoz.

gombokkal lépjen a EDIT USER NAME („FELHASZNÁLÓNÉV SZERKESZTÉ-

USER MENU
>EDIT USER NAME

Nyomja meg a
gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT USER
USE UP-DOWN KEYS

A

vagy

gombokkal válassza ki a felhasználót.

A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.
SELECT USER
USER 04

04

Nyomja meg a
gombot a felhasználó kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható, az első karakter alatt villogó kurzorral.
SELECT USER
USER 04

Kurzor mozgatása:

04

és

gombok. A „0” és „9” gombokkal írja be a nevet.

Minden számbillentyűhöz több betű tartozik. Az egy gombhoz tartozó betűket a gomb
többszöri megnyomásával lehet beírni.
A kilépéshez nyomja meg a
gombot, további nevek módosításához a
gombokkal válassza ki a felhasználót.

vagy
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IKON kezelő
A
Üsse be:
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vagy

PROXIMITY VOL

LCD kezelő
gombokkal lépjen a
(„OLVASÓ HANGEREJE”) pont-

Írja be annak az olvasónak a számát, amely- hoz.
Az alábbi kijelzés látható:
nek a hangerejét módosítani akarja.
A
és
hangerőt.
Nyomja meg a
séhez

gombokkal lehet beállítani a

USER MENU
>PROXIMITY VOL

gombot az opció kiválaszgombot a beállítás rögzíté- Nyomja meg a
tásához.
Az alábbi kijelzés látható:
SELECT READER
>_ [1–4]

Írja be annak az olvasónak a számát, amelynek a hangerejét módosítani akarja.
Az alábbi kijelzés látható:
ADJUST VOLUME
>USE UP/DOWN KEYS

A
vagy
gombokkal állítsa be a
hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:
ADJUST VOLUME
>[IIIIIIIII
]

Nyomja meg a
téséhez.

gombot a beállítás rögzí-
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5. Proximity kártyák hozzáadása/törlése
IKON kezelő
Kártya hozzáadása
A
Üsse be:

LCD kezelő
vagy
gombokkal lépjen a
PROXIMITY CARDS („PROXIMITY KÁRTYÁK”)
ponthoz.
Az alábbi kijelzés látható:

Írja be annak a felhasználónak a számát,
amelyhez a kártyát rendelni akarja.
USER MENU
>PROXIMITY CARDS
vagy
A
vagy
gombokkal válassza ki a
Nyomja meg a
gombot az opció kiválaszfelhasználót.
tásához.
Nyomja meg a
gombot.
Az alábbi kijelzés látható:
Tartsa a kártyát az olvasóhoz egyszeri hangjelzésig, utána vegye el.
USER MENU
01
USER 1

Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kárvagy
gombokkal válassza ki a
tya már programozva van a rendszerben más- A
felhasználót,
amelyhez
a kártyát rendelni
hol. Ismételje meg másik kártyával vagy
akarja.
nyomja meg a
gombot a kilépéshez.
Az alábbi kijelzés látható:
Ha a programozás sikeres, nyugtázó hang
hallatszik, majd visszalép a menübe.

ADD/REMOVE
USER 3

Kártya eltávolítása
Üsse be:
Írja be annak a felhasználónak a számát,
amelyhez a kártyát rendelni akarja.
vagy
A
vagy
gombokkal válassza ki a
felhasználót.
Nyomja meg a
gombot.

Megj.: ennél a pontnál a
másával ki lehet lépni.

gomb megnyo-

Ha az ehhez a felhasználóhoz rendelt kártyát
gombot.
törölni akarja, nyomja meg a
Kártya hozzáadásához tartsa a kártyát az olvasóhoz. Ha a programozás sikeres, nyugtázó
hang hallatszik.

Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kárAz ehhez a felhasználóhoz rendelt kártya el- tya már programozva van a rendszerben mástávolításához nyomja meg a
gombot hol. Ismételje meg másik kártyával vagy
egyszer. Nyugtázó hang hallatszik, majd visznyomja meg a
gombot a kilépéshez.
szalép a menübe.
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6. Rendszerteszt
IKON kezelő
Üsse be:
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LCD kezelő
A
vagy
gombokkal lépjen a
SYSTEM TEST („RENDSZERTESZT”) ponthoz.
Az alábbi kijelzés látható:

A kijelzőn minden ikon villogni kezd.
Nyomja meg a
-t a hangjelző tesztjéhez.
A ki/belépési hang megszólal.

USER MENU
>SYSTEM TEST

gombot az opció kiválaszNyomja meg a
-t, a kimenetek tesztje Nyomja meg a
tásához.
elindul, a hangjelzések elhallgatnak.
Az alábbi kijelzés látható:
Ha a programozható kimenetek egyike sincs
felhasználói tesztelésre programozva, a fel0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMN
használói teszt itt befejeződik. Ha egy vagy
több kimenet tesztelésre van programozva,
akkor az alábbiak szerint folytatódik.
Nyomja meg a
gombot a hangjelző tesztjéhez.
A ki/belépési hang megszólal.
A
gomb minden egyes megnyomására
egy kimenet be, majd kikapcsol. Ha az összes
kimenet tesztelve lett, a teszt befejeződik és Nyomja meg a
-t, a kimenetek tesztje elvisszalép a felhasználói menübe.
indul, a hangjelzések elhallgatnak.
A teszt bármikor megszakítható a
megnyomásával.

gomb

A
gomb minden egyes megnyomására
egy kimenet be, majd kikapcsol. Ha az összes
kimenet tesztelve lett, a teszt befejeződik és
visszalép a felhasználói menübe.
A teszt bármikor megszakítható a
megnyomásával.

gomb
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7. PGM aktiválása kezelőről
IKON kezelő
Üsse be:

LCD kezelő
A
vagy
gombokkal lépjen a
PGM1 („PGM 1 INDÍTÁSA”) ponthoz.
Az
alábbi kijelzés látható:
Ez 5 mp-re bekapcsolja a programozható kimenetet.

PULSE

USER MENU
>PULSE PGM 1

Megj.: A „PULSE PGM 1” kiírás a telepítő által
megváltoztatható, utalhat a kimenet funkciójára.
Nyomja meg a
gombot.
Nyugtázó hang hallatszik, a kimenet 5 mp-re
bekapcsol.
8. 1 órás letöltési időablak engedélyezése
IKON kezelő
A
Üsse be:

LCD kezelő
vagy
gombokkal lépjen a 1
ACTIVE („1 ÓRA AKTÍV”) ponthoz.
Ettől kezdve 1 óra időtartamig a telepítő elér- Az alábbi kijelzés látható:
heti a rendszert számítógéppel.

HR

USER MENU
>PULSE PGM 1

Nyomja meg a
hallatszik.

gombot. Nyugtázó hang
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5. Proximity kártyaolvasó
Az MX PROX kártyaolvasó a Matrix 832 / 832+ /424 riasztóközpontokhoz készült. A kártyát
az olvasóhoz tartva a riasztórendszer ki- illetve bekapcsolható.
Megjegyzés: a kártyákat érvényes felhasználói kódokhoz kell hozzárendelni.

Egy területes rendszer
Olvasó
LED
1
2
3
4

Jelentés
„A” élesítési mód
„B” élesítési mód
„C” élesítési mód
„D” élesítési mód

Élesítés
Tartsa a kártyát az olvasóhoz. Az ON LED kialszik, jelezve a be/kikapcsolási módot.
A kártya 1 mp-es közel tartása az „A” élesítési módot választja ki (piros LED felvillan)
A kártya 2 mp-es közel tartása az „B” élesítési módot választja ki (sárga LED felvillan)
A kártya 3 mp-es közel tartása az „C” élesítési módot választja ki (zöld LED felvillan)
A kártya 4 mp-es közel tartása az „D” élesítési módot választja ki (narancs LED felvillan)
Amikor a kívánt élesítési módnak megfelelő LED villan fel, vegye el a kártyát.
A rendszer az ennek megfelelő módban kezd élesedni, és magas hangjelzés jelzi a kilépési
késleltetési időt.
Kikapcsolás
Tartsa a kártyát az olvasóhoz 1 másodpercre. Az ON LED kialszik.
Vegye el a kártyát. A rendszer kikapcsol.

Több területes rendszer
Olvasó
LED
1
2
3
4

Jelentés
1-es partíció
2-es partíció
3-as partíció
4-es partíció

Élesítés
Tartsa a kártyát az olvasóhoz. Az ON LED kialszik, jelezve a be/kikapcsolási módot.
A kártya 1 mp-es közel tartása az 1-es partíciót élesíti (piros LED felvillan)
A kártya 2 mp-es közel tartása a 2-es partíciót élesíti (sárga LED felvillan)
A kártya 3 mp-es közel tartása a 3-as partíciót élesíti (zöld LED felvillan)
A kártya 4 mp-es közel tartása a 4-es partíciót élesíti (narancs LED felvillan)
Amikor a kívánt élesítési módnak megfelelő LED villan fel, vegye el a kártyát.
A kiválasztott terület „A” módban kezd élesedni, és magas hangjelzés jelzi a kilépési késleltetési időt. További területek élesítéséhez ismételje meg.
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6. Eseménynapló
Eseménynapló kódjai – IKON kezelő
v.: villogó ikon
Gombnyomás
Ikon
Esemény
1. rész 2. rész
Riasztások
ee
–
Belépési késleltetés lejárt
00..32 –
v. Pánikriasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)
00..32

–

F

–

v. Tűzriasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)
v. Kezelői tűzjelzés

F

–

v. Tűzérzékelő szabotázsa

01..32

–

01..32
00-32

–
–

l

01
02
04
06
08
09
–

0199

v.

Betörés, a szám a zóna száma

v. Szabotázs, a szám a zóna száma
– Orvosi segélykérő riasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)
Szabotázsesemények
Általános szabotázshurok szakadt
Sziréna szabotázshurok szakadt
Zónabővítő szabotázs
Külső eszköz hiánya
Kezelői szabotázs
Külső eszköz szabotázsa
Telefonvonali hiba riasztás
–
Külső eszköz szabotázsa
2. gombnyomás: típus/azonosító, 3.: eszköz szerinti jelzés
3. gomb
01
02
03
04
05
06
07

Jelentés
ikon villog:
Első szabotázs
szabotázs
Hátsó (falkapcsoló) – csak LCD
nem használt
ikon folyamatos:
nem használt
szabotázs
helyreállása
nem használt
nem használt
nem használt
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u
A
AP
UP
1
2

01-32
01-32
01-32
01-32
01-32
01-32
–
–
–
01-32
–

01-32
01-32

–
–

Nyitás/zárás
Élesítés kiiktatással, a szám a zóna száma
Élesítés „A” módban, a szám a használt kód sorszáma
Élesítés „B” módban, a szám a használt kód sorszáma
Élesítés „C” módban, a szám a használt kód sorszáma
Élesítés „D” módban, a szám a használt kód sorszáma
Kikapcsolás, a szám a használt kód sorszáma
Bekapcsolás inaktivitási idő lejárta után
Bekapcsolás partíciófüggés miatt
Kikapcsolás partíciófüggés miatt
Riasztás utáni nyitás, a szám a használt kód sorszáma
Szirénaidő lejárt
Helyreállások
Riasztás helyreállása
Zónahelyreállás

01-32

–

Tűzriasztás helyreállása

01-32
01-32

–
–

Szabotázs helyreállás
Orvosi segélykéső riasztás helyreállása
Rendszerhibák
Akkubiztosíték hiba
Kimenő biztosíték hiba
Hiányzó akku
Alacsony akkufeszültség
Hálózathiba
Telefonvonali hiba
Távoli eszköz hiányzik/észlelve a buszon
Sikertelen kommunikáció (kommunikációs hiba)
Rendszerhiba helyreállása
Esemény
Rendszeresemények
Kilépés mérnöki módból
Belépés mérnöki módba
Bejárásteszt elindítva
Bejárásteszt vége
Napló törölve
Panel visszaállítása gyári alapra
Idő vagy dátum megváltoztatva, a szám a felhasználó száma
Távoli eszköz észlelve a buszon, a szám a típus/azonosító
Távoli eszköz eltűnt a buszon, a szám a típus/azonosító

(v: villogó jelzés)

a
c

1. rész
e0
e1

??
?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

01
–
02
–
03
–
04
–
05
–
06
–
07
–
08
–
1-8
–
ikon
2. rész
–
–
1
2
3
4
01-32
01-64
01-64

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc
pc

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fel/letöltési események
Panel felvette a telefont
Panel megszakította a vonalat
Teljes feltöltés a panelról
Részleges letöltés a panelra
Részleges feltöltés a panelra
Letöltés kész
Feltöltés kész
Hibás fel/letöltőkód)
Fel/letöltőkód elfogadva
Idő/dátum PC-ról megváltoztatva
Parancs helyi fel/letöltés indítására
Ki/bekapcsolási parancs véve PC-ról
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Eseménynapló kódjai – LCD kezelő
A FEL/LE gombokkal
lapozhat az események
között
Kijelző kiírása
ENTRY/EXIT

További részletek
gomb megnyomásával nézheti meg)

(ezeket a

PERSONAL ATTACK

További információ
–
–
Zónaszám
–

FIRE ALARM

Zónaszám

–

ALARM

Zónaszám
Zónaszám
Zónaszám

Zóna neve
Zóna neve

01
02
04
05
08
09

–
–
–
–
–
–
–
Zóna neve
Eszköz típusa
Felhasználónév
Felhasználónév
Felhasználónév
Felhasználónév
Segélykérés helyr.
Zónaszám
Zónaszám

ZONE TAMPER
MEDICAL ALARM
TAMPER
TAMPER
TAMPER
TAMPER
TAMPER
TAMPER
LINE FAIL ALARM
OMIT ZONE
DEVICE TAMPER
PA RESTORE
ZONE RESTORE
FIRE ESTORE
GT RESTORE
MEDICAL RESTORE
KEY BOX OPEN
KEY BOX CLOSE

–
01-32
Eszk. típ. 01-99
Zónaszám
Zónaszám
Zónaszám
Zónaszám
Zónaszám
Zóna neve
Zóna neve

Jelentés
Ki/belépési késleltetés letelt
Pánikriasztás, a szám a zóna száma, 00:
kezelői jelzés
Tűzriasztás, a szám a zóna száma, 00: kezelői jelzés
Betörés, a szám a zóna száma
Szabotázs, a szám a zóna száma
Orvosi segélykérés, a szám a zóna száma,
00: kezelői jelzés
Általános szabotázs
Szirénaszabotázs
Zónabővítő hiányzik
Hiányzó külső eszköz
Kezelői szabotázs
Külső eszköz szabotázsa
Telefonvonali hiba
Kiiktatott zóna, a szám a zóna száma
Külső eszköz szabotázsa
Pánikhelyreállás
Zónahelyreállás
Tűzzónahelyreállás
Általános szabotázs helyreállás
Orvosi segélykérés helyreállása
Kulcsdoboz zóna kinyílása
Kulcsdoboz zóna bezáródása

Fel/letöltés eseményei
PANEL ANS TEL
PANEL HUNG TEL
FULL UPLOAD
FULL DOWNLOAD
PARTIAL UPLOAD
UPLOAD COMPLETE
DOWNLOAD COMPLETE
BAD UDL CODE
UDL CODE OK
TIME AND DATE
LC EXPECTED
PC ARM-DISARM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Felhasználónév
–
–

Rendszer felvette a telefonkapcsolatot
Rendszer befejezte a telefonkapcsolatot
Teljes adatfeltöltés a panelról
Részleges letöltés a panelra
Részleges feltöltés
Adatfeltöltés a panelról befejezve
Adatletöltés a panelra befejezve
Helytelen letöltési kód
Letöltési kód elfogadva
Idő/dátum számítógépről megváltoztatva
Várakozás helyi kapcsolatra
Számítógépes ki/bekapcsolás

Nyitás/zárás
ARMED
ARMED
ARMED
ARMED
DISARMED
INACTIVITY ARM
ARM DEPEND
DISARM DEPEND
UC AFTER ALARM
BELL TIME END
POWER ON

01-32 A
01-32 B
01-32 C
01-32 D
01-32
01-32
–
01-32
01-32
–
–

Felhasználónév
Felhasználónév
Felhasználónév
Felhasználónév
Felhasználónév
–
–
–
Felhasználónév
–
–

„A” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
„B” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
„C” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
„D” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
Kikapcsolás, a szám a használt kód sorszáma
Élesedés a nyugalmi idő letelte miatt
Élesedés területfüggés miatt
Kikapcsolás területfüggés miatt
Riasztás utáni nyitás, a szám a felhasználó sorszáma
Szirénaidő lejárt
Panel üzembeállítva
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Rendszeresemények
–
–
–
–
–
–

ENGINEER END
ENGINEER START
WALK TEST ENTER
WALK TEST END
LOG CLEARED
NVM RESET
TIME&DATE
DEVICE FOUND
DEVICE LOST

01-32
01-64
01-64

–
–
–
–
–
–
Felhasználónév
–
–

Kilépés mérnöki programozói módból
Belépés mérnöki programozói módba
Bejárásteszt indítása
Bejárásteszt vége
Eseménynapló törölve
Rendszer visszaállítása gyári alapra
Idő/dátum felhasználó által megváltoztatva
Új eszköz észlelve, a szám az eszköz típusa
Eszköz eltűnt, a szám az eszköz típusát jelzi

Rendszerhibák
BELL FUSE FAIL
AUX FUSE FAIL
BATTERY MISSING
BATTERY LOW
MAINS FAIL
TELEPHONE FAIL
DEVICE FAIL
FAIL TO REPORT

– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)
– (helyreállás)

–
–
–
–
–
–
–
–

Sziréna biztosíték hiba/(helyreállás)
Kimenő táp biztosíték hiba/(helyreállás)
Akku hiányzik/(helyreállás)
Alacsony akkumulátorfeszültség/(helyreállás)
Hálózatkimaradás/(helyreállás)
Televonvonalszakadás/(helyreállás)
Külső eszköz hiányzik/észlelve
Kommunikációs hiba

