Kivonatos kezelési utasítás DSC PC6010 magyar nyelvű
vagyonvédelmi központhoz

DSC PC6010

Összes partíció egyidejű beélesítése
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne élesíteni?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES
gombot.
3.

„Élesíti a partíciókat?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES gombot.

4. A kijelzőn ezután a „ A partíciók bekapcsolnak” felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta
az összes partíciót.
Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesítve / illteve csak azokat a partíciókat lehet
egyszerre beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Összes partíció egyidejű kikapcsolása
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne hatástalanítani?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a
YES gombot.
3. A kijelzőn ezután a „ Kikapcsolja a partíciókat?” felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a YES gombot. Ekkor a „Partíciók kikapcsolva” felirat jelenik meg és
ezzel kikapcsolta az összes partíciót.
Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek kikapcsolva / illteve csak azokat a partíciókat lehet
egyszerre kikapcsolni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Egy bizonyos partíció beélesítése mester kóddal
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne élesíteni?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES
gombot.
3. „Élesíti a partíciókat?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a NO gombot.
4. A kijelzőn a „Beélesít? Partíció 1” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a
partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó
sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevénél nyomja meg a YES gombot.
5. A kijelzőn ezután a „ A partíció bekapcsol!” felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta a
kiválasztott partíciót.
Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesítve / illteve csak azokat a partíciókat lehet
beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Egy bizonyos partíció kikapcsolása mester kóddal
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne hatástalanítani?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a
YES gombot.
3. „Kikapcsolja a partíciókat?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a NO gombot.
4. A kijelzőn a „Hatástalanítja? Partíció 1” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével
mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a
kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevénél nyomja meg a YES gombot.
5. A kijelzőn ezután a „ A partíció kikapcsolva!” felirat jelenik meg és ezzel kikapcsolta a
kiválasztott partíciót.
Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek kikapcsolva / illteve csak azokat a partíciókat lehet
kikapcsolni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Partíció beélesítése partícióhoz rendelt kóddal
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne élesíteni?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES
gombot.
3. A kijelzőn a „Beélesít? Partíció 1” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a
partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó
sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevénél nyomja meg a YES gombot.
4. A kijelzőn ezután a „ A partíció 1 bekapcsol!” felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta a
kiválasztott partíciót.
Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesítve / illteve csak azokat a partíciókat lehet
beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Partíció kikapcsolása partícióhoz rendelt kóddal
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Szeretne hatástalanítani?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a
YES gombot.
3. A kijelzőn a „Hatástalanítja? Partíció 1” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével
mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a
kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevénél nyomja meg a YES gombot.
4. A kijelzőn ezután a „ Partíció 1 kikapcsolva!” felirat jelenik meg és ezzel kikapcsolta a
kiválasztott partíciót.

24 órás zónák riasztásainak törlése (Fogda Zárka partíció)
1. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
2. A kód beütése után az „Némít helyi riasztást?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES
gombot.
3. Ekkor a „Helyi riasztás törölve” felirat jelenik meg, majd a „Riasztások ! Listát
megnézi?” kérdés jelenik meg. Minden esetben nyomja meg a YES gombot.
4. A kijelző felső sorában az adott partíció neve az alsó sorában a riasztott zóna neve jelenik
meg „Partíció 1 Zóna 1”. A nyilak segítségével lapozzon előre a lista végéig és nyomja
meg a YES gombot.
5. „Érzékelő Reszet folyamatban !” felirat után a „Riasztások törölve!” felirat jelenik
meg. Ezzel törölte a rendszert és újabb riasztások fogadására kész.
Fontos: Minden esetben törölje a riasztást!

Új kód felvitele
1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a 4 számjegyes mester kódját.
2. Lapozzon a „Cseréli a hozz. Kódokat?” Nyomja meg a YES gombot.
3. „Szeretne új felhasználót?” kérdésnél nyomja meg YES gombot.
4. „Programozza köv. felhasználót?” Kérdésnél nyomja meg YES gombot.
5. A kijelző felső sorában a kód sorszámna jelenik meg alatta a felhasználó típusának
opciója. „Felh 4 Feh. Típus?”
6. Nyomja meg a YES gombot. 4 fajta kód létezik: ALAP (élesítés és hatástalanítás),
MAGAS, FELÜGYELŐI, MESTER (teljes jogosultság). Válassza az ALAP beállítást
úgy, hogy nyomja meg a YES gombot.
7. Lépkedjen a menüben a nyilak segítségével és vélassza ki a „Kódprogramozás” opciót.
Nyomja meg a YES gombot és programozza be a kódot.
8. Lépkedjen tovább és válassza ki a „Part. Kijelölés” opciót. A kívánt partíciónál nyomja
meg a YES gombot. A lista végén lépjen ki.

Riasztások törlése, kezelése
6. A magyar nyelvű LCD billenytűzeten üsse be a 4 számjegyes kódját.
Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.
7. A kód beütése után az „Némít helyi riasztást?” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a YES
gombot. (A kijelzőn megjelenhet a „Némít egyéb riasztást?” felirat is. Ez akkor jelenik
meg, ha nem a billentyűzat partíciójában történt riasztás.)
8. Ekkor a „Helyi riasztás törölve” felirat jelenik meg, majd a „Riasztások ! Listát
megnézi?” kérdés jelenik meg. Minden esetben nyomja meg a YES gombot. („Egyéb
riasztás törölve!”)
9. A kijelző felső sorában az adott partíció neve az alsó sorában a riasztott zóna neve jelenik
meg „Partíció 1 Zóna 1”. A nyilak segítségével lapozzon előre a lista végéig és nyomja
meg a YES gombot.
10. „Érzékelő Reszet folyamatban !” felirat után a „Riasztások törölve!” felirat jelenik
meg. Ezzel törölte a rendszert és újabb riasztások fogadására kész.
Fontos: Minden esetben törölje a riasztást!
A riasztások törléséhez minden zónát alaphelyzetbe kell állítani!

