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TM

Rövid Felhasználói Útmutató
AC led
Világít = AC táp
Nem = Táp Hiba
Tûz

AUX

Vész

Pánik Gombok (tartsa nyomva)

Akciógombok

Görgetõgombok

Az
Akciógombokkal
választhat a képernyõn
az akciógombok feletti
opciók közül.
A felhasználó menüben
a Görgetõgombokkal
mozoghat.

Grafica Használata
1. Módszer: Kód használatával

2. Módszer: Egyérintõs gombokkal

1) A rendszer állapot képernyõn, adja
meg kódszámát (PIN).
2) A görgetõgombokkal lépjen a Felhasználó Menübe* és jelölje ki az
opciót.
3) Nyomja meg a középsõ akciógombot (OK).
4) Kövesse a képernyõn megjelenõ
utasításokat.

1) A rendszer állapot képernyõn, nyomja
meg a jobb akciógombot (Menu).
2) A görgetõgombokkal lépjen a Felhasználó Menübe* és jelölje ki az
opciót.
3) Nyomja meg a középsõ akciógombot
(OK) az opció bekapcsolásához.
Az Egyérintõs Opcióknak be kell lenniük kapcsolva
minden megjelenített partícióban, különben meg
kell adnia kódszámát (PIN).

*A Felhasználó Menü opciói a felhasználói profil függvényében változhatnak.
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Rendszer
Élesítés:

Élesíti a teljes területet, amikor minden zóna
zárva.

Hatástalanítás:

Hatástalanítja a teljes területet, amikor minden
zóna zárva.

Stay Élesítés:

Csak a külsõ területeket élesíti, így a védett
területen blül maradhat a felhasználó.

Kényszer
Élesítés:

Élesíti a teljes területet, anélkül, hogy
megvárná míg minden zóna zár.

Azonnali Élesítés:

Ugyanaz mint a Stay élesítés, kivéve, hogy
azonnal riasztás jelentkezik, ha bármelyik zóna
nyílik, beleértve a belépés késleltetett zónákat is.

Riasztás
Memória:

Megjeleníti a legutóbbi riasztások
feljegyzéseit.

Hiba:

Megjeleníti a rendszer hibák listáját.

Kikerülés:

Egy zónát a következõ élesítéskor deaktivál.

Állapot Nézet:

A szinttérképek és a zónaállapotok,
események és területek nézete.

Programozás:

Felhasználó kódok, felhasználó profilok,
idõzített auto-élesítés programozása és teszt
jelentések küldése.

Ébresztõóra:

Ébresztõóra beállítása.

Kezelõ Beállítás:

Rendszerhangok, LCD kontraszt,
háttérvilágítás stb. beállítása.

A Gyors Start néhány jellemzõjét a telepítõnek kell aktiválnia.Javasoljuk, hogy hetente tesztelje a DigiplexNE rendszert.
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