Работа с централата
Препоръки
*Клавишите на конзолата имат две значения /подобно на калкулатор/. Едните са
числата, означени на бутоните, а другите са функциите, написани над тях.
*Последователност от клавиши /секвенция/ ще означаваме със знака "+".
Напр. [2]+[CODE] означава натиснете клавиш 2 и след това 9.
*Синтаксиса на всяка команда е "код+функция", т.е. Вие първо трябва да се
легитимирате и след това да кажете на централата какво да прави. Например, ако кодът
Ви е "1,1,1,1" и искате да включите централата в режим "AWAY", изпълнете [1]+[1]+[1]+[1}+
[AWAY]. А за изключване [1]+[1]+[1]+[1]+[OFF].
Клавиш [CLEAR] изчиства въведеното до момента от клавиатурата. Добре е при
изключване да натискате [CLEAR] преди [кода]+[OFF], за да сте сигурни, че ще въвеждате
"на чисто".
Когато е разрешена функцията "бърз клавиш" (вц. Р2), то вместо "код" може да се
натисне клавиш [ENTER] и тогава синтаксиса ше добие вида[ENTER]+[функция]. Това не се
отнася до функцията "изключване", което естествено изисква въвеждане на код.

Кодове
Master-код N:1 Заводският Мaster код е "1 1 1 1".
С него можете да задавате, променяте и изтривате потребителски кодове и да
променяте самия Master код. Можете да включвате и изключвате ситемата във всички
режими и да байпасирате зони. Този код не може да се трие, а само да се сменя.
Забележка: Ако е неизвестен Вашият Master-код, обърнете се към инсталатора.
Потребителски код N: 2, 3 и 4
Системата поддържа до четири броя 4-цифрени потребителски кода. С тези кодове
можете само да включвате и изключвате системата във всички режими и да байпасирате
зони, но не можете да препрограмирате кодове.
За да зададете / смените код наберете
Master-код + [CODE - клавиш 9]
Системата минава на режим на програмиране на кодове. Светодиодите 1,2,3,4, извеждат
кои кодове са вече заети. Въведете номера на кода, който ще се програмира:
[ N: на код 1, 2, 3, или 4 ] + желания нов 4-цифрен код.
Пр.: Да се направи потребителски код N:2 да е "7777", ако Master-кода е "1111".
[ 1111 + 9 + 2 + 7777 ]
Пр.: Да се направи Master-кода да е "8787", ако досега е бил "1111".
[ 1111 + 9 + 1 + 8787 ]
По време на въвеждането на желания нов 4-цифрен код можете по всяко време да
изтриете кода с [CLEAR] или да се откажете да го променята с [ENTER].
След приключване на обработката на кода, системата остава в режим на програмиране на
кодове. За излизане от този режим, натиснете [CLEAR] или [ENTER].
За да изтриете код наберете
Master-код + [CODE - клавиша 9] + [N: на потребителския код 1, 2, 3, или 4] + [CLEAR]
Пр.: Да се изтрие потребителски код N:2, ако Master-кода е "8787".
[ 8787 + 9 + 2 + CLEAR]
Пробвайте веднага нововъведения код!

Режими на системата
Изключена /Disarmed, not Ready/ За да можете да я включите, системата трябва да е в
READY-състояние. За да стане това трябва да затворите всички врати и прозорци под
охрана и да не свети TROUBLE.
-ако е разрешено бързото включване /вж. Програмиране Р2/, можете да използвате
клавиш [ENTER] вместо "код" за всички операции със системата (включване, байпас,
памет), но не и за изключване!
Режим
Как става
Описание на режима и препоръки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Включване
код+AWAY-клавиш [3]
Включете в този режим когато никой не остаAWAY
Светва ARMED
ва в обекта. При влизане през зона тип 1 ще
имате необходимото време за изключване на
системата.
Влючване

код+STAY- клавиш [2]
Мига BYPS, свети ARMED

Включете в този режим когато сте в обекта
STAY (вечер вкъщи). Ще имате време за влизане през зони тип 1. Тип 2 се байпасират
автоматично и Вие можете да обикаляте
свободно в обекта. От зони тип 3 ще сработи
мигновено.

Изключване

код+OFF-клавиш [1]
Изгасва "ARMED"

Изключва активирана система. Изключва
байпас.

Байпас

код+BYPASS-клавиш [4]+
N: на зоните, които ще се
изключат, послед което
потвърдите избора с
[ENTER]. Мига "BYPS"

Служи за частично включване на системата.
В режим "Байпас" можете да изключите зони
по желание и след това да включите централата да пази останалите [AWAY]. Байпасът
важи само за едно включване на системата.
С байпас можете да изключите 24-часови зони при скъсан кабел или друга авария.

Отказ от
Байпас

код+[OFF], или влизате в
Байпас и натискате [CLEAR]
Излизате с [ENTER]. Спира
да мига "BYPS"

Камбанка

код+BELL-клавиш [8]

Системата ще бип-ка при отварянена
входната врата. За изключване трябва пак да
се набере код+BELL

Памет

код+MEMORY-клавиш[5]

Показва от коя зона е свирила системата последно.

Паника

[CLEAR][ENTER] едновременно

При нападение през деня, когато централата
е изключена. В зависимост от това как е програмирана, включва различни сигнализации.

Мига TRBL и централата
не може да се включи

Напрежението на централата е ниско и включването
на централата може да доведе до самозадействане.
Проверете дале не е изгорял бушонът Ви за 220V.
Ако да-оправете го; ако не, трябва да извикате
техник.
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M1- K5
M2 - K6

D1 - K6
D2 - K7
D3 - K3
D4 - K4
D5 - K9 - K8
D6 - K10

D1 - A14
D2 - A15
D3 - A19
D4 - A20
D5 - A17
D6 - A18

K1 - A6
K3 - A8
K4 - A7

K1 - A6
K3 - A8
K4 - A7
K9 - K8
K7 - A11
K10 - A9

A7 - T5
A5 - T4 ако Т се упр. с "отпадане" (вж.опис)

A7 - T5
A5 - T4 ако Т се упр. с "отпадане" (вж.опис)

И ЛИ

И ЛИ

A4 - T4 ако Т се упр. с "подаване" (вж.опис)

A4 - T4 ако Т се упр. с "подаване" (вж.опис)

Т1, Т2 към тел. Линия
Т2, Т3 към тел. Апарат

Т1, Т2 към тел. линия
Т2, Т3 към тел. апарат

ВЛИЗАНЕ В ПРОГРАМЕН РЕЖИМ
НАБЕРЕТЕ [КОД_на_ИНСТАЛАТОРА]+[PRG]
Начално [ КОД_на_ИНСТАЛАТОРА] = [1,2,3,4]
така че наберете [1]+[2]+[3]+[4] + [7].
СВЕТОДИОДИ [1,2,3,4] изгасват
СВЕТОДИОДИ [MEM,TRBL,BYP,ARM] мигат

П Р ОГ Р А М И Р А Н Е
РИС 4х4

ИЗБОР НА МЕНЮ

НАТИСНЕТЕ БУТОН [1], [2], [3],[4] ИЛИ [ENTER]

YES

[1] ?
NO

YES

[2] ?
NO

ПРОГРАМИРАНЕ [ КОД_на_ИНСТАЛАТОРА ]

СВЕТОДИОДИОДИТЕТЕ [1,2,3,4] са изгасени
СВЕТОДИОДИОД
[MEM] - мига
НАБЕРЕТЕ ЧЕТИРИТЕ ЦИФРИ НА НОВИЯ КОД ( напр. [ 5,6,7,8] )

ПРОГРАМИРАНЕ СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ (Нач. 0-0-0-0)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват какво е програмирано
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4], докато
се получи желаното състояние.
1 - СВЕТИ разрешен е бърз клавиш [ENTER]
1 - НЕ СВЕТИ забранен бърз клавиш [ENTER]
2 - СВЕТИ състоянието на изхода Out на клавиатурата се инвертира
2 - НЕ СВЕТИ изход Out се активира (излиза 'маса') както е прогр. по-долу
3 - СВЕТИ "ПАНИКА" е тиха аларма
3 - НЕ СВЕТИ "ПАНИКА" е звучна аларма
4 - СВЕТИ понижено захранване предизвиква тиха аларма при изкл. с-ма
4 - НЕ СВЕТИ понижено захранване само светва [TRBL] при изкл. система
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

ПРОГРАМИРАНЕ СЪБИТИЯТА, АКТИВИРАЩИ ИЗХОДА Out (Нач.
1-0-0-0)

СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват какво е програмирано
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4], докато се
получи желаната комбинация, която ще активира изхода.
1 - СВЕТИ - при включване на системата (затваряне на обекта)
2 - СВЕТИ - при тиха аларма
3 - СВЕТИ - при звучна аларма
4 - СВЕТИ - активиран винаги, но ще се изключи за 5 сек. след изкл. на
системата ако е свирила (за RESET на пожарни датчици).
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

YES

[3] ?

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВХОДНО/ИЗХОДНИТЕ ЗОНИ (Нач. 1-0-0-0
=зона1)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват кои зони са избрани
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4]. Тези
зони, които светят ще се програмират като 'ВХОДНО / ИЗХОДНИ'.
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

NO

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЗОНИ (Нач. 0-1-0-0 = зона 2)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват кои зони са избрани
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4]. Тези
зони, които светят ще се програмират като 'ВЪТРЕШНИ'.
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

ПРОГРАМИРАНЕ НА МИГНОВЕНИ ЗОНИ (Нач. 0-0-1-0 = зона 3)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват кои зони са избрани
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4]. Тези
зони, които светят ще се програмират като 'МИГНОВЕНИ'.
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

ПРОГРАМИРАНЕ НА 24h ЗОНИ ТИХИ ПРЕЗ ДЕНЯ (Нач. 0-0-0-0
=никоя)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват кои зони са избрани
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4]. Тези
зони, които светят ще се програмират като '24h ТИХИ ПРЕЗ ДЕНЯ'.
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ 24h ЗОНИ (Нач. 0-0-0-1 = зона
4)
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват кои зони са избрани
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP] - мигат
С БУТОНИ ОТ [1] ДО [4] се засветват или загасят светодиоди [1,2,3,4]. Тези
зони, които светят ще се програмират като '24h или TAMPER'.
СЛЕД ТОВА СЕ НАТИСКА [ENTER].

YES

[4] ?
NO

NO
[ENTER] ?
YES

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ВЛИЗАНЕ (Нач. 010)
СВЕТОДИОДИОД [1] мига
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP, RDY] - мигат
ВЪВЕДЕТЕ 3-ЦИФРЕНО ЧИСЛО "ВРЕМЕ ЗА ВЛИЗАНЕ" в секунди, като при
нужда отпред допълните с нули. (Пр. 015)

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ (Нач. 060)
СВЕТОДИОДИОД [2] мига
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP, RDY] - мигат
ВЪВЕДЕТЕ 3-ЦИФРЕНО ЧИСЛО "ВРЕМЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ" в секунди, като при
нужда отпред допълните с нули. (Пр. 030)

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА СВИРЕНЕ (Нач. 010)
ИЗЛИЗА ОТ ПРОГРАМЕН РЕЖИМ.
Зоните са блокирани за 5 сек.
СЛЕД ТОВА:
СВЕТОДИОДИТЕ [1,2,3,4] показват състоянието на
зоните
СВЕТОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP, RDY] показват
състоянието си

СВЕТОДИОДИОДИ [1,2] мигат
СВЕТОДИОДИОДИТЕ [MEM, TRBL, BYP, RDY] - мигат
ВЪВЕДЕТЕ 3-ЦИФРЕНО ЧИСЛО "ВРЕМЕ ЗА СВИРЕНЕ" в минути, като при
нужда отпред допълните с нули. (Пр. 020)

