Rychlá referenční příručka
Tento manuál je pro uživatele typu základní a pokročilí. Každý typ uživatelů může mít přístup k rozdílnému souboru funkcí. Symboly
a
uvedené dále v titulku každého návodu zobrazují kteří uživatelé
mají povolený přístup do jednotlivých funkcí.
Každý uživatel by měl přečíst všechny sekce s popisem funkcí, do kterých mají přístup. Všichni uživatelé by měli
číst stránky i, a 1-2 pro důležité informace o bezpečnostním systému operace.

Používání funkcí

Hlavní menu:

1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí
datum a čas.

Toto je uspořádání nabídek v hlavním menu. Více
informací o každé nabídce získáte na vyznačené
stránce.Uživatelé uvidí pouze ty nabídky, do kterých
mají přístup.

Vložte svůj přístupový kód pro vstup do hlavního
menu
2. Nápověda klávesnice vás otázkami přivede
k funkci, která vás zajímá. Více informací o jednotlivých funkcích naleznete v jednotlivých sekcích.
Ano vyberete přísluš3. Stisknutím tlačítka
nou funkci
Ne dojde k přeskočeStisknutím tlačítka
ní na další funkci
Ano nebo
Ne na kaž4. Opovězte
dou otázku, dokud neopustíte sekci.

Nabídka

Strana číslo
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15
Konec nabídek pro uživatele typu Základní
16

Zapamatujte si: Pokud si přejete vrátit se na úvodní
text, stiskněte kdykoliv tlačítko
Zrušit.
Pokud se při prohlídce seznamu položek na klávesnici
zobrazí blikající znak > jsou k dispozici další informace. Použijte tlačítka
k prohlížení všech položek v seznamu.

16
Konec nabídek pro uživatele typu Pokročilí

Návrat na první nabídku stiskem
Návrat na úvodní text stiskem

Ano.
Ne.
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Slovník použitých výrazů
Přístupový kód: Čtyř nebo šesti-místný kód, který Vám dovolí zapnout nebo vypnout
blok a používat systémové funkce
Alarm: Když dojde k narušení zóny (např. kouřovým detektorem detekující kouř, pohybovým detektorem, který zachytí pohyb, otevřeným kontaktem u dveří ), tak
se spustí alarm.
Bezpečnostní alarm: Alarm spuštěný detektorem (např. detektory pohybu,
detektory tříštivého skla, dveřní a okenní kontakty). Obvykle nastane, když je
systém zapnut.
Požární alarm: Alarm spuštěný detektorem na oheň, na kouř nebo na žár. Požární alarmy mají být spuštěny kdykoliv, nezávisle zda je systém zapnut nebo
vypnut.
Blok: Skupina zón, které mají být zapínány nebo vypínány současně. Viz Zóny.
Automatické zapnutí: Dojde k aktivaci jednoho nebo více bloků v předem naprogramovaný čas a den.
Monitorovací stanice: Pokud je zapnuté vzdálené monitorování, tak systém posílá
alarmy, obnovy a mimořádné zprávy na monitorovací stanici. Pokud je nutné,
tak monitorovací stanice bude informovat výjezdocou skupinu.
Detektor: Zařízení, které umí detekovat problémy a oznámí je ústředně. (Např. pohybový detektor říká ústředně, že zachytil pohyb v chráněné oblasti)
Čas pro příchod: Čas nastavený instalačním technikem. Časovač odečítá nastavený
čas po vstupu do objektu. Musíte vložit svůj přístupový kód pro vypnutí bloku
předtím než uplyne čas a dojde ke spuštění alarmu.
Vstupně/Výstupní dveře: Váš instalační technik naprogramuje dveře, které používáte pro vstup a výstup do objektu jako Vstupně/Výstupní dveře. K těmto dveřím je přidělen čas pro příchod a pro odchod. Klávesnice by měla být umístěná
blízko dveří pro jednodušší přístup k systémovým funkcím.
Čas pro odchod: Čas nastavený instalačním technikem. Časovač odečítá nastavený
čas po zapnutí systému. Umožňuje Vám opustit hlídaný prostor bez vzniku
alarmu. Po uplynutí času je systém aktivován.
Poruchy: Ústředna neustále testuje systém na vznik poruch, které snižují bezpečnost.
Pokud ústředna nalezne jednu nebo více chyb, tak zobrazí na displeji varovnou
zprávu na displeji.
Hlavní menu: Po vložení přístupového kódu se zobrazí nabídka – “Přejete si zapnout
bloky?” nebo “Vaše bloky jsou vypnuté/zapnuté ... Ukončit ?”.
Bezpečnostní systému: Ústředna, detektory, moduly a klávesnice které spolu poskytují bezpečné monitorování střežené oblasti
Úvodní text: Co se zobrazí na klávesnici před vložením přístupového kódu:
12:00
2000/01/01
Vložte kód
Zóna: Části v budově, které jsou monitorovány pomocí detektorů (kouřový detektor,
dveřní/okenní kontakt, detektor pohybu, detektor tříštivého skla, atd.)
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O Vašem bezpečnostním systému
Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná
největší pohodlí. Klávesnice s LCD displejem Vás bude provázet všemi operacemi v českém jazyce. Klávesnice je vybavena akustickou kontrolou provázející
stisk kláves v kterémkoli okamžiku. Některé systémové stavy jsou signalizovány
také LED kontrolkami nebo ostatními prvky systému.
Čtěte tento manuál pozorně a postupujte podle instrukcí Vašeho instalačního
technika. Nezmiňujte se zbytečně cizím osobám o funkcích, kterými je vybaven
Váš systém. S používáním tohoto systému by se měli seznámit všichni uživatelé.

1.1 Používání manuálu
V bezpečnostním systému PC6010 existují 4 možné typy uživatelů. Pro každý
typ lze definovat různou úroveň přístupu
Tento manuál popisuje jak používat funkce, které jsou přístupné pro uživatele
typu Základní a Pokročilí. Tyto funkce jsou také přístupné pro uživatele typu
Master a Supervisor. Dodatečné informace o tom, jaké další funkce jsou přístupné pro uživatele typu Master najdete v Manuálu Správce systému.
Každý typ uživatele má jiný přístup k systémovým funkcím. Následující grafické
značky u jednotlivých pracovních postupů určují, jaký uživatel má povolený přístup.

1.2 Seznámení s Vaším bezpečnostním systémem
Bezpečnostní systém se skládá ze zabezpečovací ústředny DSC, jedné nebo
více klávesnic, různých detektorů, senzorů a kontaktů.

Řídící ústředna
Ústředna je “mozkem“ bezpečnostního systému. Ovládá a monitoruje všechny
klávesnice a senzory a komunikuje s monitorovací stanicí (pokud je zapnuto
vzdálené monitorování).
Ústředna je umístěna mimo hlavní přístupovou cestu v některé vhodné místnosti objektu. Kovová skříňka obsahuje elektronický systém, pojistky a záložní
baterie. Do této skříňky má přístup pouze servisní technik.

Klávesnice
Přes klávesnici můžete ovládat funkce systému popsané v Uživatelském návodu. Každá klávesnice je vybavena akustickým bzučákem. Klávesnice má displej
LCD, na kterém se zobrazují systémové zprávy. Na klávesnici se vkládají příkazy systému a sleduje jeho stav. Většinou bývá instalováno několik LCD klávesnic v chráněném prostoru, obyčejně jedna u každých vstupních/výstupních dveří.
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Zóny a bloky
Bezpečnostní systém má několik zón (sledovaných bloků). Ke každé z těchto
zón bude připojen senzor (detektory pohybu, akustické detektory, dveřní kontakty atd). Pokud senzor přejde do alarmu, na klávesnici se zobrazí příslušná
zpráva.
Střežený prostor může být rozdělen Vaším instalačním technikem do samostatných bloků. Každý blok obsahuje jednu nebo více zón a může se zapínat a vypínat odděleně od ostatních bloků. Instalační technik Vám vysvětlí, jaké bloky
byly naprogramovány a které zóny přísluší kterým blokům.
Poznámka:
Zóna je oblast chráněná jedním nebo více spojenými senzory. Jedna zóna může být obývací pokoj, vstupní hala, okno nebo dveře. Dvě nebo více takovýchto
zón propojených systémem může vytvořit blok. Některé zóny mohou patřit do
více než jednoho bloku, například vstupní/výstupní dveře a vstupní vestibuly.
Tyto jsou nazývány společné zóny.

Přístupové kódy
Každému uživateli systému bude přiřazen 4 nebo 6-ti místný přístupový kód.
Přístupové kódy se používají k zapnutí nebo vypnutí bloků, kterým jsou kódy
přiřazeny. Některé přístupové kódy mohou vykonávat také ostatní funkce systému, jako například programování uživatelských funkcí a odpojování zón.
Váš přístupový kód bude použitelný pouze pro některé systémové funkce. Například pokud Váš přístupový kód bude naprogramován pouze pro zapnutí/vypnutí bloku 1, nebudete moci s tímto kódem zapnout nebo vypnout ostatní
bloky.

1.3 Vzdálené monitorování
Systém může posílat alarmy, poruchy a naléhavé zprávy po telefonní lince centrální stanici. Pokud náhodně spustíte alarm, tak okamžitě volejte na monitorovací stanici, abyste zabránili zbytečnému výjezdu.
POZNÁMKA:
dováno.

Instalační technik musí zapnout monitorování, pokud je poža-

Důležitá poznámka
Zabezpečovací systém nemůže zabránit napadení objektu. Jediným jeho zamýšleným úkolem je napadení odhalit a vyhlásit poplach, případně informovat
bezpečnostní službu nebo monitorovací stanici. Bezpečnostní systémy jsou
všeobecně velmi spolehlivé, ale nemusí pracovat za všech podmínek a nejsou
náhradou opatrného chování nebo pojištění života a majetku. Zabezpečovací
systém by měl být instalován vždy kvalifikovanou firmou s příslušně proškolenými pracovníky. Ti by Vás měli informovat o úrovni ochrany a vlastnostech
systému.
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Zapnutí a vypnutí bloků
V této sekci je popsáno jak zapnout a vypnout bloky v systému. Jste schopen
zapnout a vypnout bloky, které Vám byly přiděleny. Všichni uživatelé by měli
tuto sekci důkladně prostudovat.
Zapamatujte si –na úvodní text se můžete vrátit kdykoliv po stisku tlačítka
Zrušit. Stisknutí tlačítka
Zrušit nezabrání v zapnutí bloku.
Aby systém zůstal vypnut nebo aby došlo k zapnutí nebo vypnutí, musíte zadat
na klávesnici svůj přístupový kód a blok bude vypnut.

2.1 Vložení přístupového kódu
Před použitím jakékoliv systémové funkce musíte vložit svůj přístupový kód.
V klidovém stavu bude klávesnice zobrazovat následující text:

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód na klávesnici
Pokud vložíte platný přístupový kód, tak klávesnice třikrát krátce pípne a
na klávesnice se zobrazí nápověda. Například se na klávesnici zobrazí:
Následuje krok 4.
(pokud je vložen platný kód)

Pokud je kód chybný
Krok 2. Pokud je na klávesnici vložen chybný kód, tak klávesnice jednou dlouze
pípne a systém zobrazí zprávu:

Po uplynutí 2 sekund se na klávesnici zobrazí úvodní text:

Krok 3. Vložte svůj přístupový kód. Pokud je kód platný, tak klávesnice třikrát krátce pípne a systém zobrazí zprávu:

Pokud je kód platný
Krok 4. Stiskněte

Ano nebo
Ne na každou výzvu klávesnice,
dokud neprovedete požadované akce. Tento manuál obsahuje dodatečné
informace k jednotlivým zprávám, které se mohou zobrazit na displeji.
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2.2 Zapnout všechny Vaše bloky
Následuje popis postupu, jak zapnout a vypnout bloky, ke kterým máte povolený přístup. Před zapnutím bloků zkontrolujte, že jste sám a že všechny zóny
jsou zavřené (dveře a okna jsou zavřené, není žádný pohyb v daném bloku).

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Na klávesnici se zobrazí:
Potvrzení tlačítkem

Ano

Potvrzení tlačítkem

Ano

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:

Krok 4. Klávesnice třikrát krátce pípne, rozsvítí se kontrolka Zap a na displeji se
zobrazí:

,pak

Krok 5. Klávesnice začne odečítat čas pro odchod (číslo na spodním řádku vpravo

udává zbývající čas). Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře. Blok bude
zapnut po uplynutí doby pro odchod.

POZNÁMKA:
Stisknutí tlačítka
Zrušit nezabrání v zapnutí bloku.
Aby systém zůstal vypnut nebo aby došlo k zapnutí a vypnutí, tak musíte zadat
na klávesnici svůj přístupový kód a blok bude vypnut.

Pokus selhal
Pokud jste zkusil zapnout blok a zobrazila se Vám následující zpráva:

Tak to znamená, že jedna nebo více zón zůstalo otevřených nebo nastala porucha. Více informací najdete v sekci 2.4.
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2.3 Zapnutí pouze některého bloku
Následuje popis, jak zapnout pouze nějaký blok, ke kterému máte přístup. Před
zapnutím bloků zkontrolujte, že jste sám a že všechny zóny jsou zavřené (dveře
a okna jsou zavřené, není žádný pohyb v daném bloku).

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Na klávesnici se zobrazí:
Ano

Potvrzení tlačítkem

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:
Ne

Stiskněte tlačítko

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí seznam všech bloků, ke kterým máte přístup.
Například:

Pokud nechcete zapnout tento blok, tak stiskněte
klávesnici se zobrazí další možný blok.
Pokud chcete zapnout tento blok, tak stiskněte
klávesnici se zobrazí:

Ne a na
Ano a na

POZNÁMKA:
Po zapnutí bloku, ke kterému je přiřazena klávesnice s kterou
právě pracujete, už nebudete schopen zapnout jiné bloky. Klávesnice třikrát krátce pípne, rozsvítí se kontrolka Zap a na klávesnici se zobrazí zpráva:

Na klávesnici ubíhá čas pro odchod. Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře.

Krok 5. Pokud se dostanete na konec seznamu (a ještě nejsou všechny bloky, které máte přidělen zapnuty),tak se na klávesnici zobrazí:

Pro návrat na začátek seznamu otevřených bloků stiskněte
Pro návrat na úvodní text stiskněte

Ano
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Ne.

2.4 Zapnutí bloků – Zpráva ” Pokus selhal ”
Pokud se Vám na displeji zobrazí zpráva “Pokus selhal”, když se pokoušíte zapnout blok(y), tak může být jedna nebo více zón otevřených, nebo nastala některá z monitorovaných poruch. Ujistěte se, že všechny zóny jsou uzavřené,
než začnete zapínat blok.
Varování: Zapnutí bloků s otevřenými zónami snižuje úroveň ochrany objektu.
Pokud je zóna v bloku odpojená nebo nejde uzavřít, tak volejte správce systému nebo master uživatele, tak aby mohl být systém okamžitě uveden do normálního stavu.

Krok 1. Proveďte podle postupu uvedeném v sekci 2.2 nebo 2.3 zapnutí všech,
nebo některých bloků.
Krok 2. Na klávesnici se zobrazí:

nebo
Potvrďte některou z těchto možností tlačítkem

Ano

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:
K zobrazení seznamu
stiskněte tlačítko

otevřených
Ano

zón

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí seznam všech otevřených zón, nebo chyb na zó-

nách a bloky, ke kterým jsou přiděleny. Použijte klávesy
pro prohlížení všech otevřených zón. Až se dostanete na konec seznamu, tak se na
klávesnici zobrazí zpráva:

Krok 5. Zkontrolování otevřených zón
Pokud chcete jít a zkontrolovat, zda jsou zóny v seznam zavřené, tak
Ne. Na klávesnici se zobrazí zpráva:
stiskněte tlačítko

Zavřete všechny dveře a okna nebo zamezte pohybu v zónách, které byly
na seznamu a vraťte se zpátky ke kroku 2. Pokud jsou všechny zóny zavřené, tak budete moci zapnout vybrané bloky, postupem popsaným
v kapitole 2.2 a 2.3.
Pokračování na následující stránce ...
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Nebo zapnutí bloků s otevřenými zónami
Pokud si přejete pokračovat v zapínání bloků s otevřenými zónami, nebo
Ano. Na klávesnici se zobrazí
s poruchou, tak stiskněte tlačítko
následující zpráva:

Po zobrazení této zprávy můžete pokračovat v zapínání bloků, ale měl
byste říci Správci systému o problému na zónách.
Na klávesnici se zobrazí zpráva:

Pokud chcete pokračovat v zapínání bloků, pokračujte krokem 6.
Pokud chcete zrušit zapínání bloků, pokračujte krokem 7.

Krok 6. Pokud chcete zapnout bloky s otevřenými zónami, tak stiskněte tlačítko
Ano a na klávesnici se zobrazí:

Systém zapne bloky. Pokud zapnete blok a jste uvnitř tohoto bloku, tak se
na klávesnici zobrazí zpráva:

Na klávesnici ubíhá čas pro odchod. Opusťte blok přes vstupně/výstupní dveře.

Krok 7. Zrušení zapnutí bloků se provede stiskem tlačítka
nici se zobrazí zpráva:

potom
Pokud chcete zapnout jiné bloky, tak se vraťte ke kroku 1.
Problémy na zónách oznamte správci systému nebo.
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Ne a na kláves-

2.5 Vypnout všechny Vaše bloky
Tato sekce popisuje, jak vypnout bloky, do kterých máte povolen přístup.

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Pokud jsou nějaké vaše bloky vypnuty tak se na klávesnici zobrazí:
Stiskněte tlačítko

Ne

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:
Stiskněte tlačítko

Ano

Stiskněte tlačítko

Ano

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí:

Krok 5. Klávesnice třikrát krátce pípne a zhasne kontrolka Zap a zobrazí se:

Krok 6. Klávesnice se vrátí do počátečního stavu a zobrazí se úvodní text.
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2.6 Vypnutí pouze některého bloku
Tato sekce popisuje, jak vypnout jeden nebo více bloků, do kterých máte povolen přístup.

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Pokud jsou nějaké vaše bloky vypnuty tak se na klávesnici zobrazí:
Ne

Stiskněte tlačítko

Krok 3. Na klávesnici se zobrazí:
Stiskněte tlačítko

Ano

Stiskněte tlačítko

Ne

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí:

Krok 5. Na klávesnici se zobrazí seznam bloků, ke kterým máte přístup a které
jsou zapnuté. Například:

Pokud nechcete vypnout tento blok, tak stiskněte
Pokud chcete vypnout tento blok, tak stiskněte
klávesnici se zobrazí:

Ne.
Ano a na

Krok 6. Když se dostanete na konec seznamu, tak se na klávesnici zobrazí:

Pokud chcete prohlížet bloky znova, stiskněte
Pro návrat na úvodní text stiskněte

Ano
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Ne.

Utišení alarmu a kontrola poruch
Varování: Vypínáte-li do objekt, který je v alarmu, nebo najdete informaci
o alarmu v paměti systému, nevstupujte dovnitř, narušitel by mohl být
stále uvnitř. V případě požárního alarmu dodržujte při vstupu do objektu
maximální opatrnost. Kontaktujte vaši monitorovací stanici, která vám
sdělí další podrobnosti o proběhlé události. Jestliže není systém napojen
na PCO, kontaktujte místní policii.

3.1 Vypnutí sirény
Pokud siréna signalizuje alarm, tak ji můžete vypnout následujícími kroky:

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Pokud bloky byly zapnuté a pokud nastal alarm, tak systém umlčí sirénu
daného bloku a vypne ho. Na klávesnici přiřazené k danému bloku se zobrazí zpráva:

Pokud byly bloky vypnuté a pokud nastal alarm v bloku, ke kterému je přiřazena klávesnice, tak se na ní zobrazí zpráva:
Vypnutí sirény stiskem tlačítka

Ano

Na klávesnici se zobrazí zpráva:

Krok 3. Pokud je siréna stále aktivní pro jiné bloky, tak se zobrazí zpráva:
Vypnutí sirény stiskem tlačítka

Krok 4. Po vypnutí sirény pro jiné bloky se na klávesnici zobrazí zpráva:

Klávesnice se vrátí na úvodní text.
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Ano

3.2 Smazání alarmů
Tato sekce popisuje, jak zjistit a zmazat alarmy

Krok 1. Po vložení přístupového kód, nebo když vypnete bloky po alarmu, tak se
na klávesnici zobrazí zpráva:

Po stisku

Ne se na klávesnici zobrazí další položka v menu.

Ano se na displeji klávesnice zobrazí seznam všech
Po stisku
alarmů, které se vyskytly od posledního zapnutí bloků. Například:

Krok 2. Použijte klávesy

k prohlížení alarmů. Když se dostanete na konec
seznamu, tak se na klávesnici zobrazí:

Krok 3. Pokud nechcete smazat alarmy z paměti, tak stiskněte
nice se vrátí do kroku 1.
Vymazání paměti alarmů se provede stiskem
zobrazí zpráva:

Ne. KlávesAno. Na displeji se

potom
Klávesnice se vrátí na úvodní text.
Pokud se na klávesnici zobrazí

Systém není schopen resetovat jeden nebo více detektorů. Oznamte tento
problém správci systému.
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3.2 Prohlížení a mazání poruchových stavů
Řídící ústředna nepřetržitě kontroluje několik možných poruchových stavů.
Pokud se vyskytne některá z těchto poruch, tak klávesnice dvakrát pípne každých 10 sekund. Vložte svůj přístupový kód a následujícím postupem prolistujte seznam poruch v systému.
POZNÁMKA:
Poruchové stavy sníží spolehlivost Vašeho systému. Volejte
správci systému kvůli zařízení opravy.
Tato sekce popisuje, jak zjistit a zmazat alarmy

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód
Pokud je v systému nějaká porucha, tak se zobrazí zpráva:
Konec prohlížení poruch přes

Ne

Prohlížení dalších poruch přes

Ano

Krok 2. Na klávesnici se zobrazí seznam poruch. Například:
Pokud v rohu bliká >, tak použijte tlačítka
k rolování v seznamu chyb.

Krok 3. Když se dostanete na konec seznamu, tak se zobrazí zpráva:
Návrat do hlavního menu přes
Ano.
Vymazání chyb přes

Ne.

Krok 4. Ústředna zkusí smazat seznam poruch. Pokud jsou všechny poruchy odstraněny, tak se zobrazí zpráva:

Krok 5. Pokud ústředna nemůže smazat všechny poruchy tak se zobrazí zpráva:
potom
Pokud chcete opět prohlížet seznam poruch, stiskněte
Ano.
Konec prohlížení poruch – stiskněte

- 14 -

Ne.

Automatické zapnutí
Tato funkce umožní automatické zapínání jednoho nebo více bloků každý den
ve stejný čas. Všichni uživatelé mohou odložit spuštění automatického zapnutí
o předem nastavený čas.

Zpoždění automatického zapnutí
Automatické zapínání bloků bude na klávesnici daného bloku signalizováno nepřetržitým pískáním. Po vložení svého přístupového kódu na klávesnici se zobrazí následující zpráva:

Odložení automatického zapnutí je uvedeno na této stránce dole od kroku 3.
Pokud víte, že systém bude automaticky zapínán v předem naprogramovaný
čas, tak jej můžete odložit ještě před jeho zahájením.
POZNÁMKA:
Pokud nejsou bloky nastaveny na automatické zapnutí, nebo
pokud došlo ke zpoždění automatického zapnutí, nebo ústředna je nastavena tak,
že uživatelé nemohou zpozdit automatické zapnutí, tak se na klávesnici zobrazí
zpráva “Tuto funkci nelze použít”.

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Na klávesnici se zobrazí zpráva:
Ne, dokud se na
Stiskněte tlačítko
displeji nezobrazí následující zpráva:

Krok 3.
Stiskněte tlačítko

Ano

Krok 4. Na klávesnici se zobrazí první blok, který bude automaticky zapnut:
Stiskněte tlačítko

Ano.

Krok 5. Na klávesnici se zobrazí:

Ústředna se bude opět zkoušet zapnout po uplynutí času naprogramovaného instalačním technikem. Pokud existuje více bloků, které se mají automaticky zapínat, tak se na klávesnici zobrazí další blok.
Krok 6. Na konci seznamu bloků se na klávesnici zobrazí:

Návrat na seznam bloků stiskem
Návrat na úvodní text stiskem

Ne.
Ano.
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Ostatní funkce
5.1 Odemknutí dveří
Váš instalační technik může nastavit systém tak, že uživatel může pomocí
klávesnice odemknout vybrané některé dveře. Uživatel typu základní nemá přístup do této části. Zeptejte se Vašeho instalačního technika, správce
systému nebo Master uživatele, které dveře v této části bude moci odemknout. Budete schopen odemknout dveře pouze v těch blocích, ke kterým máte povolen přístup.

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Stiskněte tlačítko
zpráva:

Ne, dokud se na displeji nezobrazí následující

Krok 3. Po stisku tlačítka Ano se dveře odemknou a aktivuje se bzučák klávesnice.
Zobrazí se zpráva:

Krok 4. Klávesnice zobrazí úvodní text.

5.2 Resetování detektorů
Váš instalační technik může nastavit systém tak, že uživatel může pomocí
klávesnice resetovat detektory. Uživatel typu základní nemá přístup do
této části. Zeptejte se Vašeho instalačního technika, správce systému nebo Master uživatele, které detektory v této části bude moci resetovat.

Krok 1.
Vložte svůj přístupový kód

Krok 2. Stiskněte tlačítko

Ne, dokud se na displeji nezobrazí následující

zpráva:

Krok 3. Pokud si přejete resetovat detektory, stiskněte
se zobrazí zpráva:

Krok 4. Návrat na počáteční text stiskem
Návrat do hlavního menu stiskem

Ano.
Ne.
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Ano. Na klávesnici

Tlačítka a kontrolky na klávesnici

1. LCD displej
LCD displej je dvouřádkový, 16-ti znakový a zobrazuje
zprávy a systémové informace. Na obrázku je zobrazen úvodní text.

2. Číslicová klávesnice
Použijte klávesnici na zadání svého přístupového kódu

3. Systémové kontrolky
Kontrolky Zap a Vyp budou svítit pouze až po vložení
platného přístupového kódu. Pokud není vložen přístupový kód, tak svítí pouze kontrolka Síť.
Kontrolka Vyp
Při zapínání nebo vypínání bloků, se tato kontrolka
rozsvítí a tak signalizuje, že aktuálně zobrazený blok
je vypnut.
Kontrolka Zap
Při zapínání nebo vypínání bloků, se tato kontrolka
rozsvítí a tak signalizuje, že aktuálně zobrazený blok je
zapnut.

Kontrolka Síť
Tato kontrolka bude svítit, dokud ústředna nebo nějaký
modul neztratí napájení

4. Klávesy Zpět a Další
Při prohlížení jednotlivých položek v seznamu používejte k pohybu na další nebo předchozí položku tlačítka
.
Pokud existuje více informací k prohlížení, tak se na
displeji v pravém horním rohu zobrazí blikající znak >.

5. Klávesy Ano, Ne a Zrušit
V klidovém stavu zobrazuje systém na displeji nápovědu. (Např. Přejete si zapnout bloky? ).
Ano odpovídáte ano a stisknutím
Stisknutím
Ne odpovídáte ne.
Pokud si nejste jistý, nebo jste se ztratil v sekci systémového programování, stiskněte klávesu
Zrušit a vrátíte se na úvodní text. (”Vložte kód”)
POZNÁMKA: Stisknutí tlačítka
Zrušit nezastaví probíhající zapínání bloku. Aby systém zůstal
vypnut nebo aby došlo k zapnutí nebo vypnutí, tak
musíte zadat na klávesnici svůj přístupový kód
.
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