Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ C612 & C816
ΜΕ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
READY :

Σταθερά αναμμένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές.
Σβηστό όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή.

SYSTEM :

Αναβοσβήνει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή έχει χτυπήσει συναγερμός.
Σβηστό όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Α ARMED :

Σβηστό όταν η περιοχή Α είναι αφοπλισμένη.
Σταθερά αναμμένο όταν υπάρχει ολική όπλιση στην περιοχή Α.
Αναβοσβήνει αργά όταν υπάρχει stay όπλιση στην περιοχή Α.
Αναβοσβήνει γρήγορα σε συναγερμό από περιοχή Α.

B ARMED :

Σβηστό όταν η περιοχή B είναι αφοπλισμένη.
Σταθερά αναμμένο όταν υπάρχει ολική όπλιση στην περιοχή B.
Αναβοσβήνει αργά όταν υπάρχει stay όπλιση στην περιοχή B.
Αναβοσβήνει γρήγορα σε συναγερμό από περιοχή B.
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Κύριος κωδικός 1234

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ
Πατάμε κωδικό.
ΑΦΟΠΛΙΣΗ
Πατάμε κωδικό.

ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Πατάμε STAY + κωδικό.
ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Πατάμε INST + STAY και κωδικό.
ΑΦΟΠΛΙΣΗ
Πατάμε κωδικό.

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ






Πατάμε BYPS
Πατάμε κωδικό
Πατάμε αριθμό ζώνης 1-8
Πατάμε #
Πατάμε κωδικό

Εάν θέλουμε να κάνουμε παράκαμψη σε ζώνες 9-16
πατάμε ӿ μετά το βήμα 2 και πατάμε 1 για την ζώνη 9, 2
για την ζώνη 10….8 για την ζώνη 16.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Πατάμε 0 + κωδικό
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ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ
Πατάμε ӿ + # μαζί

ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Πατάμε 1 + 3 μαζί

ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΑΣ
Πατάμε 7 + 9 μαζί

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Πατάμε [ӿ] + [8] + [κωδικό χρήστη] + [100]
και με τα βελάκια δεξιά και αριστερά βλέπουμε όλα τα
συμβάντα

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ







ӿ
7
Κύριος κωδικός (θέση 001)
001
Νέος κωδικός
4 φορές #
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ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 002-045








ӿ
7
Κύριος κωδικός (θέση 001)
002-045
Νέος κωδικός
Επιλέγουμε με τα βελάκια τα δικαιώματα του
κωδικού και με τα πλήκτρα 1-8 κάνουμε
επιτρεπτά αυτά που επιθυμούμε
4 φορές #

Για να κάνουμε διαγραφή ενός χρήστη
ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία μόνο που
αντί να βάλουμε νέο κωδικό πατάμε ӿ + #

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΟΠΛΙΣΕΙΣ




Γρήγορη ολική όπλιση
Γρήγορη instant stay όπλιση
Γρήγορη stay όπλιση

ӿ + 00
ӿ + 01
ӿ + 02

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πατώντας ӿ + 4 εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα
προβλήματα του συστήματος








Χαμηλή μπαταρία
∆ιακοπή ρεύματος
Πρόβλημα επικοινωνίας
Απρογραμμάτιστη ώρα
Ασύνδετη σειρήνα
∆ιακοπή τηλεφωνικής γραμμής
Tamper ζώνης
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ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
Πατώντας ӿ + 5 εμφανίζονται στην οθόνη οι τελευταίες
9 ζώνες που έχουν δώσει συναγερμό.

ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ CHIME
Πατώντας ӿ + 6 ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε
τα chime των ζωνών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ PGM
Πατάμε ӿ + 9 + κωδικό, με τα βελάκια επιλέγουμε το
PGM που θέλουμε και με το αντίστοιχο αριθμητικό
πλήκτρο το κάνουμε ON/OFF.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ
Πατάμε ӿ + 7 + κωδικό + 060 και βάζουμε
ημερομηνία / μήνας / έτος / ώρα / λεπτά /
δευτερόλεπτα

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ/ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗ
Πατάμε ӿ + 8 + κωδικό + 099 + #

ΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΙΟΥ ΕΝΕ∆ΡΑΣ
Πατάμε ӿ + 7 + κωδικό + 061 + 0-9 + #
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ








ӿ
7
Κύριος κωδικός (θέση 001)
051 (1ο τηλέφωνο) έως 054 (4ο τηλέφωνο)
Αριθμός τηλεφώνου
#
#
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