HASZNÁLATI UTASITÁS
A „SPECTRE 5500” , legújabb generácios riasztórendszer
van ön előtt, a „PARADOX” rendszertől

I - A rendszer bekapcsolása
a.) Normál módon:
Billentyű ARM, utánna kód: xxxx
Bekapcsolás után a zöld lámpa elkezd villogni, és bekapcsol a piros lámpa
“ARM1”hangjelzés meg kimeneti idő melett.
b.)Bekapcsolás kód nélkül:
Tartsa lenyomva az “ARM” gombot 3 másodpercig.
II. A rendszer kikapcsolása:
Belépés után a belépési hangjelzés ideje alatt nyomja meg az “OFF” billentyűt és
a kódot : xxxx
III. A rendszer bekapcsolása zónák baypassolásával
1.”BYP”
2. kód: xxxx
3. Táplálja be a baypassolni ( inaktivvá tenni) kivánt zónák kétszámjegyű sorszámát
4.” ENTER”
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IV- A riasztó esemény memóriája
Ha a riasztó bekapcsolódott ( megszólalt a sziréna) az eltelt riasztási idő alatt, a
rendszer kikapcsolása után kigyullad a “MEM” led- dióda. A következő módon
olvashatja le, melyik zóna okozta a riasztást:
1.”MEM” – a billentyűzeten világitani fog a riasztást kiváltó zóna száma
2.”CLEAR”- segitségével megyünk vissza a normal üzemmódba
V- Hibák kimutatása a rendszerben
Amennyiben hiba történik a rendszerben, kigyullad a “TBL” billentyű.
Ha lenyomja a “TBL” billentyűt, kigyullad egy- vagy több taszter, melyeknek következő
a jelentésük:
1. A vezeték nélküli zónába hibás az elem
2. Nincs hállózati feszültség -220V
3. Szakadásba van a sziréna köre
4. Hiba a komunikációban a központal
5. Tamper- kábel-szakadás, nyitott szenzor, nyitott sziréna
6. Tamper modulja
7. Tűzvédelmi központtal való kapcsolat megszakadása
8. Pontos idő elvesztése
9. Szakadás a komunikációban a drótnélküli zónában
10. Szakadás a komunikációban a drótnélküli modulla
16. Billentyűzet meghibásodása
VI- Chime funkció:
Billentyűzetről ellhangzó hangjelzésre használatos, mikor valaki bemegy valamely
zónába, mig a rendszer ki van kapcsolva.
- Az aktiválmóni kivánt zóna számát tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy kiilletve bekapcsolja ezt a műveletet.

TELESAFE

2

Pánik- riasztók:
Nyomja le és tartsa lenyomva egyidejűleg a következő billentyűket 3 másodpercig
1 és 3 pánik- riasztáshoz
4 és 6 sürgős orvosi segitségért
7 és 9 tűzriadóhoz
-A kiváltott riasztás leállitásához üsse be a kódot.

VIII- Hiba törlése
Amennyiben hibát követne el, nyomja meg “CLEAR” billentyűt, és ismételje meg a
lépéseket újból.

IX- Felhasználói kódok programozása- cseréje:
Az ön rendszere egy master- és 31 segéd- kóddal rendelkezik. A segédkódok
ki-be, vagy csak be é ski nem- kapcsolhatják a rendszert, kivánságától függően.
-Kivánságai szerint kérje, hogy a serviser programozza be a rendszert. Ezeket a
kódokat később Ön is cserélheti illetve törölheti, a következő módon:
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A kód cseréje:
1. Nyomja meg a  نgombot ( ball felső) utánna a vezér master kódot
2. Nyomja meg a felhasználói kód sorszámát pl. 1- cserélje a vezér master kódot
3. Vigyen be 4 új számjegyet, amelyek az új kódjának felelnek meg
4. Ismételje meg a bevitelt
5. Nyomja meg az 1-es majd a 2-es gombot
6. Nyomja meg az „ENTER”
7. Nyomja meg a „CLEAR” gombot, hogy kimenjen a programból
PÉLDA 1:
A jelenlegi vezérkód 1234, ezt 2345-re kivánja cserélni:
1. ن
2. 1234
3. 1
4. 2345
5. 2345
6. 1
7. 2
8. ENTER
9. „CLEAR”
PÉLDA 2:
A jelenlegi vezérkód1234, ha szeretné megosztani a kódot másik felhasználóval aki
pl. 1960 lesz:
1. ن
2. 1234
3. 3
4. 1960
5. 1960
6. 1
7. 2
8. ENTER
10. 9. „CLEAR”
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XI. Kódok törlése:
A kódok a következő módon törölhetők:
1. ن
2. vezérkód
3. segédkódnak a száma 3 vagy valamely szám 32-ig
4. nyomja meg I gombot és tartsa a SLEEP gombot mig nem hallja a
billentyűzetből a jelzőhangot-beep
5. CLEAR
Semmi esetben sem törölje ki a vezé- master kódot (001)
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