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1.0 Introducere
Sistemul dumneavoastră EVO este un sistem de securitate avansat tehnologic care vă va oferi o protecŃie de încredere şi
caracteristici remarcabile şi uşor de utilizat. Tastaturile elegante şi prietenoase vă vor permite accesul facil la funcŃiile şi
informaŃiile sistemului dumneavoastră de securitate prin atingerea unui buton.
Mesajele vor fi afişate diferit în funcŃie de tastatura pe care aŃi selectat-o. Ecranul cu 32 de caractere de pe tastaturile LCD va
afişa mesajele şi meniurile pentru a vă ghida printre operaŃiunile sistemului. Instalatorul dumneavoastră poate chiar să
personalizeze mesajele de pe tastaturile cu ecran cu cristale lichide (LCD) pentru domiciliul sau sediul afacerii
dumneavoastră. Ecranul cu LED-uri al DGP2-648BL vă va permite evaluarea stării sistemului dintr-o singură privire.
Întrucât veŃi comunica instrucŃiunile dumneavoastră către sistem prin intermediul tastaturii, vă rugăm să citiŃi acest manual cu
atenŃie şi să solicitaŃi instalatorului dumneavoastră să vă explice funcŃionarea primară a sistemului.

1.1

Legendă
Indică un avertisment sau o observaŃie importantă.

Indică informaŃii utile sau o recomandare.

[TEXT] Indică informaŃii care trebuie introduse prin tastatură.
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LCD

Indică instrucŃiuni sau informaŃii legate de tastatura cu
ecran cu cristale lichide (LCD).

LED

Indică instrucŃiuni sau informaŃii legate de
DGP2-648BL.

2.0 FuncŃii de baza
Următoarele secŃiuni vă vor introduce în funcŃiile butoanelor, indicatiilor luminoase şi mesajelor de pe tastatura
dumneavoastră.

Figure 1: Descriere tastatură cu afisaj cu cristale lichide (LCD)
AC- alimentare electrică
= conectată la alimentare
Aprinsă
Stinsa
= lipsă tensiune
Ecranul LCD vă va ghida prin
mesaje detaliate.

STATUS (stare):
Culoarea verde
Aprinsă
= Toate zonele sunt
închise.
Stinsă
= Una sau mai multe zone
sunt deschise.
Intermitentă = Pe timpul iesirii
temporizate

UtilizaŃi butoanele săgeŃi pentru a
derula prin meniul curent atunci
când săgeŃile apar pe ecranul LCD.

Culoarea roşie:
Aprinsă
= Partitie/i armată/e
Stinsă
= Partitie/i dezarmată/e
Intermitentă = Sistem în stare de
alarmă

Figure 2: Descriere tastatură DGP2-648BL LED
AC- alimentare electrică
Aprinsă
= conectată la alimentare
Stinsa
= lipsă tensiune
ARIA (partitii): (A1, A2, A3 şi A4)
Aprinsa
= Partitie armată
Stinsa
= Partitie dezarmată
Intermitentă = Partitie în alarmă

Indicatoare de ACłIUNE: (Access,
Stay, Force, Byp, Mem, Trbl şi
Prg)
Luminile se vor aprinde în funcŃie
de starea sistemului.

STATUS (stare):
Culoarea verde
Aprinsă
= Toate zonele sunt închise.
= Una sau mai multe zone
Stinsă
sunt deschise.
Intermitentă = Pe timpul iesirii
temporizate
Culoarea roşie:
Aprinsă
= Partitie/i armată/e
Stinsă
= Partitie/i dezarmată/e
Intermitentă = Sistem în stare de
alarmă

Indicatoare numerice: (Zone)
Aprinse
= Zona este deschisă
Stinse
= Zona este închisă
(OK)
Intermitente = Zonă / buclă
incendiu

Tastatura va afişa starea
tuturor ariilor atribuite.

Pentru toate tastaturile, tasta [ENTER] va efectua salvarea şi ieşirea, iar tasta [CLEAR] va efectua
ieşirea fără salvare. [ENTER] şi [CLEAR] reprezintă tastele de introducere şi de ştergere ale tastaturilor
de tip LCD/LED, cu excepŃia cazurilor când este indicat faptul că au funcŃii diferite.
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LCD

LED

2.1 Feedback sonor (semnale sonore)
Atunci când introduceŃi informaŃii prin intermediul tastaturii, aceasta vă va ghida prin
semnale sonore pentru a comunica acceptarea sau respingerea datelor introduse de
dumneavoastră.
Beep de confirmare: Atunci când o operaŃiune (de exemplu, armare/dezarmare) este
introdusă cu succes sau atunci când sistemul este comutat la o nouă stare/un nou mod,
tastatura emite un semnal sonor intermitent (“BIP-BIP-BIP-BIP-BIP”).
Beep de respingere: Atunci când sistemul revine la o stare anterioară sau atunci când o
operaŃiune este introdusă incorect, tastatura emite un semnal sonor continuu (“BIIIIIIIIIIP”).

LCD

LED

2.2

Modul confidenŃial
Instalatorul dumneavoastră poate programa tastaturile să nu afişeze starea sistemului
dumneavoastră, prin comutarea automată a tastaturii în modul confidenŃial.
În modul confidenŃial:
• Zonele şi mesajele de stare NU vor fi afişate
• Luminile indicatoare nu vor ilumina
• În funcŃie de modul cum a fost programată tastatura dumneavoastră de către
instalator, trebuie să apăsaŃi un buton sau să introduceŃi codul dumneavoastră de
acces pentru a aprinde luminile indicatoare şi a activa modul normal.
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3.0 Feedback de la MG-REM2
Dacă sistemul dvs. include modulul Wireless Zone Expansion (Extensie de zone radio) (MG-RTX3), el va fi capabil să
suporte telecomanda bidirecŃională MG-REM2. Acesta vă permite să modificaŃi starea sistemului şi de asemenea vă oferă
feedback vizual şi sonor.

3.1

Indicatori de armare Full/Force (Totala/Fortata)

AcŃiune

Informatie vizuala LED-uri

Informatie sonoră

Dezarmare

Verde aprins

Două semnale sonore

Temporizare la ieşire

Iluminare intermitentă lentă roşu / verde

Semnal sonor de confirmare

Armare / Temporizare la intrare

Roşu aprins

Semnal sonor de confirmare

Alarmă

Iluminare intermitentă rapidă roşu

Semnal sonor de alarmă

3.2

Indicatori de armare Stay/Sleep (Zi/Noapte)

AcŃiune

Informatie vizuala LED-uri

Informatie sonoră

Dezarmare

Verde aprins

Două semnale sonore

Temporizare la ieşire

Iluminare intermitentă lentă galben /
verde

Semnal sonor de confirmare

Armare / Temporizare la intrare

Galben aprins

Semnal sonor de confirmare

Alarmă

Iluminare intermitentă rapidă roşu

Semnal sonor de alarmă

AcŃiune

Informatie vizuala LED-uri

Informatie sonoră

PGM activ / inactiv

Galben aprins

Semnal sonor de confirmare

3.3

AlŃi indicatori

Sisteme EVO 5

4.0 Sistem partiŃionat
Instalatorul dvs. poate configura tastatura să recunoască partitii de protecŃie separate. Un sistem separat este denumit un
sistem partiŃionat, care poate fi util în situaŃiile în care sistemele partajate de securitate sunt mai practice. De exemplu, o
companie care are atât o zonă de birouri cât şi una de depozit poate arma şi dezarma fiecare partitie în mod separat în timp
ce controlează accesul către fiecare partitie. De aceea, o persoană poate avea acces la o singură partitie, în timp ce o altă
persoană poate avea acces la toate partitiile. Accesul la partitii este determinat de către Codul de Acces al Utilizatorului.

4.1

Afişare partitie
Afişajul stării partitiei vă permite să consultaŃi starea fiecărei partitii în parte din cadrul
unui sistem partiŃionat. Instalatorul dvs. poate partiŃiona sistemul în partitii separate.
Pentru a vizualiza starea partitiilor:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES], iar apoi apăsaŃi butonul [1].
2. ApăsaŃi butonul corespunzător partitiei (de exemplu, 1, 2,...8) sau folosiŃi butoanele
[
] şi [
] şi apăsaŃi [ENTER] atunci când apare pe ecran partitia pe care doriŃi să o
vedeŃi.
3. ApăsaŃi [CLEAR] pentru a ieşi.

LCD

LED
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În modul Afişare Stare Partitie, următoarele informaŃii vor fi derulate pe ecranul LCD:
• ready (pregătit): dacă toate zonele din partitia selectată sunt închise.
• not ready (nepregătit): dacă unele zone din partitia selectată sunt deschise.
• Front Door Open (uşă faŃă deschisă): dacă există o zonă deschisă în cadrul acelei
partitii.
• Trouble(s) (deranjament/deranjamente): (SecŃiunea 9.0 de la pagina 19) dacă a avut
loc un deranjament.
• Alarms in Memory (alarme în memorie): (SecŃiunea 6.3 de la pagina 10) dacă a avut
loc o alarmă.
• Armed (armat); Force Armed (armat ForŃat); Instant Armed (armat Instant); Stay Armed
(armat Stay): afişează starea de armare a ariei selectate.
În Afişarea Stării Partitiei, următoarele indicatoare se vor ilumina pentru aria selectată:
• Luminile de partitie (A1, A2, A3, şi A4) dacă partitia asociată este armată. De
exemplu, dacă aŃi selectat partitia 3 şi aceasta este în prezent armată, A3 se va
aprinde.
• Lumina (luminile) numerică/e reprezentând orice zonă/e deschisă/e dintr-o partitie
sau partitii corespondente.
• Lumina de acŃiune MEM dacă a avut loc vreo alarmă.
• Lumina de acŃiune TRBL dacă au loc orice deranjamente.
• Lumina de acŃiune STAY dacă partitia este armată Stay sau Instant.
• Lumina de acŃiune FORCE dacă partitia este armată ForŃat.
• Lumina de acŃiune BYP dacă există zone inhibate.

5.0 Armare
Atunci când sistemul dvs. este armat, acesta poate răspunde la orice încălcare a zonelor protejate prin generarea unei
alarme şi trimiterea unui raport către dispeceratul dvs. de monitorizare.

LCD

LED

LCD

LED

5.1

Temporizator de intarziere la ieşire
Atunci când vă armaŃi sistemul, acesta va declanşa temporizatorul de intarziere la ieşire
pentru a vă lăsa destul timp pentru a ieşi din partitia protejată, înainte ca sistemul să fie
armat.

5.2

Armare normală (totala)
Această metodă este folosită pentru armarea cotidiană a sistemului dvs.. Toate zonele
din partitia protejată trebuie să fie închise pentru a arma obişnuit sistemul.
Pentru a arma normal sistemul:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [ARM].
3. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură partitie, selectaŃi partitia/partitiile pe care
doriŃi să o/le armaŃi obişnuit (consultaŃi SecŃiunea 4.1 de la pagina 6).

LCD

LED

LCD

LED

LCD

LED

LCD

LED

5.3

Armare Stay (Zi)
Armarea Stay va arma parŃial sistemul dvs. pentru a vă permite să rămâneŃi înăuntrul
domiciliului sau biroului dvs. prin armarea zonelor exterioare (perimetru) ale partitiei
protejate (de exemplu, uşi şi ferestre).
Pentru a arma Stay:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [STAY].
3. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură partitie, selectaŃi partitia/partitiile pe care
doriŃi să o/le armaŃi Stay (consultaŃi SecŃiunea 4.1 de la pagina 6).

5.4

Armare Instant (instantanee)
Această opŃiune este identică cu armarea Stay cu excepŃia faptului că nu există
întârziere la intrare. De aceea, orice zonă armată care este încălcată va genera imediat
o alarmă.
Pentru a arma instant:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [5].
3. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură partitie, selectaŃi partitia/partitiile pe care
doriŃi să o/le armaŃi instant (consultaŃi SecŃiunea 4.1 de la pagina 6).

5.5

Armare Force (forŃată)
Armarea ForŃată vă permite să armaŃi rapid sistemul dvs. atunci când există zone
deschise. Totuşi, odată ce zona deschisă este închisă, sistemul dvs. va arma şi acea
zonă.
Pentru a arma Force:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [FORCE].
3. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură partitie, selectaŃi partitia/partitiile pe care
doriŃi să o/le armaŃi ForŃat (consultaŃi SecŃiunea 4.1 de la pagina 6).

5.6

Programarea Baypass (izolare)
PuteŃi izola anumite zone atunci când armaŃi partitia/partitiile protejată/e. Atunci când o
zonă este izolata, ea va fi ignorată la următoarea armare a sistemului dvs.. Odată ce
partitia este dezarmată, sistemul va reactiva acea zonă.
Pentru a izola o zonă:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [BYP].
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3. IntroduceŃi numărul zonei (de exemplu, 01, 02,...96) sau folosiŃi butoanele [
] şi [
]
şi apăsaŃi [BYP] odată ce zona pe care doriŃi să o izolati apare pe ecran. Dacă este
BYPASSED (izolata) sau lumina byp nu apare pe ecran, iar tastatura emite un semnal
sonor de respingere este posibil să nu aveŃi drepturile necesare pentru a izola acea zonă.
4. RepetaŃi pasul 3 până când toate zonele pe care doriŃi să le izolati au fost selectate.
5. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.
Pentru a vizualiza toate zonele izolate.
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [BYP].
3. DerulaŃi toate zonele folosind butoanele [
] şi [
] pentru a vizualiza starea fiecărei
zone în parte. (Tastaturi de tip LCD)
Pentru a izola o zonă, următoarele condiŃii trebuie îndeplinite:
• Zona trebuie să aibă opŃiunea Bypass programată de către instalatorul dvs..
•OpŃiunea Bypass trebuie să fie activată în OpŃiunile utilizatorului (User Options).
•Codul dvs. de acces trebuie să aibă acces la partitia către care este atribuită acea
zonă.
•Partitia zonei trebuie să fie dezarmată înainte ca zona să poată fi izolata.
Zonele de incendiu nu pot fi izolate.

5.6.1 Reactivare izolari
Bypass Recall reizoleaza zonele care au fost izolate ultima oară când
sistemul a fost armat.
Pentru a activa Bypass Recall:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [BYP].
3. ApăsaŃi butonul [MEM] .
Zonele izolate ultima oară când sistemul dvs. a fost armat sunt izolate.
4. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.

LCD

5.6.2 Butoane One-Touch (buton unic)
Dacă opŃiunea este activată de către instalatorul dumneavoastră, puteŃi accesa
următoarele caracteristici fără a folosi codul dvs. de acces prin apăsarea şi menŃinerea
apăsată a butonului One-Touch dorit.

LED

Buton
[ARM]
[STAY]
[FORCE]
[BYP]
[DISARM]
[5]
[6]
[7]

LCD

LED
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5.7

Tabelul 1: Butoane unice
Caracteristică
Armare obişnuită
Armare Stay
Armare ForŃată
Programarea izolarii
Dezarmarea unei zone armate Stay/instant
Armare Instant
Schimbare configurări afişaj
Vizualizare afişaj Registru de Evenimente (doar pentru
tastaturile de tip LCD)

Armare cu cheie de comutare
O cheie de comutare poate fi folosită pentru a arma şi dezarma sistemul dvs. Cu o Cheie
de Comutare cu Mentinere, comutati cheia în poziŃia “ON” pentru a arma sistemul dvs.
şi comutati cheia în poziŃia “OFF” pentru a dezarma sistemul dvs.. Cu o Cheie de
Comutare fara Mentinere, apasati scurt cheia pe poziŃia “ON”si reveniti pe pozitia “OFF”
pentru a arma sistemul, la fel si pentru a dezarma sistemul (la fiecare apasare sistemul
isi schimba starea).

LCD

LED

5.8

Auto-armare
Dacă această opŃiune este activată de către instalatorul dvs., puteŃi programa ora la care
o partitie se va arma în mod automat.

5.8.1 Auto-armare temporizată
Instalatorul dvs. poate configura auto-armarea temporizată pentru a funcŃiona în
modul de armare ForŃat sau Stay. O succesiune de şaizeci de secunde (valoare
implicită) a întârzierii la ieşire va începe înainte ca sistemul dvs. să se armeze
automat la ora programată.
Pentru a programa temporizarea de auto-armare:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [0].
3. ApăsaŃi butonul [MEM].
4. Dacă aveŃi acces la mai mult de o partitie, apăsaŃi numărul partitiei sau folosiŃi
butoanele [
] şi [
] şi apăsaŃi butonul [ACC] atunci când partitia pe care doriŃi
să o programaŃi apare pe ecran.
5. IntroduceŃi ora la care doriŃi să fie armată partitia conform ceasului cu 24 de
ore (adică 9 a.m. este 09:00, iar 9 p.m. este 21:00).
6. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.
Dacă utilizaŃi tastatura DGP2-648BL cu LED-uri, lumina de acŃiune MEM va
ilumina intermitent dacă nu este deja programată o oră. Lumina de acŃiune
PRG, indicatorul luminos al partitiei alese şi prima cifră din ora configurată
anterior se vor ilumina (lumina 10 = zero).

5.8.2 Auto-armare în lipsa mişcării
Sistemul dvs. poate fi programat să trimită un raport la dispeceratul dvs. şi/sau să
armeze sistemul dacă nu există activitate în partitie pe durata unui interval
specificat de timp. Instalatorul dvs. poate configura auto-armarea în lipsa mişcării
pentru a funcŃiona în modul de armare obişnuit sau în modul Stay.
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6.0 Dezarmare
Când sistemul dvs. este dezarmat, acesta dezactivează orice alarmă în curs şi dezactivează zonele astfel încât alarma să nu
fie declanşată în caz de încălcare a zonelor.

LCD

LED

LCD

LED

6.1

Temporizator de întârziere la intrare
Instalatorul dvs. va programa punctele de intrare desemnate (de exemplu, uşa frontală)
cu un temporizator de întârziere la intrare. Această întârziere vă oferă timpul necesar
pentru a pătrunde în incinta armată şi a introduce codul dvs. pentru a dezarma sistemul,
înainte ca alarma să fie declanşată.

6.2

Dezarmarea unui sistem armat
PuteŃi dezarma doar o partitie pentru care codul dvs. de acces utilizator este atribuit.
Codurile de acces utilizator cu opŃiunea “Arm Only” (numai armare) (SecŃiunea 7.6 de la
pagina 15) activată nu pot dezarma un sistem armat.
Cum dezarmez sistemul?
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [DISARM]. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură partitie, selectaŃi
partitia/partitiile pe care doriŃi să o/le dezarmaŃi (consultaŃi SecŃiunea 6.2 de la pagina
10).
Pentru a dezarma un sistem în alarmă:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. În cazul unei alarme false, apelaŃi în cel mai scurt timp dispeceratul dvs. pentru a-i
informa în legătură cu alarma falsă.
În cazul unei alarme de efracŃie, părăsiŃi incinta şi apelaŃi PoliŃia de la o
locaŃie sigură.

6.3

Afişare memorie de alarme
Când o alarmă are loc într-o zonă:
• Partitia şi zona (adică Alarmă zonă 1 - Uşa frontală) sunt afişate / LED-ul zonei
iluminează intermitent chiar şi atunci când sistemul este armat. Notificarea continuă
până la dezarmare, chiar dacă zona este restaurată. (doar pentru modelele EVO641
/ EVO641R)
• Memoria de alarmă va fi ştearsă după ce următoarea alarmă are loc şi un cod valabil
a fost introdus.
Pentru a vizualiza alarmele care au avut loc ultima oară când sistemul a fost armat:
1. Atunci când sistemul este dezarmat, ecranul tastaturii de tip LCD va afişa Alarm in
Memory: Press [MEM] (alarmă în memorie: apăsaŃi [MEM].) Lumina de acŃiune MEM a
LED-ului de pe DGP2-648BL se va aprinde.

2. ApăsaŃi butonul [MEM].

LCD

Fiecare zonă care a fost încălcată în timp ce era armată va apărea sub rubrica Alarm
in (alarmă în).

LED

Lumina MEM de acŃiune va ilumina intermitent, iar lumina/luminile numerică/e pentru
fiecare zonă a cărei alarmă a fost declanşată se va/vor aprinde.

3. ApăsaŃi butonul [CLEAR] pentru a ieşi din afişarea memoriei de alarme.
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7.0 Coduri de acces
Codurile de acces vă permit accesul la sistem. Sistemul dvs. suportă până la 999 de coduri de utilizator. Codurilor le este
atribuit un Număr de Utilizator (User Number) între 002 şi 999 (Numărul de Utilizator 001 este Codul Master al Sistemului).
Instalatorul dvs. va programa codurile de acces utilizator pentru a avea o lungime de patru cifre, şase cifre sau un număr
variabil de cifre de la una la şase. Fiecare cifră poate avea orice valoare între zero şi nouă. Dacă instalatorul dvs. a
programat sistemul să accepte o lungime variabilă a codului, trebuie să apăsaŃi butonul [ENTER] după ce introduceŃi codul
dumneavoastră de acces utilizator.

LCD

LED

7.1

Cod Master de Sistem (implicit 123456)
Codul Master de sistem vă va oferi acces la toate caracteristicile disponibile ale
sistemului dvs., cât şi posibilitatea de a adăuga, modifica sau şterge orice coduri de
acces utilizator. Vă recomandăm să modificaŃi acest cod pentru a preveni alte persoane
să acceseze şi să modifice opŃiunile fără autorizare. Instalatorul dvs. poate configura
Codul Master de Sistem să fie din 4 sau din 6 cifre.
Pentru a modifica Codul Master de sistem:
1. IntroduceŃi [CODUL MASTER DE SISTEM] actual (implicit: 123456).
2. ApăsaŃi butonul [0].
3. ApăsaŃi butonul [ACC].
4. IntroduceŃi numerele [0] [0] şi [1].
5. IntroduceŃi un [COD NOU].
6. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.
Codul Master de Sistem are acces la toate uşile de Control Acces şi la toate
caracteristicile de Control Acces în orice moment. Doar numărul de serie al
cartelei şi alegerea metodei de armare pot fi modificate. Dacă celelalte
opŃiuni sunt schimbate manual, Codul Master de Sistem va reveni imediat
la programarea sa originală.
PuteŃi atribui o etichetă (un nume) unui cod de acces utilizator în orice moment pe
durata procesului de “Programare cod de acces utilizator”. ConsultaŃi SecŃiunea
7.3 de la pagina 11 pentru a atribui o Etichetă de Utilizator (User Label).

LCD

LCD

7.2

Copierea optiunilor de utilizator
Această opŃiune vă permite să copiaŃi opŃiunile de utilizator (User Options), opŃiunile de
control acces (Access Control Options) şi atribuirea ariilor (Area Assignments) de la un
cod de acces utilizator la altul. Toate opŃiunile de utilizator sunt copiate cu excepŃia
codului de utilizator (User Code), a atribuirii cartelei (Card Assignment) şi a etichetei de
utilizator (User Label).
Pentru a copia opŃiunile de utilizator:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES] (Codul Master de Sistem sau codul de acces
utilizator cu caracteristica Master).
2. ApăsaŃi butonul [0], iar apoi butonul [ACC].
3. IntroduceŃi numărul de utilizator din 3 cifre la care doriŃi să copiaŃi.
4. ApăsaŃi butonul [MEM].
5. IntroduceŃi numărul de utilizator din 3 cifre de la care doriŃi să copiaŃi.
6. IntroduceŃi un cod de utilizator. Dacă acest cod de utilizator are lungime variabilă,
apăsaŃi butonul [ENTER] după ce introduceŃi codul de utilizator. Dacă este necesar,
atribuiŃi o cartelă de acces (pasul 13 din SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14) şi o etichetă
de utilizator (SecŃiunea 7.3 de la pagina 11).
7. ApăsaŃi [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.

7.3

Etichete utilizatori
Etichetele de utilizatori personalizează codurile de acces utilizator şi pot fi atribuite prin
apăsarea tastei [ENTER] în orice moment de după pasul 4 pe durata programării codurilor
de acces utilizator (consultaŃi SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14). De exemplu, tastaturile
de tip LCD pot afişa John Smith Select Action (John Smith selectare acŃiune).
Pentru a programa o etichetă de utilizator:
1. În orice moment de după pasul 4 din SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14:
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2. ApăsaŃi butonul [ENTER].
3. IntroduceŃi caracterele dorite după cum este detaliat în SecŃiunea 7.3.1 de la pagina
12 şi SecŃiunea 7.3.2 de la pagina 12.
4. ApăsaŃi butonul [
] pentru a deplasa cursorul către un spaŃiu nou.
5. RepetaŃi paşii 2 şi 3 până când eticheta dorită este completă.
6. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.

7.3.1 Butoane tastatură
Fiecărui buton numeric de pe tastaturile de tip LCD îi este atribuit un set de litere.
Pentru a obŃine litera dorită folosind butoanele numerice de pe tastatura dvs.,
apăsaŃi butonul până când litera dorită apare pe ecran. De exemplu, dacă doriŃi să
introduceŃi litera “C”, apăsaŃi butonul [1] de trei ori (consultaŃi Tabelul 2 de la
pagina 12). Dacă utilizaŃi o tastatură ebraică, consultaŃi Tabelul 6 din Anexa 1:
Caractere speciale ebraice de la pagina 28. Dacă utilizaŃi o tastatură rusească,
consultaŃi Tabelul 8 din Anexa 2: Caractere speciale ruseşti de la pagina 29. Dacă
utilizaŃi o tastatură grecească, consultaŃi Tabelul 10 din Anexa 3: Caractere
speciale greceşti de la pagina 30.
Tabelul 2: Atribuiri litere tastatură
Tastă

ApăsaŃi tasta
O dată

ApăsaŃi tasta
De două ori

ApăsaŃi tasta
De trei ori

[1]

A

B

C

[2]

D

E

F

[3]

G

H

I

[4]

J

K

L

[5]

M

N

O

[6]

P

Q

R

[7]

S

T

U

[8]

V

W

X

[9]

Y

Z

7.3.2 Taste cu funcŃii speciale
[STAY] = Inserare spaŃiu
Apăsarea tastei [STAY] inserează un spaŃiu gol în poziŃia actuală a cursorului.
[FORCE] = Ştergere
Apăsarea tastei [FORCE] va şterge caracterul sau spaŃiul gol de la poziŃia actuală a
cursorului.
[ARM] = Ştergere până la sfârşit
Apăsarea tastei [ARM] va şterge toate caracterele şi spaŃiile aflate la dreapta
cursorului şi pe poziŃia cursorului.
[DISARM] = Taste numerice / Taste alfanumerice
De fiecare dată când tasta [DISARM] este apăsată, tastele numerice vor fi
comutate în modul alfanumeric şi viceversa. Numerice: Tastele de la [0] la [9]
reprezintă numerele de la 0 la 9.
[BYP] = Minusculă / Majusculă
De fiecare dată când tasta [BYP] este apăsată, configurarea dimensiunii va fi
comutată de la minusculă la majusculă şi viceversa.
[MEM] = Caractere speciale
După apăsarea tastei [MEM], cursorul se va transforma într-un pătrăŃel negru cu
clipire intermitentă. Folosind Tabelul 3 de la pagina 13, introduceŃi numărul din 3
cifre care reprezintă simbolul dorit. Dacă utilizaŃi o tastatură ebraică, consultaŃi
Catalog cu caractere speciale ebraice de la pagina 28. Dacă utilizaŃi o tastatură
rusească, consultaŃi Catalog cu caractere speciale ruseşti de la pagina 29. Dacă
utilizaŃi o tastatură grecească, consultaŃi Catalog de caractere speciale greceşti
de la pagina 30.
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Tabelul 3: Catalog de caractere speciale
032

048

064

080

096

112

128

144

160

176

192

208

224

240

033

049

065

081

097

113

129

145

161

177

193

209

225

241

034

050

066

082

098

114

130

146

162

178

194

210

226

242

035

051

067

083

099

115

131

147

163

179

195

211

227

243

036

052

068

084

100

116

132

148

164

180

196

212

228

244

037

053

A069

085

101

117

133

149

165

181

197

213

229

245

038

054

070

086

102

118

134

150

166

182

198

214

230

246

039

055

071

087

103

119

135

151

167

183

199

215

231

247

040

056

072

088

104

120

136

152

168

184

200

216

232

248

041

057

073

089

105

121

137

153

169

185

201

217

233

249

042

058

074

090

106

122

138

154

170

186

202

218

234

250

043

059

075

091

107

123

139

155

171

187

203

219

235

251

044

060

076

092

108

124

140

156

172

188

204

220

236

252

045

061

077

093

109

125

141

157

173

189

205

221

237

253

046

062

078

094

110

126

142

158

174

190

206

222

238

254

047

063

079

095

111

127

143

159

175

191

207

223

239

255

001

002

003

001

002

003

004

005

006

007

Polish
Hungarian
001

Turkish

LCD

LED

LCD

LED

7.4

Ştergere coduri de acces utilizatori
Pentru a şterge codurile de acces, urmaŃi paşii de la 1 la 4 din SecŃiunea 7.5.1 de la
pagina 14, dar apăsaŃi butonul [CLEAR] la Pasul 4. Odată ce informaŃiile sunt şterse,
apăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.

7.5

Programare coduri acces utilizatori
Masterul sistemului si utilizatorii cu caracteristici de Master pot programa codurile de
acces ale utilizatorilor cu optiuni de utilizator si alocare de partitii. Sectiunea 7.5.1. de la
pag. 14 descrie pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a programa codurile de acces ale
utilizatorilor. Daca doriti sa programati codurile de acces ale utilizatorilor folosind NEware
Software, contactati instalatorul dv. pentru informatii.
Daca tastatura emite un beep de rejectare in orice punct al procedurii de programare, ati
ales un cod de utilizator existentsau nu aveti acces la anumite optiuni de utilizator
(sectiunea 7.6) si alocari de partitii (pasul 7 in sectiunea 7.5.1 la pag. 14) . Utilizatorii cu
optiuni Master pot numai sa aloce optiuni de utilizator si alocare partitii pe care le au si ei
alocate. De exemplu daca un utilizator cu optiuni Master are alocate optiunea 1 de
utilizator si partitia 2, el poate aloca numai optiunea 1 si partitia 2 la codul altor utilizatori.

Sisteme EVO 13

LCD

LED

7.5.1 Programarea configurărilor de utilizator

NOTĂ: Dacă nu este atribuită nicio arie, iar PGM-urile sunt programate de către instalatorul dvs.,
utilizatorul poate controla doar PGM-urile. ConsultaŃi SecŃiunea 10.1 de la pagina 21 pentru o explicare
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LED

7.6

OpŃiuni utilizatori
OpŃiunile [1] şi [2]: Caracteristica Master
Atunci când opŃiunea [1] este OFF , Utilizatorul nu poate programa alŃi utilizatori în
sistem. Atunci când opŃiunea [1] este ON iar opŃiunea [2] este OFF , utilizatorul poate
programa şi modifica codurile de acces utilizatori (doar P.I.N.) şi etichetele de utilizatori.
Atunci când ambele opŃiuni [1] şi [2] sunt ON , utilizatorul are drepturi depline de Master
(administrator). Utilizatorul poate crea sau modifica codurile de acces utilizatori, opŃiunile
legate de utilizatori, opŃiunile de control acces utilizatori, numerele de cartele de acces,
etichetele de utilizator şi atribuirile de zone conform propriei lor programări. De exemplu,
dacă utilizatorul Master deplin are acces doar la aria 1 şi la opŃiunea [4] (Bypass izolare), utilizatorul Master deplin poate atribui doar aria 1 şi opŃiunea [4] altor utilizatori
din sistem.
OpŃiunea [3]: Constrângere
Atunci când opŃiunea [3] este ON , caracteristica de constrângere (Duress) este
activată. Această opŃiune este folosită atunci când cineva forŃează un utilizator să
armeze sau să dezarmeze o anumită/anumite partitie/i. Prin introducerea unui cod de
acces utilizator (P.I.N.) rezervat pentru opŃiunea constrângere, sistemul va arma sau
dezarma partitia/partitiile, iar apoi va trimite o alarmă silenŃioasă către dispecerat.
OpŃiunea [4]: Bypass (izolare)
Atunci când opŃiunea [4] este ON , caracteristica de izolare este activată. Această
opŃiune îi permite utilizatorului să dezactiveze zonele atunci când armează partitia/
partitiile.
OpŃiunea [5]: Arm Only (numai armare)
Atunci când opŃiunea [5] este ON , caracteristica de Arm Only (numai armare) este
activată. Utilizatorul poate arma zonele atribuite cu o cartelă sau cu un cod, dar nu le
poate dezarma. Atunci când opŃiunea este OFF, utilizatorul poate arma sau dezarma
partitiile atribuite.
OpŃiunea [6]: Stay & Instant Arm (armare Stay şi Instant)
Atunci când opŃiunea [6] este ON, caracteristicile Stay şi Instant de armare sunt activate.
Utilizatorul poate arma acum Stay sau Instant partitiile atribuite.
OpŃiunea [7]: Force Arm (armare ForŃată)
Atunci când opŃiunea [7] este ON , caracteristica de armare ForŃată este activată.
Utilizatorul poate arma acum ForŃat partitiile atribuite.
OpŃiunea [8]: Area Access (acces în partitie)
Atunci când opŃiunea [8] este ON, tastatura va permite accesul la toate partitiile atribuite
codului de acces utilizator. Atunci când opŃiunea [8] este OFF, tastatura va permite doar
accesul la partitiile pe care aceasta le controlează. De exemplu, tastatura este atribuită
numai partitiei 1, iar codul dvs. de acces utilizator este atribuit partitiilor de la 1 la 8. Dacă
opŃiunea este activată, puteŃi accesa de la tastatură toate cele opt partitii. Dacă opŃiunea
este inactivă, puteŃi accesa doar partitia 1.
În mod implicit, toŃi utilizatorii pot arma obişnuit sistemul.

LCD

7.7

OpŃiuni de control acces utilizatori
OpŃiunea [1]: Access Control (control acces)
Când opŃiunea [1] este ON , utilizatorul poate avea acces la o uşă de control acces
atunci când Access Control (controlul accesului) este activat în sistem. Un utilizator care
nu este atribuit unei partiŃii, dar care are opŃiunea Access Control (OpŃiunea [1]) activată
poate avea acum acces la o uşă de control acces prin introducerea unui cod numeric
(P.I.N.) şi apăsarea apoi a tastei [ACC] de pe tastatură. Atunci când opŃiunea este OFF,
utilizatorul nu poate accesa o uşă de control acces.
OpŃiunea [2]: Can Disarm with Access Card (posibilitate de dezarmare cu cartelă
de acces)
Atunci când opŃiunea [2] este ON, o cartelă de control acces a unui utilizator poate
debloca şi dezarma o uşă de control acces. Atunci când opŃiunea [2] este OFF, urmaŃi
configurările de la opŃiunea [8] din pagina 17.
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Pentru ca opŃiunea [2] să funcŃioneze în poziŃia ON (activ), opŃiunea [5]
“Arm Only” (numai armare) din OpŃiuni utilizatori trebuie să fie dezactivată
(consultaŃi SecŃiunea 7.6 de la pagina 15).
OpŃiunea [3]: Card with Extended Unlocked Period (cartelă cu perioadă de deblocare
prelungită)
Atunci când opŃiunea [3] este ON (activă), “Extended Unlocked Period” (perioada de
deblocare prelungită) este activată. Perioada de deblocare prelungită se referă la
perioada de timp programată pentru fiecare uşă de control acces de către instalatorul
dvs., care extinde timpul de descuiere al uşii. De exemplu, dacă instalatorul dvs.
configurează perioada de deblocare la 30 de secunde şi perioada de deblocare
prelungită la 15 secunde, un cod de acces utilizator cu opŃiunea “Extended Unlocked
Period” activată va avea la dispoziŃie un total de 45 de secunde pentru a efectua accesul.
OpŃiunile [4] şi [5]: Arming with Card (armare cu cartelă)
OpŃiunile [4] şi [5] definesc tipul de armare atunci când armarea se efectuează cu o
cartelă de control acces (consultaŃi SecŃiunea 8.2.1 de la pagina 17). PuteŃi arma fie
obişnuit, fie Stay, fie ForŃat, fie puteŃi dezactiva caracteristica de Armare cu cartelă.

[4] ON (activ), [5] OFF (inactiv) = Armare obişnuită
[4] OFF, [5] ON = Armare Stay
[4] şi [5] ON = Armare ForŃată
[4] şi [5] OFF = Dezactivare caracteristica de Armare cu cartelă
OpŃiunea [6]: Add Tolerance Window to Schedule (adăugare fereastră de toleranŃă la
orar)
Când opŃiunea [6] este activă, opŃiunea fereastră de toleranŃă la orar este activată.
Această opŃiune extinde perioada de acces programată a utilizatorului printr-o uşă de
control acces cu perioada programată de către instalatorul dvs.. De exemplu, dacă orarul
atribuit utilizatorului pentru uşă este de luni până vineri de la 9:00 a.m. la 5:00 p.m., iar
instalatorul dvs. configurează “Tolerance Window” (fereastra de toleranŃă) la o oră,
utilizatorul cu Fereastră de toleranŃă la orar activată va putea intra şi ieşi cu o oră înainte
şi cu o oră după orarul atribuit lui pentru acea uşă.
OpŃiunea [7]: Code Follows Schedule (codul urmează orarul)
Când opŃiunea [7] este activă, utilizatorii pot folosi codurile lor de acces doar în timpul
orarului atribuit la pasul 8 din SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14. Atunci când opŃiunea este
dezactivată, utilizatorii pot folosi codurile lor de acces în orice moment.
OpŃiunea [8]: Card to Unlock and Code to Disarm (cartelă pentru deblocare şi cod
pentru dezarmare)
OpŃiunea [8] funcŃionează doar dacă opŃiunea [2] din SecŃiunea 7.7 este inactivă. Când
opŃiunea [8] este activă, un utilizator poate folosi o cartelă de control acces pentru a
debloca o uşă de control acces armată, dar trebuie să introducă un cod de acces
utilizator pentru a dezarma partiatia armată. Când opŃiunea [8] este inactivă, un
utilizator poate avea acces la o uşă de control acces doar dacă partitia/partitiile aferentă/
e uşii este/sunt deja dezarmată/e.
Pentru ca opŃiunea [8] să funcŃioneze în poziŃia ON (activ), opŃiunea [5]
“Arm Only” (numai armare) din OpŃiuni utilizatori trebuie să fie dezactivată
(consultaŃi SecŃiunea 7.6 de la pagina 15).
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8.0 Folosirea Controlului Accesului
LCD

LED

8.1

Intrare şi Ieşire
În funcŃie de modul în care este instalat sistemul dvs. şi de tipul de tastatură, există
diverse modalităŃi de intra şi ieşi pe uşile de control al accesului:
•

•

•
•

8.2
pentru
LCD Exclusiv
modelele
EVO641R /
DGP2-641RB

pentru
LCD Exclusiv
modelele
EVO641R /
DGP2-641RB

Prin prezentarea cartelei de control acces la cititor
sau la tastatura EVO641R ori DGP2-641RB.
Sistemul va verifica drepturile de acces ale cartelei
conform Nivelului de acces şi Orarului atribuit
acesteia. Dacă este acceptată, sistemul va debloca
uşa. Lumina cititorului poate fi programată de către
instalator să devină verde sau să se stingă scurt
pentru a indica faptul că uşa poate fi deschisă.
Atunci când detectorul de mişcare sesizează
mişcare (cerere de ieşire), acesta va debloca uşa
pentru a permite ieşirea din spaŃiul protejat.
IntroduceŃi codul dvs. de utilizator pe tastatură şi
apăsaŃi [ACC].
Dacă uşa de control acces se află într-un “Door
Unlocked Schedule” (orar de uşă deblocată), veŃi
putea să deschideŃi uşile de control acces fără a folosi un cod de acces utilizator sau
o cartelă de control acces. În funcŃie de programarea uşii, aceasta poate rămâne
deblocată pe durata întregului orar programat sau se poate debloca o dată ce o
cartelă de control acces valabilă este prezentată la cititor în timpul orarului, iar apoi
va rămâne deblocată pentru restul orarului.

Armare şi dezarmare cu cartelă
8.2.1 Armare cu cartelă
• prezentată unei uşi pe durata orarului atribuit ei (consultaŃi pasul 8 din
SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14).
• prezentată unei uşi din nivelul de acces atribuit (consultaŃi pasul 8 din
SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14).
• programată să permită armarea (opŃiunile [4] şi [5] din SecŃiunea 7.7 de la
pagina 15).
• alocată tuturor zonelor care sunt atribuite uşii de control acces (consultaŃi pasul
7 din SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14) sau alocată cel puŃin uneia dintre ariile
atribuite uşii de control acces, în funcŃie de modul în care instalatorul dvs. a
programat uşa de control acces.
8.2.2 Dezarmare cu cartelă
Pentru a dezarma şi debloca o uşă de control acces atunci când aria atribuită este
armată, prezentaŃi cartela dvs. de control acces la cititor sau la tastatura
EVO641R / DGP2-641RB (uşă). Cartela de control acces trebuie să fie:
• prezentată unei uşi pe durata orarului atribuit ei (consultaŃi pasul 8 din
SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14).
• prezentată unei uşi din nivelul de acces atribuit (consultaŃi pasul 8 din
SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14).
• programată să permită dezarmarea (opŃiunea [2] de la SecŃiunea 7.7 de la
pagina 15).
• alocată tuturor zonelor care sunt atribuite uşii de control acces (consultaŃi pasul
7 din SecŃiunea 7.5.1 de la pagina 14) sau alocată cel puŃin uneia dintre ariile
atribuite uşii de control acces, în funcŃie de modul în care instalatorul dvs. a
programat uşa de control acces.
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LCD

LED

8.3

Cum funcŃionează controlul accesului
Pentru a ilustra cum funcŃionează controlul accesului, vom folosi trei exemple simple de
sistem de control acces:

Figura 3: Exemplul A

Cartela de control acces a lui Bonnie este programată cu Nivelul de Acces 01 şi Orarul
01. Dacă ea prezintă cartela la cititor sau la tastatura EVO641R / DGP2-641RB la Uşa
02 în ziua de marŃi, 3 august la ora 3:00 p.m., ea va avea acces în cameră.

Figura 4: Exemplul B

Dacă Bonnie prezintă cartela la cititor sau la tastatura EVO641R / DGP2-641RB la Uşa
02 în ziua de sâmbătă sau într-o zi liberă la ora 3:00 p.m., ea nu va avea acces.

Figura 5: Exemplul C

Dacă modificăm nivelul de acces al lui Bonnie la 02, iar ea prezintă cartela la cititor ori la
tastatura EVO641R / DGP2-641RB la Uşa 02 în ziua de marŃi, 3 august la ora 3:00 p.m.,
ea nu va avea acces.
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9.0 Afişare deranjament
LCD

LED

9.1

Afişare deranjament
Dacă în sistemul dvs. apare o problemă, Trouble(s) [TRBL] to View (deranjament/e de
vizualizat) va apărea pe ecran sau lumina de acŃiune TRBL se va aprinde. Afişarea
deranjamentului va indica doar deranjamentele care au loc în partitia/partitiile căreia/
cărora tastatura i-a/le-a fost atribuită. Posibilele deranjamente au fost sortate în opt grupe.
Doar deranjamentele care sunt relevante pentru dvs. sunt listate şi descrise mai jos. Dacă
apare un deranjament care nu este descris sau listat mai jos, contactaŃi instalatorul dvs..
Pentru a vizualiza Afişarea deranjamentului:
1. ApăsaŃi butonul [TRBL].

LCD

Titlul de grup care conŃine deranjamentul va apărea pe ecran. ApăsaŃi butoanele [
]
şi [
] pentru a derula între Grupurile de deranjamente.

LED

Pe tastatura DGP2-648BL cu LED-uri, lumina de acŃiune TRBL va ilumina intermitent,
iar lumina/luminile numerică/e reprezentând numărul/numerele de grup se vor ilumina.
2. ApăsaŃi [NUMĂRUL] deranjamentului pe care doriŃi să-l vizualizaŃi.
Recomandăm ferm ca în cazul oricărui deranjament apărut să contactaŃi
instalatorul dvs. în vederea efectuării imediate a service-ului sistemului
dvs..

9.1.1 Grupul 1: Sistem
[1] Deranjament alimentare electrică
Centrala de alarmă a detectat o lipsă de tensiune. Aceasta înseamnă că sistemul
dvs. funcŃionează pe acumulatorul de rezervă. Dacă aceast deranjament are loc
atunci când lipsa de tensiune nu este la nivelul cladirii, chemaŃi instalatorul în
vederea efectuării de reparaŃii.
[2] Deranjament acumulator
Acumulatorul de rezervă este deconectat, trebuie să fie reîncărcat sau înlocuit.
[5] Sirenă absentă
Sistemul a detectat că sirena sau soneria nu este conectată.

9.1.2 Grupul 2: Comunicator
[1] TLM1
Centrala de alarmă este în incapacitate de a accesa linia telefonică principală.
De la [2] la [5] Eroare de comunicare (de la 1 la 4)
Centrala de alarmă a încercat toate numerele telefonice atribuite şi nu a reuşit să
contacteze dispeceratul.
[6] Eroare de comunicare cu calculatorul
Centrală de alarmă este în incapacitate de a comunica cu software-ul WinLoad.

9.1.3 Grupul 5: Sabotaj zonă
Zona/zonele care a/au fost sabotată/e va/vor fi afişată/e pe ecranul LCD.
9.1.4 Grupul 6: Baterie descărcată zonă
Dacă bateria unui dispozitiv fără fir trebuie să fie înlocuită, zona care îi este
atribuită dispozitivului va fi afişată pe ecranul LCD.
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9.1.5 Grupul 7: Eroare zonă
Un dispozitiv radio nu mai comunică cu receptorul său sau un deranjament de
conexiune sau de tip CleanMeTM (CurăŃă-mă) are loc la detectoarele dvs. de fum.
9.1.6 Grupul 8: Pierdere ceas
Ora şi data au fost reiniŃializate la valoarea implicită. Aceasta este singurul
deranjament pe care vă recomandăm să îl corectaŃi. Clock Loss [8] to Set (pierdere
ceas de configurat) va apărea pe ecranul LCD după ce apăsaŃi butonul [TRBL] sau
tasta [ ]. ConsultaŃi SecŃiunea 10.4 de la pagina 21 pentru a configura ora şi
data.

LCD

9.2

Afişare registru evenimente
Afişajul registrului de evenimente va înregistra acŃiunile iniŃiate de utilizator care au loc în
sistemul dvs. cât şi orice alarme sau deranjamente (de exemplu, “Access Granted”
(acces acordat)). VeŃi putea vizualiza doar evenimentele care au avut loc în partitia/
partitiile atribuită/e codului dvs. de utilizator.
Disponibil doar pentru tastaturi de tip LCD.
Pentru a vizualiza Registrul de evenimente:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi butonul [7].
3. Dacă aveŃi acces la mai mult de o singură arie, selectaŃi aria/ariile pe care doriŃi să o/
le vizualizaŃi.
4. UtilizaŃi butoanele [
] şi [
] pentru a derula între evenimente.
5. ApăsaŃi butonul [CLEAR] pentru a ieşi.
Odată ce aŃi intrat în modul de Afişare registru evenimente, puteŃi efectua modificări ale
ordinii în care registrul de evenimente apare prin apăsarea butonului [7]. Dacă ştiŃi deja
numărul evenimentului pe care doriŃi să îl vizualizaŃi, apăsaŃi butonul [MEM] după pasul 3
de mai sus, iar apoi introduceŃi numărul evenimentului.
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10.0 Caracteristici suplimentare
LCD

LED

10.1 Ieşiri programabile (PGM-uri)
Sistemul dvs. include Ieşiri programabile (PGM) care pot fi programate de către
instalatorul dvs.. Un PGM se declanşează atunci când un eveniment sau o serie de
evenimente prestabilit/e au loc în sistemul dvs.. PGM-urile pot fi programate pentru a
reiniŃializa alarmele de fum, pentru a activa comutatoarele de lumină, pentru a deschide
sau închide uşile de garaj şi pentru multe altele. ÎntrebaŃi instalatorul dvs. în legătură cu
această caracteristică utilă.

10.2 Configurări tastatură
PuteŃi modifica configurările tastaturii conform necesităŃilor dvs..
1. Viteza de derulare (Scrolling Speed) se referă la durata de timp cât un mesaj rămâne
pe ecran înainte de a trece la următorul mesaj.
2. Lumina de fundal (Backlight) se referă la iluminarea din spatele butoanelor şi a
ecranului LCD.
3. Contrastul (Contrast) se referă la cât de întunecate sau de şterse vor apărea
caracterele pe ecran.

LCD

Figura 6: Modificarea configurările ecranului LCD pe tastaturile de tip LCD

*Această opŃiune nu poate fi accesată prin intermediul butoanelor cu o singură
atingere (consultaŃi SecŃiunea 5.6.2 de la pagina 8).
†
Când funcŃia keypad mute (inactivare sunet tastatură) este activată, doar bip-urile
de confirmare, respingere şi de apăsare taste sunt audibile.
‡Valabil doar pentru modelele EVO641 / EVO641R

LED

LCD

10.3 Modificarea configurărilor de iluminare ale DGP2-648BL LED
Pentru a modifica configurările de iluminare:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES]. Tastatura dvs. va emite un semnal sonor de
confirmare. Lumina de acŃiune ACCESS (ACCES) va ilumina intermitent.
2. ApăsaŃi tasta [6]. Tastatura dvs. va emite un semnal sonor de confirmare, lumina de
acŃiune Prg se va aprinde, iar lumina numerică pentru configurarea actuală se va
aprinde.
3. UtilizaŃi tastele [
] şi [
] pentru a creşte sau descreşte gradul de iluminare.
Intervalul este între luminile numerice 1 şi 8 (1 fiind cel mai mic şi 8 cel mai luminos).
4. ApăsaŃi tasta [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.

10.4 Configurare oră şi dată
Pentru a reiniŃializa ora şi data:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES] apoi apăsaŃi butonul [TRBL] .
2. ApăsaŃi butonul [8].
3. Pentru a modifica ora, plasaŃi cursorul sub numărul pe care doriŃi să îl modificaŃi
folosind butonul [
] şi introduceŃi ora conform formatului cu 24 de ore (de exemplu, 9
a.m. este 09:00, iar 9 p.m. este 21:00).
4. Pentru a modifica data, plasaŃi cursorul sub numărul pe care doriŃi să îl modificaŃi şi
introduceŃi data corectă în formatul an/lună/zi.
5. ApăsaŃi butonul [ENTER] pentru a salva şi a ieşi.
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Pe tastatura DGP2-648BL LED, urmaŃi această procedură:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES] apoi apăsaŃi butonul [TRBL] .
2. ApăsaŃi butonul [8].
3. IntroduceŃi ora şi minutele conform formatului cu 24 de ore (de exemplu, 9 AM este
09:00, iar 9 PM este 21:00).
4. IntroduceŃi data corectă în formatul an/lună/zi.
5. ApăsaŃi [CLEAR].

LED

LCD

LED

10.5 Programarea zonelor cu sonerie
PuteŃi programa tastatura să emită un semnal sonor rapid, intermitent atunci când zonele
desemnate sunt deschise sau doar atunci când sunt deschise între anumite ore. Aceste
zone sunt denumite zone cu sonerie. Instalatorul poate de asemenea să programeze
zonele dvs. cu sonerie să emită un semnal sonor la închidere.
Cum se programează zonele cu sonerie?
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
2. ApăsaŃi tasta [9].
3. ApăsaŃi tasta [1] pentru a activa soneria pe o zonă. IntroduceŃi numărul
corespunzător zonei la care soneria trebuie activată sau folosiŃi butoanele [
] şi [
]
pentru a derula lista de zone. ApăsaŃi butonul[ACC] pentru activa sau dezactiva
soneria pentru zona care apare pe ecran. ApăsaŃi [ENTER] pentru a salva.SAU
ApăsaŃi butonul [2] pentru a configura intervalul de timp în care o zonă cu sonerie va
emite semnalul sonor. IntroduceŃi ora la care zona/zonele cu sonerie va/vor începe să
emită semnale sonore atunci când este/sunt deschisă/e (Oră:Minute). IntroduceŃi ora
la care zona/zonele cu sonerie va/vor înceta să emită semnale sonore atunci când
este/sunt deschisă/e (Oră:Minute).

ApăsaŃi
[CLEAR] pentru a
ieşi din programarea
soneriei.

LCD

10.6 Alarme de panică

LED
Sistemul dvs. poate fi programat să trimită o alarmă către dispeceratul dvs. pentru a
solicita ajutor din partea poliŃiei, din partea unei instituŃii medicale, din partea brigăzii de
pompieri sau din partea oricui doriŃi dvs., atunci când apăsaŃi o combinaŃie prestabilită de
butoane. Pentru a genera o alarmă de panică, apăsaŃi simultan şi menŃineŃi apăsate
combinaŃiile de butoane afişate pe Tabelul 4 de la pagina 22. Instalatorul dvs. poate
programa alarma să fie silenŃioasă sau sonoră.

Table 4: Butoane de panică
Tipuri de alarmă de panică
Panică urgenŃă

LCD

LED

Butoane care trebuie apăsate şi menŃinute
apăsate în mod simultan
ApăsaŃi şi menŃineŃi butoanele [1] şi [3]

Panică auxiliară

ApăsaŃi şi menŃineŃi butoanele [4] şi [6]

Panică incendiu

ApăsaŃi şi menŃineŃi butoanele [7] şi [9]

10.7 Butoane pentru funcŃii rapide
Va trebui să folosiŃi butoanele pentru funcŃii rapide doar la solicitarea instalatorului sau
staŃiei dvs. de monitorizare. Doar codul Master de Sistem sau codurile de acces utilizator
având opŃiunea Master activată vor putea accesa aceste funcŃii.
Pentru a accesa butoanele pentru funcŃii rapide:
1.IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES]
2.ApăsaŃi butonul [0].
3.ApăsaŃi:
[STAY] pentru a trimite un raport test către dispecerat.
[FORCE] pentru a apela software-ul WinLoad.
[ARM] pentru a răspunde software-ului WinLoad.
[DISARM] pentru a anula comunicarea cu software-ul WinLoad.
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11.0 Dispozitiv conectabil de apelare vocală VDMP3
VDMP3 este un modul de apelare vocala care poate fi programat să apeleze până la 8
numere de telefon în eventualitatea unei alarme. PuteŃi de asemenea apela modulul
VDMP3 de pe o linie externă, permiŃând armarea sau dezarmarea sistemului cât şi
activarea unui număr de până la 8 PGM-uri.

11.1 Apelare VDMP3 (linie externă)
Conectat la un robot telefonic:

1. ApelaŃi de la o linie externă numărul de telefon la care este conectat
modulul VDMP3.
2. Atunci când linia sună, închideŃi telefonul.
3. FormaŃi din nou numărul în intervalul limită de timp configurat de către
instalatorul dvs..
4. Atunci când VDMP3 răspunde la apel, vi se solicită să introduceŃi
codul dvs. de acces.
5. Sunt oferite opŃiunile de armare/dezarmare (1) şi control facilităŃi (PGM-uri) (2).
Neconectat la un robot telefonic:

1. ApelaŃi de la o linie externă numărul de telefon la care este conectat
modulul VDMP3.
2. Atunci când VDMP3 răspunde la apel, vi se solicită să introduceŃi
codul dvs. de acces.
3. Sunt oferite opŃiunile de armare/dezarmare (1) şi control facilităŃi (PGM-uri) (2).

11.2 Primirea unui apel de la VDMP3 (alarmă în sistem)
Atunci când VDMP3 apelează datorită unei alarme în sistem, este oferită opŃiunea de a
dezarma sistemul sau opŃiunea de deconectare (##). Dacă închideŃi fără a efectua
dezarmarea sau deconectarea, modulul VDMP3 apelează următorul număr de telefon de
pe lista sa (consultaŃi secŃiunea Numere de telefon din InstrucŃiunile de configurare
VDMP3 ).
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12.0 Testare şi întreŃinere
12.1 Testare alarmă de efracŃie
Sunt necesare două persoane pentru a efectua testul. O persoană va urmări ecranul de
pe tastatură în timp ce cealaltă persoană se deplasează în ariile protejate şi deschide
zonele (adică deschide uşile şi ferestrele care sunt protejate, se deplasează în raza de
acŃiune a detectoarelor de mişcare etc.). Ecranul va afişa zonele deschise, dar dacă o
zonă nu se înregistrează, contactaŃi instalatorul dvs..

12.2 Testare alarmă de incendiu
NU folosiŃi o flacără deschisă sau materiale inflamabile pentru a testa dispozitivele dvs.
de detectare a incendiilor. Instalatorul dvs. vă va oferi detalii referitoare la cea mai bună
modalitate de a testa sistemul dvs..

12.3 ÎntreŃinere sistem
În condiŃii normale de utilizare, sistemul dvs. nu necesită altă întreŃinere decât testarea în
mod regulat. Recomandăm ca instalatorul dvs. să schimbe acumulatorul o dată la trei
ani.

LCD

LED

12.4 Testare sistem
DiscutaŃi cu instalatorul dvs. înainte de a efectua o testare de sistem, deoarece sistemul
trebuie să fie programat pentru a răspunde la instrucŃiunile de testare. Se recomandă în
mod normal să efectuaŃi testarea de sistem o dată pe săptămână, dar este bine să
contactaŃi instalatorul dvs. pentru a primi instrucŃiunile legate de sistemul dvs. specific.
Pentru a efectua testarea de sistem:
1. ApelaŃi dispeceratul dvs. pentru a-i informa în legătură cu faptul că efectuaŃi testarea
sistemului.
2. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES].
3. ApăsaŃi butonul [8].
Sistemul va testa toate conexiunile sale şi poate trimite un raport către dispeceratul dvs..
Dacă sistemul detectează o problemă, Afişarea de deranjament va apărea pe ecran
(consultaŃi SecŃiunea 9.0 de la pagina 19). SolicitaŃi prezenŃa instalatorului dvs. pentru
reparaŃii dacă au loc deranjamente.
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13.0 Alarme de incendiu şi de efracŃie
LCD

LED

13.1 Zonă standard de incendiu
Pe durata unei alarme de incendiu, sirena/soneria emite un sunet intermitent (BIP-BIP-BIP)
până când este oprită sau reiniŃializată. Dacă zona este una de tip Zonă standard de
incendiu, sistemul dvs. poate trimite imediat o alertă către dispeceratul dvs..
Pentru a dezarma o alarmă falsă:
1. IntroduceŃi [CODUL DVS. DE ACCES] pe tastatură.
2. ApelaŃi rapid dispeceratul dvs. pentru a-i informa în legătură cu alarma falsă.
Zona de incediu se poate auto-reiniŃializa odată ce problema a fost
îndepărtată. Dacă nu face acest lucru, apăsaŃi simultan şi menŃineŃi apăsate
butoanele [CLEAR] şi [ENTER] timp de două secunde.

LCD

LED

13.2 Zonă de incediu cu întârziere
Dacă zona este una de tip Zonă de incendiu cu întârziere, există o întârziere automată
înainte ca sistemul dvs. să contacteze dispeceratul. ConsultaŃi Figura 7 de la pagina 27
pentru a afla cum se previne raportarea inutilă a alarmelor false.
Dacă alarma de incendiu este declanşată în mod accidental:
1. ApăsaŃi butonul [CLEAR] în interval de 30 de secunde de la declanşarea alarmei.
2. EliminaŃi problema din spaŃiul respectiv (de exemplu, fumul din jurul detectorului de
fum).
3. Dacă problema persistă după 90 de secunde, alarma va suna din nou. ApăsaŃi din
nou [CLEAR].
4. Sistemul va întârzia raportarea alertei pentru încă 30 de secunde.
Dacă nu puteŃi să anulaŃi alarma falsă, sistemul va trimite o alertă. ApelaŃi staŃia
dvs. de monitorizare pentru a-i informa în legătură cu alarma falsă.
Zona de incendiu se poate auto-reiniŃializa odată ce fumul a fost îndepărtat.
Dacă nu face acest lucru, apăsaŃi simultan şi menŃineŃi apăsate butoanele
[CLEAR] şi [ENTER] timp de două secunde sau vorbiŃi cu instalatorul dvs..

13.3 Recomandări de PSI
Cum trebuie să vă pregătiŃi în cazul unui incendiu la domiciliu sau la sediul firmei dvs.?
•
•
•
•
•
•
•
•
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ReamintiŃi-le tuturor persoanelor ca mai întâi să evacueze spaŃiul în siguranŃă, iar
abia apoi să solicite ajutor.
ElaboraŃi un plan de evacuare în caz de incendiu şi desemnaŃi un loc de întâlnire
afară.
ExersaŃi planul de evacuare în mod frecvent.
PlanificaŃi două căi de evacuare din fiecare cameră, dacă este posibil.
ExersaŃi evacuarea spre exterior cu ochii închişi.
InstruiŃi pe toată lumea să nu se ridice niciodată în picioare în timpul unui incendiu,
să se târască întotdeauna pe sub fum şi să îşi acopere gura.
InstruiŃi pe toată lumea să nu se întoarcă niciodată într-o clădire în flăcări sub niciun
motiv, întrucât acest lucru îi poate costa viaŃa.
VerificaŃi în mod regulat alarmele de incendiu. Alarmele de incendiu funcŃionale cresc
în mod radical şansele tuturor de a supravieŃui unui incendiu.

Figura 7: Zonă de incendiu cu întârziere

13.4 Minimizarea riscurilor de incendiu la domiciliu
Cum puteŃi evita cele mai comune trei cauze ale incendiilor la domiciliu?
• Nu lăsaŃi niciodată nesupravegheată mâncarea în curs de gătire. Aceasta este cauza
principală a rănirilor rezultate din incendii. Incendiile provenite din gătit rezultă
adesea din gătitul nesupravegheat şi din erorile umane, mai degrabă decât erorilor
mecanice.
• PăstraŃi o stare de atenŃie ridicată atunci când fumaŃi. Fumatul neglijent reprezintă
cauza principală a deceselor rezultate din incendii. Detectoarele de fum, aşternuturile
şi mobila capitonată rezistente la foc înăbuşit sunt inhibitori importanŃi pentru
incendiu.
• ÎntreŃineŃi sistemul dvs. de încălzire. Sistemele de încălzire defecte reprezintă a doua
cauză ca importanŃă pentru incendiile la domiciliu.

13.5 Sistem de avertizare incendiu la domiciliu
Incendiile la domiciliu sunt periculoase în special pe durata nopŃii. Incendiile produc fum
şi gaze letale care pot copleşi ocupanŃii în timpul somnului. Pentru a avertiza împotriva
incendiilor, instalaŃi detectoare de fum în afara fiecărei zone separate de dormit în
imediata apropiere a dormitoarelor şi pe fiecare etaj suplimentar al unităŃii rezidenŃiale
familiale, inclusiv în subsoluri.

13.6 Alarmă de efracŃie
Dacă sistemul dvs. armat este încălcat, dispozitivele de alarmă anti-efracŃie specifice
sistemului dvs. vor fi declanşate. Feedback-ul va depinde de tipul de tastatură folosit.
Dacă tastatura dvs. se află în Modul Normal:
• Pe ecranul LCD va aparea In Alarm (în stare de alarmă).
• Sirena sau soneria pot fi activate.
• Tastatura poate emite semnale sonore. Lumina de acŃiune MEM se va aprinde.
În cazul unei alarme de efracŃie, părăsiŃi incinta şi apelaŃi PoliŃia de la o
locaŃie sigură.
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Anexa 1: Caractere speciale ebraice
ConsultaŃi următoarele tabele atunci când programaŃi etichetele de utilizator ale unei tastaturi LCD cu caractere ebraice. În
loc de a folosi Tabelul 2 de la pagina 12 şi Tabelul 3 de la pagina 13, utilizaŃi Tabelele 9 şi 10 de mai jos. ConsultaŃi SecŃiunea
7.3 de la pagina 11 pentru informaŃii legate de programarea etichetelor de utilizator.

Tabelul 5: Atribuire litere tastatură ebraică

Tabelul 6: Catalog cu caractere speciale ebraice

28 Ghid de utilizare

032

048

064

080

096

112

160

176

192

208

224

240

033

049

065

081

097

113

161

177

193

209

225

241

034

050

066

082

098

114

162

178

194

210

226

242

035

051

067

083

099

115

163

179

195

211

227

243

036

052

068

084

100

116

164

180

196

212

228

244

037

053

069

085

101

117

165

181

197

213

229

245

038

054

070

086

102

118

166

182

198

214

230

246

039

055

071

087

103

119

167

183

199

215

231

247

040

056

072

088

104

120

168

184

200

216

232

248

041

057

073

089

105

121

169

185

201

217

233

249

042

058

074

090

106

122

170

186

202

218

234

250

043

059

075

091

107

123

171

187

203

219

235

251

044

060

076

092

108

124

172

188

204

220

236

252

045

061

077

093

109

125

173

189

205

221

237

253

046

062

078

094

110

126

174

190

206

222

238

254

047

063

079

095

111

127

175

191

207

223

239

255

Anexa 2: Caractere speciale ruseşti
ConsultaŃi următoarele tabele atunci când programaŃi etichetele de utilizator ale unei tastaturi LCD cu caractere ruseşti. În loc
de a folosi Tabelul 2 de la pagina 12 şi Tabelul 3 de la pagina 13, utilizaŃi Tabelele 11 şi 12 de mai jos. ConsultaŃi SecŃiunea
7.3 de la pagina 11 pentru informaŃii legate de programarea etichetelor de utilizator.

Tabelul 7: Atribuire litere tastatură rusească

Tabelul 8: Catalog cu caractere speciale ruseşti
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Anexa 3: Caractere speciale greceşti
ConsultaŃi următoarele tabele atunci când programaŃi etichetele de utilizator ale unei tastaturi LCD cu caractere greceşti. În
loc de a folosi Tabelul 2 de la pagina 12 şi Tabelul 3 de la pagina 13, utilizaŃi Tabelele 13 şi 14 de mai jos. ConsultaŃi
SecŃiunea 7.3 de la pagina 11 pentru informaŃii legate de programarea etichetelor de utilizator.

Tabelul 9: Atribuire litere tastatură grecească
Tastă

ApăsaŃi tasta o
dată

ApăsaŃi tasta de
două ori

ApăsaŃi tasta de
trei ori

[1]

A

B

G

[2]

D

E

Z

[3]

H

Q

I

[4]

K

L

M

[5]

N

O

[6]

P

R

S

[7]

T

U

F

[8]

C

Y

W

Tabelul 10: Catalog de caractere speciale greceşti
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GaranŃie
Pentru informaŃii complete legate de garanŃia acestui produs vă rugăm să consultaŃi DeclaraŃia de GaranŃie Limitată aflată pe situl nostru web
www.paradox.com/terms. Utilizarea de către dvs. a produsului Paradox semnifică acceptarea tuturor termenilor şi condiŃiilor de garanŃie.
ATENłIE: Dealerii, instalatorii şi/sau alte entităŃi care comercializează acest produs nu sunt autorizaŃi să modifice această garanŃie sau să efectueze
garanŃii suplimentare care să îi creeze Vânzătorului obligaŃii.
© 2002-2007 Paradox Security Systems Ltd. Toate drepturile rezervate.. SpecificaŃiile tehnice se pot modifica fără informare prealabilă. Unul sau mai
multe dintre următoarele brevete S.U.A. se pot aplica: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632.
Brevetele canadiene sau internaŃionale se pot de asemenea aplica.
Digiplex, InTouch, WinLoad şi NEware sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Paradox Security Systems Ltd. sau ale afiliaŃilor
săi în Canada, Statele Unite ale Americii şi/sau în alte Ńări.

Limitări ale sistemelor de alarmă
Vă recomandăm ferm să analizaŃi şi să luaŃi în considerare documentul “Limitări ale sistemelor de alarmă” disponibil pe situl nostru web http://
paradox.com/Terms/.

Avertizare în privinŃa Conexiunilor cu Telefonia NeconvenŃională (de exemplu, VoIP)
Echipamentele de alarmă Paradox au fost concepute pentru a funcŃiona eficient în conlucrare cu sistemele de telefonie tradiŃionale. Pentru acei
clienŃi care utilizează o centrală de alarmă Paradox conectată la un sistem de telefonie neconvenŃional, cum ar fi "Voice Over Internet Protocol"
(VoIP) care converteşte semnalul vocal provenit de la telefonul dvs. într-un semnal digital care se deplasează prin internet, trebuie să fiŃi conştienŃi
de faptul că sistemul dvs. de alarmă poate să nu funcŃioneze la fel de eficient ca în cazul sistemelor tradiŃionale de telefonie.
De exemplu, dacă echipamentul dvs. VoIP nu are un acumulator de rezervă, pe durata unei lipse de tensiune capacitatea sistemului dvs. de a
transmite semnale către staŃia centrală poate fi compromisă. Sau, în cazul în care conexiunea dvs. VoIP devine neoperaŃională, caracteristica de
monitorizare prin linia telefonică poate fi de asemenea compromisă. Alte probleme includ, fără a se limita la, erorile de conectare la internet care pot
fi mai frecvente decât căderile liniilor convenŃionale de telefonie.
De aceea vă recomandăm ferm să discutaŃi aceste şi alte limitări legate de utilizarea unui sistem de alarmă în conlucrare cu un sistem de telefonie
VoIP sau cu un alt sistem neconvenŃional de telefonie cu firma ce vă prestează instalarea. AngajaŃii acesteia ar trebui să fie capabili să vă ofere sau
recomande măsuri pentru a reduce riscurile implicate şi vă pot furniza o înŃelegere mai exactă a situaŃiei.
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Speram ca aceste produse sa va aduca satisfactie completa. Pentru orice intrebare sau comentariu, va rugam sa
accesati site-ul distribuitorului exclusiv din Romania, www.emporium.ro
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