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Garanţie

Pentru informaţii complete legate de garanţia acestui produs vă rugăm să consultaţi Declaraţia de Garanţie
Limitată aflată pe site-ul nostru web www.paradox.com/terms. Utilizarea de către dvs. a produsului Paradox
semnifică acceptarea tuturor termenilor şi condiţiilor de garanţie.

Limitări ale sistemelor de alarmă

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

Avertisment pentru conexiuni prin telefonie neconvenţională (de exemplu, VoIP)

Echipamentele de alarmă Paradox au fost concepute pentru a funcţiona eficient în conlucrare cu sistemele de
telefonie tradiţionale. Pentru acei clienţi care utilizează o centrală de alarmă Paradox conectată la un sistem de
telefonie neconvenţional, 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 fiţi conştienţi de
faptul că sistemul dvs. de alarmă poate să nu funcţioneze la fel de eficient ca în cazul sistemelor tradiţionale 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 staţia centrală poate fi compromisă. Sau, în cazul în
care conexiunea dvs. VoIP devine neoperaţională, 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 convenţionale de telefonie.
De aceea vă recomandăm ferm să discutaţi aceste şi alte limitări legate de utilizarea unui sistem de alarmă în
conlucrare cu un sistem de telefonie VoIP sau cu un alt sistem neconvenţional de telefonie cu firma ce vă
prestează instalarea. Angajaţii acesteia ar trebui să fie capabili să vă ofere sau recomande măsuri pentru a
reduce riscurile implicate şi vă pot furniza o înţelegere mai exactă a situaţiei.

AVERTISMENTE: Informaţii pentru utilizator

Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit încadrarea sa în Clasa B de dispozitive digitale, în conformitate cu
Partea 15 din regulile FCC. Această încadrare este menită să ofere protecţie adecvată împotriva interferenţei
perturbatoare într-o instalaţie de reşedinţă. Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie pe
frecvenţă radio şi în caz de instalare şi utilizare neconformă cu instrucţiunile, poate cauza interferenţa
perturbatoare cu comunicaţiile radio. Cu toate acestea, nu există garanţia că interferenţele nu vor apărea în
cazul unei anumite instalaţii. Dacă acest echipament chiar cauzează interferenţe în mod intermitent cu
echipamentele, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau mai multe dintre
următoarele măsuri: (1) reorientarea sau realocarea antenei receptoare; (2) creşterea separaţiei dintre
echipament şi receptor; (3) conectarea echipamentului la o priză de pe un alt circuit decât cel la care este
conectat receptorul sau (4) consultarea dealerului ori a unui tehnician radio/tv experimentat pentru a solicita
asistenţă. ATENŢIE: Utilizatorul este atenţionat asupra faptului că orice schimbări sau modificări aduse care nu
sunt aprobate în mod expres de către Paradox Security Systems pot invalida autoritatea utilizatorului de a
acţiona/utiliza echipamentul.

Brevete

Unul sau mai multe dintre următoarele brevete S.U.A. se pot aplica: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319,
5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 şi RE39406. Brevetele canadiene sau internaţionale
se pot de asemenea aplica.
© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Toate drepturile rezervate. Specificaţiile tehnice se pot modifica fără
informare prealabilă. Magellan şi Spectra SP sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Paradox Security Systems Ltd. sau ale afiliaţilor săi în Canada, Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
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Configurări utilizator
Din motive de securitate, scrieţi doar numele utilizatorului şi nu codul lor de utilizator. Coduri din 4 cifre l Coduri
din 6 cifre l
# şi nume utilizator
001:
002:
003:
004:_______________________________________
005:_______________________________________
006:_______________________________________
007:_______________________________________
008:_______________________________________
009:_______________________________________
010:_______________________________________
011:_______________________________________
012:_______________________________________
013:_______________________________________
014:_______________________________________
015:_______________________________________
016:_______________________________________
017:_______________________________________
018:_______________________________________
019:_______________________________________
020:_______________________________________
021:_______________________________________
022:_______________________________________
023:_______________________________________
024:_______________________________________
025:_______________________________________
026:_______________________________________
027:_______________________________________
028:_______________________________________
029:_______________________________________
030:_______________________________________
031:_______________________________________
032:_______________________________________

Force* Numai Numai Constrânarmare PGM*
gere*

Partiţia 1

Partiţia 2

Byp*

Stay*

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

*Programat de către instalatorul dvs..
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Configurări zonă
Scrieţi tipul dispozitivului (detector de mişcare, contact uşă etc.) şi locaţia.
Număr şi descriere zonă

Partiţie
1 sau 2

001:______________________________ _____
002:______________________________ _____
003:______________________________ _____
004:______________________________ _____
005:______________________________ _____
006:______________________________ _____
007:______________________________ _____
008:______________________________ _____
009:______________________________ _____
010:______________________________ _____
011:______________________________ _____
012:______________________________ _____
013:______________________________ _____
014:______________________________ _____
015:______________________________ _____
016:______________________________ _____
017:______________________________ _____
018:______________________________ _____
019:______________________________ _____
020:______________________________ _____
021:______________________________ _____
022:______________________________ _____
023:______________________________ _____
024:______________________________ _____
025:______________________________ _____
026:______________________________ _____
027:______________________________ _____
028:______________________________ _____
029:______________________________ _____
030:______________________________ _____
031:______________________________ _____
032:______________________________ _____
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Întârziere
Întârziere
Zonă
la
la intrare incendiu
incendiu

Byp

Stay

Sleep

Force

24 de ore

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
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l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
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Coduri de utilizator
Codurile de utilizator sunt numere de identificare personală pentru fiecare utilizator care vă permit intrarea în
anumite moduri de programare, armarea sau dezarmarea sistemului dvs., cât şi activarea sau dezactivarea
PMG-urilor. Sistemul suportă următoarele coduri:
• 1 Cod Master de Sistem
• 2 Coduri Master
• 29 de coduri de utilizator

Cod Master de sistem (implicit 123456)
Codul Master de sistem poate arma sau dezarma orice partiţie şi poate crea, modifica ori şterge orice cod de
utilizator.

Coduri Master
Codul Master 1 este atribuit permanent Partiţiei 1 şi poate fi folosit pentru a crea, modifica sau şterge codurile
de utilizator care sunt atribuite Partiţiei 1. Codul Master 2 este atribuit permanent Partiţiei 2 (Excepţie: când
partiţionarea este dezactivată, codul Master 2 va fi atribuit Partiţiei 1) şi poate fi utilizat pentru a crea, modifica
sau şterge codurile de utilizator care sunt atribuite aceleiaşi partiţii.
NOTĂ: Codurile Master nu pot modifica ori şterge codurile de utilizator atribuite ambelor partiţii. Doar codul
Master de sistem poate modifica sau şterge codurile de utilizator atribuite ambelor partiţii.

Cod de constrângere
Dacă sunteţi obligat să armaţi sau să dezarmaţi sistemul dvs., introducerea codului de utilizator cu opţiunea de
constrângere activată va arma sau dezarma sistemul şi va transmite imediat o alertă silenţioasă (Cod de
constrângere) către dispecerat. Codul de constrângere trebuie să fie activat de către instalatorul
dumneavoastră.

Lungime cod utilizator
Sistemul dvs. poate fi programat să utilizeze coduri de utilizator din 4 sau din 6 cifre, în cadrul cărora fiecare
cifră putând avea orice valoare de la 0 la 9. Codurile din şase cifre sunt considerate mai dificil de “spart” şi în
consecinţă, mai sigure. Evitaţi programarea de coduri simple sau evidente, cum ar fi numărul dvs. de telefon,
adresa ori coduri de genul 1234.
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Adăugare / Modificare a unui utilizator
Cum se adaugă / modifică un utilizator?
1 Apăsaţi tasta [ ] .

Feedback vizual

2 Introduceţi [CODUL DVS. MASTER].

3
4
5
6

7
8

[ ] şi [1] iluminează intermitent. Când un
număr de pe
tastatură este aprins, utilizatorul este deja
programat.
Selectaţi un utilizator prin introducerea unui număr de utiliza- "Arm" clipeşte intermitent.
tor din 2 cifre (de la 01 la 32).
Introduceţi un [COD DE UTILIZATOR] din 4 sau din 6 cifre.
"Sleep" clipeşte intermitent.
Confirmaţi codul.
"Stay" clipeşte intermitent.
Apăsaţi [ENTER].
"Off" clipeşte intermitent.
Treceţi la pasul 3 sau apăsaţi [CLEAR] pentru a ieşi.
Pentru sisteme partiţionate treceţi la pasul 7.
Apăsaţi [1] şi/sau [2] pentru a atribui utilizatorului o partiţie.
Apăsaţi [ENTER].
Treceţi la pasul 3 sau apăsaţi [CLEAR] pentru a ieşi.

Ştergerea unui utilizator
Cum se şterge un utilizator?
1 Apăsaţi tasta [ ] .
2 Introduceţi [CODUL DVS. MASTER].
3 Selectaţi un utilizator prin introducerea unui număr de utilizator din 2 cifre.
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [SLEEP] până când auziţi semnalul sonor de confirmare.
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Configurare oră şi dată
Cum se configurează ora şi data?
1 Apăsaţi tasta [TBL] .
2 Introduceţi [CODUL DVS. MASTER].
3 Apăsaţi tasta [ ] .
4
5
6
7

Apăsaţi [5].
Introduceţi ora în formatul [ORĂ.MINUTE]. Dacă ORA este egală cu 13 sau mai sus, săriţi la pasul 7.
Selectaţi formatul orei. [1] = 24 ore; [2] = AM; [3] = PM.
Introduceţi data în formatul [AAAA/LL/ZZ]. Aţi configurat acum ora şi data. Apăsaţi [CLEAR] pentru a ieşi.

Configurarea zonelor de sonerie

O zonă cu soneria activată vă va informa de fiecare dată când zona respectivă este deschisă prin emiterea unui
semnal sonor de către tastatură. Fiecărei tastaturi trebuie să i se activeze separat soneria.
Cum se programează zonele de sonerie?
• Pentru K32 şi K32RF: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta[ ]. LED-urile Arm1, Arm2, Stay1 şi Stay2 vor
lumina intermitent. Introduceţi numărul de zonă corespunzător zonelor pe care doriţi să le configuraţi cu
funcţia de sonerie. LED-ul corespunzător se va aprinde. Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a ieşi.
•

Pentru K32I şi K32IRF: Apăsaţi si menţineţi apăsată tasta [ ] (K32I) sau tasta [ ] (K32IRF). Cuvântul
"Chime" (clopoţel/sonerie) va apărea pe ecran. Introduceţi numărul de zonă corespunzător zonelor pe care
doriţi să le configuraţi cu funcţia de sonerie. LED-ul corespunzător se va aprinde. Apăsaţi tasta [ENTER]
pentru a ieşi. Notă: K32IRF va suna doar atunci când este alimentat electric sau ecranul este activ.

•

Pentru K10V, K10H şi K636: Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele de zonă (de la [1] la [0(10)]). Semnal
sonor de acceptare = Sonerie pornită

•

Pentru K32LCD: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ]. Apăsaţi [1] pentru a selecta care zonă trebuie
prevăzută cu sonerie sau apăsaţi [2] pentru a configura perioada de sonerie. Perioada de sonerie vă permite să specificaţi intervalul de timp cât zona va emite sunetul de sonerie. Introduceţi numărul de zonă
corespunzător zonelor pe care doriţi să le configuraţi cu funcţia de sonerie. Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a
ieşi.

Cum se dezactivează zonele de sonerie?
• Pentru K32, K32RF, K32I, K32IRF si K32LCD: Pentru a dezactiva zonele de sonerie, repetaţi acest
proces şi introduceţi numărul de zonă pentru a dezactiva o zonă de sonerie sau apăsaţi [SLEEP] pentru a
dezactiva toate zonele de sonerie în loc de a introduce un număr de zonă.
•

Pentru K10V, K10H şi K636: Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele de zonă (de la [1] la [0(10)]). Semnal de
eroare = Sonerie oprită.
NOTĂ: Pentru o descriere a semnalelor sonore de confirmare şi de respingere, consultaţi Feedback
tastatură activat la pagina 8. Pentru a identifica tastatura dvs., consultaţi pagina 10.
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Afişare deranjament

Sistemul dvs. de alarmă monitorizează continuu mai multe condiţii de deranjament care pot fi raportate direct
către dispeceratul dvs.. Atunci când are loc un deranjament, tasta [TBL] se va ilumina. Apăsaţi tasta [TBL], iar
tastatura va afişa luminos un număr corespunzător deranjamentului prin care trece sistemul. Recomandăm ferm
să informaţi dispeceratul dvs. în legătură cu deranjamentul şi să le permiteţi să efectueze service-ul sistemului
dvs..
NOTĂ: Dacă tastatura emite un SEMNAL SONOR la fiecare 5 secunde de fiecare dată când o nouă condiţie de
deranjament are loc, apăsaţi tasta [TBL] pentru a opri “Semnalul sonor de deranjament”.

Accesarea afişării deranjamentului
Tastă /
LED
aprins/ă
[2]

Tip de deranjament

Detalii legate de deranjament

Trei tipuri de deranjamente de tensiune:
[1] Centrala de alarmă trece printr-o stare de
acumulator descărcat/lipsă.
[2] Există un deranjament de alimentare electrică la
centrala de alarmă.
[3] Există o supraîncărcare a ieşirii auxiliare la
centrala de alarmă.
[3]
Deranjament sirenă
Există o condiţie de sirenă deconectată/
supraîncărcare pe ieşirea de sirenă la centrala de
alarmă.
[4]
Deranjament comunicare
Sistemul dvs. de alarmă, dacă este monitorizat, nu a
Apăsaţi
putut comunica cu dispeceratul.
[TBL]
[5]
Sabotaj/Deranjament cablare
O problemă de cablare are loc la una sau mai multe
zonă
dintre zone.
[6]
Deranjament sabotaj modul
Un comutator anti-sabotaj al unui modul a fost
declanşat.
[8]
Pierdere ceas
Ceasul sistemului dvs. de alarmă trebuie să fie reprogramat. Consultaţi Configurarea orei şi datei de mai
sus pentru a configura ora şi data sistemului dvs..
[0 (10)]
Pierdere supraveghere modul
Unul sau mai multe module nu mai comunică cu
centrala de alarmă.
IMPORTANT: Cu excepţia deranjamentului de pierdere ceas, contactaţi dispeceratul sau instalatorul dvs.
pentru a remedia starea de deranjament.
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Tastaturi
Feedback sonor

Atunci când introduceţi informaţii prin intermediul tastaturii, aceasta vă va ghida prin tonuri de semnal sonor
pentru a comunica acceptarea sau respingerea datelor introduse de dumneavoastră. Trebuie să vă familiarizaţi
cu aceste două tonuri de semnal sonor ale tastaturii:
Semnal sonor de confirmare: Atunci când o operaţiune (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”).
Semnal sonor de respingere: Atunci când sistemul revine la starea sa anterioară sau atunci când o operaţiune
este incorect introdusă prin intermediul tastaturii, aceasta va emite un ton de semnal sonor continuu (“BIIIIIIIIP”).
Următoarele sunt alte tipuri de feedback sonor şi vor fi însoţite întotdeauna de clipirea intermitentă a unei taste
sau LED de armare ([ARM], [STAY] sau [SLEEP]):
• Semnal sonor continuu = Alarmă
• Semnal sonor variabil = Alarmă incendiu
• Semnal sonor intermitent = Începutul întârzierii la ieşire
• Semnal sonor rapid intermitent = Ultimele 10 secunde din întârzierea la ieşire

Feedback vizual

Tastatura include lumini colorate care transmit starea sistemului dvs.. Starea fiecărei lumini reprezintă o condiţie
specifică a sistemului dvs..
NOTĂ: Multe dintre caracteristicile sistemului dvs. trebuie să fie activate de către instalator. Dacă opţiunea nu
este programată, tastatura va emite un semnal sonor de respingere, iar acţiunea va fi anulată. Consultaţi
configurări zonă de la pagina 3 pentru detalii.

Dezactivare sonor tastatură

Când sunetul este dezactivat, tastatura va emite doar semnalul sonor de confirmare şi semnalul sonor de
respingere şi va emite un ton atunci când o tastă este apăsată. De aceea, atunci când sonorul este dezactivat,
tastatura nu va emite un semnal sonor în timpul unei alarme şi nu va emite semnal sonor pentru zonele cu
sonerie activată. Fiecărei tastaturi trebuie să i se dezactiveze separat sunetul.
Cum se dezactivează sunetul tastaturii?
• Pentru K32, K32RF, K32I, K32IRF, K636, K10V şi K10H: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [CLEAR] timp
de 6 secunde pentru a activa sau a dezactiva sunetul tastaturii. Dacă tastatura emite un semnal sonor de
confirmare, dezactivarea sunetului tastaturii este realizată pentru acea tastatură. Dacă tastatura emite un
semnal sonor de respingere, caracteristica este dezactivată.
Pentru K32LCD: apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ] pentru configurări tastatură. Apăsaţi [4] pentru
controlul dezactivării sunetului. Apăsaţi [arm] pentru a activa sau dezactiva sunetul tastaturii.
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Lumină de fundal tastatură

Nivelul de iluminare din spatele tastelor poate fi modificat pentru a fi conform cu necesităţile dvs..
Cum se modifică lumina de fundal?
• Pentru K32 şi K32RF: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ]. Apăsaţi tasta [ ] pentru a configura nivelul
dorit al luminii de fundal. Apăsaţi [CLEAR] sau [ENTER] pentru a ieşi.
Pentru K32I: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [S] timp de 4 secunde. Tastele 1, 2, 3, 5 şi 6 vor ilumina
intermitent. Apăsaţi [CLEAR] pentru a ieşi din meniu fără a salva informaţiile sau apăsaţi [ENTER] pentru a
ieşi din meniu şi a salva informaţiile. Apăsaţi tasta dorită şi derulaţi folosind [S] şi [T] pentru a regla:
[1] Pentru a regla viteza de derulare.
[2] Pentru a regla lumina de fundal (0 = Oprită, 1 = Cea mai mică strălucire / 7 = Strălucire maximă)
[3] Pentru a regla contrastul (0 = Contrast redus, 4 = Contrast înalt)
[5] Pentru a regla nivelul automat al estompării luminii de fundal (0 = Oprită, 1 = Cel mai redus nivel
automat al estompării luminii de fundal, (...) 7 = Cel mai ridicat nivel automat al estompării luminii de
fundal
[6] Pentru a regla întârzierea automată a estompării (0 = Oprită, 1 = 1 sec., 2 = 5 sec., 3 = 10 sec., 4 = 20
sec., 5 = 1 min., 6 = 2 min., 7 = 4 min.)
Pentru K32IRF: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [S] timp de 4 secunde. Tastele 1 şi 2 vor ilumina
intermitent. Apăsaţi [CLEAR] pentru a ieşi din meniu fără a salva informaţiile sau apăsaţi [ENTER] pentru a
ieşi din meniu şi a salva informaţiile. Apăsaţi tasta dorită şi derulaţi folosind [S] şi [T] pentru a regla:
[1] Pentru a regla lumina de fundal.
[2] Pentru a regla întârzierea estompării automate (5 = 5 sec. / 15 = 15 sec.)
Pentru K10V, K10H şi K636: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [MEM]. Tasta [MEM] se va aprinde. APĂSAŢI
tasta [MEM] pentru a configura nivelul dorit al luminii de fundal. Apăsaţi [CLEAR] sau [ENTER] pentru a ieşi.
Pentru K32LCD: Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ]. Apăsaţi [2] pentru a modifica lumina de fundal.
Derulaţi folosind tastele [S] şi [T]. Apăsaţi [ENTER] pentru a salva.

Modul economie de energie (doar pentru modelele K32RF / K32IRF)

Dacă alimentarea electrică nu este asigurată pentru tastatura fără fir, ecranul modulului se va opri şi va intra în
modul de economie de energie după un minut (20 de secunde pentru K32IRF). Apăsaţi tasta [ ] pentru a activa
ecranul.
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Descrieri tastaturi

Descriere tastatură K636

[TBL] Afişare deranjament
Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 7)

[ARM] (pagina 15)
[SLEEP] (pagina 15)
[STAY] (pagina 16)

[MEM] Afişare memorie de alarmă

Activă = Sistem armat
Inactivă = Zonă dezarmată

Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 18)

Iluminare intermitentă = Întârziere la ieşire
Iluminare intermitentă rapidă = Întârziere la ieşire
(ultimele 10 secunde) / zonă în stare
de alarmă

Afişare zonă:
Tastele de la [1] la [0(10)] corespund
zonelor de 1 la 10 respectiv:
Tastă iluminată= Deschis sau
întârziere la intrare
Tastă iluminând intermitent = Sistem
în stare de alarmă
= Apăsaţi o dată + [COD MASTER]
pentru Programare meniu rapid (vezi
Meniuri Master rapide de la pagina 26)

Tasta Off (oprit):
Activă = Dezarmat
Inactivă= Sistem armat
Lumină (de
alimentare electrică):
Activă = Alimentare
electrică pornită
Inactivă = Alimentare
electrică oprită

IMPORTANT: Dacă este instalată
pe un sistem partiţionat, K636 va
afişa doar partiţia 1.

Lumină de mod
StayD:
Activă= Mod StayD
activ
Inactivă= Mod StayD
inactiv
(consultaţi Modul StayD
activ la pagina 13)

Descriere tastatură K10LEDV/H
[TBL] Afişare deranjament
Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 7)

[MEM] Afişare memorie de alarmă
Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 18)

Stare Partiţia 1

Stare Partiţia 2

[BYP] Programare Bypass (inhibare)
Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 18)
Afişare zonă:
Tastele de la [1] la [0(10)] corespund
zonelor de 1 la 10 respectiv:
Tastă iluminată= Deschis sau
întârziere la intrare
Tastă iluminând intermitent = Sistem
în stare de alarmă

= Apăsaţi o dată + [COD MASTER]
pentru Programare meniu rapid (vezi
Meniuri Master rapide de la pagina 26)
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Tasta Off (oprit):
Activă = Dezarmat
Inactivă= Sistem armat
Lumină (de
alimentare electrică):
Activă = Alimentare
electrică pornită
Inactivă = Alimentare
electrică oprită

Lumină de mod StayD:
Activă= Mod StayD activ
Inactivă= Mod StayD
inactiv
(consultaţi Modul StayD
activ la pagina 13)

Ghid de utilizare

Descriere tastaturi K32I şi K32IRF

= Apăsaţi o dată + [COD MASTER ] pentru
programare Meniu rapid (consultaţi
Meniuri Master rapide de la pagina 26)
= Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
configurări tastatură
= Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
programare sonerie (consultaţi Configurare
zone de sonerie de la pagina 6)

K32I şi K32IRF Afişare şi descriere pictogramă
K32I

Pictogramă

Descriere

StayD

Aprins = Mod StayD activ

K32IRF

Pictogramă

Descriere
Iluminare intermitentă = Sistemul este în modul de
meniu Master rapid

Indicare a Partiţiilor 1 şi 2

EXIT DELAY

Iluminare intermitentă = Introduceţi codul înainte ca
întârzierea la ieşire să ia sfârşit

OFF

Aprins = Sistemul este dezarmat

ENTRY DELAY

Iluminare intermitentă = Introduceţi codul înainte ca
întârzierea la intrare să ia sfârşit

STAY

Aprins = Sistemul este armat Stay

ENTER CODE

Aprins = Introduceţi codul dvs. de utilizator

SLEEP

Aprins = Sistemul este armat Sleep

MEMORY

Aprins = Alarmă/e a/u avut loc

BYPASS

Aprins = Zonă/e inhibată/e

ARM

Aprins = Partiţia este armată

ALARM

Lumină intermitentă = Sistemul este în stare de alarmă CHIME

Aprins = Afişează zonele de sonerie atunci când
este în modul de programare a soneriei

PRE-ALARM
DELAY

Aprins = Numărătoare inversă până la alarmarea
zonelor de pre-alarmă

TROUBLE

Deranjamentul (trouble) iluminează intermitent, iar
numărul/numerele aferente deranjamentului/
deranjamentelor se aprind/e (vezi Lista de

ZONE OPEN

Aprins = Zona/zonele iluminată/e este/sunt deschisă/e

AC

Aprins = Tastatura beneficiază de alimentare
electrică

NO AC

Aprins = Tastatura funcţionează pe curent de la
acumulatorul de rezervă

ZONE IN ALARM Aprins = Zona/zonele iluminată/e este/sunt în stare de
alarmă
TX (doar pentru Iluminând intermitent = Comunicare cu centrala în curs
modelul K32IRF)
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Descriere tastaturi K32 şi K32RF

Stare Partiţia 1

Stare Partiţia 2

[TBL] Afişare deranjament
Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 7)
[MEM] Afişare memorie de alarmă
Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 18)

[BYP] Programare Bypass (inhibare)
Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 18)
[ARM] (pagina 15)
[SLEEP] (pagina 15)
[STAY] (pagina 16)
Activă = Sistem armat
Inactivă = Zonă dezarmată
Iluminare intermitentă = Întârziere la ieşire
Iluminare intermitentă rapidă = Întârziere la ieşire
(ultimele 10 secunde) / zonă în stare
de alarmă

Stare Partiţia 1

Afişare zonă:
Tastele de la [1] la [0(10)] corespund
zonelor de 1 la 10 respectiv:
Tastă iluminată= Deschis sau întârziere la
intrare
Tastă iluminând intermitent = Sistem în
stare de alarmă
= Apăsaţi o dată + [COD MASTER]
pentru Programare meniu rapid (vezi
Meniuri Master rapide de la pagina 26)
= Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
a modifica lumina de fundal (vz.
pagina 9)

Stare Partiţia 2

Tasta Off (oprit):
Activă = Dezarmat
Inactivă= Sistem armat
Lumină (de
alimentare electrică):
Activă = Alimentare
electrică pornită

Inactivă = Alimentare
electrică oprită
Lumină de mod StayD:
Activă= Mod StayD activ
Inactivă= Mod StayD
inactiv
(consultaţi Modul StayD
Mode activ pagina 13)

Lumină de alimentare electrică şi Rx/Tx (doar
pentru modelul K32RF)
Activă = Alimentare electrică pornită
Inactivă = Alimentare electrică oprită
Iluminare intermitentă rapidă = Transmisie/recepţie
în curs
Iluminare intermitentă lentă = Pierdere de tensiune
electrică la tastatură
Tastă de informaţii (doar pentru modelul K32RF)
Împrospătare ecran pentru a vedea toate zonele
deschise (consultaţi pagina 9)

Descriere tastatură K32LCD
[TBL] Afişare deranjament
Activă = Deranjament/e în curs
(pagina 7)
[MEM] Afişare memorie de alarmă
Activă = Alarmă/e a/u avut loc
(pagina 18)

[BYP] Programare Bypass (inhibare)
Activă = Zonă/e inhibată/e (pagina 18)

Tasta Off (oprit):
Activă = Dezarmat
Inactivă= Sistem
armat
Lumină (de
alimentare electrică):
Activă = Alimentare
electrică pornită
Inactivă = Alimentare
electrică oprită

Lumină de mod
StayD:
Activă= Mod StayD
activ
Inactivă= Mod StayD
inactiv
(consultaţi Modul
StayD Mode activ
pagina 13)

= Apăsaţi o dată + [COD MASTER] pentru
Programare meniu rapid (vezi
Meniuri Master rapide de la pagina 26)
= Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a
modifica lumina de fundal (vz. pagina 9)
=Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
programare sonerie (vz. pagina 6)
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Ghid de utilizare

Telecomenzi
Sistemul dvs. de securitate suportă trei tipuri de telecomenzi; REM1, REM2 şi REM3. REM1 este cea mai
simplă telecomandă, având capacitatea de a efectua cinci acţiuni (de exemplu, armare, dezarmare, activare
PGM etc.). REM2 este mai avansată, efectuând până la şase acţiuni şi furnizând feedback vizual şi sonor (vezi
tabelul de mai jos). REM3 este cea mai avansată telecomandă, având toată funcţionalitatea unei tastaturi
(consultaţi manualul de utilizare al REM3 pentru mai multe informaţii). Tabelul următor descrie feedback-ul
vizual şi sonor primit în cazul telecomenzii REM2.
NOTĂ: Un modul de extensie fără fir este necesar pentru a utiliza controale la distanţă în caz că folosiţi un
sistem Spectra SP. Vă rugăm să vă consultaţi cu instalatorul dvs. în privinţa utilizării telecomenzilor cu un sistem
Spectra SP.

Feedback telecomandă (REM2)
Feedback la armare Full/Force
Acţiune
Feedback vizual
Dezarmare
Verde aprins
Întârziere la ieşire

Iluminare intermitentă
lentă a LED-ului roşu /
verde
Armare / Întârziere la Roşu aprins
intrare
Iluminare intermitentă
Alarmă
rapidă a LED-ului roşu
Feedback la armare Stay/Sleep
Acţiune
Feedback vizual
Dezarmare
Verde aprins
Întârziere la ieşire

Iluminare intermitentă
lentă a LED-ului galben /
verde
Armare / Întârziere la Galben aprins
intrare
Alarmă
Iluminare intermitentă
rapidă a LED-ului roşu
Alte tipuri de feedback
Acţiune
Feedback vizual
PGM activ / inactiv
Galben aprins

Feedback sonor
Două semnale
sonore
Semnal sonor de
confirmare
Semnal sonor de
confirmare
Semnal sonor de
alarmă
Feedback sonor
Două semnale
sonore
Semnal sonor de
confirmare
Semnal sonor de
confirmare
Semnal sonor de
alarmă
Feedback sonor
Semnal sonor de
confirmare

Armare şi dezarmare cu modul StayD
StayD simplifică viaţa dvs. şi v-o face mai sigură prin protecţia asigurată timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână, fără a fi necesar să dezarmaţi vreodată sistemul - chiar şi atunci când pătrundeţi într-o zonă
armată. StayD locuieşte împreună cu dvs. şi vă protejează tot timpul, fără nicio perioadă neprotejată şi rearmează automat sistemul astfel încât nu trebuie să vă mai amintiţi dvs. să faceţi acest lucru.
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Când intraţi/ieşiţi de la o locaţie, sistemul se dezarmează parţial pentru a vă permite să treceţi: trebuie doar să
informaţi sistemul prin telecomandă şi să treceţi pe traseul desemnat care se va re-arma automat după ce
treceţi. Toate celelalte zone rămân armate. Rezultatul îl reprezintă un sistem care protejează întotdeauna, fără
nesiguranţa faptului că sistemul este armat sau nu.
Alte beneficii ale StayD includ cunoaşterea momentului în care copiii dvs. accesează zone potenţial
periculoase, cum ar fi balconul, piscina sau uşa frontală. Acum puteţi să staţi cu adevărat liniştiţi ştiind faptul că
sunteţi întotdeauna protejat. Consultaţi instalatorul dvs. pentru mai multe informaţii.

Pentru a porni/opri modul StayD
Pentru a porni modul StayD:
[STAY] + [CODE] + [STAY] F lumina StayD aprinsă
Apăsaţi tasta [STAY] urmată de un cod valabil, apoi apăsaţi tasta [STAY] din nou în interval de zece secunde.
Lumina StayD se va aprinde pentru a confirma activarea modului StayD, iar sistemul va fi în modul StayD.

Pentru a opri modul StayD:
[OFF] + [CODE] + [OFF] F lumina Off (oprit) aprinsă
Apăsaţi tasta [OFF] urmată de un cod valabil, apoi apăsaţi tasta [OFF] din nou în interval de zece secunde.
Lumina StayD se va opri, iar lumina Off se va aprinde pentru a confirma dezactivarea StayD. Cu StayD
dezactivat, sistemul va funcţiona ca un sistem de securitate standard.

Pentru a schimba modul de armare

(consultaţi armare şi dezarmare de la pagina 15)

Pentru a modifica nivelul de securitate - de la Stay la Sleep:
[SLEEP] timp de 2 secunde FDelay Flumina de Sleep aprinsă
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [SLEEP] de pe orice tastatură. Toate zonele care vor fi armate în modul Sleep
intră în întârziere la ieşire, permiţându-vă să treceţi în dormitor. Atunci când întârzierea la ieşire se încheie şi
dvs. vă aflaţi în dormitor, restul interiorului se va arma. Sistemul se află acum în modul Sleep.

Pentru a modifica nivelul de securitate - de la Sleep la Stay:
[STAY] timp de 2 secunde Flumina de Stay aprinsă
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [STAY] de pe tastatura aflată în dormitor. Sistemul va comuta instantaneu de
la modul Sleep la Stay, permiţându-vă să părăsiţi dormitorul şi să vă deplasaţi liber în interiorul casei. Dacă
părăsiţi în mod accidental dormitorul fără a comuta în modul Stay, toate zonele armate în modul Sleep vor intra
în întârziere, acordându-vă destul timp pentru a comuta în modul Stay.

Părăsirea locaţiei - de la Stay la Full:
Tastatură: [ARM] timp de 2 secunde FDelay Flumina de armare aprinsă
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ARM] de la tastatura căreia îi este atribuit traseul de iesire. Aceasta va
declanşa o perioadă de întârziere la ieşire pentru toate zonele din traseul de ieşire. După ce aţi părăsit
proprietatea, toate zonele de pe traseul de ieşire se vor re-arma. Sistemul se află acum în modul Full.

Intrarea în locaţie - de la Full la Stay:
Tastatură: [COD] Flumină de Stay aprinsă
La intrarea pe proprietate pe ruta de intrare, toate zonele atribuite traseului de intrare vor intra în întârziere,
permiţându-vă să intraţi în casă. Introducerea unui cod valabil la tastatura căreia îi este atribuit traseul de intrare
încheie întârzierea la intrare şi comută sistemul în modul Stay Arm. Zonele traseului de intrare se vor arma din
nou. Sistemul se află acum în modul Stay.

Părăsirea locaţiei fără a modifica modul de armare:
[OFF] timp de 2 secunde
Apăsaţi şi menţineţi apăsat tasta [OFF] timp de 2 secunde pentru a părăsi locaţia fără a modifica modul de
armare.
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Ghid de utilizare

Configurări avansate StayD
Modul Window (fereastră) şi întârziere la re-armare
Într-un sistem armat în modul Stay: Acest mod vă permite să deschideţi o zonă exterioară fără a declanşa o
alarmă. Pentru a intra în modul fereastră, apăsaţi [OFF], iar apoi introduceţi [CODUL DVS. DE UTILIZATOR]. Toate
zonele care pot fi deschise iluminează intermitent. Sistemul va începe o întârziere la ieşire, permiţându-vă să
deschideţi o zonă exterioară cum ar fi o fereastră sau o uşă. Sistemul vă va permite să deschideţi o singură
zonă, întrucât întârzierea la ieşire se va încheia după aceasta. Atunci când închideţi zona deschisă (fereastră
uşă etc.), acea zonă se va arma din nou.
Atunci când închideţi o zonă exterioară cum ar fi o fereastră sau o uşă, o întârziere va fi începută pentru a vă
permite să închideţi corespunzător zona. Întârzierea la re-armare începe atunci când închideţi zona şi trebuie să
menţineţi zona închisă pe întreaga perioadă de întârziere pentru ca ea să se armeze la loc. Această
caracteristică este utilă în special pentru ferestrele care se lipesc, reducând astfel alarmele false.

Mod de vizualizare Live:
Pe durata unei alarme apăsaţi tasta [CLEAR] pentru a vizualiza mişcarea. Luminile de zonă de pe tastatură vor
indica deschiderea şi închiderea zonelor pe măsură ce acest lucru se petrece.

Armare şi dezarmare
Beneficiaţi pe deplin de avantajele sistemului dvs. familiarizându-vă cu toate metodele de armare. Dacă
sistemul dvs. nu este partiţionat (vezi Partiţionare la pagina 24), totul este considerat ca aparţinând Partiţiei 1.
NOTĂ: Dacă nu puteţi arma deoarece o zonă este deschisă, sistemul va intra în programare Bypass (inhibare).
Introduceţi zona din două cifre pe care doriţi să o inhibaţi şi apăsaţi [ENTER] sau apăsaţi [ENTER] pentru a inhiba
toate zonele deschise.

Armare obişnuită

Această metodă va arma toate zonele din partiţia selectată. Vă rugăm să reţineţi faptul că armarea obişnuită
poate fi activată şi prin folosirea Auto-armării (consultaţi Auto-armare de la pagina 17) sau a armării cu o singură
atingere (One-Touch) (consultaţi armare cu o singură atingere (One-Touch) de la pagina 16).
Cum se efectuează armarea obişnuită?
1 Închideţi toate zonele din partiţia dorită.
2 Apăsaţi [ARM] + [codul de utilizator].
3 Dacă aveţi acces la ambele partiţii (consultaţi Partiţionare de la pagina 24): Apăsaţi tasta corespunzătoare
partiţiei dorite ([1] sau [2]). Pentru ambele partiţii, apăsaţi cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Armare Sleep

Similar armării Stay, armarea Sleep permite utilizatorilor să rămână în zona protejată, dar oferă un grad mai înalt
de protecţie. De exemplu, în cazul unei case cu două niveluri, perimetrul este protejat cu armarea Stay. În cazul
armării Sleep, perimetrul cât şi nivelul principal sunt protejate (detectoare de mişcare etc.) permiţându-vă să vă
deplasaţi pe suprafaţa celui de-al doilea nivel şi în dormitor. Zonele de Sleep (somn) sunt inhibate atunci când
se efectuează armarea Sleep. De exemplu, atunci când mergeţi la culcare seara, întreaga incintă cu excepţia
dormitorului este complet armată. Armarea Sleep poate fi activată şi prin folosirea Auto-armării (consultaţi Autoarmare de la pagina 17) sau a armării cu o singură atingere (One-Touch) (consultaţi armare cu o singură
atingere (One-Touch) de la pagina 16).
Cum se efectuează armarea Sleep?
1 Închideţi toate zonele din partiţia dorită (cu excepţia zonelor de Sleep (somn)).
2 Apăsaţi tasta [SLEEP].
3 Introduceţi [CODUL DVS. DE UTILIZATOR].
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4 Dacă aveţi acces la ambele partiţii (consultaţi Partiţionare de la pagina 24): Apăsaţi tasta corespunzătoare
partiţiei dorite ([1] sau [2]. Pentru ambele partiţii, apăsaţi cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Armare Stay

Această metodă vă permite să vă deplasaţi liber în interiorul incintei, perimetrul fiind armat complet. Zonele de
Stay sunt inhibate atunci când se efectuează armarea Stay. De exemplu, dacă plănuiţi să rămâneţi în casă
peste noapte, uşile şi ferestrele pot fi armate fără a arma alte zone precum detectoarele de mişcare. Armarea
Stay poate fi activată şi prin folosirea Auto-armării (consultaţi Auto-armare de la pagina 17) sau a armării cu o
singură atingere (One-Touch) (consultaţi armare cu o singură atingere (One-Touch) de la pagina 16).
Cum se efectuează armarea Stay?
1 Închideţi toate zonele din partiţia dorită (cu excepţia zonelor de Stay).
2 Apăsaţi tasta [STAY].
3 Introduceţi [CODUL DVS. DE UTILIZATOR].
4 Dacă aveţi acces la ambele partiţii (consultaţi Partiţionare de la pagina 24): Apăsaţi tasta corespunzătoare
partiţiei dorite ([1] sau [2]. Pentru ambele partiţii, apăsaţi cealaltă tastă după semnalul sonor de confirmare.

Inhibarea unei zone

Inhibarea unei zone vă permite să ignoraţi (dezactivaţi) zonele specificate la următoarea armare a sistemului.
De exemplu, poate doriţi să inhibaţi anumite zone unde muncitorii renovează o parte a casei dvs.. Odată ce
sistemul este dezarmat, inhibările introduse sunt şterse. Când zonele sunt inhibate, tasta [BYP] se va ilumina.
Inhibarea zonelor poate fi activată de asemenea şi prin folosirea programării inhibării cu o singură atingere
(One-Touch Bypass Programming) (consultaţi pagina 16). Dacă programarea inhibărilor cu o singură atingere
este activată, apăsaţi tasta [BYP] timp de trei secunde pentru a accesa programarea inhibărilor. Pentru a
îndepărta o opţiune de inhibare dintr-o zonă, la pasul 3 introduceţi din nou numărul zonei sau apăsaţi [CLEAR]
pentru a şterge toate intrările curente. Apăsaţi [CLEAR] + [ENTER] pentru a şterge zonele inhibate.
Cum se inhibă zonele?
1 Apăsaţi tasta [BYP].
2 Introduceţi [CODUL DE UTILIZATOR]. Tasta [BYP] va ilumina intermitent. Apăsaţi [ENTER] pentru a inhiba toate
zonele deschise sau treceţi la pasul 3.
3 Iluminaţi numărul/numerele corespunzător/corespunzătoare zonei/zonelor pe care doriţi să o/le inhibaţi prin
introducerea numărului zonei. Aprins continuu = Zonă deschisă, Iluminare intermitentă = Inhibare zonă,
Stins = Zonă închisă, neinhibată.
4 Apăsaţi tasta [ENTER] pentru a salva şi a ieşi. Apăsaţi de două ori [CLEAR] pentru a ieşi fără a salva.

Caracteristică de rechemare inhibări
După dezarmarea sistemului, inhibările introduse sunt şterse. Opţiunea rechemare inhibări reinstaurează
intrările anterioare de inhibare salvate în memorie. Aceasta elimină necesitatea reprogramării manuale a
inhibărilor introduse de fiecare dată când armaţi sistemul dvs..
Cum se recheamă inhibările introduse?
1 Apăsaţi tasta [BYP].
2 Introduceţi [CODUL DVS. DE UTILIZATOR].
3 Apăsaţi tasta [BYP].
4 Apăsaţi tasta [ENTER].

Armare cu o singură atingere (One-Touch)

Armarea cu o singură atingere vă permite să armaţi sistemul fără a folosi un cod de utilizator. Această opţiune
trebuie să fie activată de către instalatorul dvs.. Dacă armarea cu o singură atingere este programată, puteţi
creşte nivelul de securitate al sistemului dvs.(de la Disarm
Stay Arm
Sleep Arm
Full Arm) fără să fie
necesar un cod. Consultaţi Figura 1 de mai jos.
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Armarea obişnuită cu o singură atingere (One-Touch)
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ARM] pentru a arma toate zonele din partiţie. Dacă este efectuată
partiţionarea, tastele [1] şi [2] vor ilumina intermitent. Puteţi folosi această opţiune pentru a permite anumitor
persoane precum personalul de serviciu (de exemplu, cei de la curăţenie) să armeze fără a le oferi acces la
nicio altă operaţiune a sistemului de alarmă. Consultaţi armarea obişnuită de lapagina 15.

Armarea cu o singură atingere (One-Touch) Stay
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [STAY] pentru a arma perimetrul (fără zone de Stay). Consultaţi armarea Stay
de la pagina 16.

Armarea cu o singură atingere (One-Touch) Sleep
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [SLEEP] pentru a arma toate zonele care nu sunt definite ca zone de somn
(Sleep). Consultaţi armarea Sleep de la pagina 15.

Programarea inhibărilor dintr-o singură atingere (One-Touch)
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [BYP] pentru a accesa modul de Programare a inhibărilor. Consultaţi
inhibarea unei zone de la pagina 18.

Ieşire rapidă
Atunci când sistemul se află deja în modul armat Stay sau Sleep: această opţiune vă va permite să ieşiţi din
incintele deja armate şi să menţineţi sistemul armat. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [OFF] pentru a începe
întârzierea la ieşire. După ce întârzierea la ieşire a trecut, sistemul va comuta în modul său anterior de armare.
Figura 1: Armare / Dezarmare

ARM
Pentru a arma
Sleep:
[SLEEP] + Cod

Fără cod

SLEEP
Pentru a
dezarma:
[OFF] + Cod

Fără cod

Pentru a arma
Stay: [STAY] +
Cod

Pentru a
dezarma:
[OFF] + Cod

Fără cod

STAY
Pentru a
dezarma:
[OFF] + Cod

Fără cod

OFF

Auto-armare
Auto-armare temporizată
Sistemul de alarmă se poate arma automat la o oră specificată din fiecare zi. Ca şi în cazul armării obişnuite
(consultaţi armarea obişnuită de la pagina 15), sistemul va inhiba orice zone deschise.
Cum se programează temporizatorul de auto-armare?
1 Apăsaţi tasta [ ] .
2
3
4
5
6

Introduceţi [CODUL MASTER].
Apăsaţi tasta [BYP]. Tasta [BYP] va ilumina intermitent.
Apăsaţi tasta [1] pentru a configura partiţia 1 sau apăsaţi tasta [2] pentru a configura partiţia 2.
Introduceţi ora dorită pentru auto-armare (ceas cu 24 de ore, de exemplu, 18:30).
Apăsaţi tasta [1] pentru a arma obişnuit, tasta [2] pentru a arma Sleep sau tasta [3] pentru a arma Stay partiţia.
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Cum se dezactivează temporar temporizatorul de auto-armare?
1 Apăsaţi tasta [ ] .
2
3
4
5

Introduceţi [CODUL MASTER].
Apăsaţi tasta [BYP]. Tasta [BYP] va ilumina intermitent.
Apăsaţi tasta [1] pentru a configura partiţia 1 sau apăsaţi tasta [2] pentru a configura partiţia 2.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat [SLEEP] pentru a dezactiva temporar temporizatorul de auto-armare.

Auto-armare în lipsa mişcării
Sistemul de alarmă poate fi programat să se armeze sistemul şi/sau să trimită un raport către dispeceratul dvs.
în caz că are loc o lipsă de activitate pe o perioadă prestabilită de timp. Această opţiune este utilă în special
atunci când este supravegheată o persoană cu probleme cronice de sănătate sau o persoană care locuieşte
singură. Sistemul va inhiba orice zone deschise.

Modul afişare

K32RF are două moduri de afişare. În mod implicit, tastatura va arăta toate evenimentele (de exemplu, zonele
în stare de alarmă, zonele inhibate etc.) în direct pe măsură ce se întâmplă. În mod alternativ, sistemul poate fi
programat de către instalatorul dvs. să afişeze doar zonele care cauzează o alarmă sau o întârziere la intrare.
Dacă doriţi să vedeţi starea tuturor zonelor, apăsaţi tasta [ ]. Zonele care sunt deschise, dar nu au declanşat o
alarmă vor fi afişate doar după apăsarea tastei [ ]. Informaţiile vor fi afişate timp de 30 de secunde (20 de
secunde pentru K32IRF), indicând starea tuturor zonelor la momentul când tasta [ ] a fost apăsată. Afişarea
zonelor va fi oprită după 30 de secunde (20 de secunde pentru K32IRF). Pentru mai multe informaţii legate de
cele două moduri de afişare, contactaţi instalatorul dvs..

Alarme
Afişare alarmă

Dacă o alarmă are loc într-o zonă, tasta corespunzătoare zonei va ilumina intermitent, tasta [MEM] se va
aprinde, iar zonele vor fi stocate în memorie. Tastele respective vor continua să lumineze intermitent până la
dezarmare chiar dacă zonele sunt restaurate. Pentru a ieşi din acest mod şi a comuta la afişarea live (în direct)
înainte de dezarmare, apăsaţi tasta [CLEAR]. Atunci când sistemul este dezarmat, tastele de zonă se vor stinge,
în timp ce tasta [MEM] va rămâne aprinsă. Apăsaţi tasta [MEM] pentru a ilumina tastele corespunzătoare zonelor
care au fost în stare de alarmă. Memoria de alarmă va fi ştearsă atunci când are loc următoarea alarmă şi după
ce un cod valabil este introdus sau la armarea full (completă) a sistemului.

Dezarmarea şi dezactivarea unei alarme

Pentru a dezarma un sistem armat sau o alarmă, apăsaţi [OFF] şi introduceţi [CODUL DVS. DE UTILIZATOR]. Un
punct de intrare, precum este uşa frontală, va fi programat cu unul dintre cele două temporizatoare de întârziere
la intrare. Atunci când un punct de intrare este deschis, tastatura va emite un semnal sonor până când
dezarmaţi sistemul. Sistemul dvs. de alarmă nu va genera o alarmă până când acest temporizator se încheie.
Orice utilizator poate dezarma o partiţie căreia i-a fost atribuit, cu excepţia utilizatorilor atribuiţi cu opţiunea
Numai armare (Arm Only) sau cu opţiunea Numai PGM (PGM Only).
Cum dezarmez sistemul?
• Apăsaţi [OFF] + introduceţi [CODUL DE UTILIZATOR].
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Alarme de panică

În cazul unei urgenţe, sistemul poate furniza trei alarme de panică care pot genera imediat o alarmă după
apăsarea simultană şi menţinerea apăsată a două taste specifice timp de trei secunde. Pe baza necesităţilor
dvs., aceste alarme de panică pot genera alarme sonore (sirene sau sonerii) sau alarme silenţioase şi pot
comunica mesaje specifice către dispeceratul dvs.. De exemplu, apăsarea tastelor [1] şi [3] poate însemna
“apelare poliţie” sau orice altceva consideraţi necesar. Această opţiune trebuie să fie configurată de către
instalatorul dvs..
Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele [1] şi [3] pentru tipul de panică 1 (de exemplu, poliţie).
Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele [4] şi [6] pentru tipul de panică 2 (de exemplu, urgenţă medicală).
Apăsaţi şi menţineţi apăsate tastele [7] şi [9] pentru tipul de panică 3 (de exemplu, pompieri).

Alarme de incendiu

În cazul unei alarme de incendiu, soneria/sirena va emite trei “avertismente sonore” la intervale de 2 secunde
până la oprirea sau reiniţializarea prin introducerea unui cod valabil de utilizator. Dacă zona este una de tipul
Zonă de incendiu cu întârziere, există o întârziere înainte ca sistemul să contacteze staţia de monitorizare.
Acest fapt va preveni raportarea inutilă de alarme false. Dacă nu există o stare de incendiu, contactaţi imediat
dispeceratul dvs. pentru a evita un răspuns inutil.
Cum se procedează dacă o zonă de incendiu întârziată a fost declanşată în mod accidental?
1 Apăsaţi butonul [CLEAR] în interval de 30 de secunde de la declanşarea alarmei.
2 Încercaţi să corectaţi problema.
3 Dacă problema persistă, după 90 de secunde alarma va suna din nou. Apăsaţi din nou tasta [CLEAR] .

Minimizarea pericolelor de incendiu
Cele mai comune trei cauze ale incendiilor:
Gătitul este cauza principală a incendiilor la domiciliu din S.U.A.. Aceasta este şi cauza principală a rănirilor
rezultate din incendii. Incendiile provenite din gătit rezultă adesea din gătitul nesupravegheat şi din erorile
umane, mai degrabă decât datorită erorilor mecanice ale cuptoarelor şi maşinilor de gătit. Fumatul neglijent
reprezintă cauza principală a deceselor rezultate din incendii. Detectoarele de fum, aşternuturile şi mobila
capitonată rezistente la foc înăbuşit sunt inhibitori importanţi pentru incendiu. Încălzirea este a doua cauză a
incendiilor la domiciliu. Totuşi, incendiile datorate încălzirii sunt o problemă mai mare în cazul domiciliilor
unifamiliale deoarece sistemele de încălzire adesea nu sunt întreţinute în mod profesionist.

Recomandări de PSI
În eventualitatea unui incendiu mai întâi scăpaţi în siguranţă şi apoi solicitaţi ajutor. Elaboraţi un plan de
evacuare în caz de incendiu la domiciliu şi desemnaţi un loc de întâlnire afară. Asiguraţi-vă că toată persoanele
din familie cunosc două căi de evacuare din fiecare cameră. Exersaţi evacuarea spre exterior cu ochii închişi.
Nu vă ridicaţi niciodată în picioare în timpul unui incendiu, târâţi-vă întotdeauna pe sub fum şi încercaţi să vă
acoperiţi gura. Nu reveniţi niciodată într-o clădire în flăcări sub niciun motiv, acest lucru vă poate costa viaţa. În
cele din urmă, deţinerea a cel puţin o alarmă de fum funcţională vă creşte şansele de a supravieţui unui
incendiu. Amintiţi-vă să exersaţi frecvent un plan de evacuare împreună cu familia dvs..

Furnizarea unui sistem de avertizare incendiu
Incendiile la domiciliu sunt periculoase în special pe durata nopţii. Incendiile produc fum şi gaze letale care pot
copleşi ocupanţii în timpul somnului. Pentru a fi avertizat împotriva incendiilor, instalaţi detectoare de fum în
afara fiecărei zone separate de dormit în imediata apropiere a dormitoarelor şi pe fiecare etaj suplimentar al
unităţii rezidenţiale familiale, inclusiv în subsoluri.

Testare şi Întreţinere

Cu sistemul dezarmat şi lumina “OFF” aprinsă, activaţi detectoarele de mişcare deplasându-vă prin zona
protejată. Deschideţi şi închideţi uşile protejate şi verificaţi ca luminile corespunzătoare să ilumineze.
Instalatorul dvs. vă poate recomanda cea mai bună modalitate pentru a testa sistemul dvs. specific.
NU folosiţi o flacără deschisă sau materiale inflamabile pentru a testa dispozitivele dvs. de detectare a
incendiilor. Contactaţi instalatorul dvs. pentru a primi recomandări referitoare la metode sigure de testare a
sistemului dvs..
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În condiţii normale de utilizare, sistemul dvs. nu necesită altă întreţinere decât testarea în mod regulat. Se
recomandă ca acumulatorul de standby să fie schimbat o dată la trei ani. Discutaţi cu instalatorul dvs. despre
testele necesare şi cât de des trebuie acestea efectuate.

Comunicare prin internet (IP100)
Puteţi comunica cu sistemul dvs. de securitate prin intermediul internetului folosind un accesoriu de sistem
denumit modul internet IP100 (vândut separat). IP100 controlează şi monitorizează sistemul dvs. de securitate
prin intermediul oricărui browser de web. Permite receptarea de informări prin e-mail asupra evenimentelor de
sistem importante precum ar fi alarmele, evenimentele de armare/dezarmare şi deranjamentele. De exemplu,
puteţi recepţiona un e-mail la serviciu atunci când copiii dvs. se întorc de la şcoală sau atunci când are loc o
alarmă a sistemului dvs. la domiciliu.
Puteţi de asemenea să vizualizaţi starea în direct a sistemului dvs. şi puteţi arma/dezarma sistemul dvs.. De
exemplu, tocmai aţi părăsit biroul dvs. pe durata week-end-ului, dar nu sunteţi sigur dacă v-aţi amintit să îl
armaţi. Verificaţi pur şi simplu starea sistemului dvs. de la un laptop şi armaţi-l de la distanţă. Nu trebuie instalat
niciun software de PC, întrucât IP100 are o aplicaţie nativă web. Aceasta utilizează o pagină de web cu interfaţă
prietenoasă care vă oferă controlul. Consultaţi-vă cu instalatorul dvs. sau consultaţi manualul de utilizare IP100
pentru mai multe informaţii.

Comunicare folosind mesajele text (PCS100)
Puteţi comunica cu sistemul dvs. de securitate folosind mesaje text (SMS) prin utilizarea unui accesoriu de
sistem denumit modul GSM PCS100 (vândut separat). Modulul GSM vă permite să recepţionaţi mesaje text
despre evenimente de sistem, precum alarmele sau deranjamentele, pe telefonul dvs. mobil. Vă permite de
asemenea să trimiteţi mesaje text pentru a arma sau dezarma sistemul dvs. de oriunde din lume. Consultaţi
instalatorul dvs. pentru mai multe informaţii.

Primirea mesajelor text
Pentru a primi mesaje text de la sistemul dvs. trebuie să:
• Programaţi numerele de telefon la care doriţi să primiţi informările sub formă de text.
• Selectaţi care grupuri de evenimente (alarmă, armare/dezarmare, deranjament şi restaurare deranjament)
vor genera mesaje text.
• Selectaţi cărei partiţii îi este atribuit numărul de telefon.
Cum se configurează modulul GSM pentru a vă trimite mesaje text?
1 Apăsaţi tasta [ ] .
2 Introduceţi [CODUL MASTER].
3 Apăsaţi [ARM].
4 Utilizând tastele [S] / [SLEEP] şi [T] / [STAY] sau introducând cifrele de la [01] la [08], selectaţi unul dintre
cele opt numere de telefon pe care doriţi să le programaţi şi apăsaţi [ENTER].
5 Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi [ENTER].
6 Selectaţi care grup de evenimente va trimite un mesaj text către numărul de telefon configurat la pasul 5
(consultaţi opţiunile de apelare în caz de eveniment de mai jos).
7 Apăsaţi [ENTER].
8 Selectaţi care partiţie/i este/sunt atribuită/e acestui număr de telefon prin apăsarea tastelor [1], [2] sau a
ambelor.
9 Pentru a salva, apăsaţi [ENTER].
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Opţiuni de apelare în caz de eveniment
Opţiune
[1]
[2]
[3]
[4]

Evenimente care trimit un mesaj text
Orice alarmă (de exemplu, incendiu, efracţie etc.)
Armare si dezarmare
Orice deranjament (de exemplu, descărcare
acumulator)
Orice restaurare de deranjament (de exemplu,
acumulator restaurat)

Modele de mesaje text
Mesaj de alarmă

Mesaj de armare /
dezarmare

Mesaj de
deranjament

Mesaj de
restaurare

Trimitere de mesaje text pentru a arma/dezarma
Puteţi arma sau dezarma sistemul trimiţând un mesaj text (SMS) de la orice telefon mobil. Mesajul trebuie trimis
către numărul de telefon al modulului GSM, aşa cum se stabileşte de către furnizorul dvs. de telefonie mobilă
(consultaţi instalatorul dvs. pentru a obţine mai multe informaţii). Comenzile prin mesaj text au un format specific
ce urmează tiparul acesta:
C[COD UTILIZATOR].[ACŢIUNE].A[PARTIŢII].[NUMĂR DE TELEFON]
NOTĂ: Comenzile prin SMS trebuie introduse cu majuscule.
Exemplu:C1234.ARM.A1.5555551234
C1234.OFF.A1.5555551234
În exemplul de mai sus, codul de utilizator 1234 va arma sau dezarma partiţia 1, iar mesajul de confirmare va fi
trimis către următorul număr de telefon: (555) 555-1234.
Cod utilizator
Prima parte a mesajului text este codul de utilizator (acelaşi cod folosit în sistemul de alarmă). Trebuie să fie
precedat de litera C şi urmat de un punct.
Exemplu:C1234.
Acţiune
Este posibilă armarea sau dezarmarea sistemului. Comanda trebuie introdusă după codul de utilizator şi urmată
de un punct. Pentru a arma sistemul, introduceţi comanda ARM. Pentru a dezarma sistemul, introduceţi
comanda OFF.
Exemplu:C1234.ARM.
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Partiţie
Este posibilă armarea sau dezarmarea anumitor partiţii. Partiţiile trebuie precedate de litera A şi despărţite prin
virgule. Este posibil de asemenea controlul unei serii de partiţii prin introducerea termenului TO între partiţiile de
început şi de sfârşit ale acelei serii. Lista cu partiţii trebuie urmată de un punct.
Exemplu: C1234.ARM.A1.
C1234.ARM.A1TO2.
Număr de telefon
Acesta informează sistemul asupra numărului de telefon care trebuie notificat prin SMS pentru a confirma
modificarea de stare.
Exemplu:C1234.ARM.A1,3,5TO7.5555551234
Informaţii legate de IP
Este posibilă recepţionarea adresei IP a modulului GSM prin intermediul unui mesaj text. Modulul GSM va
trimite apoi un mesaj text către numărul de telefon specificat afişând adresa IP a modulului GSM. Un cod de
utilizator valabil trebuie introdus pentru a primi adresa IP. Adresa IP poate fi folosită pentru a configura softwareul de la distanţă. Consultaţi instalatorul dvs. pentru mai multe informaţii.
Exemplu:C1234.IP.5555551234

Număr de telefon modul GSM
Introduceţi numărul de telefon al modulului dvs. GSM aici (consultaţi furnizorul dvs. de telefonie mobilă)
__________________________________________

Comunicare prin telefon
(VDMP3 ghidat vocal)
Puteţi comunica cu sistemul dvs. de securitate prin intermediul telefonului folosind un accesoriu de sistem
denumit dispozitiv de apelare prin voce VDMP3 (vândut separat). VDMP3 este un modul care poate fi
programat să apeleze unul sau mai multe numere de telefon în eventualitatea unei alarme. De exemplu, atunci
când are loc o alarmă la magazinul dvs. în afara orelor de program, fiecare angajat poate primi o informare prin
telefon: (model de mesaj) “Aria 1 în stare de alarmă. Zona 3. Apăsaţi 1 pentru a dezarma sistemul...”
Puteţi de asemenea apela modulul VDMP3 de pe o linie externă, permiţând activarea sau dezactivarea
sistemului cât şi activarea de PGM-uri. VDMP3 transformă de fapt un telefon extern într-o tastatură. De
exemplu, trebuie să prelungiţi în mod neaşteptat o călătorie de afaceri şi, din motive de securitate, aţi dori să
aprindeţi luminile la birourile dvs.. Pur şi simplu utilizaţi telefonul dvs. pentru a aprinde şi a stinge luminile.
Consultaţi instalatorul dvs. pentru mai multe informaţii.

Instrucţiuni VDMP3
Cum se apelează modulul VDMP3?
Conectat la un robot telefonic:
1 Apelaţi de la o linie externă numărul de telefon la care este conectat modulul VDMP3.
2 Atunci când linia sună, închideţi telefonul.
3 Atunci când VDMP3 răspunde la apel, vi se solicită să introduceţi codul de utilizator.
4 Sunt oferite opţiunile de armare/dezarmare (1) şi control facilităţi (PGM-uri) (2).
Neconectat la un robot telefonic:
1 Apelaţi 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 introduceţi codul de utilizator.
3 Sunt oferite opţiunile de armare/dezarmare (1) şi control facilităţi (PGM-uri) (2).
Consultaţi pagina următoare pentru o schemă care detaliază modul de utilizare al VDMP3.
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Schemă de instrucţiuni VDMP3
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Caracteristici avansate ale sistemului
Ieşiri programabile (PGM-uri)

Sistemul dvs. poate include una sau mai multe ieşiri PGM. Atunci când un anumit eveniment sau condiţie are
loc în sistem, ieşirea PGM poate fi folosită pentru a reiniţializa detectoarele de fum, pentru a activa
comutatoarele de lumini de la domiciliul sau de la biroul dvs. sau pentru a deschide/închide uşile garajului şi
multe altele. Dacă acest lucru este programat de către instalatorul dvs., puteţi apăsa şi menţine apăsate tastele
[1] şi [2], [2] şi [3], [4] şi [5], [5] şi [6], [7] şi [8] sau [8] şi [9] pentru fiecare PGM aferent. Apăsaţi şi menţineţi
apăsat [CLEAR] + [ENTER] sau [ ] timp de trei secunde pentru a efectua o reiniţializare a detectoarelor de fum.
Aceste opţiuni trebuie să fie configurate de către instalatorul dvs..

Partiţionare

Sistemul dvs. este prevăzut cu o opţiune de partiţionare care poate împărţi sistemul dvs. de alarmă în două arii
distincte identificate drept Partiţia 1 şi Partiţia 2. Atunci când este efectuată partiţionarea, fiecare zonă, fiecare
cod de utilizator şi multe dintre caracteristicile sistemului dvs. pot fi atribuite fie Partiţiei 1, fie Partiţiei 2, fie
ambelor partiţii.
NOTĂ: Dacă sistemul nu este partiţionat, toate zonele, toate codurile de utilizator şi toate caracteristicile vor fi
recunoscute ca aparţinând Partiţiei 1. Partiţionarea nu este disponibilă atunci când se utilizează o tastatură
K636.

Taste pentru funcţii rapide

La cererea instalatorului dvs. sau a dispeceratului este posibil să trebuiască să efectuaţi una dintre următoarele
acţiuni. Pentru a accesa programarea de tip meniu, apăsaţi [ ] , iar apoi introduceţi [codul dvs. Master]. În
programarea de tip menu apăsaţi:

Raport de test
[MEM] + [2]
Dacă sistemul dvs. este monitorizat de către un dispecerat, această opţiune va trimite un cod de raport test
către staţia de monitorizare.

Apelare PC
[MEM] + [1]
Va iniţia un apel către staţia de monitorizare care foloseşte software-ul WinLoad.

Preluare apel de la PC
[MEM] + [1]
Va forţa sistemul dvs. de securitate să răspundă la un apel efectuat de către dispeceratul dvs. care foloseşte
software-ul WinLoad.

Anulare comunicare
[MEM] + [9]
Anulează toarte comunicările cu software-ul WinLoad în caz că au fost iniţiate.

Note de sistem
Descriere zonă
Acest sistem este partiţionat? Da l Nu l
Partiţia 1 = __________________________________________
Partiţia 2 = __________________________________________

Taste şi caracteristici speciale
l
l
l
l

[ARM] Armarea obişnuită cu o singură atingere (One-Touch) este activată
[STAY] Armarea Stay cu o singură atingere (One-Touch) este activată
[SLEEP] Armarea Sleep cu o singură atingere (One-Touch) este activată
[BYP] Programarea inhibărilor cu o singură atingere (One-Touch) este activată
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Alarme de panică

[1] şi [3] Poliţie sau_____________

Sonor

l

oprit

[4] şi [6] Aux. sau_______________l Sonor

l

oprit

l

[7] şi [9] Incendiu sau_______________ l Sonor

l

oprit

PGM-uri
PGM 1

______________ PGM 2

______________ PGM 3

______________ PGM 4

______________

PGM 5

______________ PGM 6

______________ PGM 7

______________ PGM 8

______________

PGM 9

______________ PGM 10 ______________ PGM 11 ______________ PGM 12 ______________

PGM 13 ______________ PGM 14 ______________ PGM 15 ______________ PGM 16 ______________

PGM Taste utilitare

[1] şi [2]: _____________________________
[4] şi [5]: _____________________________
[7] şi [8]: _____________________________
[CLEAR] + [ENTER] = Reiniţializare detectoare de fum

[2] şi [3]: ___________________________
[5] şi [6]: _____________________________
[8] şi [9]: _____________________________

Temporizatoare sistem

Intraţi şi ieşiţi din incinta dvs. prin uşile desemnate.
Întârziere la ieşire 1 (Partiţia 1): _______sec. = timp pentru a ieşi din incintă
Întârziere la ieşire 2 (Partiţia 2): _______sec. = timp pentru a ieşi din incintă
Întârziere la intrare 1 = _______sec. = timp pentru a dezarma înainte de alarmă; intraţi prin zona #___________
Întârziere la intrare 2 = _______sec. = timp pentru a dezarma înainte de alarmă; intraţi prin zona #___________
Alarma va activa sirena sau soneria timp de ______ min.

Număr de telefon modul GSM
Introduceţi numărul de telefon al modulului dvs. GSM aici (consultaţi furnizorul dvs. de telefonie mobilă)
__________________________________________

Alte informaţii

Instalat de:_______________________________________________________
Data: ________________________________
Service efectuat de:_______________________________________________________
Telefon: ____________________________
Monitorizat de:______________________________________________________
Telefon: ____________________________
Numărul dvs. de cont: _______________________________________________
Locaţie transformator alarmă:___________________________________________
Pe circuit #:____________________________
Locaţia conexiunilor telefonice:____________________________________

Magellan / Spectra SP
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Programare rapidă
Meniuri Master rapide
Utilizator
Pas
1

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]

2
3
4
5

[NUMĂR UTILIZATOR]
[COD]
[CONFIRMAŢI CODUL]
[ENTER]

6

[1] şi/sau [2] + [ENTER]

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent. LED/tasta aprins/ă = utilizator programat.
[CODUL MASTER DE PARTIŢIE] poate fi de asemenea folosit.
2 cifre: de la 01 la 32.
Introduceţi un cod din 4 sau din 6 cifre.
Introduceţi din nou codul din 4 sau din 6 cifre.
Apăsaţi [ENTER]. Trece la următorul utilizator disponibil sau, dacă există
partiţionare, treceţi la pasul 6.
Atribuiţi utilizatorului una sau ambele partiţii şi apăsaţi [ENTER]. În mod
implicit, utilizatorilor le este atribuită partiţia 1. Se trece la următorul utilizator disponibil.

Întârzieri
Pas
1
2
3

4

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[TBL]
[1] = Introducere întârziere
intrare 1 (sec.)
[2] = Introducere întârziere
intrare 2 (sec.)
[3] = Întârziere la ieşire (sec.)
[4] = Întrerupere sonerie
(min.)
DE LA [000] la [255]

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.
Implicit = 045 sec.
Implicit = 045 sec.
Implicit = 060 sec.
Implicit = 004 min.
___/___/___ Introduceţi o valoare între 000 şi 255

Ora şi data
Pas
1
2
3
4

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[TBL]
[5]
[ORĂ:MINUTE]

5

[AAAA/LL/ZZ]

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.

Introduceţi ora folosind formatul cu 24 de ore (de exemplu, 18:00 pentru
6:00 pm).
Introduceţi data.

Comunicaţi cu WinLoad / telefon GSM
Pas
1
2
3
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Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[MEM]
[1] = Începere comunicare
[2] = Raport de test
[9] = Anulare comunicare

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.

Ghid de utilizare

Opţiuni de sistem
Pas
1
2
3

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[BYP]
[4] = Armare obişnuită
[5] = Armare Sleep
[6] = Armare Stay

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.
Comutaţi pentru a face soneria să emită semnale sonore la armarea/
dezarmarea prin tastatură.

Atribuirea către centrală a unei tastaturi la distanţă portabile bidirecţionale REM3
Pas
1

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]

2
3
4
5

[NUMĂR UTILIZATOR]
[COD]
[CONFIRMAŢI CODUL]
[ÎNVĂŢARE TELECOMANDĂ]

6

[1] şi/sau [2] + [ENTER]

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.
LED/tastă aprins/ă = utilizator programat.
[CODUL MASTER DE PARTIŢIE] poate fi de asemenea folosit.
2 cifre: de la 01 la 32
Introduceţi un cod din 4 sau din 6 cifre.
Introduceţi din nou codul din 4 sau din 6 cifre.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de informaţii ([i]) de pe telecomanda
desemnată.
Atribuiţi utilizatorului una sau ambele partiţii şi apăsaţi [ENTER]. În mod
implicit, utilizatorilor le este atribuită partiţia 1. Se trece la următorul utilizator disponibil.

Comunicator
Pas
1
2
3

4

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[MEM]
[3] = # Telefon personal 1
[4] = # Telefon personal 2
[5] = # Telefon personal 3
[6] = # Telefon personal 4
[7] = # Telefon personal 5
[8] = # Pager
[# TELEFON] + [ENTER]

5

[MESAJ] + [ENTER]

Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.

Introduceţi numărul de telefon (până la 32 de cifre) şi apăsaţi [ENTER]. Se
trece la următorul număr de telefon sau treceţi la pasul 5 în cazul în care
[8] = Număr pager a fost selectat.
Pasul 5 exclusiv pentru # Pager. Introduceţi mesajul către pager şi apăsaţi
[ENTER].

Raport de test
Pas
1
2
3

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[MEM]
[2]
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Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.
Apăsaţi tasta [MEM]
Trimiteţi un raport test către staţia de monitorizare.
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Auto-armare
Pas
1
2
3
4
5

Acţiune
Detalii
Tasta [ ] va ilumina intermitent.
[ ] + [COD MASTER]
[BYP]
[1] = Auto-armare (partiţia 1)
[2] = Auto-armare (partiţia 2)
[ORĂ:MINUTE]
Introduceţi ora folosind formatul cu 24 de ore (de exemplu, 18:00 pentru
6:00 pm).
[1] = Armare obişnuită
[2] = Armare Sleep
[3] = Armare Stay

Ştergere telecomandă pierdută
Pas
1
2
3
4
5

Acţiune
[ ] + [COD MASTER]
[BYP]
[3]
[ALL REMOTES] (TOATE TELECOMENZILE) + [ENTER]
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
[SLEEP] (3 secunde)

Detalii

Apăsaţi un buton de pe toate telecomenzile. Apăsaţi [ENTER]
Apăsaţi şi menţineţi apăsat [SLEEP] pentru a şterge toate telecomenzile
pierdute.
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