Centrale PC585/PC1565-2P/PC5010/PC5020 (Power832/864)

SKRÓCONY SPIS KOMEND
Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w
).
sytuacjach alarmowych i zagrożenia (Instrukcja obsługi). Przyciski, które należy nacisnąć oznaczono symbolami (np.
Uruchomienie pewnych funkcji będzie wymagało znajomości Kodu Głównego Systemu. Niektóre funkcje posiadają
oddzielne zestawy poleceń. Należy sprawdzić rodzaje zastosowanych klawiatur. Opisano także przyciski i lampki
poszczególnych klawiatur.
Poniżej przedstawiono wykaz podstawowych funkcji w systemie wraz z podaniem przycisków dla uruchomienia tych
funkcji.
UWAGA!

Pewne funkcje mogą być niedostępne w systemie. Skontaktuj się ze swoim instalatorem dla uzyskania
szczegółowych informacji.

Funkcja
Włączenie systemu zwykłe ..................

Przyciski
[kod użytkownika] i wyjście z obiektu wyznaczonymi drzwiami
lub przycisk Away, jeśli zaprogramowany
Włączenie systemu nocne .................... [kod użytkownika] bez wyjścia z obiektu lub przycisk Stay, jeśli zaprogramowany
Włączenie obwodowe bez
Opóźnienia na Wejście .........................
Szybkie włączenie ................................

[kod użytkownika].
gdy system w gotowości.

Uruchomienie alarmu pożarowego .........

(przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)

Uruchomienie alarmu pomocy ................

(przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)

Uruchomienie alarmu paniki

(przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy)

...............

Wyciszenie alarmu pożarowego .........

[kod użytkownika],

Wyciszenie alarmu włamaniowego .....

[kod użytkownika],

Przeglądanie pamięci alarmów ..............
Przeglądanie rejestru zdarzeń ................

6 [Kod Główny]

(tylko klawiatura LCD5500Z)

Przeglądanie uszkodzeń .........................

Blokowanie linii:......................................
Reset czujek dymu ................................

[dwucyfrowy numer(y) linii], naciśnij [#] aby wyjść
lub przycisk Reset, jeśli zaprogramowany

Reaktywacja zablokowanych linii ........

lub przycisk Away, jeśli zaprogramowany

Szybkie wyjście ....................................

w dozorze lub przycisk Exit, jeśli zaprogramowany

Testowanie systemu .............................. .

[Kod Główny]

Ustawianie czasu i daty .........................

[Kod Główny]

Wywołanie krótkiego dźwięku (gongu)
przy naruszaniu określonych linii ..........
Chwilowe przypisanie klawiatury do
innego Podsystemu

, aby wł/wył opcję lub przycisk Chime, jeśli zaprogramowany
[#] przez 3 sekundy i [x] numer Podsystemu
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KLAWIATURY SYSTEMOWE
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5

Wyświetlacze (klawiatury LCD)

Wskaźnik LCD (klawiatura LCD5501Z ikonowa)
Stan systemu pokazywany jest w postaci symboli – ikon
oraz liczb na wskaźniku LCD. Opis symboli poniżej.

Przyciski strzałek (tylko klawiatury LCD5500Z)

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się symbole [<][ >] ,oznacza
to, że dostępne są dodatkowe informacje, które można
przejrzeć posługując się przyciskami strzałek.

6

Przyciski alarmowe (wszystkie klawiatury)

Aby wywołać alarm Pożarowy, Paniki lub Wezwania
pomocy należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2
sekundy podwójne przyciski.
Pożar
Wezwanie pomocy
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (klawiatura LCD5500Z)
Stan systemu pokazywany jest w postaci komunikatów
słownych i liczbowych, wyświetlanych na wyświetlaczu
LCD o dwóch liniach po 16 znaków.

2

Lampki stanu systemu (wszystkie klawiatury)

Lampka GOTOWOŚĆ
Jeśli świeci się lampka GOTOWOŚĆ to system jest
przygotowany do włączenia w dozór.
Lampka DOZÓR
Jeśli świeci się lampka DOZÓR to system jest włączony w
dozór.

!

Panika
UWAGA! Należy upewnić się, że instalator
zaprogramował działanie przycisków alarmowych.

7

Lampki linii (klawiatury PC55XXZ)

System używa lampek linii dla wskazania alarmów, usterek
linii, alarmów w pamięci i pomocy w programowaniu.

8

Wskaźniki dodatkowe (klawiatury PC55XXZ)

Lampka USTERKA
Jeśli świeci się lampka USTERKA to w systemie wystąpiła
jedna lub więcej usterek.

Pamięć (Memory)
Przy wyłączaniu systemu z dozoru zaświeci się lampka
Pamięć, jeśli w czasie, gdy system był włączony, wystąpił
alarm.

3

Blokada (Bypass)
Jeśli świeci się lampka blokady, oznacza to że w systemie są
zablokowane linie.

Przyciski (wszystkie klawiatury)

Aby wybrać odpowiednią funkcję przyciśnij [ ] i cyfrę
odpowiadającą danej funkcji. Naciśnięcie [#] umożliwia
opuszczemie menu funkcji. Wprowadź cyfry kodu aby
włączyć lub wyłączyć system z dozoru.

4

Przyciski funkcyjne (wszystkie klawiatury)

Każda klawiatura posiada pięć przycisków funkcyjnych
pozwalających na szybkie uruchomienie najczęściej
używanych funkcji: Włączenie obwodowe – domowe
(Stay), Włączenie zwykłe (Away), Gong (Chime), Reset
czujek dymu (Reset), Szybkie wyjście (Exit). Funkcje te
uaktywniane są po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
przez dwie sekundy.
Instalator uaktywnia działanie przycisków funkcyjnych,
może także zaprogramować przyciski aby realizowały inne
funkcje.

Pożar (Fire)
Świecenie się lampki Pożar oznacza wystąpienie w systemie
alarmu pożarowego.
Programowanie (Program)
Wskaźnik Program będzie migał podczas programowania
kodów dostępu lub wykonywania innych funkcji
programowania. Jeśli programowanie wykonywane jest na
innej klawiaturze, wskaźnik Program będzie świecił stale
wskazując, że system jest zajęty.
UWAGA!

System powinien być testowany regularnie, a
w przypadku wątpliwości należy kontaktować
się z instalatorem.
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PRZYCISKI ALARMOWE KLAWIATUR
Przycisk

Przeznaczenie

Alarm cichy

Alarm głośny

Nie używane

Alarm paniki
Wezwanie pomocy
Alarm pożarowy

CZASY SYSTEMOWE
Mam ...... sekund na opuszczenie pomieszczeń /czas na wyjście/
Opóźnienie wejściowe 1
wynosi ...... sekund i jest związane z ....................................................................
Opóźnienie wejściowe 2
wynosi ...... sekund i jest związane z ...............................................................
Czas sygnalizacji akustycznej alarmu wynosi ...... minut
PRZYCISKI FUNKCYJNE
Klawisz

Przeznaczenie

STAY
AWAY
CHIME
RESET
EXIT

INFORMACJE DODATKOWE
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Czynny / Nieczynny

