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Valdymo klavišai 
N. Mygtukas Aprašymas 

7

 

Paveikslas1a. Centralė

LED Indikacija

N.  Indikacija  Aprašymas
MAITINIMO  ŠALTINIS  (žalia):  rodo,  kad  sistema  teisingai  prijungta  prie 
maitinimo  lizdo.

SAUGOMA (raudona): šviečia, kai sistema yra priduota. DURŲ

 VARPELIS (žalia): šviečia, kai durų varpelis įjungtas. 

GEDIMAS (oranžinis): užsidega, kai sistemoje yra gedimas 
 

Valdymo klavišai 

TOLESNIS: skirtas įeiti į menių arba naviguoti per tam tikrus meniu punktus. 

ATGAL: Gryšti atgal į menių buvusį punktą.

Gerai: Įeiname į menių punktą arba patvirtiname pasirinkimą

N. Mygtukas       Aprašymas
PASIŠALINĘS: Sistemos pridavimas „Pasišalinęs“ režimu

NAMUOSE: Sistemos pridavimas su klaviatūra „Namuose“ režimu

BE ĮŠĖJIMO LAIKO: Sistemos pridavimas „Be įšėjimo laiko“ (Visas arba Dalinis) 

IŠJUNGIMAS: Apsaugos išjungimas ir sirėnos nutildymas

SRITIS: Srities pasirinkimas 

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

WP8010 Centralė 
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WP8030 Centralė 

Valdymo klavišai 
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Paveikslas1b. WP8030 Centralė

LED Indikacija 
N. Indikacija        Aprašymas 

2 MAITINIMO  ŠALTINIS  (žalia):  rodo,  kad  sistema  teisingai  prijungta  prie 
maitinimo  lizdo.

SAUGOMA (raudona): šviečia, kai sistema yra priduota. 

DURŲ  VARPELIS (žalia): šviečia, kai durų varpelis įjungtas.  

GEDIMAS (oranžinis): užsidega, kai sistemoje yra gedimas 

N. Mygtukas         Aprašymas
Varpelio Į/Išjungimas 15

TOLESNIS: skirtas įeiti į menių arba naviguoti per tam tikrus meniu punktus.

ATGAL: Gryšti atgal į menių buvusį punktą. 

Gerai: Įeiname į menių punktą arba patvirtiname pasirinkimą

N.          Mygtukas         Aprašymas 

7

Valdymo klavišai 

Įvykių sąrašas 

Pavojus (paspauskite 2 sekundes)

Gaisras (paspauskite 2 sekundes) 

Jei norite įjungti paniką, vienu metu paspauskite abu mygtukus. 



INTRODUZIONE 
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NAMUOSE: Sistemos pridavimas su klaviatūra „Namuose“ režimu 

BE ĮŠĖJIMO LAIKO: Sistemos pridavimas „Be įšėjimo laiko“ (Visas arba Dalinis) 

IŠJUNGIMAS: Apsaugos išjungimas ir sirėnos nutildymas 

SRITIS: Srities pasirinkimas 

Valdymo klavišai 

Valdymo klavišai 

N. Mygtukas          Aprašymas
PASIŠALINĘS: Sistemos pridavimas „Pasišalinęs“ režimu 

N.    Mygtukas          Aprašymas 

Durų  Skambutis  Į/Išjungti      

15 Įvykių sąrašas 

Pavojus (paspauskite 2 sekundes)

Gaisras (paspauskite 2 sekundes)  

Jei norite įjungti paniką, vienu metu paspauskite abu mygtukus.

PGM Valdymas 

Išjungti PGM 

Įjungti PGM     

23 Garsumo didinimas* 

Garsumo sumažinimas* 

Pranešimas * 

  Žinutė *

  Nutildyti garsiakalbį * / **  

*  Funkcijos gali nebūti aktyvios visose versijose WP8030. 
** Garsiakalbio nutildymas yra aktyvus, tik jei funkcija "OPT MSG VOCAL" yra įjungta.

Centralės serijos WP8010 / WP8030 turi integruotą didelės galios sireną.  
Didžiausią sirenos veikimo laiką gali sukonfigūruoja montuotojas. 
Sirena veikia, kai suveikia vagystės zona arba 24 valandų zona kai signalizacija priduota.

Integruota sirena 



 

 

Signalo
 tipas 

Grafinis signalo pateikimas Signalo garso apibūdinimas

Vagystė / 24 
zona / Panika

––––––––––––––––––––––––––––––– Nepertraukiamai 

Gaisras – – –    – – –     – – –     – – –......... įjungta-įjungta - įjungta - pauzė - įjungta
 Testas*             –– (išorinė ir vidinė sirena)    Įjungta 2 sekundes (vieną kartą)

* Ne visuose modeliuose

Garsiniai bendri signalai 
garsai, kurie bus girdimi naudojant valdymo skydelį, yra šie: 

Garsas       Apibrėžimas

  Vienkartinis signalas, išduodamas kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas klavišas 

Dvigubas tonas, nurodantis automatinį grįžimą į įprastą darbo režimą (laikas). 

Trys tonai, kurie rodo kad buvo neišsaugotas nustatymas

♫☺       Tonas (- - - ---), kuris rodo, kad operacija buvo atlikta teisingai. 

 ♫�           Tonas (- - - –––), kuris rodo netinkamą ar neišsaugota veiksmą.

LCD Rodymas 
Ekraną sudaro, 16 simbolių vienos linijos apšviestas LCD ekranas. Naudojamas peržiūrėti: sistemos būklę, 
įvykius, laiką ir datą, programavimo nurodymus ir įvykių žurnalo failus (nurodant kiekvieno įvykio datą ir 
laiką). Paprastai rodomas laikas ir sistemos būsena, pvz .: 

READY HH:MM   

    
MEMORY READY 

   (pakaitomis su)

Paslėptas režimas 
Kartais saugumo sumetimais prašoma paslėpti būsenos indikaciją (LED ir LCD ekraną) iš galimų įsibrovėlių. Jei 
įjungiamas nustatymas, jei mygtuku nepaspaudžiamas ilgiau nei 30 sekundžių, ekrane pasirodys eilutė "WP8010
 / WP8030", o šviesos diodai nebešvies. Paspaudus bet kurį klavišą grįšite į įprastą būsenos ekraną. Paspaudus
 gaisro arba panikos mygtukus taip pat suaktyvinsite atitinkamus signalus. Jei sukonfigūruota montuotojo, kad 
būtų užtikrintas didesnis saugumas, sistema paprašys įvesti vartotojo kodą prieš grįždami į įprastą ekraną. Gali 
sukonfigūruoti sistemą taip, kad jei mygtukas nespadžiamas daugiau nei 30 sekundžių, ekrane pasirodys data ir 
laikas.



 

 

 Sistemos WP8010/WP8030 naudojimas

 

Pagrindinės įjungimo ir išjungimo procedūros 
Pasirengimas įjungimui 

Jei bent viena zona (pažeista) lieka atvira, ekrane rodoma: 

NOT  READY   
HH:MM 

Rodo, kad sistema nėra paruošta įjungimui. Viena ar daugiau zonų yra pažeistos. Taip 
pat gali reikšti, kad yra zonos gedimas, trukdžiai ir pan., Priklausomai nuo sistemos 
konfigūracijos.

Prieš įjungiant, įsitikinkite, kad rodomas tekstas "READY".

READY HH:MM Parodo, kad visos zonos yra nesuveikusios ir sistema gali būti įjungta.

Norėdami patikrinti atviras zonas paspauskite.              Bus parodyta pirma atvira zona ir detektoriaus 
aprašymas. Norėdami uždaryti atvira zoną, raskite suveikusi detektorių ir atstatykite jį (uždarykite duris arba 
langą). Kiekvienas mygtuko               paspaudimas parodys dar vieną atvirą zoną. Rekomenduojama uždaryti 
atviras zonas, tada sistemą gryš į "READY" būseną. Kilus sunkumams, kreipkitės į montuotoją.
Pastaba: norėdami išeiti iš kiekvieno lygio ir grįžti į ekrano "READY" etapą, paspauskite. 

Jei sistema yra parengta ir (arba) pridavimas su atvira zoną yra įjungtas, atlikite tokius veiksmus. 
Jei sistema nėra parengta ir pridavimas neleidžiamas, patikrinkite, ar nėra atviros zonos , ir uždarykite jas.
Jei vartotojas pakeitė sistemos būseną, perjungdamas iš aukšto apsaugos režimo į žemesnį apsaugos režimą, 
pavyzdžiui, perjungdamas nuo PASILIKUS į NESAUGOMA arba iš PASILIKUS į DALINIS, jums bus paprašyta įvesti 
vartotojo kodą, todėl negslimas greitas perjungimas. 

↓   (Exit delay)   ↓ 

 EXIT NOW 
Palikite patalpas priduodami išvykus  ARBA 
Pasiliekant kai liekate viduje.

 DALINIS/VISAS

Įšvesties indikatorius lieka įjungtas, kai sistema yra priduota.

MYGTUKAI RODOMA EKRANE  

 Jei greitas įjungimas yra išjungtas     INSERT CODE  _ _ _ _ 
  

ĮJUNGIMAS  
VISAS/DALINIS 

Pilnas / Dalinis apsaugos įjungimas



 

 

 

 

 

 

Centralės išėjimas 
Tarkime centralė yra priduota. Kai suveikia "Delay" zona, ji pradeda skleisti garsą, įspėjantį išjungti sistemą, 
kol pasibaigs laikas.
Išjungus sistemą, ekrane gali būti rodoma informacija kad centralė buvo suveikusi. Jeigu rodo ekrane 
"MEMORY" būsena galima pažiurėti kokie buvo suveikimai. MEMORY pranešimas išnyks po sistemos 
pakartotinio Pridavimo ir Išjungimo. Norėdami išjungti sistemą, atlikite tokius veiksmus:

  Įjungimo indikatorius išnyksta, kai sistema išjungiama. Sistemos išjungimas taip pat nutildo sirenos garsą.

Jei naudotojas yra priverstas užpuoliko atjungti sistemą, jis turi įvesti apribojimo kodą (2580, numatytas 
pagal nutylėjima) arba kitą montuotojo pakeista kodą. Sistema bus išjungta įprastu režimu, tačiau jis perduos
 užpuolimą į pultą.

Užpuolimas

Srities Pasirinkimas 1 

Prieš bandydami atlikti veiksmus tam tikroje vietovėje, būtina laikytis šių nurodymų, leidžiančių vartotojui 
pasirinkti norimą (-as) zoną (-as), naudojant atskirą kodą ar artimumo raktą:

SELEKT PARTITIONS 

 
Įveskite srities

 kuriai nesate priskirti.Išgirsite klaidinga 
signalą ir nepateksite į sritį.

Individualios padalijimo sritys gali būti pasiekiamos, įvedant atskirą kodą arba pasirenkant sritį. Įrenginio 
meniu neįmanoma pasiekti, jei viena ar daugiau sričių yra priduotos Namuose arba Išvykęs režimu. 

Specialios Pridavimo ir Išjungimo operacijos. 
Be pagrindinio įvesties režimo, WP8010 / WP8030 yra daug pažangių apsaugos funkcijų:

Nebūtina išjungti sistemos: tiesiog paspauskite:  Atsakymas  bus  toks  pat,  kaip  būtumėte 
išjunge ir vėl pridavę apsaugą. Palikite patalpas prieš pasibaigiant išėjimo laikui.

Perjungti  iš  "Namuose"  į  "Išvykes" rėžimą

Perjungti  iš  "Išvykes"  į "Namuose"  rėžimą
.  Ši  operacija  sumažina  saugumo  lygį,  todėl 

WP8010 / WP8030 sistema paprašys įvesti  pagrindinį vartotojo kodą arba įprastą vartotojo kodą, kad įsitikinti, 
jog vartotojas yra galintis tai atlikti.

Nebūtina išjungti sistemos: tiesiog paspauskite

MYGTUKAI RODOMA EKRANE Pastaba: jei bandysite pasirinkti sritį,

MYGTUKAI RODOMA EKRANE   
INSERT  CODE  _  _  _  _ 

SRITIS  1   
numerį # (1 - 3) 

[Įveskite kodą] Kodas
 READY HH:MM

įeikite į patalpas

 PARTIAL ARM HH:MM 

 Įvesties 
indikatorius mirksi, kai sistema yra įjungiama.

Įvesties indikatorius mirksi, kai sistema yra įjungta.

MYGTUKAI RODOMA EKRANE
 INSERT  CODE   _ 

_ _ _ 

 
 ↓ (Exit delay) ↓ 

[Įveskite kodą] Kodas
PARTIAL ACTIVATION



   

Pilnas / Dalinis apsaugos įjungimas be laiko skaičiavimo
Išėjimo uždelsimo metu paspaudus mygtuką,                       sistema bus įjungta greituoju režimu, ty be jokių 
uždelsimų. Bet koks aptikimas zonoje tuoj pat suaktyvins pavojaus signalą.

 INSERT  CODE   _ 
_ _ _ 

Kodas 

Full ACTIVATION 

 Instant arm

   (pakaitomis su) 

   EXIT NOW 
Palikite patalpas          ↓ (Išėjimo laikas) ↓  

 ARM

 Įjungimo  indikatorius įsižiebia, kai sistema yra įjungta.

MYGTUKAI RODOMA EKRANE



 

  
 

 

 VOLUME+    (max) VOLUME–     

     
 VOLUME+     VOLUME–    

 VOLUME+      VOLUME–   

 (max) VOLUME+       VOLUME–  

                                                                    

Varpelį Įjungti/Išjungti 
Galite išjungti arba įjungti zonų varpeli paspausdami mygtuką,                 pakartotinai, kaip parodyta žemiau:

                       CHIME ON
 

 
CHIME OFF

↓  

Garsumo reguliavimas

READY HH:MM "BELL" 

    indikacija nuolat dega, kai įjungiam varpelio funkcija.

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip padidinti arba sumažinti garsų intensyvumą paspausdami mygtuką
 <1> arba mygtuką <4> (darant prielaidą, kad jūs pradedate nuo mažiausio / didžiausio garsumo).

MYGTUKAI RODOMA  EKRANE  

MYGTUKAI RODOMA  EKRANE  MYGTUKAI RODOMA  EKRANE 



  Meniu ir funkcijos
Šiame skyriuje aprašomos vartotojui skirtos programavimo funkcijos sistemai WP8010 / WP8030, kad 
pritaikytu sistemąsavo poreikiams. 
Suskirstytas į tris skyrius:
A dalis. Bendras naudotojo programavimo parinkčių aprašymas. 
B dalis - "Vartotojo" meniu naudojimo vadovas ir programavimo parinktys.
C dalis - Galimybių taikymo vadovas.

A Vartotojo nustatymai 
Montuotojas pateikia signalizacijos sistemą, parengtą naudoti, tačiau gali prireikti papildomų nustatymų. Prog. 
Meniu vartotojas turi nustatymų, leidžiančių pritaikyti sistemą pagal savo poreikius ir, jei reikia, ją atnaujinti.

Žemiau yra "Prog" meniu parinkčių sąrašas. vartotojas. B.1 skirsnyje bus pateiktas išsamesnis sąrašas. C.1-4.1
 skirsniuose pateikiamos išsamios instrukcijos dėl parametrų, susijusių su parinktimis nuo 1 iki 14.

1. Zonų išskyrimo schemos nustatymas (*)  
2. Patikrinkite zonos išskyrimo schemą (*) 
3. Prieiga prie zonos išskyrimo schemos (*) 
4.Vartotojų kodų programavimas (**) 
5. Pridėti / šalinti korteles(**) 
6. Pridėti / ištrinti "keychain" nuotolinius įrenginius (**) 
7. Nustatyti laiką ir laiko formatą (**) 
8. Datos ir datos formato nustatymas (**) 
9. Automatinio įterpimo įjungimas / išjungimas (**) 
10. Nustatyti automatinio pridavimo laiką (**) 
11. Privačių telefonų numerių programavimas (**) 
12. Įjungti / išjungti pyptelėjimą (**) 
13. PGM programavimas (**) 

*Šie meniu variantai yra prieinami tik tuo atveju, jei montuotojas įjungė sritčių parinktį.
**Šios parinktys gali konfigūruoti tik pagrindinis vartotojas. 



 
 

2. 
 

   

  
 3. 

 

4. 
 

  

5. 
 

 

 

 

 

READY 00:00 

ENTER CODE: � Ekrane bus paprašyta, įvesti vartotojo kodą.

Paspausti  

A. Pasiekite PROG. VARTOTOJO meniu.  

1. 

USER SETTINGS 

Įsitikinkite, kad sistema išjungta, tada pakartotinai paspauskite mygtuką, 
                             kol ekrane pasirodys indikatorius [USER SETTINGS]. 

 

 

B. Pasirinkite nustatymo menių 

Spustelėkite               arba,                 kol ekrane pasirodys norimas 
menių punktas, pvz., "TIME & FORMAT".

Kodas             iveskite kodą  

Ekrane pasirodys pirmas nustatymo meniu USER CODES.   USER CODES 

Kai ekrane rodoma pageidaujama menių punką, paspauskite mygtuką,           
                 kad galėtumėte pasiekti programavimo menių.

Tęskite  nustatymo  parinktį 
 

 

C. Menių pasirinkimai Vartotojo Prog. 

Spustelėkite                kol ekrane pasirodys norimas menių punktas, tada paspauskite.
 

Ši funkcija leidžia jums išjungti zoną, pvz., Išjungti suveikinėjančia ar suveikusią 
zoną kuri bus neapsaugota ("pažeidžiama") arba panaikinti zonos išjungimą. 

SET ZONE BYPASS 

RIVIEW BYPASS 

RECALL BYPASS 

USER CODES 

arba

USER CODES 

 

Šis menių punktas leidžia greitai patikrinti kurios zonos buvo išjungtos.

Šis menių punktas leidžia  peržiūrėti  kurios  zonos  buvo  paskutinį  kartą  
išjungtos  ir pakartotinai jas išjungti.

Ši funkcija leidžia programuoti pagrindinio vartotojo prieigos kodą ir septynis kitų 
vartotojų kodus. 

TIME & FORMAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMITY TAGS 

KEYFOBS 

TIME & FORMAT 

DATE & FORMAT 

AUTO-ARM TIME 

AUTO-ARM ENABLE 

PRIVATE REPORT 

SQUAWK 

SCHEDULER 

VOLUME CONTROL 

Ši funkcija leidžia pridėti naujas korteles arba ištrinti prarastas.

Ši funkcija leidžia jums pridėti nešiojamus pultelius arba ištrinti prarastus. 

Ši funkcija leidžia nustatyti laiką ir laiko formatą. 

Ši funkcija leidžia nustatyti datą ir datos formatą.

Ši funkcija leidžia jums įjungti arba išjungti automatinį  centralės pridavimą

Ši funkcija leidžia jums nustatyti automatinio pridavimo laiką, jei ši funkcija 
yra aktyvuota (žr. Skyrių apie automatinio pridavimo įjungimą). 

Ši funkcija leidžia įjungti arba išjungti varpelio funkcija. 

Ši funkcija leidžia įjungti arba išjungti garso parinktį, pavyzdžiui, nustatyti, ar 
naudojamas integruotas garsiakalbis. 

Išeinam iš "USER SETTINGS" ir grįžta į pagrindinį meniu.<OK> 

 

Ši funkcija leidžia jums programuoti privačius telefono numerius, į kuriuos turėtų 
būti siunčiami perspėjimai ir kiti pranešimai. 

Ši funkcija leidžia nustatyti PGM išėjimų junginėjimo grafiką, suaktyvinimo 
pradžios ir pabaigos laiką. 


