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VISOS APSAUGOS ĮJUNGIMAS (FULL ARMING) 

Apsauga yra visa įjungta, kai visos zonos yra saugomos (ne 
atjungtos). 

1. Įsitikinkite, kad patalpos yra tuščios ir nėra atvirų 
zonų. „“ indikatorius turi pastoviai šviesti prieš 
įjungiant apsaugą 

2. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

3. Spauskite . Pasigirs atgalinio laiko 
skaičiavimo tonas 

4. Išeikite iš patalpų. Kai apsauga įsijungs, išėjimo 
tonas nutils. 

DALIES APSAUGOS ĮJUNGIMAS (PART ARM) 

1. Įsitikinkite, kad patalpos yra tuščios ir nėra atvirų 
zonų. „“ indikatorius turi pastoviai šviesti prieš 
įjungiant apsaugą 

2. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

3. Paspauskite  
4. Mygtukais [1]-[3] pasirinkite reikiamą sričių 

grupę 

5. Spauskite , norėdami įjungti apsaugą 

normaliu režimu, arba , norėdami įjungti 
tyliai. Pasigirs atgalinio laiko skaičiavimo tonas 

6. Išeikite iš patalpų. Kai apsauga įsijungs, išėjimo 
tonas nutils. 

ATSKIRŲ SRIČIŲ APSAUGOS ĮJUNGIMAS 
(INDIVIDUAL AREAS ARM) 

1. Įsitikinkite, kad patalpos yra tuščios ir nėra atvirų 
zonų. „“ indikatorius turi pastoviai šviesti prieš 
įjungiant apsaugą 

2. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

3. Paspauskite  
4. Mygtukais [1]-[8] pasirinkite reikiamą sritį 

5. Spauskite  arba , norėdami įjungti 
visą apsaugą 

Arba 

5. Spauskite  [1], [2] ar [3], po to  arba 

, norėdami įjungti dalinę apsaugą. Pasigirs 
atgalinio laiko skaičiavimo tonas (arba tylus 

įjungimas, jei buvo nuspausta ) 
6. Išeikite iš patalpų. Kai apsauga įsijungs, išėjimo 

tonas nutils. 

APSAUGOS IŠJUNGIMAS  ĮEINANT Į PATALPAS 

1. Įeikite į patalpas per priskirtą įėjimą 
Pasigirs įėjimo tonas (prasidės įėjimo laiko skaičiavimas) 

2. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

APSAUGOS IŠJUNGIMAS  BE ĮĖJIMO  

1. Įveskite teisingą vartotojo kodą 

2. Spauskite . 

IŠĖJIMO IŠ PATALPŲ REŽIMO ATŠAUKIMAS  

Kai yra paleistas išėjimo režimas jūs turėtumėte 
nedelsiant palikti patalpas. Jei dėl kažkokių priežasčių 
nusprendžiate neišeiti, tai išėjimo režimas privalo būti 
atšauktas: 

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

2. Spauskite . Išėjimo tonas nutils. 

APSAUGOS ĮJUNGIMO KLAIDOS 
PANAIKINIMAS 

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį. Išorinės ir 
vidinės sirenos nutils, išorinė blykstė mirksės. 
Ekrane bus parodytas zonos, sukėlusios apsaugos 
įjungimo klaidą, numeris 

2. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį ir 

paspauskite .  

ALIARMO IŠJUNGIMAS  

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį. Išoriniai ir 
vidiniai garsiakalbiai nutils, ekrane bus parodytas 
zonos, sukėlusios aliarmą, numeris. Perstatykite 
sistemą, kad būtų toliau tęsiamas normalus 
darbo režimas. 

SISTEMOS ALIARMŲ IR ĮSPĖJIMŲ 
VAIZDAVIMAS 

Nutildžius aliarmą, pultelis rodys zonos numerį. Jei buvo 
pažeistos kelios zonos, ekranas rodys jas paeiliui. 
Peržiūrėjus aliarmo įrašus, sistema gali būti perstatyta. 
Sistemos įspėjimai (System alerts): 
Jei sistema užfiksavo klaidą arba nebuvo perstatyta po 
paskutinio aliarmo, tai ekrane bus matoma:  
„SYSTEM ALERTS“. 
Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 
Bus parodyti visi aliarmai ar klaidos. Jei buvo sukeltos 
kelios klaidos ar aliarmai, ekranas rodys juos paeiliui. 
Peržiūrėjus aliarmo įrašus, sistema gali būti perstatyta. 
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ATSTATYMAS PO ALIARMO 

Jei ekranas rodo „SYSTEM ALERTS“ prieš atstatant 
sistemą atlikite punkto „Sistemos aliarmų ir įspėjimų 
vaizdavimas“ nurodymus. 

VARTOTOJO ATSTATYMAS 

Išjungus aliarmą sistemą reikia atstatyti. 
1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

2. Spauskite . Sistema pereis į normalų 
režimą. 

ANTI-CODE ATSTATYMAS (ATSTATYMAS BE KODO) 

Jei sistema suprogramuota, kad po aliarmo ją atstatytų 
naudojant Anti-Code funkcij1, aliarmą galite išjungti 
įvesdami teisingą vartotojo slaptažodį. 

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 

2. Spauskite . Ekranas rodys atsitiktinį keturių 
skaičių slaptažodį 

3. Skambinkite telefonu, nurodytu ekrane (jei 
užprogramuota), ar telefonu, nurodytu 
paskutiniame vartotojo instrukcijos puslapyje, ir 
padiktuokite keturių skaičių slaptažodį. 
Inžinierius ar apsaugos darbuotojas pateiks 4 
skaitmenų Anti-Code skaičių 

4. Suveskite pateiktą Anti-Code kodą 

5. Spauskite  
Jei Anti-Code kodas teisingas, klaviatūra pyptelės 
pranešdama, kad sistema atstatyta ir ekranas rodys 
normalų darbo režimą.  

ZONOS ATJUNGIMAS (PRALEIDIMAS, 
ĮJUNGIANT APSAUGĄ)  (ZONE OMIT) 

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį 
2. Įveskite triženklį zonos numerį 

3. Spauskite , norėdami atjungti pasirinktą 
zoną 

4. Baigę spauskite  
Toliau sistema įjungiama įprastai. 

ĮĖJIMO ZONOS VARPELIO 
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS  

Norėdami įjungti įėjimo varpeli, spauskite . 
Suskambės varpelio tonas. 

Norėdami išjungti varpeli, spauskite . 
Suskambės klaidos tonas. 

VARTOTOJO SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS 

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį, kurį 
norite pakeisti 

2. Spauskite  

3. Spauskite  
4. Spauskite [2] 

5. Spauskite  
6. Įveskite naują 4 ,5 ar 6 skaitmenų vartotojo 

slaptažodį 

7. Spauskite , norėdami patvirtinti naują 
kodą 

8. Spauskite , norėdami išeiti į meniu. 
Ekranas rodys normaliu režimu. 
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