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ATEN IE! Acest manual con ine informa ii legate de u lizarea echipamentului i limit rile

acestuia din punctul de vedere al produc torului. Se recomand ci rea cu aten ie a

întregului manual.
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Instruc iuni Importante de Securitate

ATEN IE! La u lizarea unui echipament conectat la linia de telefon, trebuie urm rite unele instruc iuni de 

securitate de baz . Instalatorul sistemului v  va explica riscurile i modul corect de u lizare al 

echipamentului. 

Pentru reducerea riscului de incendiu, electrocutare i/sau r ni provocate din u lizarea incorect  a 

echipamentului, urm ri i urm toarele instruc iuni: 

EVITA I V RSAREA LICHIDELOR DE ORICE FEL PE ECHIPAMENT 

NU DESFACE I CUTIA SISTEMULUI 

NU ÎNCERCA I S  REPARA I SISTEMUL ÎN CAZ DE DEFEC IUNE. DESCHIDEREA CUTIILOR V  POATE 

EXPUNE LA TENSIUNI PERICULOASE SAU ALTE RISCURI; CHEMA I INSTALATORUL ÎN CAZUL DETECT RII 

UNUI DEFECT (Instalatorul este persoana cu preg rea tehnic  i experien a necesar  pentru a efectua 

interven ii într un sistem care prezint  riscurile de mai sus). 

EVITA I ATINGEREA FIRELOR CONECTATE LA ECHIPAMENT ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI; EXIST  PERICOLUL 

DE ELECTROCUTARE DE LA FULGER. 

 

MENTENAN A SISTEMULUI 

Sistemul poate Þ p strat în condi ie perfect  de func ionare urm rind instruc iunile de baz  incluse în acest 

manual. 

 

CUR ARE: 

Cu a centralei se va cur a cu o lavet  umed  

NU UTILIZA I solu ii abrazive, solven i sau solu ii pe baz  de aerosol care pot p trunde în cu e. 

NU UTILIZA I ap  sau alte lichide 

NU TERGE I capacul cu alcool. 

 

DIAGNOZ  

Ocazional, sistemul poate aÞ a defecte sau s  apar  probleme cu linia telefonic . În aceste cazuri, centrala 

iden Þc  problema i o red  printr un indicator sau mesaj pe tastatur . Urm ri i lista de defecte pentru 

determinarea problemei. În cazul în care e nevoie, lua i leg tura cu instalatorul. 

Bateriile sistemului se vor casa conform legisla iei locale în vigoare. 
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Despre sistemul de securitate

Sistemul acesta DSC a fost proiectat pentru a oferi cea mai mare ßexibilitate posibil . Ci i cu aten ie acest 

manual i ruga i instalatorul s  v  explice care din func ii au fost ac vate pe sistem. To i u lizatorii trebuie 

instrui i corespunz tor. Completa i tabelul ”Informa ii sistem” cu informa iile de zone i codurile de 

u lizator. P stra i manualul într un loc sigur. 

Detec ie Monoxid Carbon (ac vat de instalator)

Sistemul poate monitoriza detectorii de monoxid i v  poate alerta la detec ie. Urm ri i Ghidul de Evacuare 

din manual sau instruc iunile detectorului. 

Detec ia de Incendiu

Echipamentul poate monitoriza dispozi ve de detec ie incendiu (detectori de fum) i v  poate alerta la 

detec ie. 

Testare

Pentru a v  asigura de func ionarea corect  a sistemului, testa i s pt mânal func iile acestuia. Urm ri i 

sec iunea ”Testarea Sistemului” din acest manual. Dac  sistemul nu func ioneaz  corespunz tor, anun a i 

instalatorul. 

Monitorizare

Sistemul poate transmite alarme, defecte i informa ii de urgen  la un dispecerat. Dac  a i declan at din 

gre eal  o alarm , anun a i compania de interven ie pentru a evita deplasarea acestuia. 

NOT : Func ia de monitorizare trebuie ac vat  de instalator pentru a deveni func ional . 

Mentenan

La u lizare normal , mentenan a sistemului e minim . Urm ri i, totu i, urm toarele aspecte: 

Nu cur a i echipamentele cu lavet  ud ; terge i de praf cu o lavet  umed . 

U liza i testul de sistem descris în ”Testarea Sistemului” pentru a veriÞca starea bateriilor. Se 

recomand , totu i, schimbarea acestora o dat  la 3 5 ani. 

Pentru alte dispozi ve cum ar Þ detectorii de fum, detectorii PIR  sau ultrasonice de mi care, 

detectorii de geam spart, urm ri i instruc iunile echipamentului. 

U lizare General Sistem

Întregul sistem este compus din centrala DSC, una sau mai multe tastaturi i diferi i senzori i detectori. 

Cu a centralei se va monta într un loc ferit (debara, pivni ). Cu a con ine toat  electronica de comand , 

siguran ele i bateria tampon. 

NOT : Nu deschide i capacul cu ei. Aceast  opera iune va Þ efectuat  exclusiv de instalator sau de o 

persoan  autorizat .  

Toate tastaturile au un indicator audibil i taste de comand . Tastaturile LED au indicatoare pentru un grup 

de zone i stare sistem. Tastatura LCD are un aÞ aj cu cristale lichide. Tastatura se folose te pentru 

transmisia comenzilor c tre central  i aÞ area st rii curente al sistemului. Tastaturile se vor instala într un 

loc convenabil din interior, cât mai aproape de c ile de acces. 

Centrala are mai multe zone de detec ie i Þecare din acestea se va conecta la unul sau mai mul i detectori 

(mi care, geam spart, contact u , etc). Un senzor în alarm  va Þ indicat pe tastatur  prin iluminarea 

indicatorului corespunz tor acelei zone sau prin mesaj scris pe tastatura LCD. 
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Tastaturi Sistem
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Simboluri Tastatur

1 Indicatori ceas 1, 2 – aceste dou  cifre aÞ eaz  ora sistemului i iden Þc  zona în caz de alarm  
când indicatorii DESCHIS sau ALARM  sunt ac vi. Aceste dou  cifre parcurg o zon  pe secund  de 
la cel mai mic num r de zon  pân  la cel mai mare la navigare prin zone. 

2 :  desp r itor, pâlpâie o dat  pe secund  la aÞ area ceasului
3 Indicatori ceas 3, 4 – aÞ eaz  minutele 
4 1 la 8 – iden Þc  defectele la ap sarea [*][2]
5 Memorie – indic  existen a alarmelor în memorie 
6 Bypass (ocolire zon ) – indic  zone în bypass (puse manual sau automat)
7 Program – indic  programarea prin Programare Instalator sau c  tastatura e indisponibil  
8 Away – indic  armarea centralei în mod away (plecat)
9 Fire – indic  existen a unor alarme de incendiu în memorie 
10 Stay – centrala e armat  cu om în cas  (mod stay)
11 Chime (sonerie) – indic  ac varea soneriei la ap sarea tastei Chime sau la accesarea func iei de 

pe tastatur . Se va s nge dac  func ia e inac v  
12 DESCHIS – împreun  cu indicatorii de or  (vezi pt. 1) aÞ eaz  zonele deschise (nu în alarm ) de pe 

sistem. La deschiderea unei zone, indicatorul se aprinde i pe indicatorii de or  se aÞ eaz  zonele 
deschise 

13 AC – indic  prezen a aliment rii AC 
14 Defect Sistem – indic  prezen a unui defect în sistem
15 Noapte – indic  armarea centralei în mod Noapte 
16 Sistem – indic  una din urm toarele: 

 Memorie – indic  alarme în memorie 
 Bypass – indic  zone în bypass (puse manual sau automat) 
 Defect Sistem – indic  una sau mai multe condi ii de defect pe sistem 

17 Preg t (Ready) – culoare verde; sistemul e preg t pentru armare 
18 Armat – culoare ro ie; indic  faptul c  sistemul s a armat cu succes.
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IMPORTANT

Sistemul de securitate nu poate preveni situa iile de urgen . Scopul acestuia e de a v  alerta (sau 

dispeceratul) de o situa ie de urgen  ivit . Sistemele de securitate sunt, de obicei, foarte Þabile, dar nu 

este garantat  func ionarea acestora în orice condi ie i nu pot Þ privite ca i înlocuitor pentru pruden a cu 

care u lizatorul î i ap r  perimetrul. Sistemul se va instala doar de c tre personal caliÞcat i autorizat care 

trebuie s  v  explice exact func iile centralei i a perifericelor. 

Tastaturi LCD

AÞ ajul LCD de pe tastaturile PK5500 aÞ eaz  informa iile de sistem pe dou  linii cu 16 caractere. 

Când apare simbolul ”< >”, sunt disponibile mai multe informa ii prin ap sarea tastelor de direc ie. Ap sa i 

[<] pentru a vedea informa iile precedente sau [>] pentru informa iile urm toare.  

Ap sa i tastele de pe tastatur  conform cu cerin ele aÞ ate pentru a vedea alarmele sau defectele, sau 

pentru a arma/dezarma sistemul i ocolirea zonelor. 

Pentru a p r si o func ie i revenire la starea de a teptare, ap sa i [#]. 

Pentru selectarea unei func ii, ap sa i [*]. 

Selectare limb tastaturi PK5500

Tastatura poate avea capacitatea de aÞ are a mesajelor în mai multe limbi. 

1. Ap sa i simultan i ine i ap sate tastele   .                  

2. Folosind tastele , naviga i prin limbile disponibile. 

3. Ap sa i pentru selectarea limbii dorite. 

Armarea i Dezarmarea Sistemului

Armarea

De la o tastatur  LED: 

Dac  indicatorul Ready e aprins, sistemul e preg t pentru armare. Dac  indicatorul Ready e s ns, veriÞca i 

dac  u ile i ferestrele sunt închise i în zonele protejate prin detectori de mi care nu e ac vitate. Sistemul 

se armeaz  doar dac  indicatorul Ready e aprins, indicând faptul c  toate zonele sunt închise i se poate 

arma. 

Introduce i codul de acces. La Þecare ap sare de tast , tastatura va emite un sunet. Dac  s a introdus un 

cod incorect, tastatura va emite un sunet de o secund . În acest caz, ap sa i [#] i reintroduce i codul. Cu 

un cod corect, tastatura va emite mai multe sunete rapide i indicatorul Armed se va aprinde. P r si i 

loca ia pe u a desemnat  ca i punct de intrare/ie ire din loca ie. 

Centrala ofer  o perioad  dedicat  pentru ie ire, indicat  prin sunete rapide. În aceast  perioad  nu se 

genereaz  alarm . La sfâr itul acestei perioade, to i indicatorii de pe tastatur , în afar  de indicatorul 

Armed, se vor s nge. Întârzierea de ie ire poate Þ reac vat  o dat  prin ap sarea tastei Away înainte de 

expirarea mpului de ie ire. Acest interval poate Þ schimbat de instalator. 

De la o tastatur  alfanumeric : 

La aÞ area acestui mesaj, una sau mai multe zone nu sunt 
securizate. Pentru securizarea sistemului, închide i toate u ile i 
ferestrele i opri i orice ac vitate în incint . 

La aÞ area acestui mesaj, u liza i tastele s geat  (< >) pentru a 
veriÞca sistemul s  nu aib  defecte sau nici o zon  s  nu Þe  ocolit  
din gre eal  (vezi ”Ocolire zone” i ”Vizualizare Defecte” 
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La aÞ area acestui mesaj, sistemul e gata de armare. Pentru a 
arma, introduce i codul de u lizator. 

Odat  introdus codul corect, aÞ ajul va ar ta mesajul al turat. 
Centrala va porni întârzierea de ie ire, indicat  i prin sunetele 
emise de tastatur , pentru a permite p r sirea perimetrului f r  
declan are alarm . Întârzierea de ie ire poate Þ reac vat  o dat  
prin ap sarea tastei Away înainte de expirarea mpului de ie ire. 
P r si i loca ia pe u a desemnat  ca i punct de intrare/ie ire din 
loca ie. 

Unul din aceste mesaje se va 
aÞ a odat  cu expirarea 
întârzierii de ie ire i cu 
sistemul armat. 

 

Dac  se aÞ eaz  acest mesaj, veriÞca i care din zone sunt ocolite i 
din ce cauz  (vezi ”Ocolire Zone”) 

NOT : dac  arma i sistemul cu zone ocolite sau cu un defect prezent, nivelul de securitate este mai sc zut. 

De la tastatur  LCD cu mesaje Þxe/Tastaturi Icon 

Înainte de armare, toate zonele trebuie închise. Dac  sunt zone deschise, tastatura va aÞ a iconul 

i indicatorul Ready se va s nge.  

Pentru a vedea zonele deschise, ap sa i . Înainte de armare, merge i la toate zonele deschise i 

închide i toate u ile i ferestrele i opri i orice ac vitate în incint . Dac  indicatorul verde Ready 

este  aprins, sistemul se poate arma. 

Pentru armare, introduce i codul de acces i p r si i incinta pe u a de acces desemnat  sau 

ap sa i  mp de 2 secunde (dac  func ia e ac v ). Dac  indicatorul ro u Armed  e aprins, sistemul 

s a armat cu succes. 

Metode alterna ve de armare

Armare Away (cu plecare)

Armarea sistemului în acest mod ac veaz  toate zonele de interior i perimetru. Dac  se detecteaz  

mi care în zonele de interior sau dac  se ac veaz  un senzor de perimetru, se va declan a secven a de 

alarm . Pentru armare cu plecare, introduce i codul de acces i p r si i incinta pe u a de acces desemnat . 

Sistemul va recunoa te c  nu a mai r mas nimeni în perimetru. Odat  întârzierea de ie ire expirat , 

sistemul se va arma complet. 

Eroare la ie ire 

În încercarea de a limita alarmele false, aceast  semnalizare de eroare are scopul de a v  anun a 

c  ie irea nu s a efectuat corect la armarea sistemului în mod Away. În eventualitatea în care nu 

p r si i perimetrul în perioada de mp alocat  sau nu securiza i corespunz tor u a de 

intrare/ie ire, sistemul v  va anun a de acest lucru în 2 feluri: tastatura va emite un sunet 

con nuu i sirena se va ac va. Dac  se întâmpl , trebuie s  intra i din nou în perimetru, 

introduce i codul de acces pentru dezarmarea sistemului i începe i din nou procedura de 
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armare. Instalatorul v  poate spune dac  s a ac vat func ia de eroare de ie ire audibil  pe 

sistem. 

Armare Stay

Dac  instalatorul ac veaz  aceast  func ie, zonele de perimetru se vor putea arma (de ex. u i i ferestre), 

dar zonele de interior (detectori de mi care) r mân inac ve as el încât s  pute i r mâne în perimetru cât 

sistemul e armat. La introducerea codului, dac  nu p r si i incinta pe o u  dedicat  de acces, sistemul se 

va arma în mod Stay, ocolind automat zonele de interior. 

Zonele de interior pot Þ reac vate oricând prin introducerea [*][1] de la tastatur . Dac  reac va i zonele de 

interior, nu trebuie s  mai accesa i nicio as el de zon  pân  la dezarmare. 

Armare de noapte

Dac  se dore te armarea complet  a sistemului dup  armarea Stay, ap sa i [*][1] de la orice tastatur  sau 

ap sa i tasta de func ie pentru armare de noapte, dac  s a ac vat de c tre instalator. Toate zonele de 

interior se vor arma, cu excep ia celor programate ca i zone de noapte. 

Zonele de noapte se armeaz  doar în modul Away. As el se permite mi care limitat  în perimetru cu 

sistemul complet armat. Cere i instalatorului zonele care au fost programate ca noapte. 

La ac varea zonelor de interior (de ex. [*][1]), trebuie s  introduce i un cod de u lizator pentru a avea 

acces pe zonele de interior care nu au fost programate ca i zone de noapte. 

Armare f r întârziere de intrare

Dac  se dore te armarea sistemului f r  întârziere de intrare, introduce i [*][9] urmat de codul de acces. 

Indicatorul Armed va pâlpâi pentru a aten iona despre armarea f r  întârziere de intrare. Accesul prin 

oricare zon  de p delay (acces) va genera alarm  instant. 

Armare Rapid

Cu aceast  func ie ac vat , sistemul poate Þ armat simplu prin introducerea [*][0] în locul codului de 

acces. Aceast  procedur  permite doar armarea sistemului, pentru dezarmare e necesar un cod valid. 

Instalatorul v  va informa despre starea acestei func ii. 

Auto Armare

Sistemul poate Þ programat s  se armeze automat conform unui calendar. Pentru a programa ora de auto 

armare, accesa i [*][6] urmat de codul master. Ap sa i [3]. Introduce i ora în format 24 ore (00:00 23:59). 

Pentru ac varea sau dezac varea func iei de auto armare, accesa i [*][6] urmat de codul master. Ap sa i 

[2] pentru ac vare sau dezac vare. Tastatura va emite 3 sunete dac  func ia s a ac vat i o dat  dac  s a 

dezac vat. 

NOT : Data i ora sistemului trebuie s  Þe corect programate pentru func ionarea acestei func ii. Vede i 

”Setare Or  i Dat ” pentru instruc iuni. 

Dezarmarea Sistemului

Dezarmarea de la o tastatur  LED: 

Accesa i perimetrul pe zona de intrare/ie ire dedicat . Accesul se va face obligatoriu printr o as el de zon ; 

orice alt  zon  va declan a o alarm . În momentul acces rii zonei de intrare/ie ire, tastatura va ac va un 

sunet pentru a v  aten iona de necesitatea dezarm rii sistemului. Merge i la tastatur  i introduce i codul 

de acces. Dac  a i gre it codul, introduce i l din nou. Dup  introducerea codului corect, indicatorul Armed 

se va s nge i tastatura nu va mai emite nici un sunet de aver zare. 

Codul corect trebuie introdus înaintea expir rii întârzierii de intrare. Dac  nu se introduce un cod de acces 

valid, sistemul va intra în alarm . Durata întârzierii de intrare poate Þ modiÞcat  de instalator. 

Dac , pe parcursul ul mei arm ri, sistemul a fost în alarm , indicatorul de memorie alarm  împreun  cu 

zona care a declan at alarma vor pâlpâi mp de 30 de secunde. Dup  perioada de 30 de secunde, 

indicatorul de memorie i cel de zon  se vor s nge i centrala va reveni în starea de a teptare. Ap sarea 
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tastei [#] pe parcursul celor 30 de secunde va anula aÞ area memoriei de alarm . Pentru a vedea alte 

alarme, ap sa i [*][3]. 

Dac , la dezarmare, s a detectat un defect, indicatorul Trouble se va aprinde. (vezi ”Vizualizare Defecte” 

pentru a determina sursa defectului). De notat faptul c  defectele nu sunt aÞ ate atâta mp cât sistemul e 

în modul de aÞ are memorie alarme. 

Dezarmarea de la o tastatur  LCD alfanumeric : 

La accesul prin zona dedicat  de intrare/ie ire, tastatura va aver za 
sonor despre începutul întârzierii de intrare, alertând despre 
necesitatea dezarm rii sistemului. Tastatura va aÞ a urm torul 
mesaj: 

Introduce i codul de acces. Dac  a i gre it codul, introduce i l din 
nou. Dup  introducerea codului corect, indicatorul Armed se va 
s nge i tastatura nu va mai emite nici un sunet de aver zare. Dac  
nu au fost alarme pe perioada ul mei arm ri, tastatura va aÞ a: 

 

Dup  aproxima v 5 secunde, sistemul va reveni la starea de 
a teptare i tastatura va aÞ a: 

 

Dac , pe parcursul ul mei arm ri, sistemul a fost în alarm , se va 
aÞ a mesajul al turat. Folosi i tastele de navigare (< >) pentru a 
vedea zonele care au declan at alarma. 

 

Dac  o zon  e tot în alarm , tastatura va aÞ a mesajul al turat 
pentru a indica starea deschis  a zonei: 

 

Dup  dezarmare, la detectarea unui defect, se va aÞ a mesajul 
al turat. Folosi i tastele de navigare (< >) sau introduce i *2 pentru 
a vedea defectele. (vezi ”Vizualizare Defecte” pentru a determina 
sursa defectului). 

Dezarmarea de la tastatur  LCD cu mesaje Þxe/Tastaturi icon 

Introduce i codul de acces pentru a dezarma sistemul când e armat (Indicatorul Armed – aprins). 

Tastatura va ac va semnalul sonor la accesarea zonei de intrare/ie ire. Introduce i codul de u lizator în 

decursul a            secunde pentru a evita declan area alarmei (consulta i instalatorul referitor la durat ). 

Eroare de dezarmare 

Dac  codul introdus nu e valid, sistemul nu se va dezarma i se va emite un ton de aver zare de 2 secunde. 

Ap sa i [#] i încerca i din nou. 

NOT : memoria de alarme se terge de Þecare dat  când sistemul se armeaz  as el încât alarmele aÞ ate 

s  Þe cele care au fost pe parcursul ul mei arm ri. 

Coduri de acces

Codurile sunt u lizate pentru armarea i dezarmarea sistemului. Sunt 40 de coduri disponibile: 1 cod 

master i 39 de coduri u lizator. 
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Doar codul master poate Þ u lizat pentru programarea codurilor adi ionale i pentru programarea 

sistemului. Acest cod poate arma i dezarma sistemul. Codul master v  va Þ comunicat de c tre instalator. 

Codurile se introduc prin ap sarea secven ial  a tastelor numerice. 

Toate codurile pot Þ programate conform procedurii speciÞcate în ”Programarea Codurilor de Acces”. 

NOT : codul de acces poate avea patru sau ase cifre, în func ie de modul în care instalatorul a programat 

centrala. Întreba i instalatorul referitor la codurile de acces. 

Când sun alarma

Alarm Incendiu

Dac  sistemul con ine detectori de incendiu i alarma sun  în mod puls, urma i imediat procedura de 

evacuare. 

Alarm Efrac ie

Dac  sirena sun  con nuu, indicând o alarm  de efrac ie, aceasta poate Þ oprit  prin introducerea unui cod 

de acces corect. Dac  alarma s a declan at din gre eal , suna i la compania de interven ie pentru evitarea 

unei deplas ri f r  sens (unde este cazul). 

Pute i determina sursa alarmei urm rind instruc iunile din paragraful ”Dezarmarea Sistemului”. Odat  sursa 

alarmei veriÞcat  i corectat , centrala poate Þ armat  din nou. 

NOT : alarma de incendiu este prioritar  celei de efrac ie 

Când sun sirena

Sistemul poate genera 3 sunete diferite de alarm : 

Siren  Temporal/Puls = alarm  incendiu 

4 beep uri, pauz  5 secunde, 4 beep uri = alarm  monoxid de carbon 

Con nuu = alarm  efrac ie 

NOT : Prioritatea semnalelor este: incendiu, monoxid de carbon apoi efrac ie. 

Sunet siren în puls, alarm incendiu

Dac  alarma s a declan at accidental (fum de la g t, aburi din baie, etc.), introduce i codul de acces 

pentru oprirea alarmei. Alerta i i Þrma de interven ie (dac  este cazul) 

Alarm Monoxid de Carbon

Ac varea unui detector CO înseamn  prezen a gazului în perimetru. Monoxidul de carbon este letal. La 

alarm , LED ul ro u de pe detectorul CO pulseaz  rapid i sirena sun  în caden e: 4 beep uri, pauz  5 

secunde, 4 beep uri. Dac  sun  alarma: 

1. Ap sa i butonul pe detectorul CO pentru oprirea alarmei 

2. Suna i la compania de interven ie 

3. P r si i incinta i aerisi i corespunz tor. 

ATEN IE! Ci i cu mare aten ie manualul detectorului de monoxid de carbon pentru a aßa ac iunile 

necesare care asigur  func ionarea corect  a acestuia. 

Sunet siren con nuu, alarm efrac ie

Dac  nu sunte i sigur de sursa alarmei, ac iona i cu mare aten ie! Dac  alarma a fost accidental , 

introduce i codul de acces pentru oprirea alarmei. 

Taste Func ie

Tastaturile PK55XX au 5 taste de func ie – marcate ca i Stay (armare cu om în cas ), Away (armare cu 

plecare), Chime (sonerie), Reset i Exit (ie ire). Tastele de func ie corespunz toare pe PC1555RKS sunt 

tastele de la 1 la 5. Tastaturile LED5511 i LCD5511 au 4 taste de func ie – marcate Stay (armare cu om în 

cas ), Away (armare cu plecare), Chime (sonerie) i Aux (auxiliar). Tastatura PC1404RKZ are 4 taste de 

func ie, programate de instalator. Aceste taste permit ac varea func iilor uzuale cu o simpl  ap sare de 

buton. Dac  aceste taste au fost ac vate de instalator, pute i executa func iile programate prin ap sarea 

lung  mp de 2 secunde a tastei. Pentru mai multe detalii despre aceste taste, întreba i instalatorul. 
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Programare Coduri de Acces

Programare de la tastatur  LED: 

Codul Master

Dac  instalatorul a setat codul Master as el încât s  nu poat  Þ schimbat de u lizator, acesta va Þ accesibil 

doar din Programarea Instalator. 

Dac  acest cod nu a fost programat s  nu poat  Þ schimbat de u lizator, introduce i [*][5][Cod Master 

curent][40][noul Cod Master]. Ap sa i [#] pentru a reveni la starea de a teptare. Nota i noul Cod Master în 

sec iunea Informa ii Sistem. 

Alte coduri

Pot Þ programate 39 de coduri adi ionale (01 la 39). 

Coduri Acces

Pentru a programa un cod nou: 

Introduce i [*][5][Cod Master][num r cod 01 la 39][cod acces nou]. Num rul de ordine al codului e din 

dou  cifre de la 01 la 39. Codurile de acces pot avea 4 sau 6 cifre, speciÞcat de instalator. U liza i doar 

tastele 0 9 pentru a speciÞca un cod. Ap sa i [#] pentru a reveni la starea de a teptare. 

Dac  la num rul de ordine programat exist  deja un cod de acces, se va înlocui cu noul cod programat. 

Nota i noile coduri în sec iunea ”Informa ii Sistem”. 

Indicatorul sistem (doar PC1555RKZ)

Dac  indicatorul sistem (System) e aprins, e valabil  una sau mai multe din condi iile de mai jos: 

Sistem Ocupat 

Defecte Sistem (vezi ”Vizualizare Defecte Sistem”) 

Memorie Alarme (vezi ”Dezarmarea Sistemului”) 

Bypass (ocolire) zone (vezi ”Ocolire Zone”) 

Programare – indicatorul Sistem va pâlpâi la programarea codurilor de u lizator sau efectuarea unei 

opera iuni de programare. Dac  programarea este efectuat  de la alt  tastatur , indicatorul Sistem se va 

aprinde pentru a semnaliza c  sistemul e ocupat. 

NOT : Dac  ave i tastatur  PC1555RKZ, indicatorul Sistem are i func ia de indicator Defecte, Memorie, 

Programare i Bypass. Comparat cu celelalte tastaturi, aceste condi ii vor Þ reprezentate doar de acest 

indicator. ine i cont de acest aspect la ci rea informa iilor despre alte func ii. 

Indicatori LED Stare sistem (Toate tastaturile)

Preg t (verde) 

Dac  acest indicator este aprins, sistemul e gata de armare. Nu se poate arma doar dac  acest indicator 

este aprins (vezi ”Când sun  alarma”) 

Armat (ro u) 

Dac  indicatorul Armed este aprins, sistemul s a armat cu succes. 

Indicator Defect sau Sistem

Dac  indicatorul Trouble (defect) sau Sistem  (LED5511) este aprins, urm ri i ”Vizualizare Defecte”. 

Taste de urgen

PC1404RKZ:

Ap sa i tastele 1 i 3 deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Incendiu. 

Ap sa i tastele 4 i 6 deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Auxiliar . 

Ap sa i tastele 7 i 9 deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Panic . 

LCD5511, LED5511:

Ap sa i ambele taste deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Incendiu. 

Ap sa i ambele taste deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Auxiliar . 
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Ap sa i ambele taste deodat  mp de 2 secunde pentru alarm  Panic . 

PK55XX:

Ap sa i tasta mp de 2 secunde pentru alarm  Incendiu. 

Ap sa i tasta mp de 2 secunde pentru alarm  Auxiliar . 

Ap sa i tasta mp de 2 secunde pentru alarm  Panic . 

PC1555RKZ:

Ap sa i tasta [F] mp de 2 secunde pentru alarm  Incendiu. 

Ap sa i tasta [A] mp de 2 secunde pentru alarm  Auxiliar . 

Ap sa i tasta [P] mp de 2 secunde pentru alarm  Panic . 

 

IMPORTANT (toate tastaturile): Tastele de Incendiu, Auxiliar i Panic  vor func iona doar dac  au fost 

ac vate de instalator. Dac  sunt programate, la ap sarea acestora tastatura va genera un ton de conÞrmare 

a validit ii comenzii i al faptului c  se transmite evenimentul. 

Iconuri (LCD mesaje Þxe/Tastaturi Icon)

Icon Memorie

Dac  iconul de Memorie  se aprinde dup  dezarmare (Vezi ”Dezarmarea Sistemului”), sistemul a avut 

o alarm  pe perioada ul mei arm ri. 

Icon Bypass

Dac  iconul Bypass  este aprins, indic  una sau mai multe zone care au fost ocolite (Vezi ”Ocolire 

Zone”) 

Lumin de noapte (doar PC1404RKZ)

Func ia, dac  s a ac vat  de instalator, permite aprinderea luminilor pe p r ile din stânga i dreapta ale 

tastaturii, pentru a putea Þ reperat cu u urin  noaptea. 

Icon Programare

Acest icon  va pâlpâi pe parcursul program rii codurilor de acces sau la accesarea unei func ii de 

programare. Dac  programarea se face de la alt  tastatur , acest icon se va aprinde pentru a semnala 

procedura. 

Icon AC

Iconul AC (LCD5511), (PK55XX/PC1404RKZ) se aÞ eaz  la prezen a aliment rii AC pe sistem. 

Icon Armat

Acest icon indic  starea de armare a centralei: Away  sau Stay . Aceste iconuri se aprind la 

începutul întârzierii de ie ire. 

Pentru PC1404RKZ, iconul armat indic  ambele puri de arm ri. 

Icon Sonerie

Acest icon (LCD5511), (PK55XX) semnalizeaz  starea func iei de sonerie (pornit ). 

Icon Zon deschis

Când sistemul are zone deschise, acest icon se aprinde i zonele deschise vor Þ semnalizate. 

Memorie Alarme

Când sistemul intr  în alarm , indicatorul de Memorie sau Sistem ( i indicatorul Incendiu, dac  e cazul) se 

vor aprinde. Pentru a vedea care senzor(i) a(u) generat alarma, ap sa i [*][3]. Indicatorul de memorie sau 

sistem împreun  cu zona de alarm  vor pâlpâi. 

La tastaturile PK5500 folosi i tastele  pentru a naviga între zonele care au declan at alarma. Ap sa i  

pentru ie ire. Pentru a terge memoria de alarme, arma i i dezarma i sistemul. 
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Dac , pe parcursul ul mei arm ri sistemul a avut o alarm , la dezarmare va s ri automat la memoria de 

alarme la dezarmare. În acest caz, ac iona i cu precau ie; intrusul poate s  Þe înc  în perimetru. 

Sonerie u (Chime, beep uri Intrare/Ie ire)

Pentru a ac va sau dezac va aceast  func ie, ine i ap sat  tasta Chime mp de 2 secunde sau 

introduce i [*][4]. 

Programare Coduri U lizator

Pe lâng  Codul Master, se pot programa 39 de coduri u lizator adi ionale. Ap sa i [*][5] urmat 

de codul Master. Indicatorul de Programare sau Sistem va începe s  pâlp ie, i indicatorul 

Armat se va aprinde. 

Introduce i num rul de ordine al codului ce urmeaz  a se programa (de ex. pentru u lizatorul 6, introduce i 

06; 40 pentru Codul Master). 

La u lizarea tastaturii PK5500, u liza i tastele pentru a c uta un anume cod apoi [*] pentru 

selectare. Introduce i noul cod de u lizator (4 sau 6 cifre) sau [*] pentru tergerea codului existent în 

loca ia respec v . Dup  programarea codului, introduce i un alt num r de ordine sau [#] pentru ie ire. 

Coduri de Acces

[*][5][Cod Master] 

Comanda de mai sus este pentru programarea codurilor de acces adi ionale. 

Codul Master (Cod Acces 40) – acest cod, dac  s a programat de c tre instalator op iunea de interzicere 

schimbare, nu poate Þ schimbat. 

 

Coduri Supervizare – aceste coduri sunt întotdeauna valide la accesarea meniului [*][5]. Totu i, aceste 

coduri pot programa doar coduri cu acelea i sau mai pu ine drepturi. Odat  programate, codurile de 

Supervizare primesc atributele Codului Master. Aceste atribute pot Þ schimbate. Orice cod de u lizator 

poate Þ f cut cod Supervizare prin modiÞcarea (ac varea) Atributului 1 (detalii mai jos). 

 

Coduri Duress (for are) – Codurile Duress sunt coduri de u lizator standard care transmit cod de raportare 

Duress la Þecare introducere. Orice cod de u lizator poate Þ f cut cod Duress prin modiÞcarea (ac varea) 

Atributului 2 (detalii mai jos). 

NOT : Codurile Duress nu pot accesa [*][5], [*][6] i [*][8]. 

NOT : Codurile de acces nu pot Þ duplicate sau cu diferen  de 1, de exemplu ”1566” i ”1567” sau ”1565”. 

Atribute Coduri U lizator

1. Atributele implicite pentru un cod nou vor Þ la fel cu atributele codului prin care s a accesat meniul 

[*][5], indiferent dac  e cod nou sau cod existent modiÞcat. 

2. Codul Master (40) are atributele 3 i 4 ac ve. 

NOT : aceste atribute nu pot Þ schimbate. 

Atribute mo tenite (toate codurile f r  Instalator i mentenan ) 

Armare/Dezarmare – orice cod de u lizator va Þ valabil pentru armarea i dezarmarea sistemului 

Comenzile de ie ire ([*][7][1], [*][7][2], [*][7][3] i [*][7][4]) – dac  aceste comenzi necesit  introducerea 

unui cod, orice cod va putea efectua [*][7][1 4] pe sistem. 

Atribute Programabile ([*][5][Cod Master/Supervizare][9][Cod]) 

1. Cod Supervizare 

2. Cod Duress 

3. Ocolire Zone ac v  (Bypass) 

4. Acces de la distan  

5. U lizare în viitor 
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6. U lizare în viitor 

7. Sunet siren  la armare/dezarmare 

8. Cod u lizabil o dat  

 

Atribut Sunet Siren

Acest atribut determin  dac  la introducerea acestui cod la armare/dezarmare sirena emite sau nu sunet. 

NOT : Codul Master nu poate u liza acest atribut, dar e necesar codul pentru setarea atributelor pentru 

alte coduri. 

 

Programarea Codurilor

De la o tastatur  LCD: 

Cod Master 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa lista func iilor. Naviga i (< >) pân  
la:  

 

Ap sa i 5 sau [*]. Tastatura va aÞ a: 

 

Introduce i codul Master. Tastatura va aÞ a:

 

”01P” reprezint  primul u lizator. Pentru programarea codului 
Master (40), introduce i 40 de la tastatur , sau naviga i pân  la 
”40P” i ap sa i [*].Tastatura va aÞ a: 

 

Introduce i noul Cod Master. Acesta va Þ din 4 cifre, sau 6 dac  s a 
programat as el. Introduce i noul cod folosind tastele 0 9. Odat  
codul acceptat, tastatura va emite 3 beep uri i se va aÞ a:  

 

Ap sa i [#] pentru a p r si func ia de programare coduri.  

Nota i noul cod Master pe pagina ”Informa ii Sistem”. 

NOT : Se recomand  schimbarea codului Master ini ial ”1234”. 

Coduri Adi ionale de Acces 

Pentru a terge, ad uga sau schimba un cod de u lizator. Ap sa i 
[*] pentru a accesa lista de func ii. Folosi i tastele de direc ie (< >) 
pân  la mesajul:  
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Ap sa i [*]. Tastatura va aÞ a:  

 

 

 

 

 

Introduce i codul Master. Tastatura va aÞ a:

 

Pentru codul pe care dori i s  îl edita i, introduce i num rul de 
ordine sau naviga i (< >) de la ”02P” la ”39P”. Ap sa i [*] pentru 
selectarea codului. Se va aÞ a: 

 

Pentru introducere/editare cod, introduce i noul cod. Codurile de 
acces pot Þ de 4 sau 6 cifre, în func ie de programare. Introduce i 
noul cod folosind tastele 0 9. Pentru a terge un cod, ap sa i [*]. 
Odat  introdus noul cod, sau la ap sarea [*], tastatura va emite 3 
beep uri i se va aÞ a:  

Litera ”P” înseamn  cod programat în loca ia respec v . Dac  nu 
apare aceast  liter , codul este ters. Ap sa i [#] pentru p r sirea 
modului de programare coduri. Codul Master nu poate Þ ters!

 

 

Pentru a terge un cod: 

Introduce i [*][5][Cod Master][num r de ordine cod 01 la 39][*]. Ap sa i [#] pentru revenire la modul de 

a teptare. Codul Master nu poate Þ ters!

Nota i codurile programate în tabelul ”Informa ii Sistem”. 

 

Bypass Zone (Ocolire)

Folosi i aceast  func ie când dori i accesarea unei anume zone atunci când sistemul e armat, sau când o 

zon  nu func ioneaz  corect dar sistemul trebuie armat. Zonele care sunt defecte pot Þ ocolite pentru a 

permite armarea sistemului. 

Zonele ocolite nu vor genera alarm . Totodat , zonele nu pot Þ ocolite când sistemul e armat. Zonele în 

bypass (în afar  de cele 24 hr) sunt automat repuse în sistem la Þecare dezarmare. Pentru a arma, trebuie 

ocolite din nou (dac  e necesar). 

NOT : din m suri de securitate, e posibil ca instalatorul s  Þ setat unele zone as el încât s  nu poat  Þ puse 

în Bypass. 

Zonele ocolite sl besc nivelul de securitate al sistemului. Dac  o zon  e ocolit  din cauza func ion rii 

defectuoase, lua i urgent leg tura cu instalatorul în vederea rezolv rii cât mai rapide a problemei. Asigura i

v  c  nu se ocolesc zone accidental la armare. 

Bypass de la o tastatur  LED: 

Cu sistemul în stare de a teptare, introduce i [*][1][Num rul zonei/zonelor de ocolit]. 
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Introduce i zonele în format de 2 cifre de la 01 la 08. La Þecare speciÞcare a zonei, indicatorul aferent acelei 

zone se aprinde. Dac  o zon  se pune în bypass din gre eal , introduce i din nou num rul zonei i 

indicatorul se va s nge. Ap sa i [#] pentru revenire la modul de a teptare. 

Bypass de la o tastatur  LCD: 

Pentru a putea ocoli zona, sistemul trebuie s  Þe în mod de 
a teptare. Se va aÞ a: 

 

 

 

 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa lista func iilor. Naviga i (< >) pân  
la: 

 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa Bypass. Tastatura va aÞ a: 

 

Folosi i tastele de navigare (< >) pentru a g si zona dorit  i ap sa i 
[*] pentru selectare. Litera ”B” va Þ aÞ at  lâng  zonele aßate în 
Bypass. Pentru a elimina o zon  din bypass, ap sa i [*] când zona 
apare pe aÞ aj sau introduce i num rul de ordine; litera ”B” va 
disp rea.  

Tastatura va aÞ a informa iile din imaginea al turat  la accesare 
comenzii de bypass dac  o zon  este ac v  (deschis ) în momentul 
accesului în meniu. Dac  zona se pune în bypass, ”O” va Þ înlocuit 
cu ”B” 

 

Pentru a p r si modul de ocolire i revenire la starea de a teptare, 
ap sa i tasta [#]. 

 

 

Vizualizare Defecte

Centrala monitorizeaz  con nuu condi iile de defect posibile pe sistem. Dac  sesizeaz  o condi ie de defect, 

centrala va emite 2 sunete rapide la Þecare 10 secunde pentru a alerta u lizatorul.  

Not : Condi ia de defect scade automat nivelul de securitate oferit de sistemul de alarm . Anun a i 

instalatorul. 

Vizualizare Defecte de pe tastatur  LED: 

Defectul este indicat prin aprinderea indicatorului Trouble (sau Sistem pe tastaturile PC1555RKZ sau 

LED5511). Acesta va r mâne aprins pân  la remedierea defectului. Dac  nu pute i determina cauza 

defectului, chema i instalatorul. 

Pentru a vizualiza defectele, ap sa i [*][2]. Mai multe indicatoare de zon  se vor aprinde, speciÞcând 

condi ia de defect: 

INDICATOR ZON  TIP DEFECT 

1 Necesitate interven ie. Chema i instalatorul 

2 Indic  lipsa AC. La acest defect, indicatorul Trouble se va 
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aprinde dar tastatura nu va emite nici un semnal sonor doar 
dac  i bateria este desc rcat . 

3 Defect linie telefonic

4 Defect de comunica ie

5 Defect zon . Ap sa i [5] pentru a vedea zonele defecte 

6 Tamper (sabotaj) zon . Ap sa i [6] pentru a vedea zonele în 
tamper 

7 Nu e u lizat

8 Pierdere dat  i or  sistem. Pentru a seta data i ora, urm ri i 
”Setare Dat  i Or ”. 

Vizualizare defecte de pe tastatur  LCD: 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa lista func iilor. Naviga i (< >) pân  
la: 

 

Ap sa i [*][2] pentru a vizualiza defectele. Tastatura va aÞ a: 

 

 

Setare Dat i Or

Pentru a seta data i ora sistemului, introduce i [*][6] urmat de codul Master. Ap sa i [1]. Tastatura, la acest 

moment, va accepta 10 caractere consecu ve: 

Introduce i Ora i minutele în format 24 hr (00:00 la 23:59) 

Introduce i data în Luni, Zile i An (LLZZAA) 

NOT : dac  ave i tastatur  LCD, este posibil ca instalatorul s  Þ setat tastatura s  aÞ eze data i ora în mod 

de a teptare. În acest caz, trebuie ap sat  tasta [#] pentru aÞ area st rii sistemului înainte de armare sau 

ac ionarea unei taste de func ie. 

Sonerie u deschis

Aceast  func ie este u lizat  pentru a genera un sunet pe tastatur  de Þecare dat  când o u  sau fereastr  

monitorizat  e închis  sau deschis . U ile i ferestrele care declan eaz  soneria vor Þ speciÞcate de c tre 

instalator. 

Ac varea soneriei de la o tastatur  LED: 

Introduce i [*][4] pentru ac varea i dezac varea func iei. La introducerea acestei  comenzi, tastatura va 

emite 3 beep uri la ac varea func iei i un sunet lung la dezac varea func iei. 

Ac varea soneriei de la o tastatur  LED: 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa lista func iilor. Naviga i (< >) pân  
la: 

 

Ap sa i [*] sau [4] pentru ac varea sau dezac varea soneriei. 
Ap sa i [#] pentru revenire la modul de a teptare. 

 

Desc rcare Ac vat
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Pentru a ac va o fereastr  de comunica ie de ase ore, introduce i [*][6][Cod Master][5]. În aceast  

perioad , centrala va accepta apelurile de intrare de la un calculator cu DLS. Pentru mai multe informa ii, 

întreba i instalatorul. 

 

Alarme de Incendiu

Alarm  

La alarm  de incendiu, sirena se va ac va conform cu procedura programat . 

Oprire  

Pentru a opri alarma, ap sa i tasta [#]. Dac  a i oprit alarma sonor  dar nu a i resetat senzorul, alarma va 

începe s  sune din nou peste 90 de secunde. 

Resetarea senzorilor de fum

Odat  resetat detectorul, dac  fumul nu s a dispersat, va genera alarm  din nou conform procedurii de mai 

sus. Dac  nu este fum, sistemul va reveni la func ionare normal . 

Resetarea detectorilor de la o tastatur  LED: 

Ap sa i [*][7][2] 

Resetarea detectorilor de la o tastatur  LCD: 

Ap sa i tasta [*] pentru a accesa lista func iilor. Naviga i (< >) pân  
la: 

 

Ap sa i [*] pentru a selecta ie irea. Tastatura va aÞ a:  

 

U liza i tastele de navigare (< >) pân  la aÞ area mesajului al turat 
apoi ap sa i [*] pentru selectare. 

 

Comenzi Func ii U lizator

Cu sistemul dezarmat introduce i [*][6][Cod Master]. Aceast  comand  se u lizeaz  pentru a avea acces la 

func iile Master ale sistemului. 

[1] Data i Ora 

Tastatura, la acest moment, va accepta 10 caractere consecu ve: 

Introduce i Ora i minutele în format 24 hr (00:00 la 23:59) 

Introduce i data în Luni, Zile i An (LLZZAA) 

[2] Control Auto armare 

Ap sarea tastei [2] în meniul Func ii U lizator va ac va (3 beep uri) sau dezac va (un sunet lung) func ia de 

auto armare. Cu func ia ac vat , centrala se va arma automat în mod Away (plecat) în Þecare zi la aceea i 

or . Timpul de auto armare se seteaz  cu comanda [*][6][Cod Master][3]. 

[3] Or  auto armare 

Sistemul poate Þ programat s  se programeze zilnic la aceea i or . În aceast  sec iune introduce i 4 

caractere pentru ora de auto armare. 

[4] Test Sistem 
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Ie irea de siren  (2s), luminile tastaturilor i comunicatorul sunt supuse unui test. Pe parcursul testului se 

m soar  i tensiunea pe bateria tampon. 

[5] Enable DLS / ac vare DLS 

Dup  ac vare, instalatorul va putea accesa Programarea Instalator prin DLS sau de la tastatur  folosind 

comanda [*][8]. 

[6] Apel U lizator 

Dac  instalatorul a ac vat aceast  func ie, centrala va încerca s  sune la calculatorul de download 1 dat . 

Calculatorul trebuie s  Þe în a teptare, gata pentru apeluri de intrare. 

[7] [8] U lizare în viitor 

 

ModiÞcare Luminozitate/Contrast

Tastaturile PK5500 

Cu op iunea selectat , tastatura v  permite selectarea a 4 nivele de luminozitate/contrast. 

1. Introduce i [*][6][Cod Master]. 

2. Folosi i tastele (< >) pentru a naviga la control luminozitate (brightness) sau contrast. 

3. Ap sa i [*] pentru selectarea set rii dorite. 

4. a) Folosi i (< >) pentru a selecta nivelul de contrast 

    b) Folosi i (< >) pentru a selecta nivelul de luminozitate 

5. Pentru ie ire ap sa i [5] 

 

Tastaturile PK5501/PK5508/PK5516 

Cu op iunea selectat , tastatura v  permite selectarea a 4 nivele de luminozitate/contrast. Nivelul 0 

dezac veaz  iluminarea tastaturii. 

1. Introduce i [*][6][Cod Master]. 

2. Folosi i tasta ( >) pentru a naviga prin cele 4 nivele. 

3. Nivelul selectat se salveaz  la ap sarea [#]. 

 

ModiÞcare Nivel Buzzer

Tastaturile PK5500 

Cu op iunea selectat , tastatura v  permite selectarea a 21 nivele de buzzer. Nivelul 00 dezac veaz  

buzzerul.  

1. Introduce i [*][6][Cod Master]. 

2. Folosi i tastele (< >) pentru a naviga la control buzzer. 

3. Sunt 21 de nivele diferite. Naviga i folosind tastele (< >). 

 

Tastaturile PK5501/PK5508/PK5516 

1. Introduce i [*][6][Cod Master]. 

2. Folosi i tasta ( <) pentru a naviga prin cele 21 nivele. 

3. Nivelul selectat se salveaz  la ap sarea [#]. 

 

Tastatura PC1404RKZ 

Nivelul buzzerului poate Þ setat prin ap sarea lung  a tastei [*]. Dup  o ap sare de 2 secunde, tonalitatea 

buzzerului se schimb  în trepte. L sa i liber  tasta la a ngerea nivelului sonor dorit. 

 

VeriÞcare Jurnal Evenimente pe tastatura PK5500
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Jurnalul de evenimente v  va aÞ a ul mele 128 de evenimente de pe sistem. Aceste evenimente pot Þ 

veriÞcate doar pe tastatur  LCD. 

1. Introduce i [*][6][Cod Master]. 

2. Pentru a vizualiza Jurnalul, ap sa i [*]. 

3. Tastatura va aÞ a num rul evenimentului, par ia i zona, data i ora. Ap sa i [*] pentru a schimba 

informa iile pe ecran. 

4. Folosi i tastele (< >) pentru a naviga între evenimente 

5. Ap sa i [*] pentru p r sire 

 

 

 

 

Informa ii Sistem

Coduri de acces 

Codul Master este: _____________  

Coduri de acces adi ionale: 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24

5  25

6  26

7  27  

8  28

9  29  

10  30

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39

20  
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Informa ii Zone 

 

Sistemul are          zone ac ve. 

Zona Aria protejat  Tipul Zonei 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8  

[F] Incendiu  

[A] Auxiliar  

[P] Panic   

Întârzierea de ie ire e de                secunde

Întârzierea de intrare e de               secunde

Pentru service 

Informa ii

Dispecerat 
Cont num rul: 
                                                                     . 

Nr. telefon: 
                                                                     . 

Informa ii

Instalator

Companie: 
                                                                     . 

Nr. telefon:
                                                                     . 
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Testarea sistemului

Test Alarm  

Testul de Alarm  permite testarea mp de 2 secunde a tastaturilor i a sirenei. Se testeaz  i iluminarea 

tastaturilor i comunicatorul împreun  cu acumulatorul 

Cu centrala în stare de a teptare: 

De la o tastatur  LED, introduce i [*][6][Cod Master][4] apoi ap sa i [#] pentru revenire la starea de 

a teptare 

De la o tastatur  LCD, ap sa i [*] pentru accesarea meniului de func ii. U liza i tastele de navigare (< >) 

pentru a g si func ia apoi [*] pentru selectare. 

Introduce i Codul Master i naviga i la mesajul:  

 

Ap sa i [*] pentru ini ializarea testului. Toate luminile de la iconuri 
se vor aprinde i pâlpâi, se s nge ecranul. 

Ap sa i [#] pentru revenire la starea de a teptare.  

Test Complet Sistem

Se recomand  testarea complet  a sistemului. Dac  sistemul nu se comport  corespunz tor, anun a i 

instalatorul. 

NOT : Efectua i testul la ore potrivite, pentru a nu deranja vecinii 

1. Anun a i compania de interven ie despre test. 

2. Începe i testul în stare de a teptare 

3. Efectua i un test de baterie/siren  prin [*][6][Cod Master][4]. Sirena i buzzer ul tastaturii vor suna mp 

de 2 secunde i toate luminile tastaturii se vor aprinde. Tastatura va emite 8 beep uri când s a transmis cu 

succes codul de raportare test sistem c tre dispecerat. Ap sa i [#] pentru ie ire. 

4. Ac va i, pe rând, Þecare senzor (de ex. deschide i u ile i ferestrele, declan a i senzorii de mi care etc.). 

La o tastatur  LED, ve i putea observa c  indicatorul zonei corespunz toare se aprinde. La închiderea zonei 

indicatorul trebuie s  se s ng . 

La o tastatur  LCD, se va aÞ a mesajul al turat la ac varea Þec rei 
zone  

 

Folosi i tastele (< >) pentru a vedea zonele deschise. Mesajul va disp rea odat  cu revenirea zonei. 

5. Dac  sistemul are zone de incendiu programate, ac varea lor va duce la semnalizarea sirenei în mod 

pulsat. 

ATEN IE! Nu folosi i materiale inßamabile sau foc deschis pentru testarea detectorilor. Contacta i 

instalatorul referitor la metodele de test ale detectorilor. 

NOT : Unele func ii de mai sus vor Þ accesibile doar dac  instalatorul le a ac vat în sistem. Consulta i l 

referitor la func iile ac ve de pe sistem. 


