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Кратко ръководство за потребителя

1. Въведете вашият код за достъп [ACCESSCODE] и след това 

За нормално включване: натиснете клавиша [ARM]
(Пуска под охрана цялата група, когато са затворени всички зони) 

Принудително включване натиснете клавиш [FORCE] 
(Пуска под охрана цялата група, без да се изчаква всички зони да се затворя

За Stay включване натиснете клавиш [STAY]
(Пуска под охрана само периметъра на групата, което ви позволява да се 
движите в охраняваната и част) 
За незабавно включване натиснете клавиш [5] 
(Stay включване под охрана, но ще се включи аларма при отваряне на  зона)

2. Изберете желаната група или натиснете клавиш [0] за всички групи.

Как да включим системата под охрана

 = има AC захранване
ети = има проблем със
нването

икатор за захранване

о е зелен:
и = Всички зони са затворени
ети = Има отворена зона 

 = Тече изходно време

о е червен:
 = Системата е под охрана
ети = Системата не е под охрана
= Аларма

Статус индикатор 

Детайлни съобщения ще ви 
насочват в работата със 
системата.

Използвайте клавишите, за 
да се движите из менюто.

Натиснете кореспондиращия
бутон за бързо действие за 
2 секунди, за да извършите 
действие без да въвеждате 
кода си за достъп.

LCD клавиатура

[CLEAR] = Изтрива текущо въведените данни или ви връща към предишна стъпка в менюто
[ENTER] = Запазва текущо въведените данни и излиза от текущото меню 
Затворена зона - липса на движение в помещението, което да активира датчиците



по 
а

За да  изпратите тиха или звукова аларма към вашата охранителна фирма натиснете
и задръжте някоя от изброените по-долу комбинациии от клавиши  за 2 секунди.

Някои функции в това кратко ръководство трябва да бъдат активирани от Вашия инсталатор. 
Ние Ви препоръчваме да тествате системата за сигурност на седмична база. 

За процедура по тестване се  обърнете се към съответното ръководство за потребителя за употреба

Как да изключим системата от охрана
За изключване при влизане:
1. Въведете кода си за достъп 
2. Изберете групата, ако трябва,
която искате да свалите от охрана

За изключване, когато сме вече вътре:
1. Въведете кода си за достъп и 
натиснете клавиш [DISARM] 
2. Изберете групата, ако трябва,
която искате да свалите от охрана

Паник клавиши

Шунтиране на зони Памет за алармени събития
Когато зона е шунтирана остава 
изключена, когато се пусне под охрана 
кореспондиращата и група

1. Въведете кода си за достъп
2. Натиснете клавиш [BYP] 
3. Използвайте клавишите за нагоре/
надолу, за да се движите между зоните
и натиснете пак бутона [BYP], когато 
маркирате желаната зона за байпас.
4. Натиснете [ENTER], за да запазите 
и излезете.

За да видите настъпилите аларми през 
предходния период на охрана.

1. Натиснете клавиш [MEM] 
Всички зони, които са били нарушени 
време на последният период на охран
ще бъдат визуализирани на екрана 

2. Натиснете [CLEAR] за изход

Тип на паник алармата
Полиция [1]  и [3]
Бърза помощ [4]  и [6]

 Пожарна [7]  и [9]

Клавишна комбинация
Клавиши
Клавиши
Клавиши
           paradox.com   
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