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Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Bt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A

GARDTEC 350+
RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS
A Gardtec 350+ riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek
megfelelõen szakember végzi.
A napi használat
következõek:
-

során

leggyakrabban

alkalmazott

beállítások

a

Teljes élesítés
Részélesítés
Kikapcsolás

Az elõlapon nyolc jelzõlámpa található, melyek segítségével mindenkor
pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.
Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24.
helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.
Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a
készülék külsõ és belsõ riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali)
állapotban csak belsõ riasztást.
Az 1-es és 3-as gomb egyidejû megnyomásával támadásjelzés indítható.
Ez 24 órás segélykérõ funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában
egyaránt mûködik.
Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A
támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

TELJES ÉLESÍTÉS
1.-

Üsse be az érvényes kódot
( a DAY feliratú jelzõlámpa villogni kezd,
a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható,
ha valamelyik csatorna érzékelõje jelzésben marad, akkor erre eltérõ
tónusú jelzõhang figyelmeztet.)

2.-

Hagyja el a helyiséget az elõírt útvonalon

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt
betáplálásával.

RÉSZÉLESÍTÉS
1.-

Üsse be az érvényes kódot
( a DAY feliratú jelzõlámpa villogni kezd,
a késleltetés alatt hangjelzés hallható)

2.-

Az I.-es részélesítéshez nyomja meg az 1-es gombot
( a DAY feliratú jelzõlámpa lassabban kezd villogni,
az 1-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)
vagy

Az II.-es részélesítéshez nyomja meg az 2-es gombot
( a DAY feliratú jelzõlámpa lassabban kezd villogni,
az 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)
vagy

Az III.-as részélesítéshez nyomja meg az 3-as gombot
( a DAY feliratú jelzõlámpa lassabban kezd villogni,
az 1-es és a 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák
lekapcsolódnak)

3.-

Hagyja el a helyiséget az elõírt útvonalon
Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés
késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy
rövid sípoló hangot hall.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA
1.-

Lépjen be az elõírt útvonalon
( a központ figyelmeztetõ hangjelzés ad)

2.-

Üsse be az érvényes kódot
( a jelzõhang elhallgat,
a DAY feliratú jelzõlámpa világítani kezd)

Ha a távollétében riasztás volt, akkor az összes jelzõlámpa villogni fog, a
NO gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy melyik csatornáról érkezett
a riasztást kiváltó jelzés.

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS
1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot
( az élesítési folyamat elindul)

2.- Üsse be az érvényes kódot a távozási késleltetés lejárta
elõtt

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELÉRHETÕ PROGRAMOZÁSI
LEHETÕSÉGEK
Itt kell megjegyeznünk, hogy ezek a paraméterek csak a „Mester” kóddal
programozhatók.
REMOVE

ZÓNAKIKAPCSOLÁS

Ez az alkalmazás lehetõvé teszi a „Mester” kóddal rendelkezõknek a
rendszer csatornánkénti élesítését. További lehetõséget biztosítva ezzel az
elõre programozottakon kívüli egyéb részélesítésekre.
TEST

TESZT

Ez az alkalmazás biztosítja a „Mester” kóddal rendelkezõknek a rendszer
ellenõrzését.
LOG

ESEMÉNYNAPLÓ

Ez az alkalmazás lehetõvé teszi a „Mester” kóddal rendelkezõknek az
eseménynapló megtekintését.
BELÉPÉSJELZÕ

CHIME

A „Mester” kóddal rendelkezõ dönti el, hogy ki- vagy bekapcsolja ezt a
szolgáltatást.
KÓDVÁLTOZTATÁS

PROGRAM

Ez az alkalmazás a „Mester” kóddal rendelkezõknek engedélyezi, hogy
megváltoztassa a „Mester” kódot, az „Üzemeltetõi” és a „Csak bekapcsoló”
kódot.

ZÓNAKIKAPCSOLÁS

REMOVE

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzõhangja megszólal. Mielõtt az idõzítés letelne,

2.-

Nyomja meg a NO gombot

A jelzõhang elhallgat és a REMOVE jelzõfény villogni kezd.

3.- Nyomja meg a YES gombot, a REMOVE alkalmazás
programozásához
4.- Nyomja meg annak a csatornának a számát, amelyiket
kikapcsolni akarja, majd a YES gombot.
Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.
Ha eltévesztette a csatorna számát, ismételje meg a mûveletet a 3. lépéstõl,
de a csatorna száma után a NO gombot nyomja meg.
Ha több csatornát akar kikapcsolni, ismételje meg a mûveletet a 3. lépéstõl.

5.- Ha befejezte a kívánt csatornák kikapcsolását a 0 gomb
megnyomásával léphet ki a programozásból.
Megjegyzés: Ha általában ugyanazokat a csatornákat akarja
kikapcsolni, kérje meg szakemberünket, hogy programozza azokat
egy részélesítési csoportba.

TESZTELÉS

TEST

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzõhangja megszólal. Mielõtt az idõzítés letelne,

2.-

Nyomja meg a NO gombot

A jelzõhang elhallgat és a REMOVE jelzõfény világítani kezd.

3.-

Nyomja meg a NO gombot

A TEST jelzõfény villogni kezd.

4.- A teszt alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a YES
gombot.
A TEST jelzõfény folyamatos jelzésre vált.
Ha valamelyik érzékelõ jelez, úgy Ön jelzõhangot hall és a csatornához
tartozó jelzõfény világítani kezd.
Ha ellenõrizni akarja a külsõ szirénát és villogót, akkor nyomja le a 9-es
gombot. Ezzel tudja a jelzést ki- és bekapcsolni.

5.- Ha befejezte a rendszer ellenõrzését, a 0 gomb
megnyomásával léphet vissza nappali üzemmódba.

ESEMÉNYNAPLÓ

LOG

A Gardtec 350+ 80 eseményt tud idõrendben tárolni.
A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzõhangja megszólal. Mielõtt az idõzítés letelne,

2.-

Nyomja meg a NO gombot

A jelzõhang elhallgat és a REMOVE jelzõfény villogni kezd.

3.-

Nyomja meg a NO gombot kétszer

A LOG jelzõfény villogni kezd.

4.- Az eseménynapló alkalmazás kiválasztásához nyomja meg
a YES gombot.
A kijelzõ a legutóbbi eseményt mutatja. Idõrendben visszafelé a NO, elõre
pedig a YES gomb megnyomásával haladhat.

5.- Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb
megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.
A jelzõlámpák értelmezése a következõ:
Ha mindegyik lámpa világít, az riasztást jelent. A NO gomb lenyomásával
kérdezheti le, hogy melyik csatorna érzékelõje váltotta ki a riasztást.
Ha DAY lámpa a Z1, Z2, vagy a Z3 jelzõlámpával együtt világít, az a
rendszer kikapcsolását jelzi az 1-es, 2-es vagy 3-as szintû felhasználó által.
Ha DAY lámpa gyorsan villog akkor a rendszer bekapcsolva volt, ha lassan
villog, akkor pedig részélesítés volt.
Ha a Z-jelzõlámpa(k) világít(anak) riasztásjelzés nélkül, akkor az azt jelenti,
hogy a csatornát az aktuális élesítésbõl kivonták.

BELÉPÉSJELZÕ

CHIME

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzõhangja megszólal. Mielõtt az idõzítés letelne,

2.-

Nyomja meg a NO gombot

A jelzõhang elhallgat és a REMOVE jelzõfény villogni kezd.

3.-

Nyomja meg a NO gombot háromszor

A CHIME jelzõfény villogni kezd.

4.- Ahhoz, hogy megváltoztassa a belépésjelzõ állapotát,
nyomja meg a YES gombot.
5.- Nyomja meg a YES gombot, hogy kilépjen a belépésjelzõ
alkalmazásból.
6.- Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb
megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.
KÓDVÁLTOZTATÁS

PROGRAM

A.- Az 1-es szintû kód mindig „Mester” kód. Ez a szint lehetõvé teszi az
Ön számára, hogy elérje az összes felhasználó által programozható
funkciót, beleértve a riasztás utáni alaphelyzetbe állítást is. A „Mester” kód
érvénytelenítése nem lehetséges. A megváltoztatására csak a „Mester”
felhasználó jogosult.
B.- Az 2-es szintû kód mindig „Üzemeltetõ” kód. Az „Üzemeltetõ”
élesítheti,
részélesítheti,
kikapcsolhatja
a
rendszert.
A
kód
érvénytelenítéséhez 0000-t kell benyomnia amikor a központ az új
„Üzemeltetõ” kódot várja.
C.- Az 3-as szintû kód mindig „Csak bekapcsoló” kód. Ez a szint csak
élesítést, részélesítést engedélyez. A kód érvénytelenítéséhez 0000-t kell
benyomnia amikor a központ az új „Csak bekapcsoló” kódot várja.
A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.-

Üsse be az érvényes „Mester” kódot

A távozási késleltetés jelzõhangja megszólal. Mielõtt az idõzítés letelne,

2.-

Nyomja meg a NO gombot

A jelzõhang elhallgat és a REMOVE jelzõfény villogni kezd.

3.-

Nyomja meg a NO gombot négyszer

A PROGRAM jelzõfény villogni kezd.

4.-

A kódváltoztatáshoz nyomja meg a YES gombot.

5.- Nyomja be azt a felhasználói szintet, amit programozni
kíván:
1- Mester kód
2- Üzemeltetõi kód
3- Csak bekapcsoló kód

6.-

Nyomja meg a YES gombot.

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

7.- Ezután nyomja be az új négy számjegyû kódot, majd a YES
gombot.
Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

8.- Nyomja be újra az új négy számjegyû kódot, hogy
megerõsítse majd a YES gombot.
Hiba esetén a hangjelzés elmarad, vagy ha a két kód nem egyezik meg
akkor a régi kód nem kerül felülírásra.

9.- Más felhasználói szintek programozásához ismételje meg a
folyamatot a 4, lépéstõl.
10.- A 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali
állapothoz.

Megjegyzés: 0-9-ig bármelyik szám használható.
A Gardtec 350+ kilenc különbözõ kódot képes tárolni. Ezek szintjei a
következõk:

1- Mester kód
2- Üzemeltetõ kód

3- Csak bekapcsoló kód
4- Mester kód
5- Mester kód
6- Üzemeltetõ kód
7- Üzemeltetõ kód
8- Üzemeltetõ kód

9- Csak bekapcsoló kód

Terminológia:
Mester:
Mester

A legmagasabb szintû felhasználó, akinek teljes jogosultsága
van a rendszer üzemeltetésében.

Üzemeltetõ :

Olyan személy, akinek jogosultsága a korlátozottabb a
Mesterénél, de a rendszert ki is kapcsolhatja, nem csak be.

Teljes
élesítés:
élesítés
RészRész
élesítés:
élesítés

A riasztórendszer védelme minden (érzékelõvel
területre kiterjed.

ellátott)

A védelem csak az elõre definiált program szerinti területekre

terjed ki.

Szabotázs : E z e g y 2 4 ó r á b a n m û k ö d õ v é d e l m i r e n d s z e r , a m e l y a r e n d s z e r
sértetlenségét figyeli.

