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HASZNÁLATI UTASITÁS A RASCAL PLUS RIASZTÓKÖZPONTHOZ
A Rascal plus egy billentyûzettel vezérelhetõ mikroprocesszoros riasztóközpont.
Számos kiemelkedõ tulajdonsággal rendelkezik, amely nem megszokott a hasonló
méretû riasztóközpontok között.
Két általános felhasználású csatorna mellett az "utolsó ajtó " csatorna (FX), kibejárati útvonal csatorna (IX), valamint 24 órás aktivitásban mûködõ külön
személyvédelmi (PA) és szabotázs (TAMPER) csatornával is rendelkezik.
Kezelési ajánlás:
A központ négyféle élesítési lehetõséggel rendelkezik:
TELJES élesítés. KÓD / FULL SET /
A négyszámjegyes kód betáplálása után (pl.1-2-3-4) folyamatos belsõ
hangjelzés figyelmeztet, hogy a távozási késleltetés elindult. Hagyja el a
területet, az elõírt útvonalon. Ennél a beállításnál minden csatorna jelzését
figyelembe veszi és riasztás esetén külsõ és belsõ hang- és fényjelzés egyaránt
van.
RÉSZLEGES élesítés. KÓD * 0 / PART SET /
A négyszámjegyes kód betáplálása után nyomja meg a * majd a 0-ás gombokat.
Folyamatos, mély tónusú belsõ hang figyelmezteti, hogy a távozási késleltetés
elindult, miközben a 2-es csatornához tartozó jelzõfény villog. Hagyja el a
területet az elõírt útvonalon. Ebben az esetben a központ a 2-es csatorna
jelzéseit nem veszi figyelembe, de riasztás esetén külsõ és belsõ hang- és
fényjelzés van.
"OTTHONI" élesítés. KÓD * 4 / HOME SET /
Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja meg a * majd a 4-es gombokat.
Folyamatos, mély tónusú belsõ hangjelzés figyelmezteti, hogy a távozási
késleltetés elindult. Ezalatt a 2-es csatornához tartozó jelzõfény villog, jelezve,
hogy a központ a 2-es csatorna jelzéseit nem veszi figyelembe. Ha ezt a
beállítást használja, akkor riasztás esetén csak a riasztóközpont saját
hangszórója ad riasztójelzést. Külsõ jelzések nincsenek.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS élesítés. KÓD * n
Ennél a bekapcsolási módnál a központ egy Ön által kiválasztott csatorna
jelzéseit figyelmen kívül hagyja. Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja
meg a * gombot, majd a kikapcsolni kívánt csatornához tartozó számot. Ha
több csatornát kíván kikapcsolni, akkor minden csatornaszám elõtt nyomja meg
a * gombot.
/pl.:1-2-3-4 * 1 * 2/
csatorna iktatható ki.

1-es gombbal az 1-es csatorna, 3-as gombbal az IX

KIMENETI HIBÁK
Ha távozáskor a négyszámjegyes kód betáplálása után nem a megszokott
folyamatos hangot hallja, hanem szaggatott a jelzés és egy piros jelzõfény is
villog, ekkor a készülék a távozási késleltetést leállítja és jelzi, hogy az adott
területen lévõ érzékelõ(k) mozgást vagy nyitott nyílászárót észlel(nek). Nyomja
meg a # gombot. Ezzel az élesítési folyamatot leállítja. Nézzen utána, hogy a
kérdéses területen nem maradt-e nyitva valamilyen nyílászáró vagy nem
tartózkodik-e valaki a helyiségben. Ha a hibát megszüntette, kezdje újra a
bekapcsolást.
SZABOTÁZS JELZÉS / TAMPER /
Ez a 24 órás üzemmódban mûködõ csatorna a rendszer "épségét" felügyeli.
Amennyiben a rendszer valahol megsérül, (szétszerelési kísérlet, vezetékvágás,
egyéb rongálás) akkor a készülék nem éles állapotban csak belsõ, éles
állapotban belsõ és külsõ hangjelzést is ad.
SZEMÉLYI TÁMADÁSJELZÉS / PA /
A támadásjelzõ mûködtetésekor azonnali külsõ és belsõ hang- és fényjelzést ad.
Nyugtázás után a PA jelzõfény világít. A riasztójelzés törlése után a
támadásjelzõt állítsa alaphelyzetbe.
HANGJELZÕ LEÁLLÍTÁSA. KÓD
Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll.
BELÉPÉS
A védett területre a kijelölt útvonalon történõ belépéskor a belsõ hangjelzõ
folyamatos figyelmeztetõ hangot ad, amely az érkezési késleltetés lejárta elõtt

15 másodperccel átvált szaggatottra. Ha az érkezési késleltetés lejárta elõtt nem
történik helyes kódbevitel, elindul a riasztás. Amennyiben az elõírt
megközelítési útvonalról letér a még hátralévõ idõtõl függetlenül a központ
azonnal átvált riasztásra. Amennyiben a távolléten nem történt riasztás akkor a
kikapcsolás után a központ nappali állapotba áll. Ha volt riasztás, akkor a
kikapcsolás után ezt egy belsõ hang jelzi, és piros jelzõfény mutatja a riasztás
helyét. Ekkor ismételt kódbeadás után nyomja meg a # gombot, ezzel visszaáll
nappali üzemmódba.
RIASZTÓJELZÉS TÖRLÉSE. KÓD # / CUSTOMER RESET /
Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll, a belsõ hangjelzõ "bip-bop"
hangot ad, miközben a piros jelzõfény mutatja, hogy melyik csatornáról jött a
riasztás. Ezután nyomja meg a # gombot. Ezzel a központot visszaállította
"nappali" üzemmódba.
NAPPALI BELÉPÉSJELZÕ. * 4 * /Door Chime/
A "bim-bam" szerû jelzõhang az FX csatornához rendelt szolgáltatás, mely ki-,
bekapcsolható. Nappali üzemmódban
a csatornához tartozó érzékelõ
mûködésekor a központ jelzõhangot ad.
Bekapcsolás: * 4 *
Kikapcsolás: * 4 *
A jelzõhang ki-, vagy bekapcsolt állapotát egyszerûen, a * gomb
megnyomásával ellenõrizheti. Ha az FX jelzõfény világít akkor üzemel, ha nem
akkor ki van kapcsolva. A * gomb ismételt megnyomására a jelzõfény elalszik
és a központ visszaáll az utoljára beállított állapotba, miközben nyugtázó
hangjelzést ad. Ha a * gombot nem nyomja meg ismét, akkor 15 másodperc
leteltével a központ automatikusan visszaáll az utoljára beállított állapotba.
JELZÕRENDSZER TESZT. KÓD * 9 / BELL TEST /
A központ külsõ és belsõ hang- és fényjelzõinek mûködõképessége egy belsõ
program segítségével bármikor ellenõrizhetõ.
Táplálja be a kódot, nyomja meg a * gombot, majd a 9-est.
10 másodpercig az összes jelsõfény világít,
5 másodpercig a belsõ hangjelzõ szól,
5 másodpercig a külsõ hangjelzõ szól,
5 másodpercig a külsõ villogó jelez,
majd nyugtázó hanggal visszaáll nappali üzemmódba.
ÉRZÉKELÕ HÁLÓZAT TESZT. KÓD * 94 /WALK TEST /
Ezzel a programmal a készülékhez csatlakoztatott érzékelõk állapotát,
mûködõképességét tudja ellenõrizni.

Táplálja be a négyszámjegyes kódot, nyomja meg a * majd a 9-es, ezután a 4-es
gombot.
Folyamatos halk belsõ hangot hall,
az érzékelõk mûködését a központ szaggatott hangosabb hanggal jelzi és a
kérdéses érzékelõhöz tartozó csatorna jelzõfénye villog.
A személyi támadásjelzõ /PA/ és a szabotázs /TAMPER/ csatornák
biztonságtechnikai okokból ilyen módon nem tesztelhetõk.
KÓDVÁLTOZTATÁS. KÓD * 91 / CODE CHANGE /
A riasztóközpont egy négyszámjegyes kóddal vezérelhetõ, melyet a felhasználó
bármikor egyszerûen, a tasztatúráról megváltoztathat.
A gyárilag
beprogramozott kód: 1-2-3-4.
Táplálja be a jelenleg érvényes kódot,
nyomja meg a * majd a 9-es, ezt követõen az 1-es gombot.
Négy piros jelzõfény világítani kezd.
Most táplálja be az új kódot. Minden szám megnyomása után egy-egy jelzõfény
elalszik. A negyedik számjegy megnyomását követõen a központ nyugtázó
hangot ad, ezzel az új kódot elfogadta, a régit érvénytelenítette.
ESEMÉNYNAPLÓ KIOLVASÁSA. KÓD * 93 / CUSTOMER LOG /
A központ rendelkezik egy memóriával, amely a riasztási eseményeket
naplózza, igy a felhasználó tájékoztatást kap a távollétében bekövetkezett
esetleges riasztásokról a csatorna és az események sorrendjének megjelölésével.
Táplálja be az érvényes kódot, nyomja meg a * ezután a 9-es majd a 3-as
gombokat.
Ekkor a kijelzõ mutatja az utolsó bekapcsolás alatt bekövetkezett riasztásokat,
miközben folyamatos hangot hall. A villogó fény jelzi az elsõ behatolási pontot,
a folyamatos fény pedig az ezt követõeket. Ha a kijelzõ sötét, akkor nem volt
riasztás.
Nyomja meg a # gombot.
Most hangjelzés nincs, és a központ az utolsó nappali állapotban bekövetkezett
eseményeket jelzi a fényekkel.
Nyomja meg a 2-es gombot.
Ismét hangjelzést hall, és a kijelzõ az utolsó elõtti bekapcsolás alatti
eseményeket mutatja.
Nyomja meg a # gombot.
Hangjelzés nincs és a kijelzõn az utolsó elõtti nappali állapot eseményei
láthatók.
A * gomb megnyomásával térhet vissza nappali üzemmódba.

Ha a fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben a segítségére lehetünk, kérjük keresse
meg szakemberünket.

FONTOSABB INFORMÁCIÓK
Teljes rendszer élesítése:

KÓD /négy számjegyes/

Kikapcsolás:

KÓD

Részélesítés:

KÓD * 0

Otthoni élesítés:

KÓD * 4

Csatorna kikapcsolásos élesítés: KÓD * csatorna száma
Nappali belépésjelzõ:

*4*

Jelzõrendszer teszt:

KÓD * 9

Érzékelõ teszt:

KÓD * 9 4

Törlés:

KÓD #

CSATORNA KIOSZTÁS
1. Csatorna:.............................................
2. Csatorna:.............................................
FX

:.............................................

IX

:.............................................

PA

:.............................................

SZERVIZ TELEFON:.........................................
TELEFON:

SZERZÕDÉSSZÁM:...........................................
SZERZÕDÉSSZÁM:
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