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SAUGOS INSTRUKCIJA
Siekiant užtikrinti Jūsų ir aplinkinių asmenų saugumą, išvengti traumų dėl
šilumos bei elektros įtampos poveikio, prieš naudojant įrenginį, atidžiai
perskaitykite toliau nurodytas taisykles ir griežtai jų laikykitės! Išsaugokite šias
taisykles tol, kol naudositės šiuo įrenginiu.
Įrenginys turi būti įrengtas tik ribotos prieigos vietoje.
Įrenginys turi būti jungiamas prie įžeminto elektros tinklo (fazinis laidas
(L) – rudos (juodos) spalvos, nulinis laidas (N) – mėlynos spalvos,
apsauginis laidas (PE) – žalias su išilgai esančiu geltonu brūkšniu).
Maitinimo kabelio laidų skerspjūvio plotas $ 0,75 kv. mm.
Įrenginys maitinamas iš dviejų šaltinių: pagrindinio ir rezervinio.
Pagrindinis maitinimo šaltinis: galios transformatorius I: 230V 50 Hz;
II: 20V ~ 1,5A 50Hz;
Rezervinis maitinimo šaltinis: 12V 7Ah/20HR baterija;
MAS-800 serijos įrenginiai laiduoja LST EN 60950-1:2003 standarto
reikalaujamą saugos lygį.
Kiekvienas anksčiau nurodytas susietasis maitinimo šaltinis irgi
privalo tenkinti LST EN 60950 –1 standarto reikalavimus!
Apsaugai nuo viršsrovių ir trumpųjų jungimų patalpos kintamosios
srovės elektros tinklo grandinėse turi būti įrengtas papildomas
(rezervinis) automatinis dvipolis atjungimo įtaisas, gebantis nutraukti
didžiausią galimą gedimo sukeliamą srovę.
Atjungimo įtaiso kontaktų skiriamasis tarpas turi būti ne mažesnis kaip 3
mm.
Atjungimo įtaisas turi būti arti įrenginio ir lengvai prieinamas.
Įrenginio instaliavimą (įrengimą) ir techninį aptarnavimą gali atlikti tik tam
darbui kvalifikuotas asmuo, turintis pakankamai žinių apie įrenginį ir
bendruosius saugos reikalavimus. Jei sutrinka įrenginio darbas, remontą
gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
Centralės telefono išvadai turi būti prijungti tik prie analoginių PSTN
linijų. Prijungimas prie skaitmeninių ISDN linijų gali sugadinti įrangą.
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Įrenginio pilno atjungimo įtaisai nuo:
• kintamosios sroves 230 V elektros tinklo : rezervinis dvipolis
atjungimo įtaisas;
• rezervinių baterijų nuolatinės srovės: atjungiant baterijos prijungimo
jungtį iš centralės BAT lizdo;
Šių atjungimo įtaisų negalima įrengti lanksčiuose kabeliuose.
Nelieskite pavojingų įtampingų įrenginio dalių!
Prieš atliekant bet kokius įrenginio montavimo ar aptarnavimo
darbus, atjunkite įrenginį nuo AC ar DC elektros tinklo ir rezervinę
bateriją.
Žaibuojant draudžiama atlikti bet kokius įrenginio montavimo ar
aptarnavimo darbus!
Neleistina prie sistemos prijungti išsikrovusią bateriją. Norint išvengti
įrenginio gedimo, išsikrovusią arba niekada nenaudotą bateriją reikia
prieš tai pakrauti atitinkamu įkrovikliu.
Pasibaigus baterijos galiojimo laikotarpiui, baterija turi būti utilizuotas
pagal galiojančias taisykles (Europos Sąjungos Direktyvos 91/157/EEC
ir 93/86/EEC).
ATSARGIAI!
GALIMAS SPROGIMAS, JEI BUS ĮDĖTA NETINKAMOS RŪŠIES
BATERIJA, KURI NĖRA GAMINTOJO REKOMENDUOTA.
ATSITIKTINAI NESUJUNKITE BATERIJOS POLIŲ ATVIRKŠČIU
POLIŠKUMU.
NEUŽTRUMPINKITE BATERIJOS POLIŲ.
NAUDOTAS BATERIJAS ATIDUOKITE PERDIRBTI ATSKIRAI NUO
KITŲ ŠIUKŠLIŲ.
Nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų
šiukšlių.
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ĮVADAS
Dėkojame, kad įsigijote patalpų apsaugos sistemą MAS-800.
MAS-800 tai šiuolaikinė apsaugos sistema užtikrinanti būsto saugumą,
leidžianti atlikti tam tikrų įrenginių valdymo funkcijas.
Sistema yra sudaryta iš PAS8xx centralės (modeliai: PAS808, PAS816,
PAS832), prie centralės prijungtų gaisro aptikimo, stiklo dūžio, durų ar langų
atidarymo, judesio detektorių, valdymo klaviatūros KM20 (modeliai: KM20,
KM20T), sirenos, rezervinio maitinimo šaltinio.
Vienas arba keli prie to pačio centralės gnybto prijungti detektoriai sudaro
saugojimo zoną. Saugojimo zonas galima apjungti į sritis sistemos valdymo
supaprastinimui.
Jeigu centralėje nepakanka gnybtų visiems detektoriams prijungti, naudojami
papildomi zonų išplėtimo moduliai – EXM800.
Garažo, kiemo vartų valdymui rekomenduojamas nuotolinio valdymo modulis
RCM800. Šis modulis taip pat vykdo klaviatūros funkcijas, tokias kaip apsaugos
įjungimas režimu “Nakčiai” ir t.t.
Sistemos valdymo elementai bus patalpinti į jai skirtą dėžę, kurią
rekomenduojama tvirtinti vėsioje patalpoje, netoli komunikacijų linijų.
Būtina užtikrinti, kad apsaugos sistemos eksploatacija rūpintųsi tik
instaliuotojas arba serviso darbuotojas.
Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Išsamesnės informacijos apie
sistemos konfigūraciją, valdomą įrangą teiraukitės instaliuotojo arba serviso
darbuotojo.

6

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Informacijos atvaizdavimas ir valdymo elementų išdėstymas
LCD klaviatūra MAS-800 apsaugos sistemoje atlieka informacijos
atvaizdavimo, duomenų įvedimo ir apsikeitimo su kompiuteriu funkcijas.
Informacija apie sistemos būseną atvaizduojama LCD ekrane, šviesos diodais.
Kilus aliarmui klaviatūra papildomai signalizuoja garsiniu signalu.
Visos sistemos funkcijos gali būti pasiekiamos klaviatūra. Žemiau pateiktame
paveiksle pavaizduota klaviatūra su valdymo, indikacijos elementų paaiškinimais.

1 pav. Klaviatūra KM20
Papildoma informacija, kuri gali būti rodoma klaviatūros ekrane šalia laiko ir
datos:
•

2007–07–20 – data.

•

09:00:21 – laikas.

•

+25°C – aplinkos temperatūra (rodoma tik klaviatūroje KM20T).

•
•
•

RC

– rodomas, kai leidžiamas PGM išėjimų valdymas nuotolinio valdymo
pulteliu (būtinas RCM800 modulis).
 – rodomas tada, kai srityje nėra įjungta apsauga.
– rodomas tada, kai srityje yra įjungta apsauga kasdieniu režimu.
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•

– rodomas tada, kai srityje yra įjungta apsauga nakčiai esant
namuose.

•

– rodomas tada, kai srityje yra įjungta apsauga esant namuose.

•

– rodomas tada, kai srityje yra įjungta apsauga išvykus atostogų.

•

– rodomas tada, kai srityje yra įjungtas “Perspėjimo” režimas.

• ! – rodomas esant suveikusioms įsilaužimo ar gaisro zonoms srityje.
Informacijos atvaizdavimas ekrane esant aliarmui, gedimui ir kitoms
situacijoms aprašomas atitinkamuose vartotojo vadovo skyriuose.
Klaviatūros šviesos diodų indikacija:
Aliarmas
•

Įsilaužimo aliarmas – šviesos diodas šviečia nuolat.

•

Gaisro aliarmas – šviesos diodas tankiai mirksi.

•

Klaviatūros aliarmo laikas pasibaigęs – šviesos diodas retai mirksi.

• Aliarmų nėra – šviesos diodas nešviečia.
Apsauga
•

Apsauga įjungta visoms sritims – šviesos diodas šviečia nuolat.

•

Apsauga įjungta ne visoms sritims – šviesos diodas mirksi.

• Apsauga išjungta – šviesos diodas nešviečia.
Gedimas
•

Gedimas – šviesos diodas šviečia nuolat.

•

Nėra aktyvių gedimų (gedimai išsaugoti atmintyje) – šviesos diodas
mirksi.

• Gedimų nėra – šviesos diodas nešviečia.
Perspėjimas
•

“Perspėjimas” įjungtas visoms sritims – šviesos diodas šviečia nuolat.

•
•

“Perspėjimas” įjungtas ne visoms sritims – šviesos diodas mirksi.
“Perspėjimas” nėra įjungtas arba neaktyvus – šviesos diodas nešviečia.
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1.2. Skubios pagalbos iškvietimo klavišai
Pagalbos iškvietimas vykdomas vienu metu paspaudus ir palaikius ne
trumpiau kaip 1 sekundę skubios pagalbos iškvietimo klavišų derinį:
+
– Gaisro aliarmas
+
– Medicininis aliarmas
+
– Panikos aliarmas (3 minučių pauzė tarp aliarmų)
Skubios pagalbos iškvietimo klavišų funkcija kiekvienai klaviatūrai turi būti
įjungta sistemos instaliavimo metu. Informacijos apie funkcijos būseną klauskite
instaliuotojo arba serviso darbuotojo.

1.3. PIN kodas
Vartotojo atpažinimas sistemoje atliekamas PIN kodo pagalba. Įvesdamas PIN
kodą vartotojas atpažįstamas sistemoje su jam priskirtomis teisėmis. Plačiau apie
teises skaitykite skyriuje “11.3.2.3 Teisių priskyrimas vartotojui”.
Kiekvienas meniu punktas yra apsaugotas PIN kodu. Valdymui palengvinti
vieną kartą įvedus PIN kodą ir neišėjus iki laikrodžio, PIN kodo įvedinėti
pakartotinai nereikės.
Iškilus abejonėms dėl kodo saugumo, PIN kodą galima pakeisti meniu punkte
“Keisti PIN” (žr. “11.3.1 Vartotojo PIN kodo keitimas”).
PASTABA. Sistema sukels aliarmą ir 40 sekundžių blokuos klaviatūrą jeigu 3
kartus iš eilės buvo įvestas neteisingas PIN kodas.
Gamyklinis pirmojo vartotojo PIN kodas 0001

1.4. Vartotojo asmeninis meniu
Vartotojo asmeninis meniu yra formuojamas iš F–klavišų sistemos instaliavimo
metu. F–klavišų paskirtis yra palengvinti darbą su sistema priskiriant dažniausiai
naudojamai funkcijai po trumpą klavišų kombinaciją.
Yra galimybė įprogramuoti iki 32 – jų F–klavišų su vartotojo nurodytais
pavadinimais (pvz. apsaugos įjungimas, kai esama viduje, galima pavadinti “Esu
namuose”), tokiu būdu pritaikant apsaugos sistemą prie vartotojų individualių
poreikių.
Į vartotojo asmeninio meniu patenkama paspaudus klavišą
. Spaudžiant
klavišus
arba
galima peržiūrėti visus meniu įprogramuotus F–klavišus.
Pirmoje LCD ekrano eilutėje yra matoma F- klavišo kombinacija, antroje eilutėje
jos pavadinimas.
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2 pav. F–klavišas
Pasirinkę norimą F–klavišą paspauskite
klavišą. Jei sistema reikalauja
įveskite PIN kodą.
Įsiminus konkrečią F–klavišo kombinaciją rinktis iš sąrašo nebūtina. Tiesiog
įveskite klavišų kombinaciją ir paspauskite
klavišą. Jei sistema reikalauja
įveskite PIN kodą.

1.5. Pavojaus kodas
Pasitaiko situacijų, kai vartotojas, panaudojus prievartą, yra verčiamas įvesti
savo PIN kodą ir išjungti apsaugą. Esant tokiai situacijai, MAS800 apsaugos
sistemoje yra numatyta pavojaus pranešimo siuntimo saugos tarnybos funkcija,
be jokios indikacijos. Gavusi tokį pavojaus pranešimą saugos tarnyba atvyks į
saugojamą objektą.
Pavojaus kodas susideda iš vartotojo kodo ir papildomai įvedamo skaičiaus,
kuris nesutampa su PIN kodo paskutiniu skaitmeniu (pvz. vartotojo PIN kodas
0001, pavojaus kodas 00010, 00012, ir t.t.). Įvesdamas šį kodą vartotojas išjungs
apsaugą ir kartu nusiųs pavojaus pranešimą.
Išsikviesti pagalbą yra leidžiama bet kokiame meniu punkte, kur reikalaujama
PIN kodo.
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2. GREITAS APSAUGOS ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS
2.1. Greitas apsaugos įjungimas
Kai klaviatūros ekrane rodomas laikas įveskite PIN kodą ir
paspauskite
klavišą.
Prasidėjus išėjimo užlaikymui palikite patalpas. Apsauga
įsijungs pasibaigus išėjimo užlaikymui.
Apsauga įsijungia visose vartotojo valdomose srityse (žr.
“11.3.2.4 Vartotojo valdomo sritys”). Apsaugos įsijungimą
parodo “Apsauga” šviesos diodas ir režimo indikacijos
simbolis “#”, kuriuo klaviatūros ekrane bus pažymėtos sritys.
PASTABA. Jei suveikia sistemos zona, išėjimo užlaikymo metu, apsauga
nebus įjungiama.

2.2. Greitas apsaugos išjungimas
Atidarius duris prasidės įėjimo užlaikymas, kuriam
nepasibaigus turite įvesti PIN kodą. Įvedus teisingą PIN kodą
apsauga išsijungs visose vartotojo valdomose srityse.
PASTABA. Greitas apsaugos išjungimas naudojamas
tada, kai įjungta apsauga visose srityse, t.y. šviesos diodas
“Apsauga” šviečia nuolat. Kai apsauga įjungta ne visur
(šviesos diodas “Apsauga” mirksi), ją išjungti galima per
meniu.

2.3. Apsaugos įjungimas esant suveikusiai zonai
Pranešimas “Atviros zonos! Uždarykite arba ignoruokite
jas! (zoną pažym. [#])” bus rodomas tada, kai bandoma
įjungti apsaugą esant suveikusioms sistemos zonoms.
Parodžiusi pranešimą, klaviatūra automatiškai įeis į “Ignoruoti
zoną” meniu punktą. Meniu punkte, ženklu “!” bus žymima
suveikusi sistemos zona.
Apsaugą galėsite įjungti uždarę arba ignoravę suveikusią
(simbolis
zoną. Ignoruoti zoną galite ją pažymėję klavišu
“!” bus pakeistas simboliu “x”). Jeigu zonos ignoruoti nėra
galima bus girdimas trumpas pyptelėjimas.
PASTABA. Pažymėta zona bus ignoruojama vienam
apsaugos įjungimo/išjungimo ciklui.
PASTABA. Zoną ignoruoti galima tik tada, kai jai yra
suteiktas ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.
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2.4. Apsaugos įjungimas esant gedimui
Apsaugą įjungti įprastais būdais nepavyks, kai sistemoje
yra gedimas. Bandant įjungti apsaugą klaviatūros ekrane bus
parodytas pranešimas “Laikinam gedimo ignor. Spausk
CLR”. Paspauskite
klavišą ir laikinai (30-čiai sekundžių)
ignoruokite gedimą. Laikiną gedimo ignoravimą indikuos
tankiai mirksintis “Gedimas” šviesos diodas. Esant tokiai
sistemos būsenai įveskite PIN kodą ir įjunkite apsaugą
įprastu būdu.
DĖMESIO! Sistema yra nesaugi esant gedimui. Gedimą
būtina šalinti iškart jį aptikus.

2.5. Apsaugos įjungimo atšaukimas išėjimo užlaikymo metu

Prasidėjus išėjimo užlaikymui jį sustabdyti galima
paspaudus
klavišą ir įvedus PIN kodą. Įvedę PIN kodą
paspauskite klavišą
.
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3. APSAUGOS ĮJUNGIMAS PER MENIU
 “Pagrindin. meniu/Įjungti apsaugą”
Šiame skyriuje sužinosite kaip išsirinkti apsaugos režimą, įjungti apsaugą per
meniu, įjungti apsaugą skirtingose srityse, įjungti apsaugą esant zonos suveikimui
ar gedimui.

3.1. Režimų išsirinkimas


Režimas “Nakčiai” skirtas saugoti patalpas, kai jose yra asmenų ir niekas
neateis. Šis režimas įjungiamas per meniu arba užprogramuotu F-klavišu.

Režimo indikacija – .
 Režimas skirtas kasdieniam naudojimui įjungiamas per meniu punktus:
• “Visose srityse” – apsauga įjungiama visose vartotojo valdomose
srityse. Šis režimas įjungiamas per meniu arba užprogramuotu Fklavišu.
• “Pasirink.srityse” – apsauga įjungiama nurodytose vartotojo valdomose
srityse. Šis režimas įjungiamas per meniu arba užprogramuotu Fklavišu.
• “Priverstinai” – apsauga įjungiama visose vartotojo valdomose srityse
esant zonos suveikimui ar gedimui. Šis režimas įjungiamas per meniu
arba užprogramuotu F-klavišu.
Režimo indikacija – .
 Režimas “Esame namie” skirtas saugoti patalpas, kai jose yra asmenų ir
yra tikimybė, kad dar kažkas gali ateiti. Šis režimas įjungiamas per meniu
arba užprogramuotu F-klavišu. Režimo indikacija – .
 Režimas “Atostogom” skirtas saugoti patalpas, kai patalpos paliekamos
ilgam laikui. Šis režimas įjungiamas per meniu arba užprogramuotu Fklavišu. Režimo indikacija – .
1 lentelė. Režimų pagrindiniai skirtumai
Režimo indikacija

Išėjimo
užlaikymas

Įėjimo
užlaikymas

Perimetro
apsauga

Vidaus
apsauga

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Ne

Taip

Taip
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Pastaba. Kilus aliarmui dėl įėjimo/išėjimo zonos suveikimo pranešimas saugos
tarnyboms bus siunčiamas iškart esant įjungtiems apsaugos režimams “Nakčiai”
ir “Atostogom”. Saugant kitais režimais aliarmo pranešimas saugos tarnyboms
bus siunčiamas praėjus 30 sekundžių nuo aliarmo pradžios. Jeigu per šį laikotarpį
apsauga išjungiama arba ištrinamas aliarmas, pranešimas nebus siunčiamas.

3.2. Apsaugos įjungimas per meniu

Apsaugos įjungimas, režimų pasirinkimas atliekamas
meniu punkte “Įjungti apsaugą”.
Pasirinkę apsaugos režimą į jį įeikite spausdami
klavišą. Jei prašoma įveskite PIN kodą.
Iš pateikto sričių sąrašo išsirinkite sritis, kuriose norite
įjungti apsaugą. Vieną sritį galima pažymėti klavišu
, visas
.
sritis klavišu
Pažymėję sritis paspauskite
klavišą. Prasidės išėjimo
užlaikymas, per kurį turite palikti patalpas.
Pasibaigus išėjimo užlaikymui apsauga įsijungs visose
pažymėtose srityse.

3.3. Priverstinis apsaugos įjungimas
Priverstinis apsaugos įjungimas taikomas tada, kad
negalima ignoruoti zonos arba yra aktyvus gedimas.
Apsauga bus įjungiama visose vartotojo valdomose srityse.
Priverstinis apsaugos įjungimas vykdomas meniu punkte
“Įjungti apsaugą” pasirinkus meniu “Priverstinai” arba
užprogramuotu F–klavišu.
DĖMESIO! Sistema yra nesaugi esant gedimui. Gedimą
būtina šalinti iškart jį aptikus.
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3.4. Apsaugos įjungimas su zonos ignoravimu
Jei sričiai priskirta zona yra suveikusi, tai apsaugos
įjungimo per meniu metu ta sritis bus pažymėta simboliu “!”.
Norėdami sužinoti kuri zona suveikė, kursorių, meniu
valdymo klavišais užveskite ant srities, pažymėtos simboliu
“!”. Spauskite
klavišą ir peržiūrėkite zonų sąrašą
(suveikusi zona bus pažymėta simboliu “!”).
Jei norite palikti suveikusią zoną (pvz. praviras langas),
įjunkite tos zonos ignoravimą. Suveikusių zonų sąraše
pasirinkite suveikusią zoną ir pažymėkite ją spausdami
klavišą
(simbolis “!” bus pakeistas simboliu “x”).
Pažymėta zona bus ignoruojama vienam apsaugos įjungimo
ciklui.
Ignoravę suveikusias zonas spauskite
klavišą. Kai
srityje nebeliks suveikusių zonų, srities simbolis “!” bus
pakeistas tos srities numeriu. Analogiškus veiksmus galite
atlikti ir meniu punkte “7 Zonų ignoravimas”.
Atlikę zonos ignoravimą, apsaugą įjunkite pagal “3.2
Apsaugos įjungimas per meniu” skyriaus aprašymą.
PASTABA. Zoną ignoruoti galima tik tada, kai jai yra
suteiktas ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.
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4. APSAUGOS IŠJUNGIMAS PER MENIU
 “Pagrindin. meniu/Išjungti apsaugą”
Apsauga išjungiama meniu punkte “Išjungti apsaugą”.
Pasirinkus meniu “Visose srityse”, apsauga bus
išjungiama visose vartotojo valdomose srityse.
Pasirinkus meniu “Pasirink. srityse” apsauga bus
išjungiama tose srityse, kurias vartotojas atžymės klavišais
arba
.
Nurodę kokioms sritims bus išjungta apsauga paspauskite
klavišą.
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5. APSAUGOS REŽIMAS “PERSPĖJIMAS”
 “Pagrindin. meniu/Perspėjimas”
Režimas “Perspėjimas” nėra tradicinis apsaugos režimas. Įjungus šį režimą
stebimos zonos kurios turi pažymėtą nustatymą “Perspėjimo funkcija”. Suveikus
šioms zonoms, sukeliamas vietinis aliarmas nepranešant apie įvykį centriniam
apsaugos pultui. Perspėjimo režimas dažniausiai naudojamas perimetro apsaugai
norint įspėti asmenis, kad jie pažeidžia saugumo zonas. Šį apsaugos režimą
kombinuojant su įprastais apsaugos režimais galima sukurti efektyvią saugojamo
objekto apsaugą.
Jeigu perspėjimo zonų nėra sistemoje šio režimo įjungti nepavyks. Bus
rodomas pranešimas “Nėra valdymo”.

Norėdami įjungti režimą “Perspėjimas”, meniu punkte
arba
“Perspėjimas” pažymėkite sritis spausdami
klavišus. Nurodę sritis kurioms bus įjungta apsauga šiuo
režimu paspauskite
klavišą.
Norėdami išjungti šį režimą, meniu punkte “Perspėjimas”
atžymėkite saugomas sritis. Nurodę sritis kurioms bus
išjungta apsauga šiuo režimu paspauskite
klavišą.
Režimo indikacija - .

PASTABA. “Perspėjimas” yra aktyvuojamas, kai nėra įjungtas saugojimas
sritims įprastais apsaugos režimais. Įjungus įprastą režimą, pavyzdžiui apsauga
nakčiai, objektas saugomas remiantis šio režimo logika. Išjungus įprastus režimus
“Perspėjimas” vėl aktyvuojamas.

17

6. ALIARMO TRYNIMAS
 “Pagrindin. meniu/Trinti aliarmą”
Kilus aliarmui dėl zonos suveikimo, klaviatūros ekrane bus
rodomas šios zonos pavadinimas, įsijungs šviesos diodas
“Aliarmas” ir pasigirs garsinis signalas.
Norėdami ištrinti aliarmą spauskite
klavišą. Įvedę PIN
klavišą. Klaviatūra ir sirena nustos
kodą paspauskite
signalizuoti. Peržiūrėkite dėl ko kilo aliarmas. Sutrumpinimai
pateikti 2 lentelėje.
Aliarmas gali būti ištrinamas ir per “Trinti aliarmą” meniu
arba užprogramuotu F-klavišu.
2 lentelė. Sutrumpinimų paaiškinimas
Nr.

Sutrumpinimas

Aprašymas

1.

Alr

Nurodo šiuo metu vykstantį aliarmą (nuolat šviečiantis
arba tankiai mirksintis šviesos diodas).

2.

Atm

Nurodo jau įvykusį aliarmą (retai mirksintis šviesos
diodas).

3.

Įsilauž.

Įsilaužimo aliarmas srityje.

4.

Gaisras

Gaisro aliarmas nurodytoje srityje.

5.

PirmojiZ

Pirmoji suveikusi įsilaužimo zona srityje.

6.

Z suveik

Kitos srityje suveikusios zonos.

7.

Zsabotaž

Zonos jutiklio sabotažas (gedimas).

Pavyzdys:
Paveiksle parodyta, kad sistema signalizavo apie
ankščiau kilusį aliarmą (“Atm”). Sutrumpinimas “Įsilauž.” rodo,
kad tai buvo įsilaužimas į sritį 01, kurios pavadinimas “Butas”.
Pirmoji srityje suveikė įsilaužimo zona 01, kurios pavadinimas
“Durys”.
PASTABA. Apsaugos sistema nebekels aliarmo dėl zonos, jei jos suveikimas
buvo sukėlęs aliarmą tris kartus. Ištrynus aliarmą į zonos suveikimą vėl bus
reaguojama.
PASTABA. Prijungtos signalizavimo įrangos (pvz. sirenos) signalizavimo
trukmė gali nesutapti su klaviatūros signalizavimo dėl aliarmo trukme.
Informacijos apie užprogramuotas aliarmo trukmes klauskite instaliuotojo arba
serviso darbuotojo.
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7. ZONŲ IGNORAVIMAS
 “Pagrindin. meniu/Ignoruoti zoną”
Norėdami įjungti apsaugą, kai yra suveikusi viena arba
kelios sistemos zonos turite įjungti šių zonų ignoravimą.
Zoną ignoruoti galima tik tada, kai jai yra suteiktas
ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.
Meniu punkte “Ignoruoti zoną” pasirinkite zoną, kurią
ignoruosite. Pažymėkite ją klavišu
. Ignoruojama zona bus
pažymėta simboliu “x”. Pažymėję visas ignoruojamas zonas
klavišą.
paspauskite
PASTABA. Zonos ignoravimas galioja vienam apsaugos
įjungimo ciklui. Jeigu apsauga nebuvo įjungta, zonos
ignoravimas atšaukiamas ją atžymint.
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8. ESAMŲ GEDIMŲ PERŽIŪRA
 “Pagrindin. meniu/Esamas gedimas”
Jeigu sistemoje iškilo kokių nors techninių problemų (pažeisti detektoriai, yra
sugedęs arba be leidimo išjungtas modulis, nėra ryšio su saugos tarnyba ir t.t.),
šviečia oranžinis “Gedimas” šviesos diodas.
Jeigu sistemoje buvo gedimų, bet dabar jų nebėra šviesos diodas “Gedimas”
mirksi (pvz. buvo dingusi tinklo įtampa).
Gedimus iš atminties galima ištrinti tik tada, kai “Gedimas”
šviesos diodas mirksi.
Norėdami ištrinti neaktyvius gedimus spauskite
klavišą. Peržiūrėkite dėl ko buvo atsiradęs gedimas.
Sutrumpinimai pateikti 3 lentelėje. Dar kartą paspaudę
klavišą ištrinsite gedimus esančius atmintyje.
Gedimai esantys atmintyje gali būti ištrinami ir “Esamas
gedimas” meniu punkte.
3 lentelė. Sutrumpinimų paaiškinimas
Nr.

Sutrumpinimas

Aprašymas

1.

Ged

Nurodo šiuo metu aktyvų gedimą (šviesos diodas šviečia
nuolat).

2.

Atm

Nurodo jau įvykusį gedimą (mirksintis šviesos diodas).

3.

Sistemos

Sisteminis gedimas. Antroje LCD ekrano eilutėje bus
nurodytas tikslus gedimas.

4.

Zsabotaž

Zonos sabotažas (sugedęs ar sugadintas jutiklis, pažeista
jungiamųjų laidų izoliacija).

5.

Msabotaž

Modulio sabotažas (sugedęs modulis, modulis pašalintas
iš sistemos be leidimo).

6.

Matstata

Modulio veikimo atstatymas.

7.

PGMgedim

Programuojamų išėjimų gedimas.

8.

Nėr rinkimo
tono

Nėra rinkimo tono.

9.

AC dingimas

Dingo įtampa iš kintamos srovės tinklo.

10.

Ilgas AC
dingim.

Ilgam dingo įtampa iš kintamos srovės tinklo.
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3 lentelė. Sutrumpinimų paaiškinimas (tęsinys)
Nr.
11.
12.
13.

Sutrumpinimas
Išsikrovęs
akum.
B.Z.išsikr.aku
1
m.
Netikslus
laikas

Aprašymas
Išsikrovęs sistemos akumuliatorius.
Išsikrovęs akumuliatorius maitinantis bevieles zonas.
Sistemai yra nurodytas netikslus laikas.

14.

AUX gedimas

Maitinimo grandinės gedimas.

15.

KRBUS
gedimas

Magistralės gedimas.

16.

RK1 ryšio
klaida

Nepavyko išsiųsti pranešimo saugos tarnyboms RK1
kanalu.

17.

RK2 ryšio
klaida

Nepavyko išsiųsti pranešimo saugos tarnyboms RK2
kanalu.

18.

RK3 ryšio
klaida

Nepavyko išsiųsti pranešimo saugos tarnyboms RK3
kanalu.

19.

RK4 ryšio
klaida

Nepavyko išsiųsti pranešimo saugos tarnyboms RK4
kanalu.

20.

RK1 gedimas

Raporto kanalo RK1 gedimas.

21.

RK2 gedimas

Raporto kanalo RK2 gedimas.

22.

RK3 gedimas

Raporto kanalo RK3 gedimas.

23.

RK4 gedimas

Raporto kanalo RK4 gedimas.

Pavyzdys:

Gedimas įvykęs seniau (sutrumpinimas “Atm”) ir atsiradęs dėl
įtampos dingimo iš kintamos srovės tinklo (sutrumpinimas
“AC dingimas”).

1

PAS808, PAS816 nėra tokio įrašo
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9. ĮVYKIŲ ŽURNALO PERŽIŪRA
 “Pagrindin. meniu/Įvykių žurnalas”
“Įvykių žurnalas” yra skirtas visų su sistemos būkle susijusių įvykių peržiūrai.
Žurnale telpa 1024 įvykiai.
Meniu punkte “Įvykių žurnalas” įvykiai gali būti filtruojami į
aliarmo, gedimų, valdymo arba nefiltruojami t.y. visi įvykiai
rodomi kartu.
Peržiūrint įvykius pirmoje ekrano eilutėje rodomas įvykio
laikas. Paspaudus
klavišą vietoj laiko bus rodoma įvykio
data. Įvykiai yra aprašomi sutrumpinimais, kurie pateikti 4
lentelėje.
Antroje eilutėje nurodomas įvykio šaltinis, pavyzdžiui,
vartotojas, kuris įjungė apsaugą, ignoruojamos zonos
pavadinimas ir t.t..
Jeigu apatinėje eilutėje matomas daugtaškis, tai reiškia
norėdami
kad yra papildomos informacijos. Paspauskite
ją peržiūrėti.
4 lentelė. Sutrumpinimų paaiškinimas
Nr.

Sutrumpinimas

Aprašymas

1.

Redagav.

Buvo atliekamas sistemos parametrų keitimas.

2.

Išjungti

Nurodomas apsaugą srityje išjungęs vartotojas

3.

Įjungti a

Nurodomas apsaugą srityje įjungęs vartotojas

4.

Testavim.

Nurodomas testavimą srityje atlikęs vartotojas

5.

Ignorav.

Zonos ignoravimas, nurodomas ignoruotos zonos
pavadinimas.

6.

Išj.Ignor

Zonos ignoravimo atšaukimas, nurodomas zonos
pavadinimas

7.

LaikoNust

Nurodomas laiką ir datą pakeitęs vartotojas.

8.

Suveikim.

Zonos suveikimas, nurodomas zonos pavadinimas.

9.

Atstatym.

Zonos atstatymas, nurodomas zonos pavadinimas.

10.

Sabotaž.A

Zonos sabotažas, nurodomas zonos pavadinimas.

11.

VietAliar

Buvo kilęs vietinis aliarmas.

12.

Trinti Al

Aliarmo trynimas, nurodoma sritis ir vartotojas.
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4 lentelė. Sutrumpinimų paaiškinimas (tęsinys)
Nr.

Sutrumpinimas

Aprašymas

13.

RankAliar

Aliarmas sukeltas nuspaudus skubaus iškvietimo klavišus
klaviatūroje, nurodomas klaviatūros pavadinimas.

Sab.Gedim

Gedimas dėl sabotažo, nurodomas gedimo šaltinis (zona,
modulis, PGM).
Mod.sabotažas – atsirado viena iš žemiau nurodytų
modulio sabotažo būsenų.
Mod.pakeitimas – modulio pakeitimas kitu (veikiančiu
tuo pačiu adresu).
Mod.dingimas – modulio dingimas.
M.Sabot.signal – įrašas atsiranda suveikus modulio
sabotažo jungikliui arba modulio sabotažo zonai.

15.

SabAtstat

Gedimo panaikinimas, nurodomas šaltinis (zona, modulis,
PGM).
Mod.sabotažas – atsistatė viena iš žemiau nurodytų
modulio sabotažo būsenų.
Mod.pakeitimas – grąžintas sistemos modulis.
Mod.dingimas – grąžintas sistemos modulis.
M.Sabot.signal – įrašas atsiranda atsistačius modulio
sabotažo jungikliui arba modulio sabotažo zonai.

16.

TrintiGed

Gedimų sąrašo trynimas.

17.

Perleidim

Modulio veiklos atstatymas.

18.

RyšioGed.

Fiksuojamas gedimas nepavykus nusiųsti pranešimo į
centrinį apsaugos pultą.

19.

AktDrIgno

Įvykis, kai esant gedimui yra ignoruojamas perspėjimo
pranešimas ir įjungiama apsauga.

20.

SistGedim

Sistemos gedimas, nurodomas šaltinis.

21.

NepAut.Įj

Nepavyko įjungti apsaugos nuo laikmačio.

14.
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10. SISTEMOS TESTAVIMAS
 “Pagrindin. meniu/Testai”
Meniu punkte “Testai” galima atlikti sistemos testavimą. Galima pasirinkti iš
keturių testų: įsilaužimo zonų testas, gaisro zonų testas, raportavimo testas,
įtampos testas. Meniu gali būti pasiekiamas ir užprogramuotu F-klavišu.

10.1. Įsilaužimo zonų testas
 “Pagrindin. meniu/Testai/Įsilauž.Z.testas”

Testavimo metu rodomos tik įsilaužimo zonų sąrašas.
Atliekant testavimą, reikia padaryti testuojamos zonos
suveikimą.
Padarius testuojamos zonos suveikimą jos numeris bus
pakeistas simboliu “#”. Norėdami pabaigti testą paspauskite
klavišą.

10.2. Gaisro zonų testas
 “Pagrindin. meniu/Testai/GaisroZonųTestas”
Gaisro zonų testavimas vykdomas taip pat, kaip ir įsilaužimo zonų testavimas,
tik dabar sistema atvaizduoja gaisro zonų sąrašą.

10.3. Raportavimo testas
 “Pagrindin. meniu/Testai/Raport. testas”
Šis testas skirtas perduoti testavimo pranešimą ryšio
kanalais (RK1 – RK4) į centrinį apsaugos pultą. Pranešimas
bus nusiųstas į centrinį apsaugos pultą. Susisiekite su
apsaugos pultu dėl pranešimo gavimo patvirtinimo.
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10.4. Įtampos testas
 “Pagrindin. meniu/Testai/Įtampos testas”
Didėjant atstumui tarp centralės ir modulio, didėja
jungiamųjų laidų varža. Varžos dydis priklauso nuo
naudojamo laidininko skerspjūvio ploto ir laido ilgio iki
centralės. Magistralės maitinimo laidus reikia parinkti tokio
skerspjūvio, kad įtampos kritimas laiduose būtų kaip galima
mažesnis.
Meniu valdymo klavišais pasirinkite modulį ir peržiūrėkite
įtampą jo gnybtuose. MAS-800 modulių gnybtų įtampa turi
patekti į intervalą 9 – 14VDC (RCM800 moduliui > 10,5VDC).
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11. NUSTATYMŲ KEITIMAS
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai”
Meniu punkte “Nustatymai” galima keisti sistemos laiką ir
datą, varpelio funkciją kiekvienai klaviatūrai, kurti naujus
vartotojus, keisti PIN kodą, redaguoti laikmačius, keisti
klaviatūros nustatymus, peržiūrėti kiek sistemoje modulių,
sričių, vartotojų ir t.t.

11.1. Data ir laikas keitimas
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Data ir laikas”
Meniu punkte “Nustatymai” išsirinkite meniu “Data ir
laikas”. Paspauskite
klavišą norėdami įeiti į datos ir laiko
klavišą.
keitimo režimą. Įveskite PIN kodą ir paspauskite
Įveskite datą ir laiką. Norėdami pakeisti eilutę spauskite
klavišą.
Išsaugokite naujai įvestą datą ir laiką spausdami
klavišą.

11.2. Varpelio funkcija zonoms
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Varpelis”

Funkcija “Varpelis” yra naudojama, norint stebėti zonas,
kurios suveikia, kai sistema nėra apsaugos režime.
Pasirinkę zoną iš sąrašo spauskite
klavišą. Pažymėta
zona bus vaizduojama simboliu “ ”.
Suveikus pažymėtai zonai, klaviatūra trumpam įjungs
garsinį signalą, klaviatūros ir LCD pašvietimą.
Nustatymas galioja tik vienai klaviatūrai.
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11.3. Vartotojų nustatymai
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai”
Meniu punkte “Vartotojai” galima keisti esamą PIN kodą į
naują (meniu punktas “Keisti PIN”), kurti naujus ar redaguoti
esamus vartotojus (meniu punktas “Redag.vartotoj.”).
PASTABA. Pirmajam vartotojui galima keisti tik
pavadinimą ir nustatymą “LaikinasPIN”.

11.3.1. Vartotojo PIN kodo keitimas
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai/Keisti PIN”

Iškilus abejonėms dėl kodo saugumo, vartotojas gali jį
pakeisti meniu punkte “Keisti PIN”.
Įeinant į šį punktą sistema paprašys įvesti seną vartotojo
PIN kodą. Įvedę paspauskite
klavišą. Įveskite naują PIN
kodą ir paspauskite
klavišą. Mirksintis kursorius atsiras 2
ekrano eilutėje. Pakartokite naują PIN kodą. Spauskite
klavišą norėdami pakeisti seną PIN kodą nauju.
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11.3.2. Vartotojų redagavimas
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai/Redag.vartotojus”
Vartotojai yra numeruojami. Vartotojo numeris yra rodomas kairiajame
viršutiniame ekrano kampe šalia raidės “U” (pvz. vartotojo numerio 01 žymėjimas
yra U01). Norėdami pasirinkti kitus vartotojus spauskite
klavišą. Norėdami
grįžti prie anksčiau buvusio vartotojo spauskite
klavišą

11.3.2.1. Vartotojo vardo įvedimas

Naudodamiesi 3 paveikslu, įveskite vartotojo vardą. Prie
kitos raidės žodyje pereikite meniu valdymo klavišais
arba
. Norėdami ištrinti raidę užveskite ant jos kursorių ir
klavišą. Pavadinimą išsaugokite spausdami
spauskite
klavišą.

GSM telefono klaviatūra

KM20, KM20T klaviatūra
3 pav. Klaviatūra

28

11.3.2.2. Vartotojo būsenos keitimas
Nustatymas “Būsena” parodo ar vartotojas gali/negali
naudotis sistema. Vartotojas galės naudotis sistema, kai jo
būsena bus “Leidžiamas”. Nustatymas keičiamas įėjus į
meniu punktą ir meniu valdymo klavišais
arba
pakeitus esamą būseną į kitą.
Naują vartotojo būseną išsaugokite spausdami
klavišą.

11.3.2.3. Teisių priskyrimas vartotojui
Teisių rinkinys, kuris yra suteiktas vartotojui, apsprendžia
ką vartotojas galės atlikti su apsaugos sistema. Vartotojų
teisių sąrašas pateiktas 5 lentelėje.
Įeikite į meniu punktą ir pasirinkę teisę ją pažymėkite arba
atžymėkite spausdami
klavišą. Pažymėta teisė bus su “+”
ženklu, nepažymėta su “–”.
Nustatymą išsaugokite spausdami
klavišą.
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5 lentelė. Teisės
Nr.

Sutrumpinimas

1.

Įjungti Aps.

Įjungti apsaugą. Ši teisė leidžia įjungti apsaugą.

2.

Išjungti Aps

Išjungti apsaugą. Ši teisė leidžia išjungti apsaugą.

3.

Trinti Aliarm

Trinti aliarmus. Trinti aliarmus teisė suteikia galimybes
peržiūrėti, trinti, bei išjungti aliarmus.

4.

Aps.įj.sust.

Apsaugos įjungimo sustabdymas. Neturint šios teisės
prasėdėjus automatiniam apsaugos įjungimui arba
išėjimo užlaikymui vartotojas negalės sustabdyti
apsaugos įjungimo.

5.

Zonų ignorav

Zonų ignoravimas. Ši teisė leidžia naudotis “Ignoruoti
zoną” meniu punktu.

6.

Nustat Redag.

Nustatymų redagavimas. Pažymėjus šią teisę bus
galima naudotis “Nustatymai” meniu punkte esančiais
punktais “Data ir laikas”, “Varpelis”, “Klav.nustatyma”,
2
“Temperatūra ”.

7.

Įvykių Perži

Įvykių peržiūra. Ši teisė leidžia naudotis “Įvykių žurnalas”
meniu punktu.

8.

Gaisro testa

Gaisro testas. Ši teisė leidžia atlikti gaisro zonų
testavimą.

9.

Raport. test

Raportavimo testas. Ši teisė leidžia atlikti raporto
siuntimo testą.

10.

Kiti testai

11.

PGM valdymas

Teisė suteikia galimybę valdyti PGM meniu punkte
“PGM valdymas”.

Vartot. reda

Vartotojų redagavimas. Ši teisė suteikia vartotojui
galimybes redaguoti kiekvieno sistemos vartotojo
parametrus.

Serv.Leidim

Serviso leidimas . Vartotojas turintis šią teisę gali riboti
prieigą prie serviso režimo.

12.

Aprašymas

Ši teisė leidžia atlikti kitus testus.

3

13.

2
3

Tik KM20T
Būtina, kad bent vienas apsaugos sistemos vartotojas turėtų šią teisę
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11.3.2.4. Vartotojo valdomo sritys

Sritis – programinis zonų apjungimo vienetas sistemos
valdymo supaprastinimui.
Vartotojas gali valdyti tiek sričių, kiek jam suteikiama šiuo
nustatymu.
Meniu valdymo klavišais pasirinkite norimą sritį.
Nustatymą keiskite
klavišu. Vartotojo valdomos sritys
žymimos “+” ženklu, vartotojo nevaldomos sritys - “–” ženklu.

11.3.2.5. Laikino gamyklinio PIN kodo suteikimas
Sukūrus naują vartotoją būtina įjungti “LaikinasPIN”
funkciją, kad naujam vartotojui būtų galima valdyti sistemą
įvedant jam pagal eilės numerį suteiktą laikiną gamyklinį PIN
kodą.
Laikinas gamyklinis PIN kodas sudarytas iš vartotojo
numerio suformuojant keturių skaičių PIN kodą. Jeigu
vartotojo eilės numeris yra 02 (ekrano kairiajame viršutiniame
kampe matomas U02), tada jo laikinas gamyklinis PIN kodas
bus 0002 ir t.t.
Pamiršus vartotojo PIN kodą jį galima atstatyti su kitu
vartotoju turinčiu teisę įeiti į meniu punktą “Redag.vartotoj”.
Su vartotoju, turinčiu teisę patekti į ši meniu, pakeiskite
nustatymą “LaikinasPIN” į “Taip” tam vartotojui, kuris pamiršo
savo PIN kodą.
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Įjungus nustatymą “LaikinasPIN”, prašymas pakeisti PIN
kodą bus rodomas vietoj laikrodžio. Pamatę prašymą pakeisti
PIN spauskite
klavišą ir įveskite jums suteiktą laikiną
gamyklinį PIN kodą. Įvedus laikiną gamyklinį PIN kodą atsiras
pasiūlymas įrašyti naują PIN kodą ir jį pakartoti. Naujo PIN
kodo ilgis gali būti nuo 4 iki 8 simbolių.

11.4. Laikmačių nustatymai
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Laikmačiai”
Sistema leidžia nustatytu laiku įjungti apsaugą (apsaugos
režimu “Esame namie”) arba valdyti įvairius prietaisus
prijungtus prie PGM išėjimo. Vartotojas gali redaguoti visus
laikmačius, keisti jų įsijungimo ir išsijungimo laikus, nustatyti
savaites dienas, kuriomis laikmačiai turi veikti.
Galima valdyti nuo 4 iki 16 laikmačių priklausomai nuo
apsaugos sistemos modelio.
Informacijos apie laikmačių valdomas sritis ir PGM
išėjimus klauskite instaliuotojo arba serviso darbuotojo.

11.4.1. Laikmačio pavadinimo įvedimas

Naudodamiesi 3 paveikslu, įveskite laikmačio pavadinimą.
Prie kitos raidės žodyje pereikite meniu valdymo klavišais
arba
. Norėdami ištrinti raidę užveskite ant jos kursorių ir
spauskite
klavišą. Pavadinimą išsaugokite spausdami
klavišą.
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11.4.2. Laikmačio įsijungimo laikas

“ĮjungLaikas” nurodo, kada įsijungs laikmatis (aktyvuos
automatinį apsaugos įsijungimą, įjungs PGM).
Meniu valdymo klavišais pasirinkite “ĮjungLaikas” ir
paspauskite
klavišą.
Įveskite laiką ir klavišais
arba
nurodykite laikmačio
būseną: “Leidžiamas” arba “Uždraustas”.
klavišą.
Nustatymus išsaugokite spausdami
Spauskite
klavišą norėdami pasirinkti kitus laikmačius.

11.4.3. Laikmačio išsijungimo laikas
“IšjunLaikas” nurodo, kada išsijungs nurodytas laikmatis ir išjungs PGM.
Parametrų įvedimo tvarka, kaip ir “11.4.2 Laikmačio įsijungimo laikas”.

11.4.4. Laikmačio įsijungimo tvarkaraštis

“Tvarkarašt.” punkte galima pasirinkti savaitės dieną, kurią
nustatytu laiku bus įjungiama apsauga arba valdomi PGM.
Klavišais
arba
pasirinkite savaitės dieną, kurią,
nurodytu laiku, bus įjungiama apsauga arba valdomi PGM.
Išsirinkę savaitės dieną ją pažymėkite klavišu
.
Pažymėta savaitės diena žymima simboliu “+”, nepažymėta –
“–”.
Nustatymus išsaugokite spausdami
klavišą.
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11.5. Klaviatūros nustatymai
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Klav.nustatymai”

Meniu punkte “Klav.nustatymai” galima keisti klaviatūros
ekrano apšvietimo intensyvumą, kontrastą, klavišų ir ekrano
pašvietimo būsenas, keisti klavišų paspaudimo metu girdimą
garsą.

11.5.1. Pašvietimas
Klaviatūrai galima nustatyti 3 pašvietimo būsenas:
“LCD+klaviatūra” – LCD ir klaviatūros pašvietimas įjungtas
visada.
“LCD” – LCD visada įjungtas, klaviatūros pašvietimas
įsijungia paspaudus bet kurį klavišą ir išsijungia, jei per 15
sekundžių nespaudžiamas joks klavišas.
“Auto išsijung.” – LCD ir klaviatūros pašvietimas įsijungia
paspaudus bet kurį klavišą ir išsijungia, jei per 15 sekundžių
nespaudžiamas joks klavišas.
klavišą.
Nustatymus išsaugokite spausdami

11.5.2. LCD apšvietimas

Meniu valdymo klavišais pasirinkite “LCD apšvietim.” ir
paspauskite
klavišą.
Klavišais
arba
nustatykite apšvietimo
intensyvumą.
Norėdami išsaugoti pasirinktą intensyvumą spauskite
klavišą.
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11.5.3. Kontrastas

Meniu valdymo klavišais pasirinkite “Kontrastas” ir
klavišą. Klavišais
arba
nustatykite
paspauskite
kontrastą
Pakeistą nustatymai išsaugokite spausdami
.

11.5.4. Garsas

Meniu punkte galima pakeisti klavišų paspaudimo metu
girdimą garsinį signalą į tylų arba garsų.
Meniu valdymo klavišais pasirinkite “Garsas” ir
klavišą. Klavišais
arba
nustatykite
paspauskite
koks garsas bus girdimas.
Pakeistą nustatymą išsaugokite spausdami
klavišą.

11.6. Sistemos info
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Sistemos info”
“Sistemos info” meniu punkte galima rasti informaciją apie
sistemoje naudojamų sričių, zonų, PGM išėjimų, aktyvių
vartotojų, prijungtų modulių skaičių.
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11.7. Temperatūra (tik KM20T)
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperatūra”
Meniu punkte “Temperatūra” galima įvesti temperatūrinių
zonų slenkstines suveikimo reikšmes, bei atlikti rodomos
temperatūros korekciją.

11.7.1. Temperatūrinės zonos
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperatūra/Temperat.zonos”
Temperatūrines zonas turi tik KM20T klaviatūra.
“Temperat.zonos”
meniu
punkte
galima
keisti
temperatūros vertės pagal kurias bus fiksuojamas šios zonos
suveikimas.
arba
pasirinkite temperatūrinę zoną ir
Klavišais
pakeiskite temperatūros vertę.
klavišą.
Išsaugokite įvestą temperatūrą spausdami
Jeigu sistemoje nėra temperatūrinių zonų bus rodomas
pranešimas “Nėra zonų”.

11.7.2. Temperatūros korekcija
 “Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperatūra/Temper.korekcija”

Meniu valdymo klavišais pasirinkite “Temper.korekcija”.
Įveskite PIN kodą ir paspauskite
klavišą.
Įveskite patalpos, kurioje yra klaviatūra, temperatūrą ir
paspauskite
klavišą.
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12. IŠĖJIMŲ VALDYMAS
 “Pagrindin. meniu/Valdymas”
Meniu punkte “Valdymas” galima leisti/drausti valdyti
išėjimus nuotoliniu būdu per RCM800 modulį, valdyti PGM
išėjimus su funkcija “Mono/BiSwitch”, atstatyti PGM išėjimus
su fiksacija, trumpam išjungti maitinimą prie PGM išėjimo
prijungtoms zonoms.

12.1. RCM valdymas
 “Pagrindin. meniu/Valdymas/RCM valdymas”
Šiame punkte galima nustatyti ar nuotoliu valdymo pulteliu
bus galima valdyti sistemos išėjimus. Apie pasirinktą
RC
nustatymą indikuos šalia laikrodžio rodomas užrašas “ ”.
Klavišais
arba
nustatykite “Leidžiamas”, kai norite,
kad nuotolinio valdymo pultelių pagalba galėtumėte valdyti
RC
sistemos išėjimus (užrašas “ ” yra rodomas).
Nustačius “Draudžiamas”, nuotolinio valdymo pulteliu
RC
negalėsite valdyti sistemos išėjimų (užrašas “ ” nerodomas).

12.2. PGM valdymas
 “Pagrindin. meniu/Valdymas/PGM valdymas”
Meniu punkte “PGM valdymas” galima valdyti PGM
išėjimus kurių funkcija “Mono/BiSwitch”.
Klavišais
arba
pasirinkite PGM išėjimą. Pasirinktą
PGM įjunkite/išjunkite
klavišu. Įjungtas PGM bus
pažymėtas žvaigždute.
Jeigu sistemoje nėra PGM išėjimo su funkcija
“Mono/BiSwitch” bandant įeiti į ši meniu punktą bus rodomas
pranešimas “Nėra valdymo”.
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12.3. Zonų atstatymas
 “Pagrindin. meniu/Valdymas/Zonų atstatymas”
Komanda “Zonų atstatymas” yra naudojama detektorių,
kurie fiksuoja suveikimą ir neatsistato į pradinę būseną,
atstatymui (pvz. dūmų detektorius). Vykdant šią komandą
trumpam yra išjungiamas šiuos detektorius maitinantis PGM
išėjimas.
Meniu valdymo klavišais pasirinkite “Zonų atstatyma” ir
paspauskite
klavišą. Įveskite PIN kodą ir paspauskite
.
Pasirodys pranešimas “Atstatoma...”. Trumpam bus išjungtas
detektorius maitinantis PGM išėjimas.

12.4. PGM su fiksacija atstatymas
 “Pagrindin. meniu/Valdymas/Atst. PGM su Fiks”
Vykdant komandą “Atst.PGM su Fiks” yra išjungiami PGM
išėjimai, kurie įsijungia ir fiksuoja esama būseną (išėjimas turi
pažymėtą atributą “Su fiksacija”).
Meniu valdymo klavišais pasirinkite “Atst.PGM su Fi” ir
paspauskite
klavišą. Įveskite PIN kodą ir paspauskite
Pasirodys pranešimas “Atstatoma...”. Įjungti PGM išėjimai
su fiksacija bus išjungti.
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13. ATMINTINĖS ĮRAŠŲ PERŽIŪRA
 “Pagrindin. meniu/Atmintinė”
Meniu punktas “Atmintinė” yra skirtas išsaugoti bendrojo
pobūdžio informacijai: serviso darbuotojo telefono numerį,
įmonės instaliavusios sistemą kontaktus, sistemos gamintojo
www svetainę ir t.t..
Atmintinės įrašai yra įprogramuojami instaliuotojų arba
serviso darbuotojų. Galima išsaugoti iki 5 įrašų.
Įrašus peržiūrėkite įėję į meniu punktą “Atmintinė”.
Spauskite klavišą
norėdami peržiūrėti visus įrašus iš
eilės.
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14. SERVISO REŽIMAS
 “Pagrindin. meniu/Serviso režimas”
Serviso režimas yra skirtas visos sistemos programavimui. Prieigą prie serviso
4
režimo turi tik instaliuotojas arba serviso darbuotojas. Vartotojui suteikiama teisė
tik riboti šią prieigą.
Paprastai serviso režimas yra išjungtas. Serviso režimo leidimą turi patvirtinti
sistemos vartotojas, kuris leidžia arba draudžia prieigą prie serviso režimo.
Jei serviso režimas yra draudžiamas, tai leidimas suteikiamas 4 paveiksle
aprašytais veiksmais.

4 pav. Serviso režimo leidimas

5 pav. Serviso režimo draudimas

Pabaigus visus programavimo darbus, serviso režimą būtina uždrausti (žr. 5
pav.).

4

Riboti prieigą prie serviso režimo turi tik vartotojas, kuriam yra priskirta “Serv.Leidim” teisė.
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15. KLAVIATŪROS MENIU MEDIS
Pagrindin.
meniu
Įjungti
apsaugą
Nakčiai
Sritys
Visose srityse
Pasirink.srityse
Sritys
Priverstinai
Esame namie
Sritys
Atostogom
Sritys
Išjungti
apsaugą
Visose srityse
Pasirink.srityse
Sritys
Perspėjimas
Sritys
Trinti
aliarmą
Ignoruoti
zoną
Zonos
Esamas
gedimas
Įvykių
žurnalas
Aliarmo įvyk.
Gedimo įvyk.
Valdymo įvyk.
Visi įvykiai
Testai
Įsilauž.Z.test
GaisroZonųTest
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Raport.testas
Įtampos testas
Nustatymai
Data ir laikas
Varpelis
Vartotojai
Keisti PIN
Redag. vartotoj
Pavadinimas
Būsena
Teisės
Sritys
Laikinas PIN
Laikmačiai
Pavadinimas
ĮjungLaikas
IšjunLaikas
Tvarkarašt.
Klav.nustatymai
Pašvietimas
LCD apšvietim.
Kontrastas
Garsas
Sistemos info
Sritys
Zonos
PGM išėjimai
Vartotojai
Moduliai
CP
KP
Temperatūra (tik
KM20T)
Temperat.
zonos
Temper.
korekci
Valdymas
RCM valdymas
PGM valdymas
PGM
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Zonų atstatyma
Atst.PGM su Fi
Atmintinė
Serviso
režimas
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