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K10LEDV/H - Кратко ръководство за потребителя 

Преглед на клавиатурата

= Натиснете веднъж+
 Мастер кода за влизане
в бързото меню за програмиране 

Off Light (червен):
Свети = Изключена от охрана
Не свети = Групата е под охран

Визуализация на зонов статус 
Клавиши от 1 до 10(0) кореспонд
респективно на зони от 1 до 10 
Клавиша е осветен: зоната е отв
или тече входно време 
Клавиша мига: имаме аларма в з

Статус разделение 1 Статус група 2
   Свети= вкл. 
режим StayD 

Arm (червен), Sleep  (жълт), Stay (зелен):
Свети = Групата е под охрана 
Не свети= Групата е изкл. от охрана 
Мига = Тече изходно време 
Мига бързо* = Изходно време
(последни 10 секунди)
Мига бързо* = Групата е в аларма

* Звукови индикатори:
Продължителен сигнал = Аларма
Променлив сигнал = Пожарна аларма
Пулсиращ сигнал = Начало на 
изходно време
Бърз и кратък сигнал = Последни
10 кекунди от изходното време

Индикатор за AC захранване
Свети = включено
Не свети = изключено

[TBL] Визуализира проблеми в сист
Свети = Наличие на проблем
[MEM] Дисплей на запаметените а
Свети = Настъпили са аларми
[BYP] Програмиране на байпас
Свети = В системата има байпа
(шунтирани) зони
Регулярно включване::
1. Затворете всички зони на желаната
група. 
2. Натиснете [ARM].
3. Въведете вашият Код за достъп

Stay включване:
1. Натиснете клавиша [STAY]  
2. Въведете вашят Код за достъп

Sleep включване
1. Натиснете клавиша [SLEEP]  
2. Въведете вашят Код за достъп

* Ако е необходимо, натиснете бутона (ите), съответстващ на желаната група(и). За две групи,
 натиснете други клавиши след потвърждение сигнал. 

Включване и изключване от охрана

За да включите под 
охрана,  когато 
напускате охранявания обект:

За изключване от охрана
[OFF] + [Код за достъп ]*

За да включите под
охрана,  когато 
оставате в охранявания обект:
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 да изпратите тиха  или звукова аларма 
 охранителната ви  фирма натиснете и 
дръжте за 3 секунди една от клавишните 
мбинации изброени по долу.

гато в системата ими проблем 
авиш [TBL] ще се освети 

1.Натиснете  клавиш [TBL]. Клавиша
ще  започне да мига, а номера на
проблемната зона(и) ще се освети 

2.Прочетете кореспондиращото описание
от списъка с проблеми в ръководството за
потребителя. 
3. Натиснете клавиш [CLEAR], за да
излезете от менюто. 

За да прегледате алармените събития от 
последният период на охрана:

1.Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш  [MEM] 
3.Номерата на кореспондиращите зони, 
в които е настъпила аларма през послед
период на охрана ще се осветят

4. Натиснете клавиш  [CLEAR] за изход

За да пуснете безшумен режим на клавиату
Натиснете и задръжте клавиш [CLEAR]
за 6 секунди за да включите или
изключите безшумен режим на клавиатурат
За промяна на настройките на подсветката н
клавиатурата
1. Натиснете и задръжте клавиш [MEM] за
3 секунди.
2.Клавиша ще се освети
3.Натиснете клавиша, за да зададете
желаното равнище на осветеност.
4.Натиснете[CLEAR] или [ENTER] за изход

Паник аларми

Тип паник аларма  Клавишна комбинация 

Полиция
Бърза помощ
Пожарна

Натиснете [1]  и  [3]
Натиснете [4]  и  [6]
Натиснете [7]  и  [9]

изуализация на проблеми

Памет за алармени събития

Настройки на клавиатурата
 да

ябва 
гато зона е шунтирана/байпасирана
тава изключена, когато се пусне под
рана кореспондиращата и група
Натиснете клавиш [BYP] 
Въведете кода си за достъп *.

Клавишите кореспондираши с отворените 
ни ще се осветят. Изберете зона(и), които
лаете да байпасирате  чрез въвеждане на
мера на зоната. Зоновия клавиш ще започне
 мига. 
Натиснете клавиш[ENTER], за да запазите
стройките и да излезете от менюто. 

Всяка зона, която е зададена да има
позвъняване, ще кара вашата клавиатура
сигнализира при всяко отваряне на зона.
1. Натиснете и задръжте
кореспондиращата зона за 3 секунди
(Сигнал за приемане=вкл. режима
За грешка=изкл. на режим позвъняване)

унтиране на зони Настройка на зони с позвъняване

PARADOX.COM

Някои функции в това кратко ръководство тр
да бъдат активирани от Вашия инсталатор.


	MG10LEDV/H - User’s Quick Reference Guide
	Keypad Overview
	Arming and Disarming
	to arm
	when leaving...
	1. Close all zones in the desired partition.
	2. Press [arm].
	3. Enter your [access code]*.


	to arm
	when staying...
	1. Press the [stay] key.
	2. Enter your [access code]*.

	1. Press the [sleep] key.
	2. Enter your [access code]*.

	To Disarm:
	[off] + [access code]*



	* If needed, press button(s) corresponding to desired partition(s). For two partitions, press the other key after the confirmation beep.
	Panic Alarms
	Trouble Display
	1. Press the [tbl] key. The key will flash and number(s) corresponding to the trouble(s) will illuminate.
	2. Read the corresponding explanation from the trouble list in the MG5000 User Guide.
	3. Press the [clear] key to exit.


	Alarm Memory Display
	1. Disarm the system.
	2. Press the [mem] key.
	3. The corresponding zone numbers that were in alarm the last time the system was armed will illuminate.
	4. Press the [clear] key to exit.


	Keypad Settings
	1. Press and hold the [mem] key for 3 seconds.
	2. The [mem] key will illuminate.
	3. Press the [mem] key to set the desired backlight level.
	4. Press [clear] or [enter] to exit.


	Bypass Programming
	1. Press the [byp] key.
	2. Enter your [access code]*.
	3. The corresponding key of all open zones will illuminate. Select the zone(s) you want to bypass by entering the one-digit zone number. The zone key will flash.
	4. Press the [enter] key to save and exit.


	Chime Programming
	1. Press & hold the corresponding zone key for 3 seconds (Accept beep = Chime enabled, Fail beep = Chime disabled).
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