
K35 - Ръководство за употреба

Преглед на клавиатурата

Статус на групата

Зонов
Статус

Регулярно включване: 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 следващия 
клавиш след потвърждителния сигнал.

Включване и изключване от охрана

  

 
За да включите под
охрана, когато
напускате охранявания обект:

За да включите под
охрана, когато
оставате в охранявания обект:

За изключване от охрана
[OFF] + [КОД ЗА ДОСТЪП ]*

Led индикатор за захранване

(жълт цвят)

Свети = има захранване

Не свети = има проблем със 

захранването 

Светлинен индикатор за StayD

режим (зелен цвят)

Arm / Sleep / Stay:

Визуализицая на зони:
Номера [1] дo [32] кореспондират 

съответно на зоните от 1 до 32.

Отворена зона или зони с входно 

време се осветяват и премигват 

при аларма.  

Свети = активиран е режим StayD

Не свети = деактивиран режим StayD

* на екрана се появява икона за това

 =Натиснете веднъж 
+[MASTER CODE]
за достъп до бързото
 меню за програмиране

Включен = групата е под охрана

Изключен = групата не е под охрана

Мига = стартирано е изходното време

Мига бързо = последни 10 секунди от

изходното време

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

[TBL] Визуализира проблеми в системата
Свети = Наличие на проблем

[MEM] Дисплей на запаметените аларми
Свети = Настъпили са аларми

[BYP] Програмиране на байпас
Свети = В системата има байпасирани
(шунтирани) зони

1. Затворете всички зони на желаната

група.

2. Въведете Вашият Код за достъп

или Натиснете [ARM] + Вашият 

Код за достъп

 



Когато зона е шунтирана/байпасирана остава 
изключена, когато се пусне под охрана 
кореспондиращата и група

1. Натиснете клавиш [BYP]

2. Въведете кода си за достъп *.

3. На екрана ще се визуализират номера(та)
на отворена(и)та(е) зона(и). Изберете зона(и),
които желаете да байпасирате чрез въвеждане
на двуцифрения номер на зоната. Например,
за да въведете зона 3 натискате клавиши [0] и 
[3]. Кореспондиращия на зоната индикатор ще
з а п о ч н е  д а  м и г а
4. Натиснете клавиш [ENTER], за да запазите
настройките и да излезете от менюто.

Всяка зона, която е зададена да има
позвъняване, ще кара вашата клавиатура да
сигнализира при всяко отваряне на тази зона.

1. Натиснете и задръжте клавиш [   ]. На

екрана ще се изпише ‘Chime’

2. Изберете зоните, за които искате да имат
позвъняване като въведете двуцифрения 
зонов номер. кореспондиращата зоона ще 
започне да премигва. Например за зона 2
въвеждате [0] и [2]. Клавиатурата автоматично
ще запамети настройката след като въведете
двуцифрения номер.

 

3. Натиснете клавиш [ENTER], за да излезете
 от менюто.

Шунтиране на зони Настройка на зони с позвъняване
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За да изпратите тиха или звукова аларма
до охранителната ви фирма натиснете и
задръжте за 3 секунди една от клавишните
комбинации изброени по долу.

1. Натиснете клавиш [TBL]. Думичката

Trouble и номера(та) на съответните зони

с проблем(и) ще се визуализират на екрана

2. Прочетете кореспондиращото обяснение

на проблема от списъка с проблеми. Ако 

не е дадена инструкция за решаването му,

позвънете на инсталатора на системата, за 

да отстрани проблема.                                                

3. Натиснете клавиш [CLEAR] за изход

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 последния
период на охрана ще се осветят

4. Натиснете клавиш [CLEAR] за изход

За да спрете звуците на клавиатурата:
Натиснете и задръжте [CLEAR] за 6 

секунди, за да спрете или възстановите 

звуците  на клавиатурата. 

Промяна осветяването на клавиатурата:
1. Натиснете и задръжте клавиш  [ 5]  
за 4 секунди 

2. Клавиши 1, 2, 3, 5 и 6 ще започнат да мигат

3. Натиснете [2] и използвайки бутоните стрелки
 [ 5] и  [ 6] настройте до желното от вас ниво

4. Натиснете [CLEAR] или [ENTER] за изход 

Паник аларми

Тип паник аларма     Клавишна комбинация

Полиция
Бърза помощ
Пожарна

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

Визуализация на проблеми

Памет за алармени събития

Настройки на клавиатурата


