
MAXSYS
                 PC6010v2.1   Kezelői Kézikönyv

FIGYELMEZTETÉS: Ez a kézikönyv információkat tartalmaz
a készülék használatával és működésével kapcsolatos
megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával
kapcsolatosak, ezért gondosan tanulmányozza át ezt a
kézikönyvet.
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Bemutatás

Az Ön biztonsági rendszeréről
Az Ön DSC biztonsági rendszerét a lehető legnagyobb rugalmasság és kényelem
biztosítására tervezték. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, a telepítő tájékoztassa Önt a
működtetéséről, a megvalósított sajátosságokról. Minden felhasználó ismerje meg a
szükséges tudnivalókat.

Tűz érzékelés
Az Ön rendszere alkalmas a tűz keletkezését jelző füstérzékelők működtetésére, tűz esetén
megkülönböztetett jelzés generálására. A tűzjelző hálózathoz megfelelő számú, jól
elhelyezett füstérzékelőre van szükség.

MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor fog működni az automatikus tűzjelzés, ha
a telepítő erre alkalmasan alakította ki a rendszert!

Ellenőrzés
Fontos, hogy ellenőrizze a helyes működést hetente a kézikönyv tesztelési útmutatója
alapján. Hibás működés észlelése esetén jelezze a telepítő cégnek.

Távfelügyelet
Az Ön rendszere alkalmas a riasztások, üzemzavarok, vészjelzések továbbítására felügyeleti
központokhoz telefonvonalon keresztül. Véletlenül keletkezett riasztáskor azonnal hívja a
monitoring állomást, hogy megelőzze a szükségtelen intézkedéseket.
MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor küld jelzéséket a felügyelő állomás felé, ha
a telepítő így programozta be.

A kézikönyv ALAP és MAGAS szintű felhasználóknak készült. A jelölések a funkció mellett
megmutatják, hogy az adott felhasználó mire jogosult.

A funkciók használata:
•  Ha a billentyűzet nem használt az időt és dátumot jelzi ki:

Üsse be hozzáférési kódját és belép a fő menübe (Main Menu)

•  Figyelje a kijelzőt és a megfelelő funkciónál nyomja meg a Yes vagy No gombokat

Yes, kiválasztja a funkciót

No, továbbléptet

  A              Cancel megnyomásával újra tudja kezdeni a folyamatot

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját
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Main Menu (Fő menü)

Kijelzés Oldalszám

       6

(Beélesíti a partíciókat ?)

      10

(Hatástalanítja a partíciókat ?)

      15

(Késlelteti az automatikus élesedést ?)

      16

(Ajtózárat vezérli ?)

      16

(Érzékelő reset?)

(Lista vége, megtekinti újra?)

Do You Want To
Turn Areas On?

Do You Want To
Turn Areas Off?

Do You Want to
Delay Auto-Arm?

Activate
Door Strike?

Do You Want to
Reset Detectors?

End Of List
View List Again?

Szeretne
Élesíteni?

Szeretne
Hatástalanítani?

Szeretne
Auto-Éles késl?

Aktiválás
Ajtózár

Szeretne
Érzékelő reset?

Lista vége
Nézi újra?
ALAP szintű kijelzések
MAGASABB szintű kijelzések
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ÖSSZEGZÉS

Hozzáférési kódok: 4 vagy 6 számjegyes kódok élesítésre, hatástalanításra, és egyéb
funkciókra

Terület v. Partíció: Zónák csoportja, melyek egyszerre kezelhetők (pl. élesítés,
hatástalanítás).

Riasztás: Ha egy zónát (füstérzékelő, mozgásérzékelő, nyitásérzékelő) megsértenek, riasztást
eredményez.

Behatolásjelzés: Élesített rendszernél mozgásérzékelők, nyitásérzékelők által generált
riasztás

Tűzriasztás: Füst, vagy hőérzékelő által keltett jelzés

Automatikus élesítés: Meghatározott időben a rendszer élesedik

Felügyeleti állomás: Ha felügyeletre kötik rendszerét, az ottani kezelő minden eseményről
értesül (amit programoztak).

Érzékelő: Az Ön védelmi rendszerének része, melyek a központhoz csatlakoznak. Ezek
küldik a jelzéseket a riasztóközpont felé.

Belépési késletetés: Éles rendszernél, ha belép, elindul a belépési késleltetés.
Hatástalanításhoz ezen idő alatt kell beütnie kódját.

Ki és belépési pontok: Általában azok, ahol a riasztó billentyűzeteit elhelyezték, azon
pontok, amelyek valószínű, hogy belépési késleltetéssel rendelkeznek.

Kilépési késleltetés: Élesítés után ennyi ideje van, hogy elhagyja a védett területet. A végén
beélesedik rendszere.

Főmenü: Érvényes felhasználói kód beírása után nézhetjük meg.

Biztonsági rendszer: A központi egység, érzékelők, eszközök, billentyűzetek, melyek együtt
látják el egy terület biztonsági felügyeletét.

Alapkijelzés: Ez látszik, mielőtt egy felhasználói kódot beírnak.

Zóna: Az a rész, mely felügyel egy érzékelőt.
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1. rész: Általános rendszerinformációk

1.1 A kézikönyv használata

Egy PC6010-es rendszer felhasználói 4 típusba sorolhatóak. Mind a 4 felhasználó típus
különböző hozzáférési szinttel rendelkezik.
A kézikönyv ALAP és MAGAS szintű felhasználóknak készült. A jelölések a funkció mellett
megmutatják, hogy az adott felhasználó mire jogosult.

1.2 A rendszer

A rendszer alapvetően a központból, modulokból, érzékelőkből és a hozzájuk csatlakozó
eszközökből áll.

Központ
A központ általában a legvédettebb helyen kerül elhelyezésre, és úgy van kialakítva, hogy
csak az arra jogosult személy nyithassa ki. A védett helyiségekben elhelyezett LCD
(folyadékkristályos) billentyűzetek szöveges kijelzéssel információt nyújtanak.

Billentyűzetek
A rendszerben számos kezelő fordulhat elő. Általában ezeket a ki/bejárati ajtóknál helyezik el.

Zónák és partíciók
A védett területet fel lehet osztani zónákra és partíciókra. A zóna lehet egy adott helyiség
(szoba, közlekedő, ajtó, ablak), amelyet egy vagy több érzékelő felügyel. A zónák (két vagy
több érzékelő) partíciókat alkothatnak, amely tulajdonképpen a védett helyiségek csoportja.
Egyes zónák több partícióhoz is tartozhatnak. Ezeket globális zónáknak nevezik.

Hozzáférési kódok
Önnek, mint felhasználónak 4 vagy 6 számjegyű kódja van. A kódokkal élesíteni és
hatástalanítani lehet a rendszer azon részeit, amelyekhez a kód rendelve van. Egyes kódok
más funkciókhoz is jók, mint például rendszer opciók vagy zónakiiktatás.
Az Ön kódjával nem biztos, hogy be tud lépni minden részbe. Például, ha az Ön kódja az 1-es
partíciót tudja élesíteni és hatástalanítani, akkor más partícióba nem tud belenyúlni.

Felhasználók
Összesen 4 féle felhasználó típus lehetséges: ALAP, MAGAS, FELÜGYELŐI, MESTER. A
további FELÜGYELŐI és MESTER funkciók a Szerviz Kézikönyvben találhatók.
A funkciók mellet jelölték, hogy ki használhatja azt.

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER
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2. rész: Élesítés és hatástalanítás

2.1 Kódok beütése
Bármilyen funkció eléréséhez be kell ütni egy kódot.
Alaphelyzet a következő:

1. lépés

Ha beüt egy érvényes kódot, három sípszót hall, majd például a következőt látja:

N

Ha a kód n

2. lépés Érv

Két másodp

3. lépés Érv

Ha a kód é

4. lépés Vá

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?

ézze meg a 4. lépést (ha érvényes a kód)

em érvényes:

énytelen kód esetén a billentyűzet hosszan sípol.

Kód érvénytelen!
Próbálja újra
Code Not Valid
Please Try Again
erc után a kezdő kijelzés látható.

ényes kódot három rövid sípszó jelez.

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?
DSC Hungária Kft.
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rvényes:

lasszon a Yes vagy No gombbal a funkciók között.
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2.2 Az összes partíció élesítése

Ebben a részben lehet megtekinteni, hogy lehet egyszerre az összes
partíciót beélesíteni, amire a kódja jogosult. Élesítés előtt
ellenőrizze a területet.

1. lépés

Ha beüt egy érvényes kódot, három sípszót hall, majd például a következőt látja:
2. lépés

H
3. lépés

B
4. lépés A b

M

H
5. lépés A 
végén.

A Cancel (

Ha az élesí

E

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?
a be akarja élesíteni az összes partícióját, nyomja meg Yes gombot.

Élesíti az összes
partíciót?
Turn ON All
Your Areas?
eélesíti az összes partíciót? Ha megerősíti, nyomjon Yes-t.
illentyűzet hármat sípol, az ON LED világít.

A partíciók
Bekapcsolnak?
All Your Areas
Are Turning On

inden partíció beélesítve

Please Leave
Now… 120
agyja el a területet, 120 másodpercen belül. A 120 másodperces idő állítható.
kilépési késleltetés elindul, hagyja el a területet. A rendszer élesedik a kilépési idő

törlés) gomb megnyomása nem törli az élesedést.

tés nem sikerül:

Attemps Failed
View Problems?
gy vagy több zóna nyitot
Viszontlátásra!
120
Hibás folyamat
Megnézi a hibát?
DSC Hungária Kft.
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t, hibás. A 2.4 fejezetnél bővebb információ.
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2.3 Csak a kiválasztott partíciók beélesítése

Ebben a részben lehet megtekinteni, hogy lehet csak a kiválasztott
partíciókat beélesíteni, amire a kódja jogosult. Élesítés előtt
ellenőrizze a területet.

1. lépés

2. lépés

H
3. lépés

B
4. lépés A b

H
j

A
H
l

H
5. lépés Ha

L
A

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?
a be akarja élesíteni az összes partícióját, nyomja meg Yes gombot.

Élesíti az összes
partíciót?
Turn ON All
Your Areas?
eélesíti az összes partíciót? Nyomjon No-t.
illentyűzet megmutatja a beélesíthető partíciókat, például:

Beélesíti ?
Partíció 1
Turn ON Area?
Area 1

a nem akarja beélesíteni, nyomja meg a No gombot és a következő partíció

elenik meg. Ha beélesíti, nyomja meg a Yes gombot:
Partíció 1
Bekapcsol
Area 1
Is Turning ON!
z 1-es partíció élesítve
a azt a partíciót élesíti be, ahol éppen tartózkodik, nem lesz több választási

ehetőség, a kilépési késleltetés elindul.
Please Leave
Now… 120

agyja el a területet, 120 másodpercen belül. A 120 másodperces idő állítható)

 a lista végére ért (és nem élesített be a partíciót, ahol éppen van) ezt látja:
Lista vége
Nézi újra?
End of List
Exit Now ?
ista vége, kilép?
 partíciók újra megtekint
Viszontlátásra!
120
DSC Hungária Kft.
8

éséhez No, a kezdő képernyőhöz Yes.
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2.4 Partíció(k) beélesítése – „Attempt Failed” (hiba) üzenet

Ha az „Attempt Failed” (hiba élesítéskor) üzenet jelenik meg,
nyitott vagy hibás zóna van a rendszerben. Ellenőrizze zónáit.

Megjegyzés: a rendszer beélesítése hibás zónákkal csökkenti a védelmet. Ha nem tud helyre
hozni egy zónahibát, vagy nem tudja a hiba okát, hívja a telepítőt.

1. lépés Ismételje meg a 2.2. és a 2.3 fejezet lépéseit.
2. lépés

vagy

A
3. lépés

A
4. lépés A
amelyikhez

L
5. lépés

H

A
H

H

F
B

M

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

Élesíti az összes
partíciót?
Turn ON All
Your Areas?
Beélesíti ?
Partíció 1
Turn ON Area
Area 1
 megerősítéshez Yes.
Attemps Failed
View Problems?
 hibák megtekintéséhez Yes.
 nyilakkal megtekinthetők a nyitott vagy hibás zónák, és azok a partíciók,
 tartoznak. A lista végén:

ista vége, beélesít mindenképpen?
Nyitott zónák ellenőrzése

a ellenőrizni kívánja rendszerét, az előző kérdésre nyomjon No-t.

Lista vége
Biztos élesít?

A rendszer nem
Élesedik
System Will Not
Turn Areas On !
End of List
Turn On Anyway?
 rendszer nem élesedik!
a helyrehozza a hibákat, biztosítja a zónákat, a rendszer beélesíthető.

Beélesítés mindenképpen
a a nyitott zónákkal együtt be akarja élesíteni partícióját Yes.

Figyelem-Védelem
Csökkent
Warning-Security
Reduced
igyelem, a rendszervédelem csökkent!
eélesítheti rendszerét, de hívja minél előbb a telepítőt, a hiba helyreállításához.

Nyomjon yes-t a
Megerősítéshez
Press (YES) to
Confirm…
egerősítéshez Yes gomb
Hibás folyamat
Megnézi a hibát?
DSC Hungária Kft.
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. A Yes gomb megnyomása után a rendszer élesedik.



MAXSYS DSC PC6010v2.1

6. lépés A nyitott zónákkal együtt történő beélesítéskor a kijelző utoljára figyelmeztet:

F

H
7. lépés Ha

M

2.5 Az ös

1. lépés

Ü
2. lépés

N
3. lépés

H
4. lépés

H
5. lépés Há

A
6. lépés A b

Figyelmeztetés
Megerősítve
Warning
Confirmed

igyelmeztetés nyugtázva)
Please Leave
Now… 120

agyja el a területet.

 nem kívánja az összes partíciót megtekinteni: No.
System Will Not
Turn Areas On !

ás partíciók beélesítéséhez nézze meg az 1. lépést.

szes partíció hatástalanítása

sse be kódját.

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?
yomja meg No gombot.

atástalanítja az összes partíciót? Nyomjon Yes-t.

Szeretne
Hatástalanítani?

Kikapcsolja a 
Partíciókat?
Turn Off All
Your Areas?
Do You Want To
Turn Areas Off?
atástalanítja az összes partíciót? Yes gomb.
rom csipogás hallható, majd az OFF LED világít.

A partíciók
kikapcsolnak
All Your Areas
Are Now OFF!
z összes partíció kikapcs
illentyűzet kijelzője alap
Viszontlátásra!
120
A rendszer nem
Élesedik!
DSC Hungária Kft.
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olt
állapotba áll.
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2.6 Csak kijelölt partíciók hatástalanítása

1. lépés

Üsse be kódját.
2. lépés

N
3. lépés

H
4. lépés

H

5. lépés A b

H
H
j

A
6. lépés Ha

L
A

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER12:00 2000/01/01

Enter Your Code
12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Szeretne
Élesíteni?
Do You Want To
Turn Areas On?
yomja meg No gombot.

atástalanítja a partíciókat? Ha igen, Yes.

Szeretne
Hatástalanítani?

Kikapcsolja a 
Partíciókat?
Turn OFF All
Your Areas?
atástalanítja az összes partíciót? Nyomjon No-t.

illentyűzet megmutatja a hatástalanítható partíciókat, például:
Hatástalanítja?
Partíció 1?
Turn OFF Area?
Area 1
atástalanítja a partíciót?
a nem akarja hatástalanítani, nyomja meg a No gombot és a következő partíció

elenik meg. Ha hatástalanítja, nyomja meg a Yes gombot:

Partíció 1
kikapcsolva
Area 1
Is Turning OFF!
z 1-es partíció hatástalanítva
 a lista végére ért, ezt látja:

Lista vége
Nézi újra?
End of List
Exit Now ?
Do You Want To
Turn Areas Off?
DSC Hungária Kft.
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ista vége, kilép?
 partíciók újra megtekintéséhez No, a kezdő képernyőhöz Yes.
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3. rész: Riasztások némítása és törlése, hibák

3.1 A szirénák kikapcsolása

Ha szól a sziréna, kikapcsolhatja a következő módon:
1. lépés

Üsse be kódját.
2. lépés Ha a partíció(k) be voltak kapcsolva, és a riasztás abból a partícióból szól, ahová a
kezelő rendelve lett, a szirénák némíthatók, a rendszer kikapcsolható:

1
H
k

N

R
3. lépés Ha

T
4. lépés A s

E
A

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját
Area 1
Is Now OFF!
-es partíció kikapcsolva
a a partíció(k) ki voltak kapcsolva, és a riasztás abból a partícióból szól, ahová a
ezelő rendelve lett:

Silence Local
Alarm?
émítja a szirénákat? Ha igen, Yes.

Riasztás
Törölve
Local Alarm
Is Now OFF!
iasztás törölve
 a további partíciókba még mindig szólnak a szirénák:

Kikapcsol
Más riasztást?
Turn OFF
Remote Alarms?

örli az egyéb riasztásokat is? Ha igen, Yes.
zirénák más partícióknál is elnémulnak.

Egyéb riasztások
Kikapcsolva!
Remote Alarms
Are Now OFF!
gyéb, más partícióriasztá
 billentyűzet visszaáll ala
Partíció 1
Kikapcsolva!
Némítja a
Szirénákat?
DSC Hungária Kft.
12

s törölve
pállapotra.
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3.2 Riasztások törlése

Itt olvasható, hogyan lehet nyugtázni, majd törölni egy riasztást.

1. lépés Ha beüti kódját, vagy kikapcsol egy partíciót, ahol előzőleg riasztás történt:

Riasztások találhatók, megnézi a listát?

  No: A billentyűzet a következő menüpontra ugrik.

  Yes: A riasztási lista látható, amely az utolsó élesítési periódusra vonatkozik

Például:

2. lépés A n

L
3. lépés Ha

H

majd

A
Ha ezt látja

a

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

There are Alarms
View Alarm List?

Riasztások!
Listát megnézi?
Area 1
Zone 1 >
yilakkal (<>) megtekinthető az összes riasztás.

Lista vége
Riasztások törlése?
End of List
Clear Alarms?

ista vége, törli a riasztásokat?

 nem akarja törölni, No, ha törli Yes.
a Yes:

Detector Reset
In Progress
Riasztások
Törölve
Alarm(s) Now
Cleared!
 billentyűzet alapállapotra tér vissza.
:

Nem törölhető
Minden riasztás
Unable to Clear
All Alarm(s)
kkor egy-két érzékelőt a 
Partíció 1
Zóna 1 >
Érzékelő Reset
Folyamatban
DSC Hungária Kft.
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központ nem képes resetelni. Hívja telepítőjét.
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3.3 Hibaállapotok megtekintése és törlése

A rendszer folyamatosan felügyeli eszközeit. Hiba esetén a
billentyűzet 10 másodpercenként csipog. Hibás rendszer
csökkenti a védelmet, ha nem tudja helyrehozni, hívja a
telepítőt. Üsse be kódját, majd hajtsa végre a következőket:

1. lépés

Üsse be kódját.
Ha hiba van:

Rendszer hiba, megtekinti a listát? Ha nem, No, ha igen Yes.
2. lépés Például:

Telefonvonal hiba. Ha egy villogó > jelet lát, több hiba is van. Használja a nyilakat
a megtekintéshez.

3. lépés Lista végén:

Lista vége, törli a hibákat? Ha törli: Yes. Ha visszalép a főmenübe: No.
4. lépés A törlés esetén:

Hibák törölve
5. lépés Ha a rendszer nem tudja a hibákat törölni:

majd

Nem tudja törölni az összest. Hívja a telepítőt
Ha megtekinti a hibákat újra: No.
Ha kilép: Yes.

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

Figyelem!
A MAGAS

szintű
felhasználó több
hibát tekinthet
meg, mint az

ALAP.

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

System Fault
View Fault List?

Telephone Line
Fault

End of List
Clear Faults?

Fault(s) Now
Cleared!

Unable to Clear
All Fault(s)!

Call for Sercvice
Exit Now?

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Rendszer hiba
Listát megnézi?

Telefonvonal
Hiba

Lista vége
Törli a hibákat?

Hibák
Törölve!

Nem törölhető
Minden Hiba!

Hívjon szerelőt
Kilép
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4. rész: Automatikus élesítés

A rendszer egésze, vagy csak a kijelölt partíciók automatikusan
beélesíthetők a beállított időben. Az automatikus élesedés
halasztható, a lent írtak szerint.

Automatikus beélesedés halasztása
Az automatikus élesítés előtt a billentyűzet elkezd csipogni. Ez egy figyelmeztetés. Ha
szeretné elhalasztani a beélesítést, üsse be kódját:

Élesedés folyamatban
A halasztáshoz nézze meg a 3. lépést.

1. lépés

Üsse be kódját.
2. lépés

N
3. lépés

K
4. lépés A b

1
5 lépés

A
p

6. lépés

L
H

ALAP
MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

Automatic Arming
In Progress!

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Automata élesedés
Folyamatban

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját
Do You Want To
Turn Areas On?
yomja meg a No gombot.
Do You Want to
Delay Auto-Arm?
éslelteti a beélesítést? Ha igen: Yes.
illentyűzet az első lehetséges partíciót mutatja, amely beélesedhet.

Partíció 1
Auto-éles késl.
Area 1
Delay Auto-Arm
-es partíció, késlelteti az élesedést? Ha igen: Yes.

 programozott késleltetési idő után a rendszer megpróbál újra élesedni. Ha több
artíció is van, amely automatikus üzemmódban működik, sorban megjelenik.

Automatic Arming
Has Been Delayed

Automata élesítés
Elhalasztva

Lista vége
Nézi újra?
End of List
Exit Now?
ista vége, kilép
a visszatér a listához No
Szeretne
Élesíteni?
Szeretne
Auto-éles késl?
DSC Hungária Kft.
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 gomb, ha nem Yes.
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5. rész: Egyéb funkciók

5.1 Ajtózárás

Lehetőség van egyes ajtók billentyűzetről történő zárására. Az ALAP szintű felhasználó ezen
funkciót nem tudja ellátni. Csak azon ajtókat lehet vezérelni így, amelyekhez hozzáférés
engedélyezett, a hozzárendelés megtörtént.

1. lépés

Üsse be kódját.
2. lépés Nyomja addig a No gombot amíg a következőt nem látja:

Aktiválja a zárat?
3. lépés Ha igen: Yes. A zár nyílik, a billentyűzet sípol.

Ajtózár aktivált
4. lépés A billentyűzet visszaáll alap üzemmódba.

5.2 Érzékelő reset

Egyes érzékelők resetelhetők a billentyűzetről. ALAP felhasználó nem képes ellátni a
feladatot.

1. lépés

Üsse be kódját.
2. lépés Nyomja addig a No gombot amíg a következőt nem látja:

Reseteli az érzékelőket
3. lépés Ha igen, Yes.

Ha igen és visszalép: Yes.
Ha nem és a főmenübe tér

MAGAS
FELÜGYELŐI
MESTER

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Activate
Door Strike?

Door Strike
Activated!

12:00 2000/01/01
Enter Your Code

Do You Want To
Reset Detectors?

Detector Reset
Exit Now?

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját

Aktiválás
Ajtózár

Ajtózár
Aktiválva

12:00 2000/01/01
Üsse be a kódját
Szeretne
Érzékelő Reset?
DSC Hungária Kft.
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 vissza: No.

Érzékelő Reset
Kilép?
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Melléklet
LCD kijelző: Liquid Crystal Display (folyadékkristályos kijelző). A kijelző kétszer 16
karaktert képes megjeleníteni.

OFF LED: A rendszer kikapcsolt állapotakor világít.

ON LED: A rendszer bekapcsolt állapotakor világít.

Power LED: Mindig világít, csak akkor alszik el, ha AC hiba van

   Yes és No gombok: A rendszer kiválasztásoknál, funkcióknál használatos

GARANCIA
A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált
anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között
keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a
hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban
előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely,
a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés,
beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót
illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital
Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég
erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.
A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő
közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért,
időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.
Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer
ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében
vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.
A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga
után.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges
műszaki hátteret és szakszervizt. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft.
telephelyén lehet megtekinteni.

Importőr: DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Füvészkert u. 3.
Tel: 210-33-59

Szakszervizeink: DSC Hungária Kft. Alarmtechnika Rt.
1083 Budapest 3529 Miskolc
Füvészkert u. 3. . Bocskai u. 11.
Tel: 210-33-59 Tel: 46/411-745


