Rychlá uživatelská příručka
Děkujeme Vám za výběr bezpečnostního systému LightSYS. Tato rychlá uživatelská
příručka popisuje základní uživatelské funkce LightSYS. Pro získání plné verze návodu
k obsluze odkazujeme na naši webovou stránku www.absolon.cz.
Plná aktivace

kód >

Částečná aktivace

kód >

Deaktivace systému a
utišení poplachu

kód >

Plná aktivace
podsystému

kód >

> č .podsystému >

Částečná aktivace
podsystému

kód >

> č .podsystému >

Deaktivace podsystému

kód >

> č .podsystému >

Deaktivace pod
nátlakem

nátlakový kód >

Poplach panika

stiskněte

současně na 2 sekundy

Požární poplach

stiskněte

současně na 2 sekundy

Zdravotní poplach

stiskněte

Rychlé přemostění zóny

kód >

současně na 2 sekundy
[č. zóny]

Sepnutí výstupu

[kód]

Definice Následuj mne

>[ kód]

Zobrazení poruchy

[kód]

[Zobrazení]

Zobrazení paměti
událostí

[kód]

[Paměť událostí]

Zap/vyp chime
klávesnice

[kód]

Editace kódů uživatele
Test zón (Walk Test)

1

[Činnosti]

[č.program.výstupu]

[Následuj Mne]

[Činnosti]

[Definice]
[Poruchy]

[Zvuky kláv.]

[kód]

[Kódy/Tagy]

[kód]

[Dodat.funkce]
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[Chime]

[Definování]
[Walk Test]

Indikátory:
(Napájení):
Zap: Napájení OK, bez
poruch
Vyp: Bez napájení
Rychle bliká: Porucha
systému
(Připraven):
Zap: Připraven k aktivaci
Vyp: Nepřipraven k aktivaci
Pomalu bliká: Připraven
k aktivaci s narušenou
vstupní zónou

(Aktivace) /
ČERVENÁ LED
Zap: Systém aktivován
(plně nebo částečně)
Vyp: Systém
deaktivován
Pomalu bliká: Systém je
v odchozím zpoždění

( Část.akt. /
přemostění):
Zap: Systém je aktivován
částečně, nebo jsou
v systému přemostěné zóny
Vyp: žádné přemostěné
zóny

Rychle bliká: Poplach

(Požár):
Zap: Požární poplach
Vyp: Žádný požární
poplach
Bliká: Porucha požárních
detektorů

(Tamper) :
Zap: Tamper poplach
Vyp: Žádný tamper
poplach

Editace kódu uživatele
1.

Při zobrazení základního displeje stiskněte

.

2.

Zadejte hlavní kód (výchozí kód je 1234) a stiskněte

3.

Vyberte položku Kódy/Tagy a stiskněte

.

4.

Vyberte položku Definování a stiskněte

.

5.

Vyberte uživatele a stiskněte

6.

Vyberte Změna kódu a stiskněte

7.

Zadejte nový kód a stiskněte

8.

Pro změnu jména uživatele vyberte Editace popisu a zadejte jméno.

9.

Opakujte výše uvedený postup pro další požadované kódy.

.

.
.
.

Přidělení proximity tagu (přívěšku)
1.

Postupujte dle bodů 1-5 pro editaci kódu uživatele uvedených výše.

2.

Vyberte Změň svůj tag a stiskněte

3.

Během 10 sekund přiložte proximity tag ke klávesnici.

.
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Nastavení a změna systémového času a data
1.

Stiskněte

2.

Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Hodiny a stiskněte

3.

Na displeji bude zobrazeno Čas & datum. Stiskněte

4.

Zadejte správný čas v 24- hod. formátu a zadejte datum. Pro zadání data použijte

,

zadejte hlavní uživatelský kód a stiskněte

klávesy
nabídce.
5.

pro pohyb kurzoru a klávesy

Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte

.
.

.

/

pro změnu volby v

.

SMS ovládací příkazy
Ovládání systému pomocí SMS
(Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LighSYS vybaven GSM modulem)
Struktura SMS : [Uživ. kód][Příkaz]
Přemostění zóny: [kód] P [č.zóny]
Plná aktivace: [kód] A

Zrušení přemostění: [kód] ZP [č.zóny]

Částečná aktivace: [kód] CA

Sepnutí výstupu: [kód] VYZAP [č.výstupu]

Aktivace skupiny: [kód][S][volba
skupiny A/B/C/D])

Rozepnutí výstupu: [kód] VYVYP
[č.výstupu]

Plná deaktivace: [kód] D

Informace o stavu systému: [kód] STAV

Aktivace podsystému: [kód] A
[č.podsystému]
Deaktivace podsystému: [kód] D
[č.podsystému]

Info o výši kreditu: [kód] KR
Změna čísla NM: [kód] TELEFNM
[pořadové číslo NM] NOVE [nové
telefonní číslo)

Příklady:
Pro aktivaci systému zašlete SMS ve tvaru: 1234A
Pro aktivaci podsystémů 1 a 2 zašlete SMS ve tvaru: 1234A12
Pro deaktivaci podsystému 1 zašlete SMS ve tvaru: 1234D1
Poznámky:

1. Písmena v příkazech mohou být použita z malé či velké abecedy bez vlivu na funkci.
2. Mezery mezi písmeny v příkazech nejsou požadovány, ale jsou současně i povoleny.
3. Výchozí hlavní uživatelský kód je 1234.
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Telefonní ovládací příkazy
Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LighSYS vybaven hlasovým modulem.

Přijmutí volání:

Potvrzovací menu

1.Přijměte telefonní hovor.

Potvrzení zprávy: [1]

2.Uslyšíte “haló”a stiskněte [#].
Nyní uslyšíte hlasovou zprávu o
události v systému.

Potvrzení zprávy a zastavení dalších volání: [2]
[uživatelský kód] [#]

3.Zvolte nějakou možnost
z Potvrzovacího menu.

Odposlech a hovor: [6] [3] [uživ.kód]

Přístup do Menu operátora: [3] [uživ.kód] [#]
Opakování zprávy: [#]
Opakování potvrzovacího menu: [*]

Volání systému:

Menu operátora:

1.Volejte tel. číslo systému.

•
•

Aktivace všech podsystémů: [1] [1]

Pokud je v systému použita
funkce „záznamník“,
zavěšte a zavolejte znovu.

Aktivace podsystému: [1] [9] [č.podsystému]

Pokud není použita funkce
„záznamník“, vyčkejte,
dokud systém nepřijme
hovor. Poté uslyšíte
nepřerušovaný tón .

Změna přemostění zóny: [3] [č.zóny] [#] [9]

Deaktivace všech podsystémů: [2] [2]
Deaktivace podsystému: [2] [9] [č.podsystému]
Ovládání výstupů: [4] [č.výstupu]
Změna tel. Čísel NM: [5] [pořad. č. NM] [#] [2]
[nové telefonní číslo]: [#] [1]

2.Po zaznění tónu zadejte 2- místný
dálkový přístupový kód.

Odposlech:[6] [1]

3.Zadejte Váš uživatelský kód a
stiskněte [#].

Odposlech a hovor: [6] [3]

4.Zvolte nějakou možnost z Menu
operátora.

Odchod ze systému: [0]

Hovor:[6] [2]
Nahrání zprávy: [7]
Opakování menu: [#]
Návrat do předchozího menu: [*]
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