
AV-865, AV-868, AV-2004, AV-2005, AV-2048, AV-2008
(AV-701 kezelő) felhasználói utasítás

Felhasználói kód változtatása

Nyomja meg a 8-as gombot sípolásig (Program), ekkor a négy LED villog. Üsse be az 1-es számú
felhasználói kódot. Ekkor a négy LED befejezi a villogást és a kijelzőn egy kis „u„ betű látható,
jelezvén hogy felhasználói /user/ programozásban van. Először a felhasználó sorszámát kell beütni.
Ezután hosszú sípszó hallható. Miután a hosszú sípszó véget ér, üsse be az új kódszámot (max.. 6
számjegy), a kód elfogadását a kijelzőn felvillanó nagy „U” betű jelzi. Ha nem üt be új kódot 10
mp-en belül, akkor a régi kódszámot törli a központ, a kód törlését rövid sípszó jelzi. Ezután
visszatér a kis „u”, ha a többi felhasználó kódját be akarja vinni, vagy meg akarja változtatni. Ha ki
akar lépni a kódszám változtatás programból, tartsa lenyomva a 9-es számú gombot sípolásig.

Pl.: 8 >> 1+2+3+4 >> 1-8 >> (x+x+x+x)
Program Gyári kód Felhasználó Új kód

sorszáma

Amennyiben nem sikerült az új kódszám bevitele, ekkor „ E „-t jelez a készülék.

FONTOS:
 A programba lépés után azonnal meg kell kezdeni a kódszám cseréjét, különben a központ kb. 3

másodperc múlva automatikusan kilép a programból.
 A felhasználó kódszáma nem kezdődhet 0-val, valamint nem kezdődhet 5-össel,ha a az azonnali

élesítés funkció be lett programozva.
 A felhasználói kód ne kezdődjön ugyanazzal a számmal, mint a mérnöki kód és több kód ne

kezdődjön ugyanazzal a számmal.

A riasztórendszer élesítése

Üsse be a felhasználói kódszámát Pl.: x+x+x+x
Élesített állapotban az ARMED feliratú LED pirosan világít.

Riasztási memória törlése

A 9-es gombot nyomja folyamatosan 5 másodpercig.
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A riasztórendszer kikapcsolása

Üsse be a felhasználói kódszámát Pl.: x+x+x+x
Kikapcsolt állapotban a STATUS feliratú LED zölden világít.

Zóna söntölés /Kiiktatás/

Üsse be a 0-t és a söntölni kívánt zónák sorszámát, utána a kódszámot.

Azonnali élesítés

Nyomja meg az 5-ös gombot röviden (Ez csak akkor működik, ha a funkció be van programozva! )

Dátum beállítása

Nyomja meg a 0 gombot sípolásig, majd az 2-es gombot szintén sípolásig. Ezután üsse be a dátumot

nn : hh : éé
formátumban.

Idő beállítása

Nyomja meg a 0 gombot sípolásig, majd az 1-es gombot szintén sípolásig. Ezután üsse be az
időpontot

óó : pp
formátumban .

Követő telefon beállítása

Nyomja meg a 6-os gombot kétszer, majd írja be a telefonszámot. Ha a telefonszámba szünetet kell
beiktatni, ezt a 0 gomb hosszú megnyomásával teheti meg. Riasztáskor ez a telefonszám fog
csörögni. A telefonszám bármilyen kapcsolt szám lehet (mobil is). /16 karakter + 4 szünet /

Hibaüzenetek

 Ha a kijelzőn „L” betű látható: Akkumulátormerülés (Low Battery)
 Ha a kijelzőn „C” betű látható: Kommunikációs hiba (Communication Fault)
 Ha a STATUS, a SHUNT és a FIRE LED-ek egyszerre villognak: Hálózati áramkimaradás (AC

hiba)
 A hibaüzenetek törlése 9–es /reset/ gomb megnyomásával történik

Megjegyzés

Az 5-ös gomb 2 másodpercen keresztül történő nyomva tartása után a kiválasztott zóna megsértése
esetén a kezelő sípolni fog. Ugyanezzel a gombbal lehet ezt a funkciót kikapcsolni. Ha a csengettyű
üzemmód be van kapcsolva, azt egy „C” betű jelzi a kezelőn.


