
MAGNUM ALERT 1000E

A felhasználói kódok programozása:

Figyelem: tápfeszültség alá helyezés utáni
tiltva. (A tiltás a reset funkcióval
szerviz kódnak is beállítható.

A kódok programozása:

1. Nyomja a 8-as gombot míg a beepet nem hallja! Ez után üsse
(gyári kód: 1,2,3,4,5,6) A kód beütése után a bal oldali
beepel, jelezve hogy belépett a felhasználói programmódba.

2. [B] és a [kód sorszáma] után üsse be a négyjegy
Például:

[B], [1] utána a kód számjegyei = 1

[B], [2] utána a kód számjegyei = 2

[B], [5] utána a kód számjegyei = 5

3. A felhasználói programmódból a [B] kétszeri megnyomásával lehet kilépni.
A rendszert az ily módon beállított kódokkal lehet be ill. kikapcsolni. Mindenki jegyezze meg a
és ne hozza azt mások tudomására! Ez esetben ha szükségessé válik egy
nem érinti a többi felhasználót.

Szerviz kód:

A szerviz kód egy korlátozottan használható kód. Hasonlóan
különbséggel, hogy használata az 1-
ezután a szervizkód be és kikapcsolásra e
a rendszert.

A felhasználói kód megváltoztatása, törlése:

A felhasználói kódok megváltoztatása hasonló a kódok beprogram
számú kód megváltoztatását.

1. Tartsa lenyomva a [8] gombot beep jelzésig!

2. Üsse be a felhasználói programkódot!

3. Üsse be [B], és [3] gombokat majd a 3

4. Nyomja meg kétszer [B]-t a programmó

A kód törlése úgy történik, hogy nem ütünk be új számokat. Pl 3

1. Tartsa nyomva [8] gombot beep jelzésig!

2. Üsse be a felhasználói programkódot!

3. Nyomja [B], és [3] gombokat!

4. Nyomja meg kétszer [B]-t a programm
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A felhasználói kódok programozása:

Figyelem: tápfeszültség alá helyezés utáni első három percben a felhasználói programmód le van
eset funkcióval megszüntethető) 8 különböző kód állítható be. Az 5

as gombot míg a beepet nem hallja! Ez után üsse be a felhasználói programkódot.
(gyári kód: 1,2,3,4,5,6) A kód beütése után a bal oldali három LED villog és a hangjelz
beepel, jelezve hogy belépett a felhasználói programmódba.

és a [kód sorszáma] után üsse be a négyjegyű kódokat. A kódok számjegyei 1

[B], [1] utána a kód számjegyei = 1-es kód

[B], [2] utána a kód számjegyei = 2-es kód

[B], [5] utána a kód számjegyei = 5-ös kód

A felhasználói programmódból a [B] kétszeri megnyomásával lehet kilépni.
A rendszert az ily módon beállított kódokkal lehet be ill. kikapcsolni. Mindenki jegyezze meg a
és ne hozza azt mások tudomására! Ez esetben ha szükségessé válik egy kód megváltoztatása vagy törlése ez

A szerviz kód egy korlátozottan használható kód. Hasonlóan működik mint egy normál kód,
-es kóddal szabályozható. Aktiválás hoz a szerviz

ezután a szervizkód be és kikapcsolásra egyaránt használható addig, amíg az 1-es kóddal be nem kapcsolják

A felhasználói kód megváltoztatása, törlése:

A felhasználói kódok megváltoztatása hasonló a kódok beprogramozásához. Példaként nézzük

1. Tartsa lenyomva a [8] gombot beep jelzésig!

2. Üsse be a felhasználói programkódot!

3. Üsse be [B], és [3] gombokat majd a 3-as kód új számjegyeit!

t a programmód elhagyása érdekében!

A kód törlése úgy történik, hogy nem ütünk be új számokat. Pl 3-as kód törlése:

1. Tartsa nyomva [8] gombot beep jelzésig!

2. Üsse be a felhasználói programkódot!

t a programmód elhagyásához!
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három percben a felhasználói programmód le van
kód állítható be. Az 5-ös kód

be a felhasználói programkódot.
három LED villog és a hangjelző gyorsan

kódokat. A kódok számjegyei 1-9 lehetnek.

A rendszert az ily módon beállított kódokkal lehet be ill. kikapcsolni. Mindenki jegyezze meg a saját kódját
megváltoztatása vagy törlése ez

mint egy normál kód, azzal a
zerviz kóddal kell élesíteni,
es kóddal be nem kapcsolják

ozásához. Példaként nézzük meg a 3-as


