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Felhasználói kód megváltoztatása:

Felhasználói kód megváltoztatásához szükség van a „Master” kód ismeretére! Ennek hiányában nem tudja sem megváltoztatni, sem

kódokat. Ha nem ismeri a „Master” kódot, hívja a

ENTER + Master kód + sorszám ( 01

1 Nyomja meg az ENTER + Master kódot. Hallani fogja a jóváhagyó hangjelzést, az ENTER gomb villogni fog, így jelezve,
kódszám beírására.

2 ( A rendszer összesen 48 db kódszámot tud tárolni. Amennyiben nem ismeri a kód sorszámát, hívja a
nyújtanak. A Master kód sorszáma a 00.)
hallani, és az ENTER gomb folyamatosan fog világítani. Írja be a
Újra felhangzik a jóváhagyó hangjelzés. Az ENTER gomb villogni fo

Más felhasználói kódok programozását folytathatja, vagy nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

Felhasználói kód törlése:

ENTER + Master kód + sorszám ( 0

Nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

Hibajelzések:

Hiba esetén a rendszer jelzi a felhasználó számára, hogy a működéssel kapcsolatos probléma lépett fel.

világít. Ha meg akarja tudni a hiba okát, és el akarja hallgattatni a „csipogást”, nyomja meg a TBL gombot. Ekkor a „csipogás” megszűnik,

villog, jelezve hogy a rendszer hibakijelző üzemmódban van. Az ilyenkor világító számjegyek jelzik a hiba okát, melyek

1 Akkumulátor feszültsége alacsony

2 220V ac hiba ( Ellenőrizze, hogy az épületben mindenhol van

4 Sziréna leszakadt a rendszerről ( Értesítse a

5 Sziréna túlterhelve ( Értesítse a Rial Security Kft.

6 AUX kimenet áramkorlát ( Értesítse a

7 Kommunikációs hiba ( Ellenőrizze, hogy az épületben működik

8 Időalap hiba ( A rendszer belső óráját kell beállítani, a felhasználói kézikönyv szerint. )

9 Tamper, vagy zónahurok hiba ( Értesítse a

10 Nincs telefonvonal ( Ellenőrizze, hogy az épületben működik

11 Tűz zónahiba ( Értesítse a Rial Security Kft.

* A rendszer órájának beállítása:

ENTER + Master kód + MEM + ó

Első a biztonság!
Rial Security Kft + 36 - 30 / 936-1697, + 36 - 72 / 481-846
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Kódváltoztatás és hibajelzések

Felhasználói kód megváltoztatásához szükség van a „Master” kód ismeretére! Ennek hiányában nem tudja sem megváltoztatni, sem

ot, hívja a Rial Security Kft. szerelőit, akik segítséget nyújtanak. A megváltoztatáshoz az alábbiakat kell tenni:

ENTER + Master kód + sorszám ( 01-48 ) + új kód + ENTER

ster kódot. Hallani fogja a jóváhagyó hangjelzést, az ENTER gomb villogni fog, így jelezve,

( A rendszer összesen 48 db kódszámot tud tárolni. Amennyiben nem ismeri a kód sorszámát, hívja a Rial Security Kft.
nyújtanak. A Master kód sorszáma a 00.) Írja be a programozni kívánt kétjegyű felhasználói sorszámot (01
hallani, és az ENTER gomb folyamatosan fog világítani. Írja be a 4 (6) számjegyű felhasználói kódot, és nyomja meg az ENTER
Újra felhangzik a jóváhagyó hangjelzés. Az ENTER gomb villogni fog. A 4 (6) számjegyű felhasználói kódot rögzítette a rendszer a memóriájába.

Más felhasználói kódok programozását folytathatja, vagy nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

ENTER + Master kód + sorszám ( 01-48 ) + 2nd + ENTER

Nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

a felhasználó számára, hogy a működéssel kapcsolatos probléma lépett fel. Ilyenkor a kezelő „csipog” és a TBL gomb

meg akarja tudni a hiba okát, és el akarja hallgattatni a „csipogást”, nyomja meg a TBL gombot. Ekkor a „csipogás” megszűnik,

villog, jelezve hogy a rendszer hibakijelző üzemmódban van. Az ilyenkor világító számjegyek jelzik a hiba okát, melyek

Akkumulátor feszültsége alacsony ( Valószínű, hogy akkumulátort kell cserélni, értesítse a Rial Security Kft.

( Ellenőrizze, hogy az épületben mindenhol van-e áram, vagy hívjon villanyszerelőt! )

Értesítse a Rial Security Kft. szerelőit. )

Rial Security Kft. szerelőit. )

Értesítse a Rial Security Kft. szerelőit. )

Ellenőrizze, hogy az épületben működik-e a telefon, vagy értesítse a Rial Security Kft.

A rendszer belső óráját kell beállítani, a felhasználói kézikönyv szerint. )*

Értesítse a Rial Security Kft. szerelőit. )

Ellenőrizze, hogy az épületben működik-e a telefon, majd értesítse telefonszolgáltatóját. )

Rial Security Kft. szerelőit. )

ENTER + Master kód + MEM + óra (2 jegyű szám) + perc (2 jegyű szám) + ENTER

Rial Security Kft

www.rialkft.hu

Felhasználói kód megváltoztatásához szükség van a „Master” kód ismeretére! Ennek hiányában nem tudja sem megváltoztatni, sem törölni a

A megváltoztatáshoz az alábbiakat kell tenni:

ster kódot. Hallani fogja a jóváhagyó hangjelzést, az ENTER gomb villogni fog, így jelezve, hogy a panel kész a

Rial Security Kft. szerelőit, akik segítséget
jegyű felhasználói sorszámot (01-48). Jóváhagyó hangjelzést fog

) számjegyű felhasználói kódot, és nyomja meg az ENTER-t.
) számjegyű felhasználói kódot rögzítette a rendszer a memóriájába.

Más felhasználói kódok programozását folytathatja, vagy nyomja meg a CLEAR gombot a programozási módból való kilépéshez.

Ilyenkor a kezelő „csipog” és a TBL gomb

meg akarja tudni a hiba okát, és el akarja hallgattatni a „csipogást”, nyomja meg a TBL gombot. Ekkor a „csipogás” megszűnik, a TBL gomb

villog, jelezve hogy a rendszer hibakijelző üzemmódban van. Az ilyenkor világító számjegyek jelzik a hiba okát, melyek az alábbiak lehetnek:

Rial Security Kft. szerelőit! )

Rial Security Kft. szerelőit. )

e a telefon, majd értesítse telefonszolgáltatóját. )

ra (2 jegyű szám) + perc (2 jegyű szám) + ENTER


