έκδοση 5.5 και µεταγενέστερη

Εγχειρίδιο χρήστη για το πληκτρολόγιο RX-6

PRIMA Hellas LTD
Security & Electronic Systems
ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ
℡ (+30) 2103416106  (+30) 2103413187
www.primahellas.com

Email: sales@primahellas.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σύστηµα ασφαλείας CAPTAIN έκδοση 5 και µεταγενέστερη υποστηρίζει πληκτρολόγια LCD και το RX-6. Το
πληκτρολόγιο RX-6 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εµφανίζει την κατάσταση των 6 ζωνών.
Το RX-6 χρησιµοποιεί την ίδια γραµµή πληροφοριών µε τα άλλα πληκτρολόγια της ΡΙΜΑ και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για παρακολούθηση υποσυστηµάτων αν αυτά έχουν οριστεί (κωδικός πληκτρολογίου).

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το πληκτρολόγιο RX-6 έχει έξι κόκκινα λαµπάκια κάτω από τα 6 πιεστικά πλήκτρα που έχουν διπλή λειτουργία.
Αυτά τα λαµπάκια παρέχουν πληροφορίες της κατάστασης ζώνης όπως επίσης και πληροφορίες για
προβλήµατα.

Ενδείξεις κατάστασης ζωνών

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
(ΠΡΑΣΙΝΟ LED)

ΠΙΣΩ
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΠΑΚΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

LED
LED όπλισης αναµµένο

Σύστηµα ON

LED όπλισης αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο

Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου

LED όπλισης αναβοσβήνει µια φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα

Το υποσύστηµα #1 είναι οπλισµένο

LED όπλισης αναβοσβήνει δυο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα

Το υποσύστηµα #2 είναι οπλισµένο

LED αποµόνωσης αναµµένο

Ζώνες έχουν αποµονωθεί

LED προβλήµατος αναµµένο

Πρόβληµα στο σύστηµα

Ενδείξεις Προβληµάτων
Όταν υπάρχει ένα πρόβληµα, ένα φωτάκι που αντιστοιχεί στο πρόβληµα ανάβει ως ακολούθως:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
ΡΕΥΜΑ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
DC
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)

1

2

3

4

5

6

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
ΡΟΛΟΙ
(ΚΟΚΚΙΝΟ LED)
ΖΩΝΗ (ΚΟΚΚΙΝΟ
LED)

Λαµπάκι

Ένδειξη

Περιγραφή Προβλήµατος

1

Μπαταρία

Χαµηλή Μπαταρία

2

Ρεύµα

∆εν υπάρχει παροχή 230 V
∆εν υπάρχει επικοινωνία µε κεντρικό σταθµό

3

Τηλέφωνο

ΕΙΤΕ
Πρόβληµα µε τηλεφωνική γραµµή

4

DC

Χαµηλή τάση

5

ΖΩΝΗ

Πρόβληµα ζώνης

6

ΡΟΛΟΙ

Ώρα ή ηµ/νία δεν είναι σωστά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Το σύµβολο

[ δείχνει πληροφορία που πρέπει να εισάγετε.

[ οιοσδήποτε κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ σύντοµος κωδικός.
Αφόπλιση: [ οιοσδήποτε κωδικός χρήστη .
Όπλιση:

[ οιοσδήποτε κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ σύντοµος

Μερική όπλιση: Πατήστε και κρατήστε
κωδικός .
Αποµόνωση ζώνης:

[ Κύριος κωδικός [

[ αριθµός ζώνης [

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν εκτελείται αποµόνωση ζώνης αυτή είναι ενεργή µέχρι την αφόπλιση του συστήµατος..

Επανόπλιση αποµονωµένης ζώνης:

[ Κύριος κωδικός [

[ αριθµός ζώνης [

.
Επαναφορά ανιχνευτή καπνού: Πατήστε και κρατήστε

.

Ανεύρεση ζώνης που προκάλεσε συναγερµό: Πατήστε και κρατήστε το
. Θα
ακούστε ένα βόµβο και το αντίστοιχο µε την ζώνη LED θα ανάψει για 10 δευτερόλεπτα.
Ενεργοποίηση λειτουργίας µε κουδουνάκι: Πατήστε και κρατήστε

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ένα βοµβητή στο πληκτρολόγιο όταν σκανδαλίζεται η ζώνη µε
κουδουνάκι. Σηµειώστε ότι δεν υπάρχει οπτική ένδειξη στο RX-6 όταν η λειτουργία µε κουδουνάκι είναι
ενεργή. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση µη εξουσιοδοτηµένης
εισόδου ή εξόδου στην ορισµένη ζώνη όταν το σύστηµα δεν είναι οπλισµένο.

Απενεργοποίηση λειτουργίας µε κουδουνάκι: Πατήστε και κρατήστε

Προσωρινή ακύρωση καθυστέρησης χρόνου εισόδου: Πατήστε και κρατήστε

.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, ισχύει µέχρι το σύστηµα να αφοπλιστεί.

Ενεργοποίηση απόκρισης σε ΠΑΝΙΚΟ: Πατήστε και κρατήστε
ταυτόχρονα για δυο δευτερόλεπτα.

και

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να ορίστε την απόκριση του συστήµατός σας στην περίπτωση πανικού, για παράδειγµα να
καλέσει τον κεντρικό σταθµό η κάποιο ιδιωτικό τηλεφωνικό αριθµό. Συζητήστε µε τον εγκαταστάτη σας
για τον προγραµµατισµό της απόκρισης σε πανικό.

Ενεργοποιήστε απόκριση σε ΦΩΤΙΑ: Πατήστε και κρατήστε
δευτερόλεπτα.

7

Ενεργοποίηση απόκρισης σε ανάγκη: Πατήστε και κρατήστε
δυο δευτερόλεπτα.

και

και

Για απενεργοποίηση τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε
µαζί.

µαζί για 2

6

µαζί για

και

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν ο ακουστικός τόνος του πληκτρολογίου έχει τεθεί εκτός, ΟΛΟΙ οι ακουστικοί τόνοι και ενδείξεις µε
αυτό το πληκτρολόγιο δεν παίζουν.

Ενεργοποίηση ακουστικών τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε
µαζί µέχρι να ακούστε ένα βόµβο.
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