
MG32LCD - Felhasználói gyors útmutató

Élesítés (amikor a StayD kikapcsolt)†

VILÁGÍT= Áram alatt
NEM = Nem kap áramot

AC LED

VILÁGÍT= StayD
NEM = StayD kikapcsolva

StayD LED

Az LCD keprnyő 
részletes üzenetekkel 
tájékoztat

A nyílgombokkal lapozhat 
a menüben és az opciók 
között.

= Egyszer nyomva +
 [MESTERKÓD] elérhető a 
Gyors menü programozás

= Tartsa nyomva a kezelő 
beállításokhoz

= Tartsa nyomva a csipogá
beállításához

 Gombok

Élesítés 
távozáskor...

Szokásos élesítés: 
1. Zárjon minden zónát a választott 

partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT].

Élesítés, ha 
otthon marad...

Stay élesítés: 
1. Nyomja meg a [STAY] gombot. 
2. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT]*. 

Elalvás élesítés: 
1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot. 
2. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT]*. 

Hatástalanítás: [OFF] + [BELÉPőKÓD]*
* Nyomja meg a választott partícióhoz tartozó gombot. Két partíciónál, a másik gombot a megerősítő 

csippanás után nyomja meg.
† Ha a StayD be van kapcsolva, tájékozódjon a StayD felhasználói kártyáról.
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Néma vagy hangos riasztás köldéséhez a távfelügyeletre, tartsa nyomva a 
következő gombkombinációk egyikét két másodpercig.

Hiba kijelző
A képernyőn megjelennek a hibák, amint előfordulnak. 

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A hibák megjelennek. Lapozhat a hibák 
között a [ ] és [ ] gombbal.

2. A hibalistában található hiba leírását a Felhasználói útmutatóban 
olvashatja el. Ha nincs megadva javítási módszer, hívja fel a 
vagyonvédelmi céget és kérjen javítást.

3. A [CLEAR] gombbal kiléphet.

Pánik gombok

Pánik riasztás típus Gombkombináció
Rendőrség [1] és [3] gomb
Egészségügyi [4] és [6] gomb
Tűz [7] és [9] gomb

Zóna kiiktatás Riasztás memória kijelző
A kiiktatott zónák élesítetlenek 
maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPőKÓDOT]. 
3. Válassza ki a kiiktatni kívánt 

zónát, a kétjegyű zónaszám 
megadásával (pl. 3. zóna = 03). 

4. Az [ENTER] gombbal ment és 
kilép.

A legutóbbi élesítés alatt előfordult 
riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. Azok a zónák, melyek riasztottak 

a rendszer legutóbbi élesítése 
alatt, megjelennek.

4. Az [ENTER] gombbal ment és 
kilép.

           paradox.com   
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