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Tipkovnice serije NewPower alarmnih central
PC1555RKZ

Dioda "Pripravljen" (Ready)
Dioda bo svetila, ko je sistem pripravljen na vklop. Sistema ne morete vključiti, če
dioda "Pripravljen" ne gori.
Dioda "Vključen" (Armed)
Dioda bo svetila, ko je bil sistem uspešno vključen.
Za izbiro piska na tipkovnici pritisnite in držite tipko [*].
Dioda "Sistem" (System)
Če sveti dioda "Sistem", je prisoten eden od sledečih dogodkov:
1)
2)
3)
4)

Med vašo odsotnostjo je bil sprožen alarm.
Prisotna napaka (preberite poglavje "Pregled napak").
Izključeno je eno ali več področij (preberite poglavje "Izklop področij").
Programiranje. Dioda bo utripala, če programirate gesla ali izvajate kakršnekoli
programske funkcije.

Funkcijske tipke
Za proženje funkcijskih tipk držite eno izmed tipk od [1] do [5]. Ko centrala sprejme
funkcijo, bo tipkovnica trikrat zapiskala in izvedena bo funkcija. Kako so nastavljene
funkcijske tipke oziroma kakšno funkcijo omogočajo, vam mora razložiti vaš serviser.
Urgentne tipke
Držite tipko [F] dve sekundi za POŽARNI alarm.
Držite tipko [A] dve sekundi za POMOŽNI alarm.
Držite tipko [P] dve sekundi za PANIKA alarm.
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POMEMBNO OPOZORILO: urgentne tipke za alarme NE bodo delovale, če jih vaš
serviser ni omogočil. Če te tipke delujejo in je serviser omogočil akustično potrditev, bo
tipkovnica zapiskala in vam s tem potrdila sprejem alarma in začetek prenosa.
PK5500, PK5501, PK5508, PK5516
Tipkovnica z zaslonom iz tekočih kristalov (LCD)
PK5500 prikazuje sporočila v dveh vrsticah s 16
znaki. Če se na zaslonu izpiše znak "<>", so na
voljo dodatne informacije, ki jih pregledate s
smernimi tipkami. Pritisnite [<] za predhodno
funkcijo ali izpis ter [>] za naslednjo funkcijo ali
izpis.
Pritisnite [#] za stanje pripravljenosti.
Pritisnite [*] za izbiro funkcije.
Zaslon s fiksnimi sporočili tipkovnice PK5501
prikazuje status sistema na osnovi tekočih
kristalov s fiksnimi znaki in številkami.
Opis simbolov lahko preberete na strani 7.

Tipkovnici PK5501 in PK5516 (na sliki) prikazujeta posamezna področja preko
vgrajenih LED diod. Dodatne informacije o sistemu so prikazane preko simbolov:

Opis simbolov lahko preberete na strani 7.
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Simboli na tipkovnicah

Št:
1

Opis

Pomen

Ura

2

: dvopičje

3
4
5
6
7
8

Minute
1 do 8
Memory
Bypass
Program
Away

9
10

Fire
Stay

11
12

Chime
AM, PM

13
14
15
16
17
18

ALARM
OPEN
AC
SystemTrouble
Night
System

19
20

Ready LED
Armed LED

Prva dva znaka prikazujeta uro, ko je sistem v lokalnem načinu. V
primeru odprtega področja ali proženega alarma pa prikazujeta
področje dogodka. Področja so prikazana v zamiku dveh sekund – od
najnižjega do najvišjega.
Dvopičje loči prikaz ur in minut. Utripa 1x na sekundo, ko je tipkovnica
v lokalnem načinu.
Prikaz minut, ko je tipkovnica v lokalnem načinu.
Prikaz napak v sistemu ob uporabi funkcija [*][2].
Prikazuje, da je v spominu prožen alarm.
Prikazuje, da so nekatera področja ročno ali avtomatsko izključena.
Prikaz, da je sistem v načinu programiranja funkcij.
Prikaz, da je alarmni sistem vključen – znak se prikaže na začetku
izhodnega časovnega zamika.
Prikazan spomin požarnega alarma.
Prikazuje vklop sistema v nočnem režimu – nekatera področja so
izključena – znak se prikaže na začetku izhodnega časovnega
zamika.
Znak se pojavi, ko je vključena funkcija indikacije vstopa.
V primeru 12 urnega prikaza ure se pojavita znaka AM in PM. Če
sistem programiramo za 24 urni prikaz ure, znakov ni.
Ikona skupaj z mesti za prikaz ure prikazuje prožen alarm.
Ikona skupaj z mesti za prikaz ure prikazuje odprto področje.
Prikaz prisotnosti mrežnega napajanja.
Opozarja na prisotnost napake v sistemu.
Prikazuje vklop alarmnega sistema v nočnem režimu.
V primeru, da gori LED dioda System, to pomeni alarm v spominu,
izklop področja ali napako v sistemu.
Ko gori Ready LED dioda je sistem pripravljen na vklop.
Ko gori Armed LED dioda je bil sistem uspešno vključen.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Referenčni podatki o sistemu
Izpolnite podatke o sistemu in shranite navodila na varno mesto!
Gesla sistema
Glavno uporabniško geslo sistema (40):______________
Ostala gesla:
Pozicija

Geslo

Pozicija

Geslo

Pozicija

Geslo

Pozicija

01

25

49

73

02

26

50

74

03

27

51

75

04

28

52

76

05

29

53

77

06

30

54

78

07

31

55

79

08

32

56

80

09

33

57

81

10

34

58

82

11

35

59

83

12

36

60

84

13

37

61

85

14

38

62

86

15

39

63

87

16

40

64

88

17

41

65

89

18

42

66

90

19

43

67

91

20

44

68

92

21

45

69

93

22

46

70

94

23

47

71

95

24

48

72

96
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Informacije o sistemu:
Omogočeno?

Izhodni časovni zamik je _____ sekund.

Vhodni časovni zamik je _____ sekund.

Za potrebe servisa:
Informacije o nadzornem centru:
Številka objekta:__________________ Telefonska številka centra:___________________________
Informacije o monterju:
Podjetje:______________________________________ Telefonska številka:___________________

V primeru nenamernega proženja alarmnega sistema pokličite nadzorni center, da se izognete
strošku nepotrebne intervencije!

Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Informacije o področjih
Področje

Prostor

Tip področja

Področje

01

33

02

34

03

35

04

36

05

37

06

38

07

39

08

40

09

41

10

42

11

43

12

44

13

45

14

46

15

47

16

48

17

49

18

50

19

51

20

52

21

53

22

54

23

55

24

56

25

57

26

58

27

59

28

60

29

61

30

62

31

63

32

64

Prostor
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O vašem alarmnem sistemu
Vaš DSC alarmni sistem je bil narejen z namenom, da vam zagotovi največjo možno
prožnost in prilagodljivost. Pozorno preberite navodila in uporabljajte navodila
serviserja o delovanju in lastnostih sistema. Vsi uporabniki sistema morajo biti enako
poučeni o uporabi. Serviser naj vam izpolni stran “Informacije o sistemu” z vsemi
podatki o področjih in geslih. Shranite navodila na varno mesto za referenco v bodoče.
OPOZORILO! Power serija alarmnih sistemov vključuje posebne funkcije za
preprečevanje neželjenih alarmov v skladu z ANSI /SIA CP-01-2000. Za izpolnitev
sistem omenjenega standarda morata biti v sistemu vsaj dve tipkovnici.
Požarna varnost
Centrala lahko kontrolira senzorje za zaznavanje požara kot so npr. dimni senzorji in
signalizira požar. Dobra protipožarna zaščita je odvisna od primernega števila
senzorjev, postavljenih na pravilna mesta. Pazljivo preberite “Družinski evakuacijski
načrt” v teh navodilih.
OPOZORILO! Vaš serviser mora omogočiti funkcijo protipožarne zaščite preden
le-ta prične delovati.
Testiranje
Da bi zagotovili nemoteno delovanje, vam priporočamo tedensko testiranje alarmnega
sistema. Preberite poglavje “Testiranje sistema”, ki opisuje postopek preverjanja
funkcij. Če alarmni sistem ne deluje pravilno, pokličite podjetje, ki vam ga je vgradilo.
Intervencija
Sistem ima možnost prenosa alarmov, napak in urgentnih alarmov preko običajnih
telefonskih linij, GSM/GPRS omrežja ali interneta na dežurni center. Če nenamerno
sprožite alarm, takoj pokličite dežurni center, da preprečite nepotrebno intervencijo.
Opozorilo: Serviser mora omogočiti možnost prenosov na dežurni center.
Vzdrževanje
Ob normalni uporabi vaš alarmni sistem skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Upoštevati
pa morate sledeča navodila:
1. Tipkovnice ne čistite z mokro krpo in ne uporabljajte čistil za okna (razpršilec).
Obrišite jo z rahlo navlaženo krpo. Tako boste z lahkoto odstranili manjše
nanose prahu.
2. Različne senzorje testirajte, čistite in vzdržujete po tovarniški specifikaciji ali pa
se posvetujte z vašim serviserjem.
3. Akumulator za lastno napajanje je priporočljivo menjati vsaka tri leta. Posvetujte
se z vašim serviserjem, kako menjati akumulator.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Kratek opis sistema
Vaš alarmni sistem je sestavljen iz alarmne centrale DSC, ene ali več tipkovnic in
različnih senzorjev in kontaktov. Kovinsko ohišje vsebuje tiskano vezje centrale,
varovalke, transformator in akumulator lastnega napajanja.
OPOZORILO! Nihče, razen pooblaščenega serviserja, naj ne odpira alarmne
centrale.
Vse tipkovnice imajo tipke za vnos ukazov in vgrajen zvočnik. LED tipkovnice imajo
skupino diod, ki označujejo področja in stanje sistema. LCD tipkovnice imajo velik
zaslon iz tekočih kristalov.
Varnostni sistem ščiti več področij (ang. zone) in na vsako od teh področij je lahko
vezan eden ali več senzorjev (IR senzorji, magnetni kontakti, senzorji razbitja stekla...).
Ko je senzor v alarmnem stanju, je tudi področje v alarmnem stanju, kar je na
tipkovnici prikazano s prižgano LED diodo ali izpisom na LCD zaslonu.
POMEMBNO OPOZORILO:
Alarmni sistem vas ne ščiti pred vlomi in drugimi kritičnimi situacijami. Namen
alarmnega sistema je samo obveščanje o kritičnih situacijah in prenos alarmov na
dežurni center. Alarmni sistemi so zelo zanesljivi, a kljub temu ni zagotovljeno, da
bodo delovali v vseh delovnih pogojih in niso nadomestilo za preudarne varnostne
ukrepe ali življenjsko in premoženjsko zavarovanje. Vaš alarmni sistem mora vgraditi
strokovnjak, ki vas mora obvestiti o stopnji varnosti in o vseh možnostih, ki vam jih nudi
alarmni sistem.
Izbira jezika pri tipkovnici PK5500
Tipkovnica omogoča izbiro jezika za prikaz sporočil – tudi slovenščino.
Za izbiro jezika izberite sledeč postopek:
1. Pritisnite in držite tipki
skupaj
2. Z uporabo tipk
izberite željen jezik
3.
Pritisnite
za izbiro željenega jezika
Vklop in izklop sistema
Vklop sistema
Vklop z LED tipkovnico
Če sveti zelena dioda "Pripravljen" (“Ready”), je sistem pripravljen na vklop. Če ta
dioda ne sveti, preverite, da so zaprta vsa okna in vrata ter da ni gibanja v področjih,
varovanih s senzorji premika. Sistema ne morete vklopiti, če ne sveti zelena dioda
"Pripravljen" (“Ready”), ki označuje, da so vsa področja zaprta in da je sistem
pripravljen na vklop.
Vnesite vaše geslo ali držite funkcijsko tipko »Away« dve sekundi ali vnesite [*][0] za
hitri vklop. Ob pritisku na tipko bo tipkovnica oddala pisk. Če je bilo vnešeno geslo
napačno, bo tipkovnica oddala dolg pisk. V tem primeru pritisnite [#] in ponovno
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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vnesite geslo. Če je bilo vnešeno geslo pravilno, bo tipkovnica oddala tri hitre piske in
rdeča dioda "Vključen" (“Armed”) se bo prižgala poleg diode Ready. Varovane prostore
zapustite skozi vrata, ki vam jih je serviser določil kot vhodno/izhodna vrata.
Centrala ima nastavljen izhodni časovni zamik, ki je označen s piski in je namenjen
izhodu iz varovanih prostorov brez proženja alarma. Po izteku izhodnega časovnega
zamika bo gorela samo rdeča dioda "Vključen" (“Armed”). Trajanje izhodnega
časovnega zamika lahko nastavi vaš serviser. Za preklic vklopa vnesite geslo.
Vklop z LCD PK5500 tipkovnico
Secure System
Before Arming<>

Ko je na zaslonu izpisano takšno sporočilo, je eno ali več
področij odprtih. Zaprite vsa okna in vrata ter ustavite
premike v prostorih, varovanih s senzorji premika.

System is
Ready to Arm

Ko je na zaslonu izpisano takšno sporočilo, uporabite
smerne tipke [< >] in preverite napake na sistemu ali
nenamerno izklopljena področja.
Ko je na zaslonu izpisano takšno sporočilo, pomeni da ni
odprtih področij ali sistemskih napak in je sistem
pripravljen na vklop. Za vklop sistema vnesite veljavno
geslo.
Po vnosu veljavnega gesla bo na zaslonu izpisano
naslednje sporočilo - začel se je izhodni časovni zamik,
ki ga lahko nastavi vaš serviser. Zapustite prostore skozi
vhodno/izhodna vrata.
To sporočilo bo izpisano po preteku izhodnega
časovnega zamika, ko je sistem popolnoma varovan.

<>

System is
Ready to Arm

Exit Delay in
Progress

Systema Armed
in Away Mode <>

Če je izpisano to sporočilo, so na sistemu izključena
področja (ročno ali samodejno zaradi nočnega režima
varovanja). Če sistem vključite z izključenimi področji
ali s prisotno napako, se stopnja varovanja zmanjša!

* WARNING *
Bypass Active

Vklop z ICON tipkovnico
1. Če dioda »Ready« ne sveti, sistem ni pripravljen na vklop:
- Zaprite vsa vrata in okna.
- Preverite, da v nadzorovanih prostorih ni gibanja.
2. Če sveti dioda »Trouble«, preglejte in popravite obstoječe težave.
3. Če sveti dioda »Bypass« (= izklop področij), preverite, da ne bo nobeno področje
izklopljeno nenamerno.
Indikacija vklopa sistema
Po preteku izhodnega časovnega zamika je sistem vključen. »Ready« LED dioda
ugasne, »Armed« LED dioda gori, tipkovnica preneha s piski.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Hitri izhod
Če je sistem vključen, vi pa želite zapustiti objekt, uporabite funkcijo hitri izhod –
omogoča izhod iz objekta brez izklopa in ponovnega vklopa sistema. Pritisnite in držite
tipko »Exit« dve sekundi ali preko tipkovnice vnesite
. Na voljo imate 2 minuti, da
zapustite objekt. Po proženju izhodnega senzorja se preostali čas izniči.
Proženje sirene takoj po vklopu sistema
Opozarjanje na izhodno napako
Z namenom preprečevanja neželjenih alarmov je v centrale vgrajena tudi funkcija
opozarjanje na izhodno napako, ki opozori uporabnika na nepravilen izhod. V primeru,
da niste zapustili prostorov po preteku izhodnega časovnega zamika ali je med
zamikom ponovno proženo vhodno/izhodno področje, se sproži sirena. V tem primeru
morate ponovno vključiti in izključiti alarmni sistem – funkcija je programabilna.
Napaka pri vklopu
V primeru, da sistem ni pripravljen za vklop ali je vnešeno geslo napačno, po vnosu
gesla zaslišite pisk napake. Zaprite vsa okna in vrata, pritisnite [#] in ponovno vključite
sistem.
Izklop sistema
Izklop z LED tipkovnico
Vstopite v prostore skozi vhodno/izhodna vrata; vstop skozi katerakoli druga vrata bo
takoj sprožil alarm. Ob vstopu bo tipkovnica oddajala konstanten pisk in vas s tem
opozarjala, da morate alarmni sistem izključiti. Pojdite do tipkovnice in vnesite veljavno
geslo. Če med vnosom naredite napako, pritisnite [#] in ponovno vnesite geslo. Takoj,
ko bo vnešeno pravilno geslo, bo dioda "Vključen" ("Armed") ugasnila in tipkovnica bo
prenehala piskati.
Pravilno geslo mora biti vnešeno pred iztekom vhodnega časovnega zamika. Če v tem
času pravilno geslo ni vnešeno, bo sprožen alarm. Vhodni časovni zamik vam lahko
nastavi vaš serviser.
Če je bil med varovanjem sprožen alarm, bo svetila dioda “Memory” (ali dioda
“System” na tipkovnici PC1555RKZ) in diode področij, v katerih je bil sprožen alarm.
Po 30 sekundah ali po pritisku tipke [#] bodo diode nehale utripati in sistem bo v stanju
pripravljenosti na ponoven vklop. Za ponoven pregled alarmov pritisnite [*][3].
Če je bila zaznana napaka na sistemu, bo ob izklopu svetila dioda “Trouble” (ali dioda
“System” na tipkovnici PC1555RKZ). Za pregled napak preberite poglavje “Pregled
napak".
Napaka pri izklopu
Če ste vnesli neveljavno geslo, zaslišite 2-sekundni pisk tipkovnice. Pritisnite [#] in
ponovno vnesite geslo.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Izklop z LCD PK5500 tipkovnico
Vstopite v prostore skozi vhodno/izhodna vrata; tipkovnica bo oddajala konstanten pisk
in vas s tem opozarjala, da morate alarm izklopiti. Na zaslonu bo izpisano sporočilo...
Vnesite veljavno geslo. Če med vnosom naredite napako,
ponovno vnesite geslo. Takoj ko bo vnešeno pravilno
geslo, bo dioda “Armed” ugasnila in tipkovnica bo nehala
piskati.
System Disarmed Če med varovanjem ni bilo sproženih alarmov, bo na
No Alarm Memory zaslonu izpisano sporočilo. Po približno petih sekundah bo
sistem v stanju pripravljenosti.
Entry is Active
Disarm System

Če je bil med varovanjem sprožen alarm, bo na zaslonu
Scroll to View
Alarm Memory <> izpisano to sporočilo. Uporabite smerne tipke [< >] za
pregled področij, ki so sprožila alarm.
System
Trouble

Če je bila zaznana napaka na sistemu ob izklopu, bo
<> izpisano takšno sporočilo (preberite poglavje “Pregled
napak”).

»Stay arming« - vklop sistema, ko ste doma
Način Stay Arming bo avtomatično izklopil notranjo zaščito (detektorje premika) in
omogočil vklop zunanjega varovanja oz. magnetnih kontaktov na oknih in vratih.
Zaprite vsa področja (zaprite okna in vrata, ne premikajte se ). Led dioda Ready
mora svetiti. Vprašajte monterja vašega alarmnega sistema, če je omogočil to funkcijo.
Pritisnite in držite tipko Stay
(če je vaš monter omogočil to funkcijsko tipko),
dokler ne zaslišite piska (približno 2 sekundi), in/ali vnesite geslo za vklop in ne
zapustite prostorov. Med trajanjen izhodnega časovnega zamika svetita diodi Armed
in Ready
, tipkovnica s piskom odšteva izhodni zamik.
Po preteku izhodnega časovnega zamika je alarmni sistem vključen, kar je prikazano
na tipkovnici na sledeč način: LED dioda Ready
ugasne, LED dioda Armed
pa
ostane prižgana, tipkovnica preneha s piski.
Po vklopu je torej prižgana dioda Armed
in prikazano opozorilo o začasnem
izklopu notranjih področij (preko diode Bypass ali System).
V tem načinu vklopa sistem avtomatično izklopi notranje senzorje premika – način
vklopa je primeren takrat, ko ste doma, se po notranjih prostorih premikate, želite pa
zaščititi okna in vrata, na katera so vgrajeni magnetni kontakti.
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»Night arming« - vklop sistema med nočnim počitkom
V primeru, da ste sistem že imeli vključen v načinu Stay Arming, pritisnite
na
tipkovnici. S tem boste vključili tudi vsa notranja področja, razen tistih, ki so
programirana kot nočna področja.
OPOZORILO! Vaš monter alarmnega sistema lahko programira funkcijsko tipko
na tipkovnici, ki bo omogočala enostaven vklop nočnega režima. Vklop je tako
izredno enostaven – funkcijsko tipko držite 2 sekundi.
Nočna področja so tako aktivna samo v primeru vklopa celotnega sitema. Preverite,
kako je monter programiral področja vašega alarmnega sistema in sistem izkoristite v
polni funkciji!
Ko je sistem vključen v nočnem načinu (preko funkcijske tipke ali z ukazom
,v
kolikor ste predhodno uporabili način vklopa Stay Arming), morate za izklop sistema
uporabiti vaše geslo.
Tih izhodni zamik
Če je sistem vključen s programabilno tipko »Stay« ali z uporabo vklopa brez
vhodnega časovnega zamika
+ »geslo«, tipkovnica ne bo piskala med
odštevanjem izhodnega časovnega zamika. Izhodni časovni zamik bo v tem primeru
še enkrat daljši.
Daljinski vklop/izklop sisitema
Alarmni sistem je lahko vključen/izključen z uporabo daljinskega upravljalnika
WS4939. V primeru uporabe daljinskega upravljalnika sistem omogoča zvočno
potrditev preko sirene – pisk sirene ob vklopu sistema in dva piska ob izklopu.
Vgrajene urgentne tipke
Pritisnite in držite 2 sekundi tipki
,
ali
za takojšnjo aktivacijo
požarnega, pomožnega ali alarma panike. Za potrditev vnosa in prenosa na nadzorni
center tipkovnica zapiska.
OPOZORILO! Delovanja tipk mora omogočiti monter alarmnega sistema.
Delovanje požarnih tipk lahko monter izključi.
LED 5511/LCD5511 tipkovnici
Pritisnite in držite 2 sekundi sledeče tipke:
za požarni alarm

za pomožni alarm
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Ko prične delovati sirena
Sistem lahko generira dva različna zvoka sirene:
 Konstanten zvok – za vlomni alarm
 Pulzno delovanje – za požarni alarm
V primeru proženja sirene vlomnega alarma pristopite v objekt pazljivo. V primeru
neželjenega alarma vnesite geslo za izklop sistema in pokličite nadzorni center.
Sirena požarnega alarma
Takoj pričnite z evakuacijskim načrtom.
V primeru, da je požarni alarm neželjen – para, vnesite geslo za izklop sistema in
pokličite nadzorni center.
Sirena CO alarma (ogljikov monoksid)
V primeru aktivacije alarma ogljikovega monoksida, vas senzorji, ki so zaznali
prisotnost omenjenega plina, na to opozorijo z zvočnim signalom in z utripanjem
rdeče LED diode na senzorju. Zvočni signal je sledeč: 4 hitri piski, 5 sekund
premora, 4 hitri piski. Prav tako zaporedje zvočnih signalov oddajajo zunanje
sirene in tipkovnica.
V primeru alarma CO, storite naslednje:
1. Odprite okna in vrata
2. Zapustite objekt
3. Na poti iz objekta utišajte sireno (vnos kode)
4. Ko pridete iz objekta pokličite gasilce
Nastavitev datuma in ure
S tipkovnico PK5500

Za dostop do nastavitve datuma in ure vnesite:
+ »glavno geslo sistema« za dostop do funkcij uporabnika. S tipkama
poiščite na tipkovnici »Time & Date« in pritisnite
.
Vnesite 10 številk v formatu HHMMmmDDYY:
Vnesite ure in minute v 24-urnem formatu HH:MM (od 00:00 do 23:59).
Vnesite datum kot mesec, dan, leto (mm DD YY).
Po vnešenih desetih številkah se vrnete v način funkcij uporabnika. Pritisnite
vrnitev v stanje pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije.
S tipkovnico PK5501
Za dostop do nastavitve datuma in ure vnesite:
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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+ »glavno geslo sistema« +
za dostop do nastavitve ure in datuma. Vnesite
10 številk v formatu HHMMmmDDYY. Pritisnite
za vrnitev v stanje pripravljenosti ali
nastavite še ostale funkcije.
Izklop področij
Ko potrebujete dostop do določenega področja med varovanjem, uporabite izklop
področij. Izklopite lahko tudi področja z napako, kar omogoča vklop sistema, če
napaka ne more biti takoj odpravljena.
Izključena področja ne bodo sprožila alarma. Področij ne morete izključiti, ko je sistem
vključen. Izklop področij velja samo za enkraten vklop. Pred naslednjim vklopom
morate področja ponovno izključiti.
OPOMBA: Zaradi varnostnih razlogov vam lahko serviser onemogoči izklop
nekaterih področij in izklop področij brez veljavnega gesla.
Izključena področja zmanjšajo stopnjo zaščite v vašem sistemu. Če izključite področje
zaradi poškodbe ali nepravilnega delovanja, takoj pokličite serviserja, da odpravi
napako v najkrajšem možnem času. Pred vklopom preverite ali so vsa področja
izključena namerno!
Izklop področij s PK5500 tipkovnico
Za izklop področij mora biti sistem izključen in v stanju pripravljenosti:
za vstop v funkcijski meni, prikaže se sledeče sporočilo:

1.

Pritisnite

2.
3.

Pritisnite
ali
.
Če je sistem programiran tako, da je za izklop področja zahteva geslo, se izpiše
spodnje sporočilo:

Vnesite vaše geslo.
4. Z uporabo tipk

se premaknite do področja, ki ga želite začasno izključiti.

Pritisnite
, da izbrano področje izključite. Sistem bo izklop področja prikazal s črko
»B«. Če je področje odprto, medtem ko izvajate funkcijo izklopa bo oznako »O«
nadomestila oznaka »B«. Če veste številko področja, ga lahko vnesete ročno preko
tipkovnice (npr. 05 za področje 5).
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Za ponovno aktivacijo izključenega področja vnesite njegovo dvomestno številko.
Željeno področje pa lahko poiščete tudi s puščicama
in ko najdete željeno
področje pritisnete
. Črka »B« izgine, kar pomeni, da področje ni več izključeno. Za
izhod iz funkcije pritisnite
.
Izklop področij s PK5508/PK5516/PC55XXZ ali PK5501/LCD5501Z tipkovnico
Sistem mora biti izključen!
1.pritisnite [*][1] in geslo, če ga sistem zahteva
2.vnesite dvomestno številko cone-področja, ki ga želite izključiti (01-64). Pri
tipkovnicah PK5508/PK5516/PC55XXZ se prižge področna LED dioda in prikaže, da je
področje izključeno.
3.če ste naredili napako in želite področje ponovno vključiti, ponovno vnesite
dvomestno
številko
področja,
ki
ste
ga
izključili.
Pri
tipkovnicah
PK5508/PK5516/PC55XXZ ugasne področna LED dioda in prikaže, da je področje
vključeno.
4.za izhod iz funkcije pritisnite
.
Ponovna aktivacija vseh izključenih področij
Za aktivacijo vseh začasno izključenih področij:
1. pritisnite
+ »glavno geslo sistema«, če je zahtevano
2. pritisnite
3. za izhod iz funkcije pritisnite
.
Ponovni izklop področij – enakih, kot pred zadnjim vklopom
Za ponovni izklop področij:
1. pritisnite
+ »glavno geslo sistema«, če je zahtevano
2. pritisnite
3. za izhod iz funkcije pritisnite
.
Izklop grupe področij
Če je potreben konstanten izklop več področij, jih lahko programirate v grupo, tako da
ni potreben izklop vsakega področja posamično. Za vsako particijo se lahko
programira ena grupa.
Programiranje grupe področij:
1. pritisnite
+ »glavno geslo sistema«, če je zahtevano
2. vnesite dvomestno številko področja, ki ga želite vključiti v grupo. Na tipkovnicah
PK550 lahko uporabite smerni tipki
za izbiro željenega področja in pritisnete
.
3. da shranite izbrano področje v grupo pritisnite
.
4. za izhod iz funkcije pritisnite
.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Izbira grupe področij za izklop pri vklopu sistema
1. pritisnite
+ »glavno geslo sistema«, če je zahtevano
2. pritisnite
. Ob vklopu bodo izključena vsa področja v tej grupi.
3. za izhod iz funkcije pritisnite
.
OPOZORILO! Grupa področij je aktivna tudi po vklopu/izklopu sistema.
Pregled napak
Za čimvečjo varnost alarmna centrala konstantno preverja kritične situacije. Ko se
pojavi napaka, se bo prižgala dioda “Trouble” (ali dioda "System" na tipkovnici
PC1555RKZ) in tipkovnica bo 2-krat zapiskala vsakih 10 sekund. Za izklop piskov
pritisnite tipko
.
Opozorilo: Napaka na sistemu zmanjša stopnjo zaščite, ki vam jo nudi vaš
sistem. Preverite napako na sistemu in po potrebi pokličite serviserja, da napako
odpravi.
Dioda “Trouble” (ali dioda "System" na tipkovnici PC1555RKZ) bo samodejno
ugasnila, ko bo napaka odpravljena.
Za pregled napak vtipkajte
. Če se prižge ena ali več področnih diod, pomeni naslednje:
L Napaka
Komentar
Kaj storiti
E
D
1 Nujen servis Pritisnite tipko 1 in preglejte opis napake glede na Servis
področno LED diodo, ki se prižge:
1 slab akumulator 2 napaka vezja sirene 3 splošna napaka
sistema (napaka modula PC5204 ali ugasnjen tiskalnik) 4
splošna sabotaža sistema (sabotaža na kateremkoli modulu) 5
splošni nadzor sistema (napaka v Keybus komunikaciji) 6
motnja na frekvenci 7 slab akumulator modula PC5204 8.
napaka napajanja modula PC5204
2 Izpad AC
Sistem bo kljub izpadu 230V nekaj ur normalno deloval.
Počakajte
napajanja
na AC
napajanje
3 Napaka
Sistem je zaznal prekinitev telefonske linije
Servis
telefonske
linije
4 Napaka
Sistem ni prenesel dogodka na nadzorni center ali privatni Pokličite
komunkacije telefon.
nadzorni
center
5 Napaka
Okvara na senzorju.
Servis
področja
6 Sabotaža
Senzorji/centrala/sirena napaka sabotažnega stikala.
Servis
področja
7 Nizka
Potrebna menjava baterije brezžičnega elementa.
Servis
baterija
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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8

Izguba
datuma in
ure

Nastavite uro in čas – stran 18.

Nastavitev

Potrditev napake na sistemu
Če je omogočena fukcija »Vsaka napaka prepreči vklop sistema«lahko uporabite
funkcijo potrditev napake na sistemu. Medtem, ko ste v meniju pregleda napak,
pritisnite tipko
za potrditev napak. S tem bo sistem omogočil vklop kljub napaki.
Seveda se dogodek potrditve vpiše v spomin. Za vklop sistema kljub napaki na
senzorju uporabite funkcijo Izklop področja.
Pregled alarmov v spominu
Če sveti dioda "Memory" (ali "System" na tipkovnici PC1555RKZ), je v spominu
alarmno stanje. Alarmni sistem si zapomni prožene alarme med zadnjim varovanjem.
Pregled alarmov z LED tipkovnico
Za pregled alarmov v spominu pritisnite
. Zasvetile bodo diode področij, ki so
bila v alarmnem stanju med zadnjim varovanjem. Pritisnite
za vrnitev v stanje
pripravljenosti.
Pregled alarmov z LCD tipkovnico
Za pregled alarmov v spominu, pritisnite
. Uporabite tipki
za pregled
vseh proženih alarmov. Za izhod pritisnite tipko
.
Če želite stanje izbrisati, morate vključiti in izključiti alarmni sistem.
Bodite pozorni ob izklopu alarmnega sistema – če vas sistem opozori na spomin
proženega alarma, je vlomilec lahko še vedno v zaščitenih prostorih!
Indikacija vstopa
Indikacija vstopa je funkcija, ki povzroči pisk tipkovnice ob vsaki aktivaciji / deaktivaciji
področja, ko je sistem izklopljen. Za vklop funkcije pritisnite funkcijsko tipko Chime
ali preko tipkovnice vnesite ukaz
. Sistem s tremi piski potrdi vklop funkcije in z
enim dolgim piskom izklop funkcije.
Programiranje gesel
Vaš alarmni sistem lahko upravljate poleg glavnega gesla s 94 različnimi gesli.
Različne centrale omogočajo različno število gesel. Centrala PC1616 omogoča 48
gesel, centrala PC1832 72 in centrala PC1864 95 različnih gesel.
Če uporabljate tudi daljinske upravljalnike, vsak zasede eno mesto – npr. daljinski
upravljalnik 1 zasede geslo 1.
Mobicom d.o.o. Borovec 23, 1236 Trzin, www.mobicom.si
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Za programiranje gesel sledite postopku:
1. Vnesite
+ [glavno geslo]
2. Po vnosu veljavnega gesla bo tipkovnica trikrat zapiskala; če ste vnesli napačno
geslo, bo tipkovnica oddala en dolg pisk - ponovno vnesite pravilno glavno geslo.
3. Led dioda Armed
se prižge, dioda Program ali System prične utripati
4. Vnesite dvomestno številko gesla, ki ga želite programirati (npr. 06 za geslo št. 6,
40 za spremembo glavnega gesla), v primeru, da imate v sistemu LCD
tipkovnico PK5500 lahko s pomočjo smernih puščic
poiščite željeno
številko gesla in pritisnite
5. Vnesite novo 4 mestno geslo ali pritisnite
za brisanje obstoječega
6. Ko ste ga vnesli, lahko dodate/spremenite novo geslo ali izberite
za izhod.
Če je alarmni sistem razdeljen na več particij, lahko programirano geslo dodelite eni ali
več particijam.
Gesla v sistemu se delijo na:
 Gesla od 01-48 (PC1616), 01-72 (PC1832), 01-95 (PC1864) so uporabniška gesla.
Uporabljajo se za vklop in izklop alarmnega sistema in particije, izklop področij in
krmiljenje dodatnih izhodov.
 Glavno geslo sistem je vedno na poziciji 40.
 Duress gesla uporabljate v primeru izkopa pod prisilo (npr. v primeru oboroženega
ropa). Alarmni sistem se bo normalno izključil, po telefonu bo obveščena dežurna
služba.
 Nadzorno geslo: je aktivno za uporabo funkcij
in
, vendar pa lahko to
geslo dodaja samo nova gesla z enakimi ali manjšimi pravicami, kot je nadzorno
geslo.
 Geslo za enkratno uporabo: geslo bo veljavno 24 ur za enkratni izklop sistema in
neomejeno število vklopov sistema.
Dodatne lastnosti gesel
Tovarniško bodo imela vsa novo programirana gesla enake lastnosti kot geslo, ki je
bilo uporabljeno ob vnosu ukaza
.
Glavno geslo sistema (pozicija 40) ima dostop do vseh particij, opciji 3 in 4 sta
omogočeni.
Vklop/izklop sistema – vsa gesla omogočajo vklop ali izklop sistema
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Proženje PGM izhodov [*][7][1], [*][7][2], [*][7][3] in [*][7][4] omogočajo vsa gesla, ki
so dodeljena particiji, s katero delujejo izhodi.
Programabilne možnosti gesla:
Dostop do programabilnih možnosti gesla:
[glavno geslo ali nadzorno geslo] [99][geslo]

1
Nadzorno geslo
2
Duress geslo
3
Geslo lahko izključi področje – bypass
4
Daljinski dostop (preko ESCORT ukazov)
5-6
Za uporabo v prihodnje
7
Pisk sirene ob vklopu/izklopu - ta možnost omogoča pisk sirene ob
vklopu/izklopu alarmnega sistema. Ta možnost velja tako ob vnosu veljavnega gesla
kot ob uporabi daljinskega upravljalnika. Za programiranje te funkcije, ki je lahko
moteča do okolice, se posvetuje z monterjem
8
Geslo za enkratno uporabo
Podatke o geslih si zapišite na stran “Informacije o sistemu”, Priporočamo, da
tovarniško nastavljeno geslo takoj spremenite in ne uporabljate preveč očitnih gesel
kot npr. [1111], [1234] ali geslo, ki vključuje vaše osebne podatke (mesec in leto
rojstva).
Zvočna potrditev vklopa/izklopa
Ta možnost omogoča pisk sirene ob vklopu/izklopu alarmnega sistema. Ta možnost
velja tako ob vnosu veljavnega gesla kot ob uporabi daljinskega upravljalnika. Za
programiranje te funkcije, ki je lahko moteča do okolice, se posvetuje z monterjem.
Dodelitev gesla particijam
Vaš alarmni sistem lahko deluje kot več neodvisnih sistemov, centrala PC1616 ima
dve particiji, centrala 1832 štiri in centrala 1864 osem particij. Vsako geslo v sistemu je
lahko veljavno za eno ali več particij. Za dostop do programiranja dodelitve gesla
particijam vnesite:
[glavno geslo] [98] [številka gesla, ki ga želite dodeliti več particijam].
V tem primeru številka predstavlja številko particije (np. Številka 4 pomeni particijo 4):
1 – geslo deluje na particiji 1 (na voljo za centrale PC1616/PC1832/PC1864)
2 – geslo deluje na particiji 2 (na voljo za centrale PC1616/PC1832/PC1864)
3 – geslo deluje na particiji 3 (na voljo za centrali PC1832/PC1864)
4 – geslo deluje na particiji 4 (na voljo za centrali PC1832/PC1864)
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5 – geslo deluje na particiji 5 (na voljo za centralo PC1864)
6 – geslo deluje na particiji 6 (na voljo za centralo PC1864)
7 – geslo deluje na particiji 7 (na voljo za centralo PC1864)
8 – geslo deluje na particiji 8 (na voljo za centralo PC1864)
Povzetek programiranja gesel
1. programiranje/spreminjanje gesla
[glavno geslo] [pozicija gesla, ki ga želite programirati/spreminjati (01 do
95)]
2. določite lastnosti gesla
[glavno geslo] [99] [pozicija gesla, ki mu želite določiti lastnosti (01 do 95)]
[vklop/izklop lastnosti za določeno geslo]
3. dodelitev gesla particijam
[glavno geslo] [98] [številka gesla, ki mu želite določiti particijo(01 do 95)]
[vklop/izklop particij, za katere želite da geslo deluje]
Ob vnosu novega gesla z ukazom
sistem preveri, da se geslo na podvaja. V
primeru, da je programirano geslo že v sistemu, ta s piskom javi napako in gesla ne
doda oz. spremeni ampak pusti prejšnjo vrednost.
Brisanje gesla:
V načinu programiranja gesel vnesite dvomestno številko gesla, ki ga želite izbrisati.
Namesto novega gesla pritisnite [*]. Geslo je izbrisano. Vrnite se v način programiranja
gesel. Nikoli ne brišite glavnega gesla!
Posebne funkcije uporabnika
Z glavnim geslom ali nadzornim geslom imate dostop do posebnih funkcij. Za dostop
do njih vnesite ukaz
[glavno geslo]. Sedaj pritisnite:
[1] Nastavitev datuma in ure
Vnesite 10 številk v formatu HHMMmmDDYY:
 Vnesite ure in minute v 24-urnem formatu HH:MM (od 00:00 do 23:59).
 Vnesite datum kot mesec, dan, leto (mm DD YY).
Po vnešenih desetih številkah se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za
vrnitev v stanje pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije.
[2] Za uporabo v prihodnje
[3] Za uporabo v prihodnje
[4] Test sistema
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Po pritisku [4] bo potekal test sistema 2 sekundi: tipkovnica bo zapiskala, vse
diode na tipkovnici bodo zasvetile in sirena bo delovala. Na dežurni center bo
poslana koda za test sistema.
Po testiranju sistema se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v
stanje pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije.
[5] Vklop DLS odgovarjanja
Po pritisku [5] bo centrala odgovarjala na vse telefonske klice, dokler ni izpolnjen
eden od pogojev:
 da poteče čas za odgovarjanje, ki je lahko ena ali šest ur (odvisno od
serviserjeve nastavitve vašega sistema)
 opravljena uspešna komunikacija.
Po vklopu DLS odgovarjanja se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za
vrnitev v stanje pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije.
Med DLS komunikacijo tipkovnica ne deluje!
 To funkcijo lahko omogoči vaš serviser.
[6] Vklop DLS klicanja
Po pritisku [6] bo centrala začela komunikacijo z računalnikom dokler ni izpolnjen
eden od pogojev:
 poteče čas za klicanje (odvisno od serviserjeve nastavitve vašega sistema)
 opravljena uspešna komunikacija.
Pri vklopu DLS klicanja se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v
stanje pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije.
Med DLS komunikacijo tipkovnica ne deluje!
 To funkcijo lahko omogoči vaš serviser.
[7] Za uporabo v prihodnje
[8] Vključen test uporabnika – »Walk test«
Funkcija omogoča uporabniku preverjanje delovanja detektorjev in prenos kode za
test na nadzorni center.
OPOZORILO! Požarna področja, tipka [F] in dvožilni požarni senzorji niso
vključeni v test. Prožitev teh naprav povzroči izhod iz testa in prenos alarma
na nadzorni center.
1. pritisnite
[8] za vklop funkcije
2. premikajte se pod senzorji – tipkovnica s piski opozarja na delovanje
3. za izklop testa vnesite
[8]
OPOZORILO! Če v roku 15 minut ni proženo nobeno področje, se centrala
vrne v normalni način delovanja.
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Nastavitev osvetlitve in kontrasta
Tipkovnica PK5500
Ko izberete to možnost, tipkovnica omogoča prehod med štirimi različnimi nivoji
osvetlitve in desetimi kontrasta.
1. vnesite
[glavno geslo]
2. z uporabo smernih tipk
se pomikate do možnost »Contrast« ali »Brightness«
in pritisnite
. Z uporabo smernih tipk
se pomikate čez različne stopnje
kontrasta/osvetlitve.
3. Pritisnite
ob željenem nivoju
4. za izhod pritisnite
.
Tipkovnica PK5501
Ko izberete to možnost, tipkovnica omogoča prehod med štirimi različnimi nivoji
osvetlitve, nivo 0 pomeni brez osvetlitve.
1. vnesite
[glavno geslo]
2. z uporabo tipke
se pomikate čez 4 različne možnosti osvetlitve.
3. Nivo osvetlitve je avtomatsko shranjen, ko pritisnete
za izhod.
Spreminjanje jakosti opozorilnih tonov tipkovnice
Tipkovnica PK5500
Ko izberete to možnost, tipkovnica omogoča prehod med 21. različnimi jakostmi.
Vrednost 00 onemogoči piske tipkovnice:
1. vnesite
[glavno geslo]
2. z uporabo smernih tipk
se pomikate do možnost »Buzzer« in pritisnite
.Z
uporabo smernih tipk
se pomikate čez različne stopnje piskov.
3. pritisnite
ob željenem nivoju
4. za izhod pritisnite
.
Tipkovnica PK5501
1. vnesite
[glavno geslo]
2. z uporabo tipke
se pomikate čez 21 različnih tonov
3. Nova jakost zvoka je avtomatsko shranjena, ko pritisnete
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Pregled spomina dogodkov s tipkovnico PK5500
Sistem omogoča prikaz zadnjih 500 dogodkov, ki jih alarmna centrala konstantno
zapisuje v spomin. Za dostop in pregled dogodkov, sledite sledečim navodilom:
1. vnesite
[glavno geslo]
2. z uporabo smernih tipk
se pomikate do možnost »Event Buffer« in pritisnite
.
3. Izpisana bo številka dogodka in datum/čas. Pritisnite
za podrobnejše informacije
o dogodku. Z uporabo smernih tipk
se pomikate čez različne dogodke. Z
uporabo tipke
lahko vedno preklopite način pogleda med št. dogodka/datum/čas in
podrobnosti o dogodku.
4. za izhod pritisnite
.
Pregled statusa particij s tipkovnico PK5500
Ko je tipkovnica dodeljena kot GLOBALNA – (pritisnite in držite tipko [#]) se prikaže
zaslon globalnega statusa particij sistema. Odvisno od sistema, je možen prikaz
statusa osmih particij.
1 2 3 4 5 6 7 8
A R ! N - - - -

Status particij

Vsaka particija je definirana s številko. Pod vsako številko je prikazan trenutni status
particije:
A – particija je vključena
N – particija ni pripravljena za vklop
R – particija je pripravljena za vklop
! – particija je v alarmu
- particije ni v sistemu
Resetiranje senzorjev
Nekateri senzorji (požarni) zahtevajo po proženem alarmu resetiranje. Vprašajte
vašega monterja, če je potrebno resetirati katerikoli senzor.
Za resetiranje, pritisnite tipko »Reset« na tipkovnici za dve sekundi ali vnesite:
[*][7][2]. Če z ukazom ne morete resetirati senzorja, je ta še vedno v alarmu.
Zaklepanje tipkovnice
Serviser lahko nastavi vaš sistem tako, da se po določenem številu neuspešnih
poskusov tipkovnica zaklene za določeno število minut. Serviser naj vam pove, kako je
sprogramiral zaklepanje tipkovnice.
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Tipkovnica se lahko tudi postavi v globalni način in takrat ne reagira na nobeno tipko.
Preberite spodnje poglavje za prehod med particijami. Serviser lahko nastavi
tipkovnico za delovanje v globalnem načinu ali na particiji.
Izbira particije
Izbira particije z LED tipkovnico
Če vaš alarmni sistem razdeljen v več podsistemov (več particij), lahko iz ene
tipkovnice upravljate poljubno particijo. Držite tipko [#] dokler vse diode ne ugasnejo.
Sedaj držite tipko [1] za izbiro prve particije ali [2], [3], ... [8] za izbiro drugih particij. V
kolikor ne boste na tipkovnici pritisnili nobene tipke, se bo le-ta po dveh minutah vrnila
na particijo, kateri je dodeljena.
Če je tipkovnica globalna, morate pred uporabo sistema izbrati particijo, katero želite
upravljati. Držite [1] za izbiro prve particije, [2] za izbiro druge particije, [3] za izbiro
tretje particije...
 Za lažji prehod med particijami vam lahko serviser nastavi funkcijske tipke
(tipkovnice PK5508, PK5516, PK5500 in PK5501).
Izbira particije z LCD tipkovnico
Če imate na sistemu več kot en podsistem (particijo), lahko iz ene tipkovnice krmilite
več sistemov. Držite tipko [#] dokler se na zaslonu ne izpiše spodnje sporočilo.
S smernimi tipkami [<>] izberite
1 2 3 4 5 6 7 8
željeno particijo in pritisnite [*].
A R ! N - - - -"
 Za lažji prehod med particijami vam lahko serviser nastavi funkcijske tipke.
Testiranje sistema
OPOZORILO! V primeru uporabe funkcije testa sistema pokličite nadzorni center
in ga o tem obvestite.
Test siren in tipkovnic
S tem testom aktivirate LCD prikazovalnik in LED diode tipkovnic ter 2 sekundni test
siren.
1. Pritisnite
+ [glavno/nadzorno geslo] +
- Sistem aktivira izhod sirene za 2 sekundi. Na tipkovnici zasvetijo vsa polja
- LED diode Ready, Armed, Trouble in Power utripajo med trajanjem testa
2. Za izhod iz testa pritisnite
Testiranje celotnega sistema
Priporočamo, da so požarni senzorji testirani s strani podjetja, ki vam je vgradilo
sistem, vsaj 1x letno. Dolžnost uporabnika pa je periodično testiranje sistema (brez
testa požarnih senzorjev).
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OPOZORILO! V primeru, da katerakoli funkcija ali element ne deluje pravilno,
takoj pokličite serviserja sistema!
1. pred testom preverite da je sistem izključen, »Armed« LED dioda ugasnjena
2. za test vseh področij, aktivirajte senzorje
Pregled na tipkovnicah PK5500:
Ko je aktivirano področje (prožen senzor) se na tipkovnici izpiše »Secure System
Before Arming < >« , » Secure System or Enter Code« ali »Secure or Arm System«. S
pomočjo smernih tipk
preglejte, katero področje je proženo. Sporočilo izgine, ko
področje ni več proženo.
Pregled na tipkovnicah PK5501:
Na tipkovnici se izpiše »Open«, za pregled odprtih področij izberite tipko

.

Pregled na tipkovnicah PK5508/PK5516/PC55XXZ:
Ob proženju se prižge področna LED dioda.
OPOZORILO! Nekatere izmed navedenih funkcij mora omogočiti monter –
preverite dejansko programiranje sistema.
Požarna varnost prostorov
Preverite poslopje za sledeče potencialne nevarnosti:
1. Ali so vse vtičnice in napeljava v brezhibnem stanju? Preverite ali obstajajo
poškodovani kabli, preobremenjene varovalke, zaščita pred strelo itd. Če niste
prepričani, da je električna napeljava v brezhibnem stanju, pokličite strokovnjaka, ki
bo preveril vaše prostore.
2. Ali so vse vnetljive tekočine shranjene na varnem in dobro zračnem prostoru v
primerni embalaži? Izogibajte se čiščenju z vnetljivimi tekočinami (bencin). Držite se
navodil, opozoril in ostalih informacij, ki so na embalaži za varno uporabo in
shranjevanje izdelka.
3. Ali so vsi nevarni materiali (vžigalice) izven dosega otrok?
4. Ali so vsa ognjišča, kamini in ostale naprave za izgorevanje montirane pravilno,
čiste in v dobrem stanju? Če ste v dvomih, pokličite strokovnjaka.
Družinski evakuacijski načrt
Ponavadi je med detekcijo požara in časom, ko postane požar že smrtno nevaren,
malo časa. Prav zaradi tega je pomembno, da imate izdelan evakuacijski načrt, ki ste
ga vadili in se ga držite.
1. Vsak družinski član se mora udeležiti razvoja in vaje evakuacijskega načrta.
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2. Študirajte različne poti do izhodov iz vsakega prostora v poslopju. Ker je večina
požarov ponoči, usmerite pozornost na evakuiranje iz spalnic.
3. Zelo pomembno je, da je možna evakuacija iz spalnice brez odpiranja notranjih
vrat.
Upoštevajte naslednja priporočila pri izdelavi evakuacijskega načrta:
 Prepričajte se, da se vsa okna in vrata, ki vodijo iz poslopja, odpirajo z lahkoto.
Poskrbite, da se okna in vrata ne zatikajo in da ključavnice delujejo brez napak.
 Če je odpiranje izhoda ali dostop do izhoda pretežak za otroke, starejše ali
prizadete, morate načrtovati njihovo rešitev iz poslopja. To pomeni, da mora tisti, ki
bo reševal ljudi iz poslopja, takoj slišati požarni alarm.
 Če je izhod nad zemljo, priskrbite požarno lestev ali vrv ter vadite uporabo.
 Pritlični izhodi morajo biti vedno prehodni. Pozimi očistite sneg pred izhodnimi vrati.
Zunanje pohištvo in oprema ne sme blokirati izhoda.
 Družina mora imeti skupno točko, kjer se bodo zbrali po evakuaciji, na primer čez
cesto ali pri sosedu. Tako boste najlažje ugotovili kateri družinski člani manjkajo. Ko
so vsi člani zapustili poslopje, pokličite gasilce.
 Dober plan pospeši hitri izhod. Ne raziskujte vzroka požara in ne poskušajte požara
pogasiti sami. Prav tako ne poskušajte rešiti nepremičnin, ker reševanje teh vzame
ogromno neprecenljivega časa. Ko enkrat zapustite poslopje, počakajte gasilce in v
prostore ne vstopajte ponovno.
 Zapišite si evakuacijski načrt in ga redno vadite, tako da bo v primeru požara vsak
vedel kaj storiti. Obnovite načrt ob spremembi pogojev; če je več ali manj oseb v hiši
ali če spremenite fizično strukturo hiše (dozidava, premikanje ali nakup pohištva,
zazidava...).
 Redno opravljate testiranje alarmnega sistema, kot je opisano v navodilih. Če niste
prepričani, da sistem deluje zanesljivo, pokličite vašega serviserja.
 Priporočljivo je tudi, da pokličete vašo gasilsko brigado in se pozanimajte za
dodatne informacije o varovanju poslopja in evakuacijskem načrtu. Če je le mogoče,
naj si gasilski inšpektor ogleda vaše poslopje in vam nato svetuje.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pred uporabo preberite ta navodila.
Shranite navodila.
Upoštevajte vsa opozorila navedena v navodilih.
Sledite navodilom.
Ne uporabljajte naprave v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
V prezračevalne reže ali druge odprtine naprave ne potiskajte predmetov.
Ne nameščajte poleg toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki ali ostale naprave vključno z napravami , ki proizvajajo
toploto ali neposredno sončno svetlobo.
9. Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali nevarnost požara.
Naprave ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.
10. Vse servisne posege naj opravi ustrezno usposobljeno osebje. Servis je potreben, ko je naprava kakorkoli poškodovana, kot je napajalni
kabel ali poškodovan vtikač, je bila polita s tekočino ali je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali je poškodovana.
OPOZORILO
DA BI ZMANJŠALI TVEGANJE POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA ŠOKA, NE IZPOSTAVLJAJTE IZDELKA DEŽJU ALI VLAGI. NE VSTAVLJAJTE
NOBENIH KOVINSKIH PREDMETOV SKOZI PREZRAČEVALNE REŠETKE IN DRUGE ODPRTINE NA OPREMI.
Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in nanje ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po napravi, jo
nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj napravo pregleda oseba pooblaščena za servisiranje teh naprav.Da bi
preprečili škodo, mora biti ta naprava varno nameščena v skladu z navodili za namestitev.
OPOZORILO!
Baterija
Baterije (baterija ali vgrajeni akumulator) ne sme biti izpostavljen virom toplote kot so sonce, ogenj in podobno.V primeru napačne priključitve ali
napačne polaritete obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno baterijo/akumulatorjem.
PREGLED
Prosimo, preberite naslednje priporočene varnostne ukrepe.

Ne postavljajte naprave na neravni površini.

Ne nameščajte poleg toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki ali ostale
naprave vključno z napravami, ki proizvajajo toploto ali neposredno sončno svetlobo.

Ne poskušajte popravljati ta aparat sami.

Na napravo ali v bližino naprave ne postavljajte posod z vodo.

Ne postavljajte blizu magnetnih virov.

Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.

Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.

Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.
Navodila za uporabo so napotki v knjigi, kako se izdelek uporablja.
Pomeni simbolov so prikazani spodaj.

Sklic: Pri zagotavljanju informacij za pomoč iz rabe izdelka

Opomba: Če obstaja kakšna možnost, da pri neupoštevanju navodil za uporabo pride do poškodb ljudi ali premoženja

Preberite navodila za uporabo in ravnanje pred uporabo izdelka in kih shranite na varno mesto.
Oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami za Razred A digitalnih naprav, v skladu z delom 15 FCC pravilnika. Omejitve
so zasnovane tako, da zagotavlja primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri delovanju v komercialnem okolju.
Oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili,
lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Pri uporabi opreme v stanovanjskih objektih obstaja velika verjetnost ,
da bo povzročila motnje. V tem primeru je uporabnik zavezan za odpravo motenj na lastne stroške.
Izdelek izpolnjuje EU direktivo RoHS.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da se izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB), ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove življenjske
dobe. Da bi preprečili morebitno onesnaževanje okolja ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite te
postavke od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov.Uporabniki v gospodinjstvih naj se obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na lokalni vladni urad za informacije o tem, kje
in kako lahko te izdelke predajo za okolju varno recikliranje. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupoprodajne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme se ne sme mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij).
Oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove
življenjske dobe. Če imajo na sebi znak za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomeni, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad referenčnimi
nivoji v direktivi EC 2006/66/ES. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi
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Izjava o skladnosti
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Garancijski list
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup izdelka in vaše zaupanje.
Za kupljeni izdelek vam v času garancije zagotavljamo:
 da bo v času garancijskega roka naprava delovala brez napak ob pravilnem ravnanju z njo
 skladno z 18. točko ZVP proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku 12
mesecev, šteto od datuma izročitve blaga potrošniku. Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljanje nadomestnih
delov za izdelke še tri leta po poteku garancije.
 da bomo izdelek popravili oz. zamenjali v 45 dneh od prejema v servis
 garancija velja na območju republike Slovenije
 garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
Življenjska doba izdelka je najmanj 3 leta. V tem času vam zagotavljamo možnost nabave rezervnih delov in možnost
uporabe servisnih storitev, kar vam bo ob normalni uporabi zagotavljalo normalno delovanje izdelka tudi po izteku
garancijske dobe. Rok zagotovljenega servisa za izdelek je 7 let.
Podjetje MOBICOM d.o.o. ne zagotavlja garancije v naslednjih primerih:
 Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo ali je v izdelek posegla nepooblaščena oseba
 Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom
 Če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja podjetja MOBICOM d.o.o.
 Nastale poškodbe zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 Napak nastalih zaradi motenj iz okolja (udar strele, el.napeljave in podobno)
V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilne montaže ali
vzdrževanja, okolju, po stiku z odprtim ognjem, oziroma po uporabi neustreznega potrošnega materiala. Prav tako
garancija NE velja za potrošni material (baterije, žarnice, pokanje plastičnih delov, estetske napake ki ne vplivajo na
funkcionalnost in varnost naprave, in podobno..)
Naziv kupljenega blaga: Alarmna centrala PC1616/1832/1864
Garancija: 1 leto od datuma nakupa
Garancijo uveljavljate z dobavnico/računom kupljenega izdelka in garancijskim listom!!
Proizvajalec: Digital Security Controls
Dobavitelj in uvoznik: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01 50, www.mobicom.si

Servisno tehnični center distribucije: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 Trzin, 01 561 01 50.

DATUM NAKUPA:____________________
ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:________________
SERIJSKA ŠT:_____________________
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POVZETEK:
Izklop senzorjev [*][1]

str. 18

Pregled napak [*][2]

str. 20

Pregled alarmov v spominu [*][3]

str. 21

Vklop/Izklop indikacije vstopa [*][4]

str. 21

Povzetek programiranja gesel [*][5]
1. programiranje gesla

str. 22-25

[*][5][glavno geslo] [pozicija gesla, ki ga želite programirati (01 do 95)][novo
geslo][#]
2. določite lastnosti gesla
[*][5][glavno geslo] [99] [pozicija gesla, ki mu želite določiti lastnosti (01 do
95)] [vklop/izklop lastnosti za določeno geslo][#][#]
3. dodelitev gesla particijam
[*][5][glavno geslo] [98] [številka gesla, ki mu želite določiti particijo(01 do
95)] [vklop/izklop particij, za katere želite da geslo deluje][#][#]

Dostop do dodatnih funkcij [*][6]
1. nastavitev ure in datuma

str. 26-28

[*][6][glavno geslo] [1] [20 18 07 29 10] [#][#]

prikazan je primer zapisa ure in datuma za 20:18 29. julij 2010.
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