
SIGNUM lakásriasztó központ
Kezelési útmutató

Vezérlési mód kiválasztása
A kiválasztás a JP1 jumperrel (K állás, 1 -2 pontok) történik. Ha a jumper rövidre van zárva, a riasztó kulcsos kapcsolóval, nyitott
jumper esetén távirányítóval vezérelhető. A jumper  állását csak a riasztó feszültségmentes állapotában változtassuk, mert az
állapotát csak induláskor ellenőrzi a központ. Kulcsos kapcsolós üzemmódban nem veszi figyelembe a távirányítókat és fordítva.
Távirányítós módban a kulcskapcsoló csatlakozón a Tamp er kört (8-9 láb) egy jumperrel rövidre kell zárni, e nélkül folyamatos
tamper hibát jelez a központ.

Élesítés, riasztás
Kulcsos kapcsolós módban:
A kulcsos kapcsoló zárásával élesíthető a riasztó. A sikeres élesedést 2 rövid hangjelzés nyugtázza. A piros LED jelzi az élesített
állapotot. Z2 zóna azonnal, Z1 zóna 30 másodperccel késleltetve élesedik. Ez idő alatt elhagyható a védett terület és lezárható a
késleltetve élesített zóna. A késleltetés lejárta után, ha a zóna nyitott, riasztási ciklus indul.
A késleltetett zónára érdemes a bejárati ajtó nyitásérzékelőjét és a központot, illetve a kulcsos kapcsolót tartalmazó helyiség
mozgásérzékelőit kötni, így a véletlen riasztás elkerülhető.

Távirányítós módban:
A távirányító 1. gombjának rövid megnyomásával éle síthető a riasztó. A sikeres élesedést 2 rövid hangjelzés nyugtázza. Mindkét
zóna azonnal élesedik.

Sikertelen élesítés:
 ha Z2 zóna (távirányítós módban Z1 is) aktív (nyitott ajtó, ablak vagy érzékelt mozgás a védett területen az élesítés pillanatában).

Élesítési kísérlet esetén 3 hangjelzés hallható, a riasztó kikapcsolt állapotban marad.
 megszakított szabotázskör. Kikapcsolt állapotban a szabotázskör megszakadását 2,5 másodpercenként felhangzó kettős

hangjelzés jelzi. Sikertelen élesítési kísérlet esetén 3 hangjelzés hallható, a riasztó kikapcsolt állapotban marad. Újbóli élesítési
kísérletre a riasztó beélesedik, de a szabotázs zóna kiiktatásával. Ezt 4 rövid hangjelzés jelzi. A második élesítési kísérletnek 5
másodpercen belül kell követnie az elsőt.

Riasztási ciklus:
Élesített állapotban beérkező Z1, Z2 vagy szabotázs jelzés hatására a riasztó 3 perces riasztási ciklust indít, ez idő alatt a szirénák
szólnak, a lámpa villog. Riasztási ciklus alatt a riasztó éles marad, a zónákat továbbra is figyeli. Kulc sos kapcsolós módban Z1 zóna
15 másodperccel késleltetve van, így ennyi idő áll rendelkezésre a védett területre belépéstől a riasztó kikapcsolására.

Kikapcsolás
Kulcsos kapcsolós módban:
A kulcsos kapcsoló nyitásával kikapcsolható a riasztó. A kikapcsolás t 1 rövid hangjelzés nyugtázza. A zöld LED jelzi a kikapcsolt
állapotot. Ha a tulajdonos távollétében riasztás történt, kikapcsoláskor további 4 hangjelzés hallható. A riasztást kiváltó zóna LED -je
kikapcsolás után villog.

Távirányítós módban:
A távirányító 2. gombjának rövid megnyomásával kikapcsolható a riasztó. A kikapcsolást 1 rövid hangjelzés nyugtázza.

Távirányítók betanítása, törlése
Betanítás:
A riasztóhoz bármely HCS20x, HCS30x alapú távvezérlő használható, amennyiben megfelelő kódolással vannak ellátva (a kódolást
csak a gyártó tudja elvégezni). Gyárilag a fenti képen látható távirányítók egyikét tartalmazza a készlet. A betanításhoz a JP1
jumpert távirányító módba kell állítani (1 -2 pontok nyitva), a riasztó legyen kikapcsolt állapotban. A kulcsos kapcsoló bemenetet
(kulcskapcsoló csatlakozón 1 -2 láb) testre kell kötni addig, amíg a LED folyamatosan világít, majd elengedni. A távirányító 1.
gombját meg kell nyomni. Ha a LED villog, megtanulta a távirányító kódját. Több távirányító esetén ismételni a fent leírtakat.
Maximum 5 távirányító tanítható a készülékhez.

Törlés:
A JP1 jumpert távirányító módba kell állítani (1 -2 pontok nyitva), a riasztó  legyen kikapcsolt állapotban. A kulcsos kapcsoló
bemenetet (kulcskapcsoló csatlakozón 1 -2 láb) testre kell kötni addig, amíg a LED el nem alszik (kb. 8 másodperc), majd elengedni.
Ekkor a LED felvillan, ezzel jelzi, hogy törölte a távirányítókat.

Eseménytár kiolvasása
Egymás utáni ötszöri élesítés és ezt követő kikapcsolás után a riasztást kiváltó zónák LED -jei villognak. A következő élesítés törli az
eseménytárat.
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