Mini brugervejledning for SATEL INtEGRA

Tilkobling når der kun er et område :
På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder:
Indtast brugerkode og tryk #.
Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen tilkobler.
Lampen lyser konstant.

Frakobling når der kun er et område:
Indtast brugerkode og tryk #.
Området er nu frakoblet.

Tilkobling når der er flere områder : (og alle er frakoblet)
Indtast brugerkode og tryk #.
Displayet spørger nu om du vil ”Tilkoble alt” eller ”Tilkoble valgte”. Brug
piletasterne op og ned for at vælge.
Vælges ”Tilkoble alt” vil alle områder som brugerkoden har ret til at tilkoble blive
tilkoblet, når man trykker tasten #.
Lampen lyser konstant
Vælges ”Tilkoble valgte”, vælger man først hvilke områder der skal tilkobles. Det
gøres ved at bruge piletasterne op og ned, og når et område der skal tilkobles, vises i
displayet, trykker man en af tasterne 1-9, for at markere at dette område skal
tilkobles. Når alle områder der ønskes tilkoblet er markeret trykkes der på tasten #.
Herefter vil alle de valgte områder tilkoble.
Lampen blinker, hvis ikke alle områder er tilkoblet.

Tilkobling når der er flere områder:

(og nogle af områderne i

forvejen er tilkoblet )
Indtast brugerkode og tryk *.
Displayet spørger om at ”Frakoble” eller ”Tilkobling”. Vælg nu ”Tilkobling”.
Displayet spørger nu om hvilke områder der ønskes tilkoblet. Væ lg hvilke områder
der skal tilkobles. Det gøres ved at bruge piletasterne op og ned, og når et område der
skal tilkobles, vises i displayet, trykker man en af tasterne 1 -9, for at markere, at dette
område skal tilkobles. Når alle områder der ønskes tilkoblet er markeret trykkes der
på tasten #. Herefter vil alle de valgte områder tilkoble.

Frakobling af områder:
Indtast din brugerkode og tryk #. Displayet vil nu spørge om du vil
”Frakoble alt” eller ”Frakoble valgte”. Brug piletasterne op og ned for at vælge
Vælges frakoble alt, vil et tryk på tasten #, frakoble alle områder.
Vælges ”Frakoble valgte”, vælger man først hvilke områder der skal frakobles. Det
gøres ved at bruge piletasterne op og ned, og når et område der skal frakobles, vises i
displayet, trykker man en af tasterne 1 -9, for at markere at dette område skal
frakobles. Når alle områder der ønskes frakoblet er markeret trykkes der på tasten #.
Herefter vil alle de valgte områder frakoble.

Afstilling af alarm:
Når der frakobles, vil displayet vise om der har været en alarm i området eller
områderne.
Det første der vises er at alarmen er ”Frakoblet og alarm nulstillet”. Derefter
spørges om ”Vis afstillede zoner 1=ja”. Tryk 1 for at se de zoner der aktiverede
alarmen. Tryk stjerne for at forlade menuen.

Alarmen kan tilkobles igen, uanset om man har set zoner ne der aktiverede alarmen
eller ej.

Zone udkobling.
Udkobling af en zone er kun mulig, hvis teknikeren har valgt at zone rne kan
udkobles.
Indtast brugerkode og tryk *.
Herefter scrolles igennem listen af brugerfunktioner indtil ”Zoneudkobling” vises.
Tryk på tasten #.
Nu vises zonerne der kan udkobles en ad gangen. Tryk en af tasterne 1 -9 for vælge
zonen der skal udkobles.
Hvis en zone, der ønskes udkoblet, ikke findes på listen, kan zonen ikke udkobles.
Tryk # for at udkoble de valgte zoner. ”Udkobler zoner” vises i displayet. Herefter
viser displayet normal status.
Nu kan der tilkobles, som beskrevet under de forskellige tilkoblingsmåder , uden at
tilkoble de udkoblede zoner,. Inden tilkobling vil displayet vise ”Akt./UDK. Z.
1=Tilkoble 2=vis/se”
Tryk på tasten 1, tilkobler alarmen , uden at tilkoble de udkoblede zoner
Tryk på tasten 2, viser de aktiverede eller udkoblede zoner, inden der tilkobles.
Udkoblingen af zonerne annulleres når der frakobles.
Det er muligt at annullere udkoblingen før en tilkobling, ved at gå ind i zone
udkoblings funktionen og fravælge de zoner man ikke ønsker at udkoble. Efter
fravalg og tryk på tasten #, vises ”zoner genindkoblet”.
Zonerne er nu ikke udkoblet mere.

Sabotage alarmer.
Det er kun teknikeren der kan Afstille sabotage fejl.
Det gøres på følgende måde:
Indtast teknikerkode og tryk tasten #.
Displayet viser ”Sabotage info slettet” og fejlen er nu afstillet.
Hvis fejlen stadig er til stede, kan man ikke afstille fejlen. Ret fejlen og gentag
ovenstående procedure.

Afstilling af andre fejl.
Når den gule LED lampe
blinker, er der fejl på systemet. For at se disse fejl gøres
følgende:
Indtast brugerkode og tryk *. Scroll gennem listen over bruger funktioner indtil
funktionen Fejl ses.
Tryk på tasten #. Nu vises alle fejl ved ar scrolle igennem listen.
Fejlene afstilles ved at trykke tasten *, og når der vises ”Slet problemhukommelse
1=ja” trykkes på 1.
Fejlene er nu afstillet, medmindre at en fejl stadig består. I så fald vil LED lampen
stadig blinke. Ret fejlen og gentag ovenstående procedure.
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