
K641 - Rychlý uživatelský návod

PŘEHLED KLÁVESNICE

[CLEAR] = Smaže aktuální data nebo vrátí na předchozí krok
[ENTER] = Uloží aktuální data a opustí aktuální nabídku

JAK ZASTŘEŽIT

1. Zadejte Váš [PŘÍSTUPOVÝ KÓD] a potom:
Pro běžné zastřežení stiskněte tlačítko [ARM] zastřeží podsystém pokud jsou všechny 
zóny v klidu.
Pro nucené zastřežení stiskněte tlačítko [FORCE] zastřeží podsystém i když nejsou 
všechny zóny v klidu.
Pro částečné zastřežení stiskněte tlačítko [STAY] zastřeží pouze část podsystému, tak 
aby bylo možné zůstat uvnitř.
Pro okamžité zastřežení stiskněte tlačítko [5] zastřeží částečně podsystém, tak aby bylo 
možné zůstat uvnitř a v případě narušení zóny vyhlásí okamžitě poplach.

2. Vyberte požadovaný podsystém nebo stiskněte tlačítko [0] pro všechny podsystémy.
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LCD displej Vás pomocí 
zpráv navede, pro 
dokončení požadované 
operace.

Pomocí tlačítek se 
šipkami můžete vybírat 
volby v menu.

LED AC
Zap = AC napájení

Vyp = porucha napájení

Stavová LED
Zelená:
Zap = zóny v klidu
Vyp = Otervřené zóny
Bliká = Odchodové 
zpoždění

Červená:
Zap = Podsystém(y) 
zastřeženy
Vyp = Podsystém(y) 
odstřeženy
Bliká = Poplach

Stiskněte odpovídající 
tlačítko na 2 sekundy 
pro potvrzení vybrané 
akce bez nutnosti 
zadní přístupového 
kódu.



JAK ODSTŘEŽIT
Odstřežení při vstupu:

1. Zadejte Váš [PŘÍSTUPOVÝ KÓD]
2. Je-li nutné, vyberte podsystém(y)

Odstřežení bez vstupního zpoždění:
1. Zadejte Váš [PŘÍSTUPOVÝ KÓD] a stiskněte tlačítko [DISARM]
2. Je-li nutné, vyberte podsystém(y)

PANIK POPLACHYPLACHY
Pro poslání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), 
stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku Kombinace tlačítek
Policie
Lékař
Požár

[1] + [3]
[4] + [5]
[7] + [9]

PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ
Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány. 

1. Zadejte Váš [PŘÍSTUPOVÝ KÓD]
2. Stiskněte tlačítko [BYP]
3. Pomocí šipek vyberte požadovanou zónu pro přemostění a stiskněte [BYP].
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

ZOBRAZENÍ PAMĚTI POPLACHŮ
Pro zobrazení poplachů, které nastali během předchozího zastřežení:

1. Stiskněte tlačítko [MEM]
Všechny zóny, které byli během předchoz periody zastřežení v poplachu, budou 
zobrazovány na displeji.

2. Stiskněte tlačítko [CLEAR] pro odchod.

Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.
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