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Juhtpaneeli vaade

Toite LED-indikaator (roheline): 
kui see põleb, siis on häiresüsteem 
elektrivõrguga ühendatud.

Osa valve nupp: (selle abil pannakse 
valve allakõik ala piiride tsoonid, kuid 
mitte liikumisandurid.) Kasutatakse 
ajal, mil alas on inimesi.

Tsooni sisse/välja lülitamise nupp: 
selle abil lülitatakse tsoone ükshaaval 
häiresüsteemist välja ja tagasi 
häiresüsteemi. Kasutatakse siis, kui 
mõni tsoon on rikkis.

Kerimise nupud: nende abil valitakse 
menüüvalikuid juhtpaneeli 
infoekraanil.

Tärniga nupp: selle abil lülitatakse 
teatud funktsioone sisse.

Valmisoleku LED-indikaator 
(roheline): kui see põleb, siis on 
häiresüsteem valvestamiseks valmis.

Tulekahju LED-indikaator (punane): 
kui see põleb, siis on häiresüsteem 
kusagil tulekahju avastanud.

Vedelkristall-infoekraan: 
sellel näidatakse teateid ja 
informatsiooni.

Täisvalve nupp: selle abil pannakse 
valve alla ala kõik tsoonid. 
Kasutatakse ajal, mil kõik inimesed 
on alast lahkunud. 

Välisukse helisignaali nupp: 
selle abil saab välisukse 
helisignaali sisse ja välja lülitada.
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LCD keypad

aPower (green). The power light is on if the system is
connected to the mains and if the battery is okay. The

power light will flash if the system has a low battery condition
or when the battery is not connected. The power light is off if
the mains is cut. 

bReady (green). The ready LED is on when the system is
ready to arm, and flashes when the system is ready to

force arm. If the LED is off, the system cannot be armed,
generally because there is a zone fault. 

cFire (red). When the fire LED is lit, a fire zone has been
activated. A rapidly flashing fire LED means that there is a

problem with the fire zone.

gStay. This function key part arms your system. Pressing it
disarms all interior zones but leaves the perimeter

protected. 

hAway. Press to arm all zones before leaving. 

iBypass. Press to bypass (exclude) zones. 

jkNavigation keys. These allow you to scroll 
through lists and options on the LCD display. 

lChime. Press to turn the chime on and off. 

@Hash key. Used to access modules and locations.

$Star. Used to access tasks and enter data.
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Juhtpaneeli vaade

Toite LED-indikaator (roheline). Kui see LED-indikaator põleb, 
siis on häiresüsteem elektrivõrguga ühendatud ja juhtpaneeli aku 

on täis. Kui juhtpaneeliga ei ole akut ühendatud või kui aku hakkab 
tühjenema, siis hakkab see LED-indikaator vilkuma. Kui see LED-
indikaator ei põle, siis ei ole juhtpaneelil toidet.

Valmisoleku LED-indikaator (roheline). Kui see LED-
indikaator põleb, siis on häiresüsteem valvestamiseks 

valmis. Kui see LED-indikaator vilgub, siis on häiresüsteem 
valmis ilma PIN-koodita valve alla panemiseks. Kui see LED-
indikaator ei põle, siis ei saa häiresüsteemi valvestada 
(tavaliselt on põhjuseks mõni avatud tsoon).

Tulekahju LED-indikaator (punane). Kui see LED-indikaator 
põleb, siis on kusagil aktiveerunud häiresüsteemi tule-

kahjuandur. Kui see LED-indikaator kiiresti vilgub, siis on 
tekkinud mingi tulekahjuanduri rike.

Osa valve nupp. (Selle nupu abil pannakse valve alla 
kõik ala piiride tsoonid, kuid mitte liikumisandurid)- 

ei ole vajalik. Seda kasutatakse ajal, mil alas on inimesi.

Täisvalve nupp. Selle nupu abil pannakse valve alla ala
kõik tsoonid. Seda kasutatakse ajal, mil kõik inimesed 
on alast lahkunud. 

Tsooni sisse/välja lülitamise nupp. Selle nupu abil lülitatakse 
tsoone ükshaaval häiresüsteemist välja ja tagasi häiresüsteemi. 
Seda kasutatakse siis, kui mõni tsoon on rikkis.

Kerimise nupud. Nende nuppude abil valitakse 
menüüvalikuid ja liigutakse nimekirjades 
juhtpaneeli infoekraanil.

Ukse kellukese (Välisukse helisignaali) nupp. 
Selle nupu abil saab välisukse helisignaali sisse 
ja välja lülitada.

Trellidega nupp. Selle nupu abil avatakse programmi 
mooduleid ja menüükohti.

Tärniga nupp: selle abil lülitatakse funktsioone sisse ja 
lõpetatakse andmete sisestamist. 
(sisestatakse andmeid.)
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Preparing your system 

LCD Message: Your system is NOT ready to be turned on, 
doors or windows might be open. 

User Action: Use the up/down arrow.

LCD Message: Zone information.

User Action: Press the bypass key if you want to bypass (exclude)
a zone, so you can arm part of your system.

LCD Message: Zone information.

User Action: Press #. 

LCD Message: Your system is ready to be turned on.

System Not Ready
For help, press

System Ready
Type code to arm

j or k S

i S

@ S

X Fault 
Zone X

X Bypass
Zone Xor

X Fault Bypass
Zone X

X Okay
Zone Xor
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Süsteemi ettevalmistamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem EI OLE valvestamiseks 
valmis. Kusagil võib mõni aken või uks lahti olla.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: informatsioon tsoonide kohta.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tsooni sisse/välja lülitamise 
nupule, kui soovite vastava tsooni häiresüsteemist välja lülitada, 
nii et süsteemi saaks valvestada.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: informatsioon tsoonide kohta.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage trellidega nupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseksm 
valmis.

System Not Ready
For help, press

System Ready
Type code to arm

or 

X Fault 
Zone X

X Bypass
Zone Xor

X Fault Bypass
Zone X

X Okay
Zone Xor

SÜSTEEM POLE VALMIS

X RIKE X SÜSTEEMIST VÄLJALÜLITATUD

TSOON X TSOON X

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS.

TSOON XTSOON X

X RIKKE TÕTTU SÜSTEEMIST VÄLJALÜLITATUD

ABI SAAMISEKS VAJUTAGE NUPPUDELE

VÕI

VÕI

VÕI



7CS-175-275-575 Series • LCD User Guide

Turning on your system

LCD Message: Your system is ready to be turned on. 

User Action: For stay mode, push the stay button, 
for away mode push the away button. 

LCD Message: Your system is either protected 
partially or completely.

LCD Message: Your system is ready to be turned on.

User Action: Type your user code for arming.

LCD Message: Your system is turned on.

OPTION 1: Using the function keys (This feature must be programmed by the installer.)

e S

System Ready
Type code to arm

System Armed
All Zones Secure

System Ready
Type code to arm

OPTION 2: Typing your user code

g S h S
System Armed 

Zone(s) Bypassed
System Armed

All Zones Secureor
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Süsteemi valve alla panemine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage osa (perimeetri) valve nupule 
või täisvalve nupule (alas ei ole inimesi).

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on osaliselt või 
täismahus valve all.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage juhtpaneelil oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valve all.

1 VARIANT: funktsiooninuppude kasutamise teel 
(see võimalus peab olema paigaldaja poolt programmeeritud.

System Ready
Type code to arm

System Armed
All Zones Secure

System Ready
Type code to arm

2. VARIANT: PIN-koodi sisestamise teel

System Armed 
Zone(s) Bypassed

System Armed
All Zones Secureor

VÕI
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Turning off your system

LCD Message: Your system is turned on.

User Action: Type your user code to turn off your system.

System Armed 
All Zones Secure

e S
System Ready 

Type code to arm
LCD Message: Your system is ready to be turned on.
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Süsteemi valvest maha võtmine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valves all.:

Kasutaja poolne tegevus: sisestage juhtpaneelil oma PIN-kood.

System Armed 
All Zones Secure

System Ready 
Type code to arm

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

SÜSTEEM ON VALVES

KÕIK TSOONID ON VALVES

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS
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Turning off your system in case of alarm

User Action: Type your user code to turn off your system.

LCD Message: The last alarm is shown on the LCD message 
for verification.

User Action: Press # to leave this LCD message.

LCD Message: Your system is ready to be turned on.

X Alarm Mem. 
Zone X

System Ready 
Type code to arm

ALARM Zone X

e S

LCD Message: An alarm has occurred in zone X.

@ S
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Süsteemi valvest maha võtmine häire andmise ajal

Kasutaja poolne tegevus: sisestage juhtpaneelil oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: kasutajale näidatakse viimati 
tekkinud häiret.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt 
kaotamiseks trellidega nupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

X Alarm Mem. 
Zone X

System Ready 
Type code to arm

ALARM Zone X Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteemi tsoonis X on 
tekkinud häireseisund.

HÄIRE TSOONIS X

X HÄIRE MÄLU

TSOON X

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS
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Bypassing (excluding) one or more zones

LCD Message: Your system is NOT ready to be turned on.

User Action: Use the up/down arrow.

LCD Message: Shows the state of the first zone.

User Action: Use the up/down arrow.

LCD Message: Zone information.

User Action: Press the bypass key to toggle 
between ‘Okay’ and ‘Bypass’.

or LCD Message: Zone information.

User Action: Press # to exit this menu. ��

System Not Ready
For help, press

2 Bypass 
Zone 2

@ S

2 Okay 
Zone 2

jk S

jk S

i S

1 Okay 
Zone 1

2 Okay 
Zone 2

2 Bypass 
Zone 2or
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Ühe või mitme tsooni süsteemist välja lülitamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem EI OLE 
valvestamiseks valmis.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: tsooni nr. 1 seisund.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: tsooni nr. 2 seisund.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tsooni sisse/välja lülitamise 
nupule. Selle nupuga lülitatakse tsoon vaheldumisi sisse 
(„Okay”) ja välja („Bypass”).

or Teade juhtpaneeli infoekraanil: tsooni nr. 2 seisund.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt 
kaotamiseks trellidega nupule.

System Not Ready
For help, press

2 Bypass 
Zone 2

2 Okay 
Zone 2

1 Okay 
Zone 1

2 Okay 
Zone 2

2 Bypass 
Zone 2or

SÜSTEEM POLE VALMIS

ABIKS VAJUTAGE NUPPUDELE

1 KORRAS

2 KORRAS

2 KORRAS

2 KORRAS

 TSOON 1

VÕI

VÕI

 TSOON 2

 TSOON 2  TSOON 2

2 SÜSTEEMIST VÄLJALÜLITATUD

2 SÜSTEEMIST VÄLJALÜLITATUD
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Bypassing (excluding) one or more zones (continued)

LCD Message: Your system is ready to be turned on.

User Action: Type your user code to turn on the system.

LCD Message: Your system is turned on, 
but zones are bypassed (excluded) and not protected.

System Ready 
Type code to arm

e S
System Armed

Zone(s) Bypassed
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Ühe või mitme tsooni süsteemist välja lülitamine (järg)

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valves, kuid 
on tsoone, mis ei ole valvestatud.

System Ready 
Type code to arm

System Armed
Zone(s) Bypassed

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SÜSTEEM ON VALVES 

ON VÄLJALÜLITATUD TSOONE
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Life safety functions

You must press and hold the keys for 2 seconds to activate these functions!

&+“S User action: Press keys 1 and 3 together for two seconds. 
FIRE. A fire alarm is started and a message is sent 
to the central station.

User action: Press keys 4 and 6 together for two seconds. 
MEDICAL. A medical alert is sent to the central station.

User action: Press keys 7 and 9 together for two seconds. 
A personal attack alert is sent to the central station, 
and if programmed the sirens can be heard.

FIRE

MEDICAL ‘+§S

PERSONAL
ATTACK

è+çS
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Elupäästefunktsioonid

Nende funktsioonide jaoks peab vastavaid nuppe 2 sekundit korraga allavajutatuna hoidma!

Kasutaja poolne tegevus: hoidke nuppe 1 ja 3 kaks sekundit 
korraga allavajutatuna. Häirekeskusesse saadetakse 
tulekahjuteade ja ka kohalik tulekahjuhäire hakkab tööle.

Kasutaja poolne tegevus: hoidke nuppe 4 ja 6 kaks sekundit 
korraga allavajutatuna. Häirekeskusesse saadetakse 
meditsiinilise probleemi teade.

Kasutaja poolne tegevus: hoidke nuppe 7 ja 9 kaks sekundit 
korraga allavajutatuna. Häirekeskusesse saadetakse PAANIKA 
teade ja kui juhtpaneel on vastavalt programmeeritud, siis 
hakkab tööle ka sireen.

TULEKAHJU

MEDITSIINILINE
PROBLEEM

ISIKUVASTANE 
RÜNNAK (PAANIKA)
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Resetting fire detectors

LCD Message: Alarm message after a fire alarm.

User Action: Type your user code to turn the system off.

LCD Message: Your system is turned off, and the fire detector 
has been activated.

User Action: Press * 7 in order to reset the fire alarm 
The smoke detector has been reset. This may take 10 seconds. 
The fire LED (red) will turn off.

User Action: Press #

LCD Message: Your system is turned off, and the fire detector 
has been reset. The fire LED goes off if all detectors have been reset.

$èS

@S

System Ready
Type code to arm

ALARM 
fire alarm

8 Alarm Mem.
fire alarm

System Ready
Type code to arm

e S
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Tulekahjuandurite taastamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on avastanud 
tulekahju.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvest maha 
võetud, kuid tulekahjuandur on veel aktiivne.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 7, 
et tulekahjuandur taastada. Suitsuanduri taastamiseks võib 
kuluda kuni 10 sekundit. Tulekahju LED-indikaator (punane) 
kustub.

Kasutaja poolne tegevus: Vajutage trellidega nupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvest maas ja 
tulekahjuandur on taastatud.  Kui kõik tulekahjuandurid on  
taastatud, siis tulekahju LED-indikaator (punane) kustub.

System Ready
Type code to arm

ALARM 
�re alarm

8 Alarm Mem.
�re alarm

System Ready
Type code to arm

HÄIRE

TULEKAHJU HÄIRE

TULEKAHJU HÄIRE

8 VARASEM HÄIRE MÄLU

SÜSTEEM ON VALMIS

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS
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Changing user codes

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 5.

LCD Message: The system asks for a master user code.

User Action: Enter your master user code.

LCD Message: Enter the two digit ID for the new or existing user.

User Action: Enter the user ID, for example 18, 
or # to cancel operation. 

LCD Message: Enter the new code for this user.

User Action: Type the new user code, for example, 6543.

System Ready
Type code to arm

Enter new code
18  * * * *

§(‘“S

$(S

eS

Please Enter 
Your Code

Enter 2 digit ID

&!S or @S
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PIN-koodide muutmine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on 
valvestamiseks valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 5.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib 
administraatori MASTER PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage administraatori MASTER 
PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib uue või 
olemasoleva kasutaja 2-kohalist kasutajatunnust.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage kasutajatunnus, näiteks 18, 
või vajutage trellidega nupule, et PIN-koodi muutmine tühistada.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib selle 
kasutaja jaoks PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage uus PIN-kood, näiteks 6543.

System Ready
Type code to arm

Enter new code
18  * * * *

Please Enter 
Your Code

Enter 2 digit ID

or

SÜSTEEM ON VALMIS

või

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE OMA PIN-KOOD

SISESTAGE 2-KOHALINE KASUTAJATUNNUS

SISESTAGE UUS PIN-KOOD
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Deleting user codes

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 5.

LCD Message: The system asks for a master user code.

User Action: Enter your master user code.

LCD Message: Enter the two digit ID for the new or existing user.

User Action: Enter the user ID, for example 18, 
or # to cancel operation.

User Action: Press G four times to delete the current user.

System Ready
Type code to arm

ggggS

$(S

e S

&!S @Sor

Please Enter 
Your Code

Enter 2 digit ID
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PIN-koodide kustutamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 5.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib 
administraatori MASTER PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage administraatori MASTER 
PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib uue või 
olemasoleva kasutaja 2-kohalist kasutajatunnust.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage kasutajatunnus, näiteks 18, 
või vajutage trellidega nupule, et PIN-koodi muutmine tühistada.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle kasutaja kustutamiseks 
neli korda osa valve nupule.

System Ready
Type code to arm

or

Please Enter 
Your Code

Enter 2 digit ID

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE OMA PIN-KOOD

SISESTAGE 2-KOHALINE KASUTAJATUNNUS

või
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Setting the keypad tone

LCD Message: The system is ready for arming.

User Action: Press * 0.

LCD Message: You will hear the current tone.

User Action: Use up/down arrow to adjust the keypad tone.

User Action: Use # to accept the tone you like.

System Ready
Type code to arm

$à S

jork S

Raise tone
Lower tone

@ S
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Nupuvajutuse heli tugevuse muutmine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valve alla 
panemiseks valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 0.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: juhtpaneelilt kostab hetkel 
valitud valjusega nupuvajutuse heli.

Kasutaja poolne tegevus: kasutage nupuvajutuse heli tugeva-
maks või vaiksemaks muutmiseks noolega kerimisnuppe.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage nupuvajutuse heli soovitud 
tugevuse leidmisel selle kinnitamiseks trellidega nupule.

System Ready
Type code to arm

Raise tone
Lower tone

SÜSTEEM ON VALMIS

NUPUVAJUTUSE HELI VALJEMAKS MUUTMINE

NUPUVAJUTUSE HELI VAIKSEMAKS MUUTMINE

või

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS
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Setting the system clock

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 97.

LCD Message: The system asks for a user code.

User Action: Enter your user code. ��

System Ready
Type code to arm

$çèS

e S

Please Enter 
Your Code
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Setting the system clock

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valve alla 
panemiseks valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ning 
nuppudele 9 ja 7.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage oma PIN-kood.

System Ready
Type code to arm

Please Enter 
Your Code

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE OMA PIN-KOOD
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Setting the system clock (continued)

LCD Message: Current date and time are shown.

User Action: Use the up/down arrow to change the hour,then
minutes, day of the week, day of the month, month and year.

User Action: After you have the correct value, press * to move to
the next item in the list.

LCD Message: After selecting the year, the system will bring you
back to the first step.

$ S
System Ready

Type code to arm

jork S

Wed 16:09 
29 November 01
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Süsteemi kellaaja õigeks seadmine (järg)

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse parajasti kehtivat 
kuupäeva ja kellaaega.

Kasutaja poolne tegevus: kasutage tundide näidu, minutite 
näidu, nädalapäeva, kuupäeva, kuu ja aasta näidu muutmiseks 
noolega kerimisnuppe.

Kasutaja poolne tegevus: kui olete soovitud väärtuseni kerinud, 
siis vajutage selle kinnituseks ja järgmisele näidule liikumiseks 
tärniga nupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: pärast aasta õigeks seadmist 
naaseb infoekraani näit algusesse.

Häiresüsteemis kasutatavad nädalapäevade nimed on järgnevad: Monday – esmaspäev, Tuesday – teisipäev, 
Wednesday – kolmapäev, Thursday – neljapäev, Friday – reede, Saturday – laupäev, Sunday – pühapäev.

Häiresüsteemis kasutatavad kuude nimed on järgnevad: January – jaanuar, February – veebruar, March – märts, 
April – aprill, May – mai, June – juuni, July – juuli, August – august, September – september, October – oktoober, 
November – november, December – detsember.

System Ready
Type code to arm

Wed 16:09 
29 November 01

WED – KOLMAP.

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

VÕI
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Viewing zone status

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * and up arrow.

LCD Message: The first zone is shown.

User Action: Use either up or down arrow to scroll.

LCD Message: The second zone is shown.

User Action: Use either up or down arrow to scroll.

LCD Message: The third zone is shown.

User Action: Press # to exit this menu

System Ready 
Type code to arm

3 Okay
Front entrance

@ S

$j S

jork S

jork S

1 Okay 
Living room

2 Okay
Bed room
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Tsoonide seisundite vaatamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ning 
ülespoole noolega kerimisnupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse esimest tsooni.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse teist tsooni.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse kolmandat tsooni.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt 
kaotamiseks trellidega nupule.

System Ready 
Type code to arm

3 Okay
Front entrance

1 Okay 
Living room

2 Okay
Bed room

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

1 KORRAS

2 KORRAS

3 KORRAS

ELUTUBA

MAGAMISTUBA

VÄLISUKS

või

või
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Viewing alarm memory

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 3.

LCD Message: The first alarm in memory is shown.

User Action: Use either up or down arrow to scroll.

LCD Message: The second alarm in memory is shown.

User Action: Use either up or down arrow to scroll.

LCD Message: The third alarm in memory is shown.

User Action: Press #, to exit this menu.

System Ready
Type code to arm

6 Alarm Mem.
Zone 6

@ S

$“ S

jork S

jork S

3 Alarm Mem.
Zone 3

5 Alarm Mem.
Zone 5
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Häirete mälu vaatamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 3.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse esimest häiret.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse teist häiret.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: näidatakse kolmandat häiret.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt 
kaotamiseks trellidega nupule.

System Ready
Type code to arm

6 Alarm Mem.
Zone 6

3 Alarm Mem.
Zone 3

5 Alarm Mem.
Zone 5

SÜSTEEM ON VALMIS

3 HÄIRE MÄLU

TSOON 3

TSOON 5
või

või

TSOON 6

5 HÄIRE MÄLU

6 HÄIRE MÄLU

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS
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Reading the event log

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 90.

LCD Message: The system asks for a user code.

User Action: Enter your user code.

LCD Message: User 5 has opened partition 3 at 17:32 
on September 25th. 

User Action: Use up/down arrow to scroll through the events.

LCD Message: User 5 has closed partition 2 at 17:32 
on September 25th. 

User Action: Press # to exit this menu.

System Ready
Type code to arm

Close 5
9/25 17:32 P2*

* The event 
has not been
reported to the
central station.

$çà S

e S

jk S

@ S

Please Enter 
Your Code

Event User or zone

PartitionDate/Time

Open 5 
9/25 17:32 P3*
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Sündmuste nimekirja vaatamine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ning 
nuppudele 9 ja 0.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: kasutaja 5 on ala 3 valvest maha 
võtnud 25. septembril kell 17:32.

Kasutaja poolne tegevus: ülespoole või allapoole kerimine 
noolega kerimisnuppude abil.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: kasutaja 5 on ala 2 valvestanud 
25. septembril kell 17:32.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt 
kaotamiseks trellidega nupule.

System Ready
Type code to arm

Close 5
9/25 17:32 P2*

* The event 
has not been
reported to the
central station.

Please Enter 
Your Code

Event User or zone

PartitionDate/Time

Open 5 
9/25 17:32 P3*

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE OMA PIN-KOOD

VALVEST MAHA VÕTMINE 5

VALVESTAMINE 5

SÜNDMUS

KUUPÄEV/KELLAAEG

KASUTAJA VÕI TSOON

ALA

SELLE SÜNDMUSE KOHTA EI OLE 
HÄIRE KESKUSESSE TEADET SAADETUD.
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Adjusting viewing angle/brightness of the LCD (text display)

LCD Message: The system is ready to be turned on.

User Action: Press * 91.

LCD Message: The system asks for a user code.

User Action: Enter your user code.

LCD Message: Change the viewing angle of the LCD.

User Action: Use arrow keys to change followed by * to accept.

LCD Message: Change the brightness of the LCD.

User Action: Use arrow keys to change followed by * to accept.

System Ready
Type code to arm

Brighten J
Dim K

jork$ S

$ç& S

e S

jork$ S

Please Enter 
Your Code

Raise view J
Lower view K
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Infoekraani vaatenurga ja heleduse muutmine

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem on valvestamiseks 
valmis.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ning 
nuppudele 9 ja 1.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteem küsib PIN-koodi.

Kasutaja poolne tegevus: sisestage oma PIN-kood.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: infoekraani vaatenurga muutmine.

Kasutaja poolne tegevus: kasutage infoekraani vaatenurga 
ülespoole või allapoole muutmiseks noolega kerimisnuppe. 
Soovitud vaatenurgani jõudmisel vajutage kinnituseks tärniga 
nupule.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: infoekraani heleduse muutmine.

Kasutaja poolne tegevus: kasutage infoekraani heledamaks või 
tuhmimaks muutmiseks noolega kerimisnuppe. Soovitud heleduseni 
jõudmisel vajutage kinnituseks tärniga nupule.

System Ready
Type code to arm

Brighten J
Dim K

Please Enter 
Your Code

Raise view J
Lower view K

SÜSTEEM ON VALMIS

SISESTAGE PIN-KOOD VALVESTAMISEKS

SISESTAGE OMA PIN-KOOD

ÜLESPOOLE

ALLAPOOLE

HELEDAMAKS

või

või
TUMEDAMAKS
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Service messages display

LCD Message: Please contact your installer.

User Action: Press * 2 to see what is causing the problem.

LCD Message: This message represents a tamper 
of an expansion box or a keypad.

User Action: Press # to exit the menu. ��

Service Required
Type *2 for help

$é S
Expansion 
box tamper

@ S
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Veateated

Teade juhtpaneeli infoekraanil: pöörduge häiresüsteemi 
paigaldaja poole.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage tärniga nupule ja nupule 2, 
et näha, milles on probleemi põhjus.

Teade juhtpaneeli infoekraanil: häiresüsteemi mingit 
ühenduskarpi või juhtpaneeli on püütud rikkuda.

Kasutaja poolne tegevus: vajutage selle teate infoekraanilt
kaotamiseks trellidega nupule.

Service Required
Type *2 for help

Expansion 
box tamper

ABI SAAMISEKS VAJUTAGE *2

SEADET ON PÜÜTUD RIKKUDA

VAJA HOOLDUST
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Veateated (järg)

Juhtpaneeli toiteühenduses on
tekkinud lühis.

Control 
Over-current

Sireeni ühendus on lahti tulnud.Control 
Siren trouble

(soovi korral) Seadme rikkumise 
vastane kaitseandur on 
aktiveerunud ( TAMPER ).

Control
Box tamper

Juhtpaneeliga ühendatud 
telefoniliin ei toimi korralikult.

Control 
Phone trouble

Juhtpaneel püüdis Häirekeskusesse 
teadet saata, kuid see ei 
õnnestunud.

Control 
Fail to comm.

Juhtpaneeli elektriühenduses on 
tekkinud maandusrike.

Control 
Ground fault

Häiresüsteem on täielikult toiteta 
jäänud ja ning süsteemi kalender 
ja kell tuleb õigeks seada.

Control
Loss of time

Juhtpaneelil ei ole elektrivõrgu 
toidet.

Control
Power trouble

Juhtpaneeli aku on tühjaks saamas.Control 
Low Battery

Välisseadme toiteühenduses on 
tekkinud lühis.

Expansion 
over-current

JUHTPANEEL

LÜHIS

PROBLEEM SIREENIGA

SEADME RIKKUMINE

PROBLEEM TELEFONIGA

SIDEHÄIRE LÜHIS

VÄLISSEADE

AKU TÜHJENEB

PROBLEEM TOITEGA

KELLAAEG KUSTUNUD

MAANDUSE HÄIRE

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL

JUHTPANEEL
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Veateated (järg)

Välisseade ei suutnud teadet 
edastada.

Expansion 
Aux. comm. fail

Välisseadmel ei ole elektrivõrgu 
toidet.

Expansion 
Power trouble

Välisseadme aku on tühjaks saamas.Expansion 
Low battery

Välisseadet on püütud rikkuda. Expansion 
Box tamper

Välisseade või juhtpaneel ei vasta 
juhtsüsteemi päringutele.

Expansion 
Trouble

Välisseadme sireeni ühendus on 
lahti tulnud.

Expansion 
Siren trouble

Tsooni on püütud rikkuda. 
Vajutage tärniga nupule, et näha, 
millise tsooniga on tegemist.

Zone Tamper, 
Press *

Tsooniseadme aku on tühjaks saamas. 
Vajutage tärniga nupule, et näha, 
millise tsooniga on tegemist.

Zone Low Batt, 
Press *

Tsooniseade ei vasta juhtsüsteemi 
päringutele. Vajutage tärniga nupule, 
et näha, millise tsooniga on tegemist.

Zone Lost, 
Press *

Tsooniga on mingi probleem 
(tõenäoliselt on mingi juhe lahti). 
Vajutage tärniga nupule, et näha, 
millise tsooniga on tegemist.

Zone Trouble, 
Press *

VÄLISSEADE

SIDEHÄIRE

PROBLEEM TOITEGA

AKU TÜHJENEB

SEADME RIKKUMINE

PROBLEEM

VÄLISSEADE

PROBLEEM SIREENIGA

TSOONI RIKKUMINE

VAJUTAGE *

VAJUTAGE *

VAJUTAGE *

VAJUTAGE *

TSOONI SIDEHÄIRE

PROBLEEM TSOONIGA

TSOONIKS AKU TÜHJENEB

VÄLISSEADE

VÄLISSEADE

VÄLISSEADE

VÄLISSEADE
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Sõnastik

Valvestatud Häiresüsteem on sisse lülitatud ja jälgib 
 tsoonide seisundit.
Taisvalve Kogu häiresüsteem on valve alla pandud.

Hairekeskus Turvafirma, mis häiresüsteemis poolt antavaid 
 häireid jälgib ja vajadusel neile reageerib.

Ukse kelluke (Chaim) Valisukse helisignaal 
 Kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis kostub 
 juhtpaneelilt vastav helisignaal iga kord, kui 
 välisuks avatakse.

Sundmuste nimekiri Seadme mälus hoitav ajutine 
 nimekiri juhtsüsteemi poolt registreeritud 
 sündmustest, probleemidest ja häiretest, mis on 
 toimunud alates süsteemi viimasest sisselülitamisest.

Tulekahjuanduri taastamine Aktiveerunud tulekahju-
 anduri peab eraldi taastama, et see taas olukorda 
 jälgima hakkaks. Pärast tulekahjuhäiret ei saa 
 häiresüsteemi enne uuesti valve alla panna, kui 
 kõik aktiveerunud tulekahjuandurid on taastatud.

Tulekahju LED-indikaator Kui see LED-indikaator 
 juhtpaneelil põleb, siis on kusagil aktiveerunud 
 häiresüsteemi tulekahjuandur. Kui see LED-indikaator 
 kiiresti vilgub, siis on tekkinud mingi tulekahjuanduri 
 rike.

Susteemi jouga valve alla panemine Selle meetodiga 
 saab häiresüsteemi valve alla panna ka siis, kui üks 
 või mitu tsooni on avatud. Kui häiresüsteem on jõuga 
 valve alla panemiseks valmis, siis valmisoleku 
 LED-indikaator juhtpaneelil vilgub. Sellisel juhul 
 algusest peale avatuks jäänud tsoonid häiret ei tekita.

Funktsiooninupp See on nupp, mis on mõeldud mingi 
 kindla ülesande jaoks.

Tsoonide grupi valjalulitamine See funktsioon 
 võimaldab mitu tsooni ühe nupuvajutusega 
 häiresüsteemist välja lülitada.
Vedelkristallekraan/infoekraan Juhtpaneeli 
 infoekraanile kuvatakse häiresüsteemi 
 kasutajale mõeldud informatsiooni.

LED-indikaator LED-indikaatorid süttivad, vilguvad 
 ja kustuvad juhtpaneelil vastavalt sellele, mis  
 häiresüsteemis toimub.
Administraatori PIN-kood (MASTER) See on 
 häiresüsteemi peamine PIN-kood, mis võimaldab 
 lisaks häiresüsteemi valvestamist ja valvest maha 
 võtmist ka häiresüsteemi programmeerida.
Ala Kogu valvatav territoorium võib olla jagatud 
 erinevateks aladeks, mille valvestamine ja 
 valvest maha võtmist on antud erinevatele 
 kasutajatele või kasutajagruppidele.
Osa Valvatava territooriumi piirid.

ä
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Sõnastik (järg)

Toite LED-indikaator Kui see LED-indikaator põleb, 
 siis on häiresüsteem elektrivõrguga ühendatud ja 
 juhtpaneeli aku on täis.

Valmisoleku LED-indikaator Kui see LED-indikaator 
 põleb, siis on häiresüsteem valve alla panemiseks 
 valmis.

Osavalve Valvestatud on osa valvesüsteemist

Rikkumine (TAMPER) Kui häiresüsteemi püütakse 
 rikkuda, siis registreerib juhtpaneel selle. 
 Niisugusel juhul tuleks pöörduda häiresüsteemi 
 paigaldaja poole.

Kasutaja PIN-kood See on neljakohaline või 
 kuuekohaline kood, mida kasutatakse 
 häiresüsteemi valvestamisel ja valvest maha 
 võtmiseks.

Tsoon See on koht, mida valvavad üks või mitu 
 tsooniseadet (andurit).
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