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Sauga
Pavojus!

–
–
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Jei norite perdaryti savo sistemą, kreipkitės į

Sistemos apžvalga

Elem Kompon

sistemą įrengusį montuotoją.

Trys šviesos diodai (LED) yra kairiajame MAP

enta entas

valdymo pulto korpuso krašte:

s

Elektra

Naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai

Jeigu sistema dirbama neteisingai arba

Naudoti nebetinkami universalūs elektriniai ir

jeigu sistema buvo atidaryta ar

elektroniniai prietaisai turi būti atskirai

perdaryta, galima patirti elektros

surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu

traumą.

būdu (Europos Direktyva naudotų elektrinių ir

Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite

elektroninių prietaisų utilizavimo).

sistemos.

Naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų

Jei norite perdaryti savo sistemą, kreipkitės į

utilizavimui naudokitės šalyje veikiančiomis

sistemą įrengusį montuotoją.

esančiomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis.

1

Jautrūs komponentai
Jeigu su sistema neatsargiai elgiamasi
arba jeigu sistema buvo atidaryta ar

2

Geltonas Rodo, kad kilo problema,
šviesos

prietaisai uždengti arba

diodas

sistemos prietaisai apeinami
arba išjungti.

Raudona Pagal numatytąsias nuostatas
diodas

atsirado pavojaus signalą
suaktyvinanti būsena.

sistemos MAP 5000 operacijos. Jos nepakeičia
Išsamią informaciją ir naudojimo nurodymus

Niekada neatidarykite ir neperdarinėkite

įprastoje būsenoje.

s šviesos rodo, kad saugos sistemoje

komponentus.
–

Rodo, kad valdymo pultas yra

šviesos

Šiose instrukcijose aprašomos svarbiausios

perdaryta, galima sugadinti jautrius
Visada su sistema elkitės atsargiai.

Žalias

Trumpa informacija

MAP 5000 naudojimo instrukcijų.

–

Aprašas

diodas

3

Perspėjimas!

!
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rasite MAP 5000 naudojimo instrukcijose.

sistemos.
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Įvedus neteisingą kodą dešimt kartų, valdymo

Naudojimas

prisijungimo ekranas.
Kodo lauke įveskite savo prisijungimo
kodą.
Vartotojo kodas yra 3 skaitmenų
vartotojo ID ir šešių skaitmenų

Pavojaus signalų nutildymas
signalą
1.
ð

–

parodomas pagrindinis meniu.
Jei kodas netinkamas, automatiškai rodomas

.

.

Visų nuotolinių garsinių prietaisų ir

–

valdymo pultų pavojaus signalai bus
nutildyti.

Jei rodoma piktograma

įjungimui.

Bus parodytas prisijungimo ekranas ir

Kaip atidaryti apsaugos įjungimo meniu

garsinis pavojaus signalas vietiniame

1.

Norėdami atidaryti apsaugos įjungimo
meniu, paspauskite

ð

Jei rodoma piktograma

ü

.

Kaip įjungti apsaugą

prisijungti, 1.

1.

Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų

Bus iš karto parodyti pirmas ir

prietaisai yra įprastos būsenos.
1.

Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri
paruošta įjungti, paspauskite norimą
parinktį arba sritį.

2.

meniu parinkčių.
ð

, galima

įjungti srities apsaugą. Visi šios srities

trimis meniu parinktimis.

garsinius pavojaus signalus. Žr. Kaip

paskutinis pavojaus signalai.

ir

Pasirodys apsaugos įjungimo meniu su

ð

, negalima

įjungti srities apsaugos.
Kaip įjungti srities apsaugą, jei sritis parengta

Sričių apsaugos įjungimas

Prisijunkite, kad peržiūrėtumėte visus

klaidos pranešimas.
Norėdami išvalyti kodo lauką,

pavojaus signalus, paspauskite
ð

Kaip nutildyti visus nuotolinių prietaisų
1.

, galima įjungti

srities apsaugą.

Palieskite vietinio valdymo pulto ekraną.

garsinius pavojaus signalus

Netinkamas kodas

Jei rodoma piktograma

valdymo pulte bus nutildytas.

Jei kodas tinkamas, automatiškai

paspauskite

garsinių prietaisų ir valdymo pultų

Kaip nutildyti garsinį valdymo pulto pavojaus

slaptažodžio derinys (pvz., 004 123456).

1.

Norėdami nutildyti visų nuotolinių

konfigūruoti montuotojas.

Palieskite ekraną, kad būtų rodomas

ð

2.

užrakinamas dviem minutėms. Šias reikšmes gali

Kaip prisijungti

2.
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pultas pagal numatytąsias nuostatas

Prisijungimas
1.
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Paspauskite
ð

Rodoma sritis ir esama galimybė

.

Prasidės laiko skaičiavimas atgal,
rodantis, kiek laiko liko išeiti iš

įjungti jos apsaugą.

saugomos vietos.
3.

Išeikite iš patalpos, kol laikas nesibaigė.
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Srities apsauga įjungta.

ð

Kaip priverstinai įjungti apsaugą
1.

Kaip paruošti sritį apsaugai įjungti
Jei rodoma piktograma

ü
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išankstinių sąlygų, paspauskite

, negalima

aktyvių arba netinkamai veikiančių
prietaisų.
Norėdami įjungti srities apsaugą, kuri
nėra paruošta įjungti, paspauskite norimą

Paspauskite
ð

.

Srities apsauga išjungta.

Srities būsenos peržiūra

Kaip atidaryti apsaugos išjungimo meniu

Kaip atidaryti būsenos meniu

1.

1.

Norėdami atidaryti apsaugos išjungimo
meniu, paspauskite

ir

Norėdami atidaryti būsenos meniu,

.

Pasirodys apsaugos išjungimo meniu su

ð

.

Paspauskite

ð

Sričių apsaugos išjungimas

paspauskite
2.

Bus rodomi visi aktyvūs arba

ir

netinkamai veikiantys prietaisai,

Kaip peržiūrėti srities būseną

kuriuos galima arba kurių negalima

1.

1.

Norėdami tęsti, pasirinkite vieną iš trijų
meniu parinkčių.

Išspręskite problemas dėl nurodytų

MAP klaviatūra

meniu parinktimis.

Kaip išjungti apsaugą

ð

.

Pasirodys būsenos meniu su keturiomis

trimis meniu parinktimis.

apeiti.
3.

paspauskite norimą parinktį arba sritį.
3.

Priverstinis apsaugos įjungimas.

parinktį arba sritį.
2.

Norėdami išjungti srities apsaugą,

nurodytų prietaisų ir jei laikomasi visų

įjungti srities apsaugos. Srityje yra

1.

2.

Jei norite įjungti srities apsaugą be

Paspauskite Žiūrėti srities būseną.
ð

Rodomas visų sričių sąrašas ir jų

Rodoma sritis ir jos esama apsaugos

prietaisų, kad pasirengtumėte įjungti

įjungimo būsena. Srities apsauga

būsenos. Simbolis

srities apsaugą.

įjungta ir gali būti išjungta, jeigu

gali būti parodyta išsamios

rodo, kad

lt Trumpa naudojimo instrukcija

informacijos apie sritį. Taip pat
rodoma piktograma
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galite ieškoti sričių pagal pavadinimą
arba filtruoti sritis pagal jų apsaugos
įjungimo arba išjungimo būseną.
2.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją
apie srities būseną, paspauskite simbolį
.

ð

Bus rodoma išsami informacija apie
srities būseną.

Atsijungimas
Kaip atsijungti
1.

Norėdami atsijungti, paspauskite

.

Sutrikimų šalinimas
Iškilus problemoms arba sistemai nenumatytai
veikiant kreipkitės į savo montuotoją.
Išsamią informaciją ir naudojimo nurodymus
rasite MAP 5000 naudojimo instrukcijose.
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