ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
POWERMASTER 10G

Πληκτρολόγιο και ενδεικτικά LED του συστήματος
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Πράσινο. Παρέχει ένδειξη ότι το σύστημα τροφοδοτείται και είναι
σε λειτουργία
Ανάβει σταθερά κόκκινο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο
Ανάβει σταθερά και ηχεί ο βομβητής όταν «ανοίγει» ζώνη με
ενεργοποιημένη λειτουργία κουδουνιού.
Ανάβει σταθερά πορτοκαλί όταν υπάρχει δυσλειτουργία
Απεικόνιση μενού και επεξηγήσεων λειτουργίας ή συμβάντων
Μετάβαση στο επόμενο μενού
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
Απεικόνιση συμβάντων / Επιλογή λειτουργίας
Πλήκτρο Περιμετρικής Όπλισης. Χρησιμοποιείται για να οπλίσετε
περιμετρικά το σύστημα.
Πλήκτρο αφόπλισης του συστήματος και τερματισμού
συναγερμών.
Πλήκτρο ακύρωσης χρόνου κατά την όπλιση του συστήματος
Πλήκτρο όπλισης. Το χρησιμοποιούμε για να οπλίζουμε συνολικά
το σύστημα όταν εγκαταλείπουμε τον προστατευόμενο χώρο
Πλήκτρο επιλογής Τμημάτων
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κουδουνιού ζωνών
Εμφάνιση της μνήμης συμβάντων
Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος
ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο λήψεως σημάτων
Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος
φωτιάς στο Κέντρο λήψεως σημάτων
Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα και τα 2 πλήκτρα για 2
δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος ιατρικής βοήθειας στο
Κέντρο λήψεως σημάτων

2

Προετοιμασία για όπλιση
Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη
η οποία σημαίνει ότι όλα
τα αισθητήρια του συστήματος είναι σε ισορροπία και μπορείτε με ασφάλεια να το
οπλίσετε.
Αν εμφανίζεται ή ένδειξη
πλήκτρο

τότε θα πρέπει να πιέσετε το

για να δείτε τις ανοικτές ζώνες. Κάθε φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο

θα σας εμφανίζει και μία ανοικτή ζώνη. Πιέζοντας το πλήκτρο
επιστρέφετε στο αρχικό μενού.

Όπλιση
Αν θέλετε να οπλίσετε συνολικά το σύστημα σας και να εγκαταλείψετε το χώρο πιέστε το
πλήκτρο

.

Αν θέλετε να οπλίσετε περιμετρικά το σύστημα και να παραμείνετε μέσα στο χώρο πιέστε
το πλήκτρο
Και στις δύο περιπτώσεις θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη :

Κατόπιν πλησιάζετε στο σύστημα την κάρτα ή το μπρελόκ σας ή εισάγετε κωδικό και το
σύστημα οπλίζει ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε.
Σε περίπτωση περιμετρικής όπλισης θα εμφανισθεί το μήνυμα:

και θα αρχίσει να μετρά ο χρόνος εξόδου. Μετά το τέλος του χρόνου εξόδου το σύστημα
σας θα οπλίσει.
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Αφόπλιση
Αν θέλετε να αφοπλίσετε το σύστημα σας πιέστε το πλήκτρο

Θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη
Κατόπιν πλησιάζετε στο σύστημα την κάρτα ή το μπρελόκ σας ή εισάγετε κωδικό και το
σύστημα θα αφοπλίσει και θα εμφανιστεί η ένδειξη .

Εμφάνιση της μνήμης συμβάντων
Αν επιστρέφοντας στο χώρο σας δείτε το παρακάτω μηνυμα στην οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο
. Θα εμφανιστεί αυτόματα το τελευταίο συμβάν που έχει
αποθηκεύσει στη μνήμη του το σύστημα.

Το οποίο μας ενημερώνει για παράδειγμα ότι είχαμε συναγερμό στη ζώνη 12 και στη ζώνη
3 (μαγνητική επαφή).
Για να καθαρίσετε τη μνήμη του συστήματος σας απλά οπλίστε και αμέσως αφοπλίστε το
σύστημα σας μία φορα.
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Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος
Αν στο σύστημα σας δείτε αυτό το μήνυμα

Πιέστε το πλήκτρο
. Θα εμφανιστεί αυτόματα το τελευταίο συμβάν που έχει
αποθηκεύσει στη μνήμη του το σύστημα.
Για παράδειγμα

Το οποίο μας ενημερώνει ότι η μαγνητική επαφή της ζώνης 9 έχει χαμηλή μπαταρία και
πρέπει να αντικατασταθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουδουνιού (CΗΙΜΕ)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κουδούνι του συστήματος με
χρήση των πλήκτρων
Πιέστε το πλήκτρο
Θα εμφανισθεί η ένδειξη
Ο ενδείκτης
θα ανάβει σταθερά όταν το κουδούνι είναι ενεργοποιημένο και θα ηχεί ο
βομβητής του συστηματος όταν ανοίγει κάποια ζώνη
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το κουδούνι πιέστε πάλι το πλήκτρο
Θα εμφανισθεί η ένδειξη
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Εγγύηση
Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για 24
(ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ) μήνες από την ημερομηνία αγοράς και η οποία παρέχεται στα προϊόντα
τα οποία συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς.
Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής (εργασία και ανταλλακτικά), σε
περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής και όχι τις βλάβες που θα
προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες,
κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή
έχει δεχθεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγγύηση δεν καλύπτει τις καταστροφές, τις
απώλειες ή τους τραυματισμούς που θα συμβούν στο φυλασσόμενο χώρο, σε περίπτωση
μη λειτουργίας της συσκευής.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς της συσκευής από και προς
το service της εταιρείας μας και για το λόγο αυτό η συσκευή πρέπει να αποσταλεί για
επισκευή με έξοδα του πελάτη.
Τέλος, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του
συστήματος ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε
την εγκατάσταση.
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