Instalační manuál elektronického zabezpečovacího systému MGS 

Úvod
Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral tento kvalitní MasterGuardian® MGS zabezpečovací systém.
MasterGuardian® MGS zabezpečovací systém využívá nejmodernější technologie, které překonají dosavadní standardy, představují novou úroveň míry zabezpečení. 
MasterGuardian® MGS zabezpečovací systém je vybaven novými významnými vlastnostmi poskytujícími vám bezpečí, klid a komfort.
Nejdůležitější inovací je identifikace uživatele prostřednictvím snímání otisku prstu. Individuální a přenosný, otisk prstu je nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob ovládání systému.
Systém s vámi komunikuje ve vašem vlastním jazyce skrz velký grafický displej umožňující snadné čtení.
Extrémně striktní výrobní proces spolu s testováním každého MasterGuardian® MGS zabezpečovacího systému zaručuje garanci nejvyšších úrovní kontroly jakostí.
Doporučujeme vám pročíst tento manuál.

MGS elektronický zabezpečovací systém
MasterGuardian® MGS zabezpečovací systém je koncipován tak, aby poskytl svým uživatelům bezpečí, klid a komfort. Proto je vybaven několika inovačními funkcemi, které předčí ostatní.
Nejdůležitější inovací je identifikace uživatele prostřednictvím snímání otisku prstu. Individuální a přenosný, otisk prstu je nejpohodlnější a současně nejbezpečnější způsob ovládání systému zapnout a vypnout. Nicméně jako doplněk nebo alternativa k otisku prstu je možné použít osobní kód. Každý uživatel má přiřazenou dobu platnosti, umožňující definování přístupových rozvrhů nebo vymezení oprávnění.
Rovněž inovační je uživatelské rozhraní - intuitivní a efektivní komunikace pro denní použití. Systém komunikuje s uživatelem v jeho jazyce skrz grafický displej velkorysých rozměrů s většími znaky ve všech interaktivních menu, které umožní snadné čtení dokonce i osobám se zrakovým omezením. Systém automaticky nastaví hodiny pro denní zápis. 
Instalační program v MGS systému definuje název všech nainstalovaných detektorů tak, že uživatel zřetelně rozumí, která zóna, místnost nebo oblast jeho domu nebo objektu, je zabezpečena. Seznam nejběžněji užívaných názvů – hala, kuchyň, ložnice, kancelář, atd. – je snadno přístupný. Avšak uživatel může vždy editovat nebo definovat názvy, které lépe vyhovují jeho potřebám. 
MGS systém má další významnou inovaci: definici uživatelských scénářů. Scénáře umožňují jednoduchou konfiguraci systému, definující druh funkce každé zóny podle zvláštních potřeb určité situace. V uživatelském vymezení je definováno, které scénáře zažádají přihlášení specifického uživatele, a tak umožňují hierarchická členění nebo mnohonásobné zóny zabezpečení.
Další novinkou je schopnost definovat ve scénářích každou zónu jako alarm nebo jen jako varování, umožňující vytvoření zón výstrahy narušení nebo prostě jako tajný alarm, určitým způsobem zastrašit vetřelce dále postupovat nebo jen diskrétně oznámit uživateli, že někdo vstoupil do určité oblasti, bez varování dalších osob.

Zde jsou 2 přepínatelné výstupy, rozšířitelné na celkem 6, umožňující ovládání světel, zavlažovacích systémů, atd., jako reakce na události nebo znamením uživatele v místě nebo přes telefon, pomocí zápisu předdefinovaných kódů na klávesnici telefonu.

Také je možné zabezpečovací systém zapnout a vypnout přes telefon, nebo jednoduše ověřit si jeho stav.Telefonní komunikátor pro 8 různých čísel umožní hlasová a datová spojení, pro volání automatických non-stop obslužných středisek stejně jako rychlé informování osoby jasným a srozumitelným způsobem. Diagnostika na dálku (přes telefon) je unikátní vlastnost, která umožní ověření, jestli příčina alarmu je obvyklá nebo ne. Dotykem jednoho tlačítka, systém oznámí stav všech detektorů v té dané chvíli. Test se opakuje při každém doteku klávesy, což umožňuje vykonat několikanásobné testy. V závislosti na přijaté zprávě bude uživatel přesně vědět, jestli je někdo v budově nebo ne. Tento test, v kombinaci s výstupní kontrolou na dálku, umožní spustit výstražné akce (např. spínání světel, uzavření okenic, atd.), dříve než se dostaneme k prostorám, tímto redukujeme nebezpečí setkání se zlodějem.

Jako možnost programování, systém může být konfigurovaný pro automatické odeslání 1000 záznamů událostí k vzdálenému počítači. 

Tento systém je také schopen monitorovat osoby nebo prostory, umožňuje vytáčení čísel pro pomoc (např. sledování postarších osob) nebo adekvátně reaguje při detekci ohně, kouře, vody nebo plynu.

Funkce Panika stanovuje jedno nebo několik volání automatickým nepostřehnutelným způsobem, což umožní varování ostatních, pokud jde o situace z přinucení nebo enormní nebezpečí, způsobem minimalizujícím riziko pro osobu v ohrožení a zvýší šance na úspěšnou pomoc.

Protože postup pro každou eventualitu je plně programovatelný, shodně s vybraným operačním módem, systém poskytuje unikátní flexibilitu a rozsah aplikací, které jdou daleko za privátní zabezpečení ale také zabezpečení podniků nebo monitorování oblastí a dění.
Upřímně doufáme, že tento systém vám poskytne zasloužený klid.


Nastavení elektronického zabezpečovacího systému MGS

Tato kapitola vysvětluje instalaci různých jednotek zabezpečovacího systému MGS a obeznámí vás s tím, která spojení jsou přijatelná.

Připevnění centrální jednotky

Upozornění:
• Odpojte hlavní vedení před instalací.
• Vyvarujte se dotyku nějaké elektronické části, aby jste se vyhli poškození elektrostatickým výbojem.
• Při ovládání je vysoké napětí na několika komponentech a chladičích. 
• Vždy vyjměte hlavní pojistky před údržbou.
• Vždy připojte hlavní vedení podle těchto montážních předpisů.
• Přiložením zadní desky centrální jednotky, označte na stěně pozice pro díry.
• Vyvrtejte díry, použijte hmoždinky a přišroubujte zadní desku ke zdi.
Připevnění klávesnice
• Vyberte místo, kde můžete snadno obsluhovat klávesnici .
• Ideální je umístění ve výši ramen
• Použitím průhledné zadní desky klávesnice, označte na stěně pozice pro díry.
• Vyvrtejte díry, použijte hmoždinky a přišroubujte zadní desku ke zdi.
• Připojte dráty (viz strana 9).
• Nyní, můžete zaklapnout klávesnici do zadní desky.
Poznámka: Je důležité, aby klávesnice byla dobře upevněna v zadní desce. Odstranění způsobí sabotážní poplach.

Schéma zapojení

Schéma zapojení RF přijímače

Spojení
Instalační požadavky
Elektrické napětí pro detektory např. detektory pohybu (PIR) a setrvační senzory, vyžaduje 4 žílový kabel (2 žíly pro snímání a 2 žíly pro zdroj napětí).
Vzdálené klávesnice také vyžadují minimálně 4 žílový kabel (2 žíly komunikační a 2 žíly pro zdroj napětí).

Připojení zón
Systém umožňuje připojení spínacího a vypínacího kontaktu detektorů, s a bez paměťové funkce. Pro napájení detektoru jsou poskytnuty dva 12V výstupy, jeden nepřetržitý (vždy zapnutý) a jeden přepínatelný (vypnutý během výstupního času).

Typ spojení závisí na typu použitých detektorů. V případě, že použijete oba typy na stejnou zónu, pak použijte sestavu s koncovým síťovým odporem.
Zóny s koncovým síťovým odporem nabízejí vyšší zabezpečení, protože odhalí obojí zkratování a řez detekčních vedení.

Použitím 6- žílového kabelu pro připojení detektorů rozšíříme zabezpečovací systém: 2 dráty pro napájení, 2 pro detekční funkci a 2 pro sabotáž.
Takto řez kabelu způsobí alarm.

Připojení klávesnice 
Systém může pracovat s 10 klávesnicovými jednotkami. Je možné přimíchat stejný systém, klávesnice s i bez snímače otisku prstu.
Klávesnice mohou mít samostatné napájení, externí k systému. Obrázky na straně, vysvětlují připojení 2 klávesnic k centrální jednotce.

První obrázek ukazuje obě klávesnice napájené systémem.

Na druhém obrázku, jedna z klávesnic má externí napájení.

Poznámka:
Prosím respektujte následující tabulku při elektrické instalaci systému:

Drát  		až do 50 m  	50-100 m  	100-200 m
+12V and GND 	0.5mm2		0.75mm2	1.5mm2
Data+ and - 	0.25mm2	0.5mm2		1.0mm2




Řízení systému a indikace

Systém může být ovládán klávesnicemi a některými funkcemi přes telefon. Interakce s uživatelem je postřednictvím zvukové a zobrazovací indikace a přes telefon s hlasovými zprávami.

Klávesnice
Klávesnice musí být zaregistrovány v centrální jednotce ještě předtím, než začnou fungovat. Pokud je hlavní kód nastavený na #1234#, registrace nové klávesnice je provedena automaticky. V případě, že je jiný, nová klávesnice předloží menu pro zápis hlavního kódu. Klávesnice bude funkční pouze po uvedení správného hlavního kódu.

Displej
Ikona posledního vybraného scénáře je ukázána v horním levém rohu. Napravo je zobrazen stav systému: – totálně vyzbrojený, – částečně vyzbrojený, – odzbrojený, – bezpečnostní zóna odzbrojena.

Navigační klávesy
Tyto klávesy umožní snadný přístup k uživatelským scénářům a navigaci skrz menu
• Klávesa ok potvrdí výběr a posune do další úrovně menu. Také dokončí vstup. V určitých menu přepíná mezi několika možnostmi.
• Klávesa back posune do předchozí úrovně menu a dříve označená volba je vybraná. Může také vymazat zápis.
• Klávesy up down navigují uvnitř několika možností stejného menu.

Alfanumerická klávesnice
Jestliže odstraníte kryt pod navigační klávesou, odkryje se alfanumerická klávesnice. Tato klávesnice se používá pro zápis kódu uživatele a obsluhu a konfiguraci speciálních funkcí systému.
0-9 zápis kódu a zápis osoby při programování systému
* používejte pro zápis servisního kódu.
# používejte pro zápis hlavního kódu. Během zápisu osoby tato klávesa přepíná mezi velkými a malými písmeny.

Identifikátor otisku prstů 
Tento senzor snímá obrázky vašeho otisku prstu pro zjištění totožnosti, umožňující ozbrojení a odzbrojení systému.

Poznámky k daktyloskopické identifikaci:
Daktyloskopická identifikace je výpočet vzájemné polohy ukončení, rozdvojení, středu a vyústění, také nazvané grafické detaily ze zachyceného obrazu.
Některé osoby, bohužel, mají otisky prstů, které jsou velmi obtížné získat, což má za následek redukci porovnávacích sazeb.
Pro tyto uživatele, navrhujeme použití tradičního 4- číslicového kódu.
To je podstatné pro záměr vysokého rozpoznávacího stupně, že zápisová procedura má za následek snímání nejvyšší kvality obrazu otisku prstu.
Prosím ujistěte se, že postupujete podle následujících kroků před definicí nového uživatele:
1. Vyčistěte senzor se suchou měkkou látkou.
2. Umyjte si ruce a osušte je dobře.
3. Nepohybujte prstem jakmile je umístěn na senzor.
4. Čekejte nejméně 2 sekundy než odstraníte prst ze senzoru (do okamžiku než zazní pípnutí).


Instalace

Instalace definuje hardwarové nastavení systému. Nastavení může být provedeno buď přes PC nebo místně přes klávesnici.
Instalaci by měl provést instalátor.
Instalace definuje jazyk menu, rozmístění různých druhů detektorů v celé budově, stejně jako jejich typ činnosti a označení místnosti nebo oblasti (zóny), v které jsou nainstalované.

Hlavní kód
Když je napájení zapnuto, na displeji se ukáže výchozí zobrazení.
• Nejprve se musí vložit hlavní kód.
• Zadejte hlavní kód, který je nastaven z továrny #1234# pro první operaci (změnu hlavního kódu, viz str. 40).
- Na displeji se objeví menu uživatelská nastavení.

Servisní kód
Přístup k instalačnímu menu je možný pouze, když je nejprve vložen servisní kód.
• Stiskněte po dobu 5 sekund * klávesu.
• Pak, když se displej zeptá, zadejte obslužný kód 9999 a ukončete opět stlačením * klávesy.
Poznámka: v tomto menu jsou všechny alarmy dezaktivované.


Instalační menu

Výběr jazyka
• Když byl vložen hlavní i servisní kód, vstoupíte do instalačního menu. První položka je výběr jazyka.
• Stiskněte ok
Nyní vstoupíte do menu jazykového výběru
• Vyberte s up down klávesami požadovaný jazyk a potvrďte s ok.
MGS systém nyní komunikuje s vámi v požadovaném jazyce.
• Stiskněte down a přejdete k instalaci další položky. 

Zóny
V tomto menu instalátor definuje označení zón, typ zón, typ detektoru, detekce metody a napájení každé skupiny detektorů jenž jsou připojeny ke každé zóně.
Systém umožňuje spínací kontakt detektorů, vypínací kontakt a také jejich kombinaci v sestavě s koncovým síťovým odporem. Dvě metody detekce jsou vhodné, jednotlivá kontrola a dvojí kontrola, umožňující závislé zóně snížení předpokladu falešného alarmu.
Konečně, typ napájení užívaný pro každou zónu musí být definován. Detektory s paměťovou funkcí (patentní zámek) a které změní jejich stav po spouštění (např. požární/kouřové detektory) musí být připojeny k přepínatelnému výstupu napájení (AUX). Tento výstup napájení je vypnut během výstupního času, takže automaticky se resetují všechny detektory k němu připojené.
Všechny další detektory by měly být připojeny k nepřetržitému výstupu napájení vedle zónových konektorů.

Poznámka:
Jelikož systém kontroluje zóny počínaje zónou 1 (až do 32), je vhodné, aby byly zóny přiřazené v sestupném pořadí důležitosti.
Například: Požární/kouřové detektory by měly být připojeny k zóně 1, Lékařská pomoc zóna 2, Tlačítka poplachu k zóně 3, Zabezpečovací senzory k zóně 4, Detektory narušení k zóně 5, Výstražné detektory k zóně 6 a Detektory monitorování k zóně 7.

Definování zón 
Po zvolení jazyka vstoupíte do menu definování zón.
• S klávesami up down, vyberete zónu, která má být nainstalovaná.
• Potvrďte výběr zóny s ok.
• K označení zóny můžete použít buď dostupný seznam pomocí kláves up down nebo zapsat označení alfanumerickou klávesnicí.
• Potvrďte označení s ok.
• Vyberte typ zóny z předdefinovaného seznamu s up down a potvrďte s ok.
• Nyní musí být nastaveno několik vlastností nainstalovaných detektorů.
- ok přepínání mezi spínacím kontaktem, vypínacím kontaktem a EOL odporem.
• Postupujte k další položce s down.
- ok přepínání mezi dvojitou kontrolou a jednotlivou kontrolou.
• Postupujte k další položce s down.
- ok přepínání mezi konstantním a přepínatelným výkonem.
• Stiskněte down a uložte nastavení s ok.
• Nyní vyberte další zónu k nainstalování.

Výstupy
MGS zabezpečovací systém umožňuje ovládat dvě externí zařízení například světlo, zavlažovací systém, atd. Pro tento účel je systém vybaven dvěma spínacími výstupy, které jsou opatřeny výstupními relé pro stejnosměrný proud 30V/1A. Tyto výstupy mohou být naprogramované aby reagovaly na způsobený alarm a/nebo automaticky přepínaly zapnout a vypnout v plánovaných časech.
Také mohou být přiřazeny do vstupních a výstupních časů.
Základní desku lze rozšířit o 4 další výstupy, které mohou být zapojeny do systému. Tyto výstupy mohou být naprogramované k přepínání zapnout a vypnout v plánovaných časech, ale nemohou být přidruženy k alarmu.

Označení výstupu 
Všechny výstupy připojené k systému mohou dostat označení následujícím způsobem.
• V instalačním menu vyberte Výstup posunem dolů ze seznamu zón s down.
• Potvrďte výběr s ok.
• K označení výstupu můžete použít buď dostupný seznam pomocí kláves up down nebo zapsat označení alfanumerickou klávesnicí.
• Potvrďte označení s ok.
• Nyní vyberte další výstup k označení.

Stav identifikátoru
Stav identifikátoru je 4- znakový kód, který identifikuje zařízení k 24- hodinové volací službě. Tento kód je definován poskytovateli 24- hodinových služeb.
• V instalačním menu vyberte Stav ID posunem dolů ze seznamu zón s down.
• Potvrďte výběr s ok.
• Zadejte kód, který vám poskytl dodavatel 24- hodinových služeb.
• Potvrďte stav ID s ok.

Provádět test
Prováděný test umožní instalátoru zkontrolovat, jestli jsou všechny detektory správně nainstalované. V tomto módu, centrální jednotka ukáže příslušnou událost na displeji. Událost je také uložena v paměti tak, aby instalátor mohl později zkontrolovat, jestli všechny zóny byly správně aktivovány.
• V instalačním menu vyberte Provádět test posunem dolů ze seznamu zón s down. 
• Potvrďte výběr s ok.
Nyní se spustí test. Pokaždé když je detektor aktivován, objeví se na displeji také číslo události a uslyšíte potvrzovací tón.
• Při hodnocení událostí, stiskněte ok k přepnutí mezi zónou a typem detektoru, který byl aktivován při stejné události.
• Klávesami up down se pohybujete uvnitř zaznamenaných událostí.
• Testovací menu opustíte stlačením klávesy back. 

Tovární nastavení
• Pokud si přejete vrátit se k továrnímu nastavení, vyberte tovární nastavení ze seznamu v instalačním menu.
• Vyberte ano a stiskněte ok.
Všechna nastavení budou vrácena do jejich původního stavu, které je následující:

ZÓNY:			 Pouze zóna 1 definovaná s detektorem pohybu, Spínací kontakt, Dvojí kontrola a nepřetržité napájení.
SCÉNÁŘE		 1 scénář, Odjistit, všechny zóny se zpožděným alarmem
UŽIVATELÉ		 žádní uživatelé definovaní
HLAVNÍ KÓD	             #1234#
SERVISNÍ KÓD	*9999*
TELEFONNÍ ČÍSLA	volná
POSTUPY ALARMU  všechny postupy s externí sirénou zapnutou, Vnitřní siréna zapnuta, Výstupy vypnuté, ŽÁDNÉ telefonní hovory.
ČAS & DATUM	 00:00 2000/01/01
JAZYK	           		 portugalština
VSTUPNÍ ČAS	 40 sekund
VÝSTUPNÍ ČAS 	 40 sekund
TRVÁNÍ ALARMU	 3 minuty
ZÁZNAM UDÁLOSTI	 měsíčně a žádné telefonní hovory
PAMĚŤ UDÁLOSTÍ	 volná
VÝSTUP		 vypnutý, Automatická funkce vypnutá
OVLÁDAT ODJIŠTĚNÍ odjištění s dezaktivovanou klávesou OK (jen s kódem nebo otiskem prstu ID), Automatická funkce dezaktivovaná
STAV ID		 volný

FP parametry
Obvykle není žádná potřeba a není vhodné měnit tyto parametry. Nicméně je možné změnit tyto parametry pro nastavení snímače otisku prstu ve velmi specifických případech.
Tato úprava poskytuje lepší přizpůsobení snímače pro zvláštní charakteristické rysy otisků prstů některých uživatelů.
Někdy, to může být užitečné pro nastavení obou parametrů. Jejich hodnoty musí být nalezeny na základě pokusu- a- omylu. Tato nastavení jsou platná pro všechny uživatele.
• V instalačním menu, vyberte FP parametry posunem dolů v seznamu s down.
• Potvrďte váš výběr s ok.
• Vyberte s klávesami up down požadovaný Flev parametr a potvrďte to s ok.
• Vyberte s klávesami up down požadovaný Slev parametr a potvrďte to s ok.
• Instalační menu opustíte stlačením klávesy back. 


Uživatelská nastavení

Zadáním hlavního kódu je zpřístupněn mód uživatelského nastavení .
Doporučuje se naprogramovat uživatelská nastavení Systémovým manažerem.
Systémový manažer by měla být osoba určena ke kontrole generálního řízení a obsluze MasterGuardian MGS zabezpečovacího systému.

Jeho povinnosti zahrnují:
- instruktáž všech uživatelů systému a demonstrování použití systému.
- údržba systému pokud jde např. o přidávání uživatelů, změnu kódů, definování scénářů atd
- uzavřít dohodu s montážní firmou v případě alarmů a výstupní kontroly systému.

Následující uživatelská nastavení mohou nastavit:
• Přidat, editovat nebo odstranit uživatele
• Přidat, vymazat nebo změnit telefonní čísla
• Definovat množství zvonění před přihlášením příchozího volání
• Nastavit alarmové postupy
• Změnit scénáře
• Nastavit čas & datum
• Výstupní kontrola
• Kontrola aktivace
• Nastavit vstupní a výstupní čas a definovat délku alarmu.
• Přemosťovací zóny
• Prohlížet události a nastavit záznamové zařízení událostí.
• Změnit hlavní kód
• Shromáždit současné softwarové verze a sériová čísla centrální jednotky a klávesových jednotek.

Definice uživatele
Definice nového uživatele by měla zahrnovat nejméně 4- číslicový identifikační kód nebo otisk prstu:

Přidání nového uživatele
• Vyberte nového z nabídky uživatelů a potvrďte výběr s ok. Nyní zadejte jméno pro nového uživatele.
• Využijte alfanumerické klávesy k napsání jméno (max. 15 znaků) a potvrďte to s ok.
Poznámka: při zadávání jména klávesou # přepínáme mezi velkými a malými písmeny a klávesy up down pohybují kurzorem.
• Uživatelský scénář, který by měl být k dispozici danému uživateli, vyberte ze seznamu za pomoci kláves up down. Ok přepíná mezi přístupným a nepřístupným.
• Vyberte přístupné zóny pro tohoto uživatele ze seznamu za pomoci kláves up down. Ok přepíná mezi přístupným a nepřístupným.
• Zadejte 4- číslicový identifikační kód pro nového uživatele alfanumerickými klávesami a stiskněte ok.
- Jestliže nechcete, aby uživatel měl přístupový kód (pouze otisk prstu), nezapíšete kód, ale stisknete pouze ok a postupujete dále.
• Jestliže jste definovali kód, zadejte ještě jednou 4- číslicový kód a potvrďte stisknutím ok.
Displej se zeptá, jestli si přejete zaregistrovat otisk prstu (pouze verze MGS–KF).
• Zvolte zaregistrovat a stiskněte ok.
• Umístěte prst na snímač. Následujte striktně instrukce na displeji, umístění a odstranění prstu tolikrát, jak je nezbytné (normálně 5 krát).
- V případě, že je to nezbytné mnohem více než 5 krát, vyčkejte několik vteřin do okamžiku zprávy "Nastavení dokončeno - opakujte/ neopakujte", vyčistěte snímač s měkkou suchou látkou, vyberte Opakování a stiskněte ok. 
• Nyní, můžete zadat časový rámec pro uživatele.
• Definujte počáteční datum a konec autorizační doby a/nebo hodiny, během kterých má uživatel přístup, použitím alfanumerických kláves, každý údaj potvrďte s ok.
- back vymaže položky (např . '- - :00' ).
• Nyní jste požádáni o vložení nátlakového kódu pro uživatele. Nátlakový kód se může použít v případě, že uživatel je v ohrožení a je přinucen zapsat kód.
• Zadejte 4- číslicový kód s alfanumerickými klávesami a stiskněte ok.
- Jestliže uživatel nechce mít nátlakový kód, žádný nedefinujte. Jen stiskněte ok a postupujte dále.
• Jestliže jste vložili kód, zadejte ho znovu a potvrďte ok.
- Displej se zeptá, zda si přejete zaregistrovat nátlakový otisk prstu (pouze verze MGS–KF).
• Následujte stejný postup jak pro normální otisk prstu.
• Systém se vás nyní zeptá, jestli by se měla poslat biometrická data otisků prstů pro další klávesnice v systému, aby mohl být záznam na každé klávesnici. 
Tato varianta je nezbytná, jestliže je nainstalovaná víc než jedna klávesnice s daktyloskopickou identifikací a pokud si přejete, aby byl uživatel identifikovaný svým otiskem prstu také na ostatních klávesnicích..
• Vyberte ano pokud si přejete poslat biometrická data na další klávesnice nebo ne v případě, že si to nepřejete a potvrďte s ok.
• Jméno uživatele se objeví na několik sekund k ověření, že uživatel byl přidán do systému, a pak hlavní uživatelské menu bude znovu vybrané.

Úprava uživatele
• Pokud si přejete upravit přístupové časy a vybraný scénář pro uživatele, vyberte editovat v uživatelském menu s klávesami up down a stiskněte ok.
• Vyberte požadovaného uživatele ze seznamu s klávesami up down a stiskněte opět ok.
• Vyberte uživatelské scénáře které by měl být k dispozici tomuto uživateli ze seznamu za pomoci kláves up down. 
Ok přepíná mezi přístupným a nepřístupným.
• Vyberte přístupné zóny tohoto uživatele ze seznamu za pomoci kláves up down. Ok přepíná mezi přístupným a nepřístupným.
• Nyní, můžete změnit časový rámec uživatele.
• Změnit počáteční datum s alfanumerickými klávesami a stiskněte ok.
• To stejné proveďte pro konec autorizační doby a potvrďte opět stlačením ok.
• V rozvrhu hodin změňte hodiny, během kterých má uživatel přístup a potvrďte znovu s ok.
• Systém se vás nyní zeptá, jestli by se měla poslat data pro další klávesnice v systému, aby mohl být záznam na každé klávesnici. 
• Vyberte ano (nebo ne) a potvrďte s ok.
• Hlavní uživatelské menu bude znovu vybrané.

Vymazání uživatelů jednoho po druhém
• Pokud si přejete vymazat uživatele ze seznamu, vyberte Vymazat jeden po druhém z uživatelského menu s klávesami up down a stiskem ok.
• Vyberte požadovaného uživatele ze seznamu s klávesami up down a stiskněte znovu ok.
• Vyberte ano pro vymazání tohoto uživatele a stiskněte ok.

Vymazání všech uživatelů
• Jestliže si přejete vymazat všechny uživatele ze seznamu, vyberte Vymazat všechno z uživatelského menu s klávesami up down a stiskněte ok.
• Vyberte ano pro vymazání všech uživatelů a stiskněte ok.


Nastavení telefonní funkce

MasterGuardian MGS zabezpečovací systém je vybaven telefonním rozhraním, které umožní vytáčení čísla jakéhokoliv čísla stejně jako přihlášení
vnějších hovorů. Toto telefonní rozhraní může fungovat v kontaktním identifikátoru, modemu a hlasovém módu.
• V kontaktním ID módu, systémová volání na 24- hodinové volací centrum a oznámí jeho stav předdefinovanou a elektronickou cestou. To je strojový- k- strojovému volání.
• V modemovém módu systém zavolá k vzdálenému počítači pro přenos jeho události ze seznamu záznamů. To je strojový- k- PC volání.
• V hlasovém módu, systém může vytočit nebo odpovědět normální hlasové telefonní hovory. Přehraje předzaznamenané hlasové zprávy, aby identifikoval příčinu alarmu, stav systému nebo jeho výstupy a to přijímá DTMF signály (tón vygenerovaný dotykem telefonních kláves) umožňující, aby několik funkcí bylo vzdáleně kontrolovaných. 

Telefonní čísla
Uživatel může nastavit telefonní čísla tímto způsobem:
• V menu uživatelského nastavení, vyberte Telefonní čísla s klávesami up down a stiskněte ok.
• S klávesami up down můžete vybrat mezi čísly #1až #8.
• Stiskněte ok pro potvrzení.
• S alfanumerickou klávesnicí můžete zadat telefonní číslo dle vaší volby. 
Poznámka: v případě, že si přejete zadat mezerník můžete použít * klávesu ( , objeví se na displeji).
• Stiskněte ok pro potvrzení telefonního čísla.
• Vyberte s klávesami up down mód telefonního čísla: Hlasový, Kontaktní ID nebo modem. Stiskněte ok pro potvrzení.
• Když dokončíte, stiskněte back a vrátíte se zpět do menu Uživatelského nastavení.

Počet zvonění
Systém můžete naprogramovat k odpovědi na přicházející hovor po nastavitelném počtu zvonění. Předvolba je 4.
• V menu Uživatelského nastavení, vyberte Číslo nebo Zvonění s klávesami up down a stiskněte ok.
• Vepište číslo vaší volby (mezi 1 a 20) s alfanumerickou klávesnicí a stiskněte ok pro potvrzení.


Postupy alarmu 
MasterGuardian MGS zabezpečovací systém nabízí široký rozsah použití. Samotná instalace může zahrnout několik druhů detekcí, 
od narušení a detekci požárů až po osobní střežení.
Proto je nutné aby, v závislosti na příčině, byly přijaty různé postupy. Postup alarmu definuje funkci vnějších a vnitřních sirén, funkci výstupů a impulzu, stejně jako které telefonní hovory mají být uskutečněny.
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Postupy alarmu s klávesami up down a stiskněte ok.
- Objeví se seznam možných detekcí.
• Vyberte Pohybový a stiskněte ok.
• Nyní označte, jaké aktivity by měly být vykonány, jestliže Detektor pohybu je odjištěný:
- Vnější siréna zapnutá nebo vypnutá
- Vnitřní siréna zapnutá nebo vypnutá nebo ... (vstupní upozorňovací tón)
- Vytočit telefonní čísla 1 až 8
- Impulz zapnutý nebo vypnutý
- Výstup 1 a 2 zapnutý nebo vypnutý
• S ok můžete přepínat mezi zapnout a vypnout.
• S down můžete vybrat další položku ze seznamu.
• Když dokončíte seznam aktivit, vyberte Uložit a Výstup a stiskněte ok.
• Nyní vyberte druhý Obvodový detektor a tiskněte ok.
• Označte aktivity, které by měl být vykonány, jestliže obvodový detektor je odjištěný.
• Pokračujte, jak je výše uvedeno, dokud nebudou definovány postupy alarmu pro celý seznam detektorů.
• Když dokončíte, stiskněte back a vrátíte se zpět do menu Uživatelského nastavení.

Scénáře
Scénář je kombinace pracovních režimů pro úplně každé narušení identifikační zóny. Funkce může být nastavena na různé režimy (mody),
tvořící různé postupy alarmu při odjištění.
Příklady režimů:
Vypnuto – zóna je ignorovaná
Zpožděný alarm – poplachový postup alarmu spustí po uplynutí vstupního nebo výstupního času
Okamžitý alarm – poplachový postup alarmu spustí okamžitě při odjištění
Přechodná zóna – zóna pracuje jako zpožděný alarm, jestliže aspoň jedna zpožděná alarmová zóna je aktivovaná, pokud tomu tak není pak funguje jako okamžitý alarm.
Výstraha I – poplachový postup alarmu spustí ihned při odjištění odpovídající varování 
Výstraha II – poplachový postup alarmu spustí ihned při odjištění odpovídající varování
Důvěrné varování – poplachový postup alarmu spustí ihned při odjištění odpovídající varování
Vstupní varování – příslušné varování zazní okamžitě při odjištění.

Zpožděný alarm je vhodný pro zóny, kde uživatel vstoupí dříve než deaktivuje systém nebo pro zóny, kde uživatel bydlí po aktivaci systému.
Okamžitý alarm je vhodný pro zónu, do které uživatel může vstoupit pouze poté co deaktivuje systém.
Přechodné zóny jsou určeny pro zóny, které nemohou spustit dříve než jiné zónové spouštěče. Jako příklad, nikdo nemůže vstoupit do chodby bez otevření dveří. Nicméně, jestliže někdo vniká skrz okno, spustí alarm okamžitě.
Výstraha I zóny jsou určené pro 1. stupeň detekce narušení, především pro zóny mimo budovu. Dobrý příklad je detektor vniknutí do zahrady, 
který zapne světla.2
Výstraha II zóny jsou určené pro 2. stupeň detekce narušení, stále pro zóny externí k budově ale blíže k ní. Jako příklad, přiblížení k budově spustí  zavlažování, které může odradit vetřelce.
Důvěrné varování zóny jsou určené k varování osob v případě, že někdo zpřístupnil určitou zónu. Jako příklad, během večírku, místnost, ve které jsou uloženy zavazadla a kabáty hostů, může být nastavena na důvěrné varování - volání na mobilní telefon majitele, které ho informuje aniž znepokojí hosty, že někdo právě vstoupil do místnosti.
Nakonec, vstupní varování zóny jsou určené pro krátké zvukové znamení informující, že někdo vstoupil do místnosti. Nejlepší příklad je varování, když zákazník vstoupí do obchodu.
Trvání signalizace narušení je nastavena v alarmovém času (3 do 30 minut) a vykonání 6 volání na telefonní číslo, není-li nejdříve postup alarmu zastaven.
Varovné alarmy trvají 3 minuty a uskuteční 1 volání na telefonní číslo, není-li nejdříve postup alarmu zastaven.
Vstupní varování postupy trvají 3 sekundy a neuskuteční žádné telefonní hovory.

Cílem Scénáře 1 je aktivovat systém všemi uživateli, každý uživatel však může aktivovat pouze zóny, ke kterým má přístup s
tímto scénářem ( další zůstává nezměněno ). Když je systém naprogramován, vybraný scénář se v daném čase automaticky aktivuje. 
V tomto případě, všechny zóny budou aktivované podle scénáře.

Dalších 7 scénářů poskytuje vytvoření různých konfigurací. Například, noční scénář zanechá oblast ložnice deaktivovanou, ale zbytek domu zůstane zabezpečen.
Těchto 7 scénářů může být přístupných jednomu uživateli avšak ne dalším.

Prosím mějte na paměti že, kromě scénáře 1, uživatel, který vybere jeden z těchto scénářů, bude konfigurovat všechny zóny podle scénáře,
nehledě na to, zda k nim má přístup nebo ne. Omezení přístupných zón platí jen pro scénář 1.

Všichni uživatelé mohou deaktivovat systém. Když to udělají, všechny pohybové a obvodové zóny přístupné uživateli budou deaktivovány, provoz všech
ostatních nezměněn. Proto je nezbytné vytvořit specifický scénář pro odpojení bezpečnostní zóny.

Definice různých přístupných zón a scénářů pro každého uživatele umožní nastavení několika hierarchií nebo vícenásobných zón ochrany.

Definování scénářů
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Scénáře s klávesami up down a stiskněte ok.
• Vyberte číslo scénáře a stiskněte ok. Nyní pojmenujte scénář. Scénář 1 je původně nastaven jako 'Aktivní'.
• S up down můžete vybrat označení z předdefinovaného seznamu a s alfanumerickou klávesnicí zadejte označení dle vaší volby.
• * klávesa vám dovolí vybrat další ikony před označením.
• Stiskněte ok k potvrzení označení a ikony.
• Objeví se seznam nainstalovaných zón. Pro vybraný scénář nastavte typ pracovního režimu pro každou zónu.
• Vyberte zónu s ok.
• Vyberte požadovaný pracovní režim s up down.
• Pokračujte v definování pracovních režimů ostatních zón.
• Vyberte Uložit a Výstup a stiskněte ok.
• Pokračujte v definování dalších požadovaných scénářů.

Datum & čas
Systém potřebuje přesný čas a datum pro záznam událostí, výstupní kontrolu a automatické aktivování (pokud je vybrané, viz str. 31). 
Systém se přepne automaticky na letní čas v příslušných datech, v souladu s evropskými předpisy
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Datum & Čas s klávesami up down a stiskněte ok.
• Zapište přesný čas a datum s alfanumerickými klávesami a stiskněte ok. 
 
Ovládání výstupů	
MGS zabezpečovací systém vám umožní ovládat dvě externí zařízení například světlo, zavlažovací systém, atd. Pro tento účel je systém vybaven dvěma přepínatelnými výstupy. Zde jsou reléové výstupy schopné přepínat stejnosměrný proud 12V /100 mA. Tyto výstupy lze naprogramovat k reakci na způsobený alarm a/nebo automatické přepínání zapnout a vypnout v naplánovaných časech.
Základní desku lze rozšířit o 4 další výstupy. Tyto další výstupy lze naprogramovat pro přepnutí zapnout a vypnout v naplánovaných časech, ale nemohou být přidruženy k nějaké příčině alarmu.

• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Výstupní kontrola s klávesami up down a stiskněte ok.
• Ručně můžete přepínat mezi Zapínáním a Vypínáním s klávesou ok.
• S down můžete vybrat automatický provoz. Potvrďte s ok.
• Nyní jste požádáni zadat dobu zapojení a odpojení pro výstup. Potvrďte s ok.
• Nyní, vyberte, pokud si přejete zapnout nebo vypnout výstup během vstupního a výstupního času (viz str. 32) plus jednu minutu.
Např. zapínání světla při vstupování nebo opouštění prostor před deaktivací systému nebo po aktivaci systému.
• Když dokončíte, stiskněte back k návratu do menu Uživatelské nastavení. 

Ovládání aktivace
Můžete upravit různé možnosti aktivování. Vybrané aktivování potvrďte stlačením ok, zadáním kódu uživatele nebo použitím otisku prstu.
Přestože jsou zadány časy automatického aktivování, je stále možnost aktivovat alarm platným kódem nebo, jestliže je povoleno, klávesou ok. 
Je možné definovat pouze čas deaktivace nebo aktivace. 
V tomto případě je funkce vykonaná v specifikovaném čase (pouze aktivace nebo jen deaktivace). Automatické ovládání není funkční, jestliže oba časy nejsou definované ( - - :- - ).
Poznámka: Když nastane čas automatického aktivování, systém je po 4 minutách pouze aktivován bez detekce.

• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Ovládání aktivace s klávesami up down a stiskněte ok.
• Stiskněte ok pro výběr Ručního aktivování.
- Vyberte s up down mezi možnostmi Aktivovat s OK nebo Kódem nebo Aktivovat pouze s kódem.
Aktivace s OK nebo Kódem znamená, že uživatel aktivuje systém jednoduše stlačením ok, zadáním kódu nebo použitím otisku prstu.
Aktivace pouze s kódem znamená, že uživatel aktivuje systém pouze zadáním kódu nebo použitím otisku prstu.
• Potvrďte výběr s ok.
• Stiskněte down pro výběr Automatického aktivování.
• Zapište alfanumerickými klávesami čas, kdy by měl být systém automaticky aktivován a stiskněte ok.
• Zapište alfanumerickými klávesami čas, kdy by měl být systém automaticky deaktivován a stiskněte ok.
Poznámka: V případě, že si nepřejete zadat čas, s klávesou back vymažete čas - - :- -
• Stiskněte ok pro potvrzení. Uživatelské menu bude znovu vybrané.

Vstupní čas
Vstupní čas je čas se zpožděním z důvodu aktivace postupu alarmu, např. čas pro příchod do prostor a deaktivaci alarmu kódem nebo otiskem prstu.
Původní nastavení je 40 sekund, ale může být změněno tímto způsobem:
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Vstupní čas s klávesami up down a stiskněte ok.
• Zadejte s alfanumerickými klávesami požadovaný vstupní čas mezi 0 a 60 sekundami a stiskněte ok.

Výstupní čas
Výstupní čas je čas se zpožděním z důvodu aktivace postupu alarmu, např. čas pro opuštění prostor po aktivaci systému kódem nebo otiskem prstu.
Původní nastavení je 40 sekund, ale může být změněno tímto způsobem:
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Výstupní čas s klávesami up down a stiskněte ok.
• Zadejte s alfanumerickými klávesami požadovaný výstupní čas mezi 0 a 240 sekundami a stiskněte ok.

Limit alarmu
Limit alarmu je doba, během které je alarm aktivní, jestliže je aktivován.
Původní nastavení je 3 minuty, ale může být změněno tímto způsobem:
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Limit alarmu s klávesami up down a stiskněte ok.
• Zadejte s alfanumerickými klávesami požadovaný limit alarmu mezi 3 a 30 minutami a stiskněte ok.

Překlenutí zóny
Překlenutí zóny je nezbytné při údržbě senzoru nebo oblasti, kde je senzor nainstalovaný.
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Překlenutí zóny s klávesami up down a stiskněte ok.
• Vyberte s up down různé zóny a s ok přepínejte mezi Aktivní a Pasivní.
• Když dokončíte, vyberte Uložit a Výstup a stiskněte ok.

Prohlížet událost
Uživatel může zhlédnout zaznamenané události buď místně (pomocí klávesnice) nebo přesunem zaznamenané události k externímu PC.
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Prohlížet událost s klávesami up down a stiskněte ok. 
- Systém vám nabídne poslední událost (přednastaveno), ale můžete rolovat v seznamu klávesami up a down.
- ok přepíná mezi událostí a přidruženým označením.
• Když dokončíte, stiskněte back k návratu do menu Uživatelské nastavení. 

Záznam události 
Záznamník událostí může být nastaven na automatické zasílání seznamu událostí k vzdálenému počítači přes telefon.
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Záznam události s klávesami up down a stiskněte ok. 
• Nyní definujte nastavení záznamníku události.
• Definujte (s ok klávesou) frekvenci posílání informací k modemu: Denně (každý den v 11:00 hodiny), Týdně (každé pondělí v 11:00 hodin) 
nebo měsíčně (každé první pondělí v měsíci v 11:00 hodin) nebo měsíčně (každé první pondělí v měsíci v 11:00 hodin).
• Stiskněte down a vyberte požadované telefonní číslo, na které mají být data poslaná.
Poznámka: Vybrané telefonní číslo musí být předtím nastaveno jako modem. (viz Telefonní čísla).
• Když dokončíte, stiskněte back k návratu do menu Uživatelské nastavení.

Hlavní kód
Hlavní kód dává přístup k uživatelským nastavením a tímto také do programování těchto nastavení.
Doporučuje se, aby hlavní kód znal pouze systémový manažer.
Důležité: Doporučujeme uložit kopii nového hlavního kódu na bezpečném místě. Jestliže se někdy stane, že hlavní kód nebude k dispozici, jediný způsob, jak získat přístup k uživatelským nastavením, je kompletní reset systému vykonaný technikem MasterGuardian společně s uživatelem systému.
Hlavní kód je nastaven z továrny #1234#. Pokaždé, když vystoupíte z menu Uživatelské nastavení a hlavní kód jste dosud nezměnili, na displeji se objeví vzkaz 'Změnit hlavní kód'.

Hlavní kód můžete změnit tímto způsobem:
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Hlavní kód s klávesami up down a stiskněte ok. 
• Zadejte s alfanumerickými klávesami požadovaný nový Hlavní kód, který se sestává z nejméně 2 čísel a maximálně 8 čísel a stiskněte ok.
• Jste požádáni potvrdit nový hlavní kód. Zadejte kód znovu a stiskněte ok. 

Verze software
V jistém případě může být nezbytné znát verzi software vašeho zabezpečovacího systému.
•  V menu Uživatelské nastavení, vyberte Verze software s klávesami up down a stiskněte ok. 
- Displej zobrazí verzi software centrální jednotky, klávesnice a biometrického senzoru.
• Jestliže chcete opustit tento mód, stiskněte back k návratu do menu Uživatelské nastavení.

Sériová čísla
Stejně jako u software verze, v jistém případě může být nezbytné znát sériová čísla zařízení vašeho zabezpečovacího systému. 
• V menu Uživatelské nastavení, vyberte Sériová čísla s klávesami up down a stiskněte ok. 
- Displej zobrazí sériová čísla centrální jednotky (CTU), klávesnice (KBU) a biometrického senzoru.
• Jestliže chcete opustit tento mód, stiskněte back k návratu do menu Uživatelské nastavení.


Denní použití MGS systému

Nyní přejdeme k snadnější části: denní použití vašeho MGS zabezpečovacího systému. 

Aktivování systému
• K aktivaci systému umístěte prst na senzor nebo zadejte váš 4 - číslicový kód.
– Jestliže je identifikace pozitivní, na displeji se zobrazí vaše jméno. 
– V případě záporné identifikace se na displeji objeví: zkuste znovu, dokud není identifikace pozitivní a nezobrazí se vaše jméno.
– Pak se objeví standardní scénář 'Aktivace'. Tento scénář aktivuje zóny, které máte zpřístupněny podle scénáře 'Aktivace' . 
Zóny, ke kterým nemáte přístup zůstanou nezměněny.
• Vyberte další scénář stlačením kláves up down během 5 sekund.
• Stiskněte ok pro potvrzení vybraného scénáře nebo jednoduše počkejte až uplyne 5 sekund.
- Na displeji se zobrazí čas pro opuštění střežené oblasti.
Jestliže je 'Aktivován' vybraný scénář, uslyšíte každé 3 sekundy zvukové pípnutí (každou sekundu během posledních 10 sekund) na všech klávesnicích, dokud neuplyne výstupní čas. Systém je pak aktivován.
• Systém lze také aktivovat pouze stlačením ok klávesy, pokud je toto povoleno v Ovládání aktivace (viz str. 31). V tomto případě, všechny zóny budou konfigurované podle scénáře 'Aktivace' .
Poznámka: Systém se zablokuje během 15 minut, jestliže jsou zadány 4 špatné kódy. Nicméně je možné odblokovat systém zadáním platného otisku prstu nebo hlavního kódu.

Deaktivace systému
Jakmile vstupujete do střežené oblasti, začne běžet časový limit pro vstup.
- Jestliže je systém totálně aktivován, uslyšíte pronikavé zvukové znamení dokud nevyprší časový limit pro vstup.
- Jestliže je systém částečně aktivován, zvukové znamení je podstatně ztlumené, aby se předešlo probuzení osob, které by již mohly spát.
• Umístěte váš prst na senzoru, nebo zadejte váš 4- číslicový uživatelský kód k deaktivaci systému.
- Jestliže je identifikace pozitivní, na displeji se zobrazí vaše jméno. 
- Pak se zobrazí zpráva 'Deaktivace' a zóny, ke kterým máte přístup, jsou okamžitě deaktivovány.
– Můžete ještě vybrat další scénář (např. vypnout bezpečnostní zónu) stlačením klávesy up down během 5 sekund.
• Stiskněte ok pro potvrzení vybraného scénáře nebo jednoduše počkejte až uplyne 5 sekund.
- Na displeji se zobrazí datum a čas.

Dálkové ovládání telefonem

Ovládání telefonem
• Zavolejte na telefonní číslo, na kterém je systém připojen (zpravidla telefonní číslo k vám domů či do zaměstnání).
• Po odpovědi systému, zadejte 4- číslicový osobní kód do telefonu, např 4567.
Jestliže je kód správný, systém oznámí svůj stav: "Systém je aktivován" nebo "Systém je deaktivován", následuje nahraná identifikační zpráva, 
např. "Toto je dům pana Nováka".
Od této chvíle, telefonní klávesy mají následující funkci:
1 poprvé, oznámí stav výstupu 1; Opětovným stisknutím přepíná stav výstupu 1.
2 poprvé, oznámí stav výstupu 2; Opětovným stisknutím přepíná stav výstupu 2.
3 jestliže není nainstalovaný žádný rozšiřující modul výstupu, nemá žádnou funkci. Pokud ano, pak stejnou jako u 1 a 2, ale pro výstup 3.
4 jestliže není nainstalovaný žádný rozšiřující modul výstupu, nemá žádnou funkci. Pokud ano, pak stejnou jako u 1 a 2, ale pro výstup 4.
5 jestliže není nainstalovaný žádný rozšiřující modul výstupu, nemá žádnou funkci. Pokud ano, pak stejnou jako u 1 a 2, ale pro výstup 5.
6 jestliže není nainstalovaný žádný rozšiřující modul výstupu, nemá žádnou funkci. Pokud ano, pak stejnou jako u 1 a 2, ale pro výstup 6.
7 žádná funkce.
8 žádná funkce.
9 žádná funkce.
0 deaktivace systému.
# aktivace alarmu.
* vykonává testování systému a podá výstražnou zprávu o odjištěné zóně nebo o stavu systému (aktivace nebo deaktivace) pokud není žádná zóna odjištěná.
Když systém vykoná hlasové volání, po vytočení čísla systém bude opakovaně přehrávat zprávu, která identifikuje příčinu alarmu. 
Jestliže není stlačena žádná klávesa nebo volání není zodpovězené, systém ukončí volání po 45 sekundách.

Seznam zpráv hlásících každou příčinu alarmu:
- pohybová, obvodová nebo bezpečnostní zóna odjištěná: "Alarm způsobený detekcí narušení"
- detektor ohně nebo kouře odjištěný: "Alarm způsobený ohněm nebo kouřem"
- lékařské tlačítko odjištěné: "Žádost lékařské pomoci"
- dozorová zóna odjištěná: "Alarm způsobený monitorováním"
- poplachová zóna nebo nátlakový kód: "Uživatel pod nátlakem"
- tajné varování, výstraha I nebo II zóna odjištěná: "Detekce v poplachové zóně"
- detekce sabotáže: "Sabotážní poplach"

Jestliže příčina alarmu vyžaduje lékařský zákrok, dozorová zóna, poplachová zóna nebo nátlakový kód je odjištěn, stlačení libovolné telefonní klávesy  ukončí alarm a prvotní zpráva je restartovaná. Žádná další funkce není možná.
Pro všechny další příčiny, pouze platný kód uživatele s přístupem k odjištěné zóně ukončí alarm. Nicméně je možné a vhodné vykonat několik vzdálených diagnóz systému před ukončením alarmu. Po zadání platného kódu uživatele, telefonní klávesnice má stejné funkce jak je popsáno na předchozí straně.


Technická data

Centrální jednotka
Počet zón: 16 rozšířitelný až na 32
Sabotáž: obvod musí být vypínací kontakt.
Napájení detektorů: nespínaný +12V DC ±10%, 1.7A max.
Spínané detekční napájení: spínaný +12V ±10%, 300mA max.
Výstup sirény: pozitivní i negativní spouštěč
Napájení ext. sirény: nespínaný +12V DC ±10%  celkový sum1.2A max.
Napájení int. sirény: spínaný +12V DC ±10%
Napájení výstupního relé: spínaný +12V DC ±10%
Ovládání klávesnice: Data a GND
Napájení klávesnice: nespínaný +12V DC ±10%, 1.7A max.
Záložní baterie: 12V DC / olovnatá- kyselina typ
Vstupní rozsah hlavního vedení:  176 až 264V~, 50/60 Hz
Ovládání PC: RS232 konektor 
Telefonní interface: Analogová telefonní linka
Modem: V22 dvakrát
Komunikační mody: Kontaktní ID, hlasový a modemový
Dálkové ovládání: DTMF
Ochrana: resetovat pojistky a vyměnit bateriové spojení

Klávesnice (verze KF)
Napájení: 
12V DC, 650mA vrchol + zem
100mA typ. se světly vypnutými
175mA typ. se světly zapnutými 

Klávesnice (verze K)
Napájení: 
12V DC, 320mA vrchol + zem
30mA typ. se světly vypnutými
100mA typ. se světly zapnutými 

Absolutní maximální výkony
Celkový součet proudů ve všech 12V napájeních by neměl přesahovat 3.3A



