BENTEL KYO 100, KYO 300
RÖVIDÍTETT
felhasználói leírás

A KYO 100, KYO 300 központ általános tulajdonságai:
- Riasztórendszerként fogadja és figyeli az érzékelők jelzéseit és beállításaiknak
megfelelően jelzéseket ad.
- A Proximity elven működő olvasó és kártya vagy kulcs segítségével, beállítástól
függően kezeli a riasztót vagy vezérli a hozzájuk rendelt elektromos eszközöket.
- Minden (előre definiálható) eseményt naplóz az eseménytárban, utólagos kiértékelésre
adva lehetőséget, ez a kezelőegységeken is hozzáférhető, kiolvasható.

A riasztó kezelése:
A kezelőegység jelzéseiről:
A kezelőegység LCD kijelzője bal oldalán lévő 4 LED mutatja a rendszer állapotokat. A
legfelső, a „szem” ikonos, bármelyik terület bekapcsolt állapotát jelzi. Alatta, a „csengő”
ikon, riasztáskor gyorsan villog, míg lassan villog, ha tárolt riasztást (riasztási memória)
jelez. Alatta, a háromszögben lévő felkiáltójel pedig a rendszer valamilyen hibáját jelzi,
ami az ENTER gomb megnyomása után, a kijelzőről leolvasható. A negyedik, a „beszélő
fej” ikon jelzése mutatja, ha a rendszeren tárolt és még meg nem hallgatott Hangüzenet
van (a jelzés a rendszer kialakításától függ).
Az LCD kijelző tájékoztatást ad a rendszer állapotairól. Nyugalmi állapotban a kijelző a
dátumot, pontos időt jeleníti meg a felső sorban, az alsó sorban pedig a hozzárendelt
területek aktuális állapotát mutatja. Ha a telepítő engedélyezte és valamelyik érzékelő
éppen jelez, akkor a felső sorból leolvasható annak elnevezése is.
Bekapcsolás:

KÓD + ON

Ennek hatására elindul a kijárati késleltetés, a kezelőegység is csipogni kezd, és az öszszes terület bekapcsol, ami a kódhoz és a kezelőhöz engedélyezve van. Ez idő alatt el
kell hagynia a védett területet, területeket. A rendszert csak akkor szabad bekapcsolja,
ha megbizonyosodott, hogy senki nem tartózkodik a védendő területen!
Kikapcsolás:

KÓD + OFF

A belépést követően, a kezelőegység gyors csipogása jelzi a bekapcsolt állapotot. A belépési késleltetés lehetőséget ad a terület, területek kikapcsolására.

Riasztás leállítása kikapcsolt állapotban: KÓD + ENTER + ENTER
vagy még bekapcsolt állapotban:
KÓD + OFF
Ha túllépi a belépési késleltetést, megindul a riasztás (pl.: megszólal a sziréna).
Ilyenkor írja be a kódot a kezelőegységen, azután nyomja meg az ENTER gombot (nagy
gomb, balra mutató nyíllal). Ezzel belépett a felhasználói menübe, ahol az első menüpont a riasztási memória törlése (a megjelenő szöveg: Riaszt.mem.törl.).
Az ENTER-t megnyomva a riasztás leállítható.
Speciális bekapcsolás:

KÓD + A
KÓD + B
KÓD + C
KÓD + D

Ezek a terület-csoport bekapcsolások, használatuk akkor lehetséges, ha a terület csoportok állapotait a telepítő előre definiálta. Ennek hatására elindul a kijárati késleltetés és
a kezelőegység is csipogni kezd. Ez idő alatt el kell hagynia a védett területet, területeket. A rendszert csak akkor szabad bekapcsolja, ha megbizonyosodott, hogy senki nem
tartózkodik a védendő területen!

Kódok megváltoztatása:
KÓD + ENTER + ↑↓ Kódváltoztatás + ENTER + ↑↓ Kód kiválasztása +
ENTER + ON=AKTIV, OFF= INAKTIV + ENTER + Új kód + ENTER +
Új kód megerősítése + ENTER + ESC + ESC
Egy kódot megváltoztatni csak Mesterkód jogosultságú kód ismeretében lehetséges.
Minden kódnak 3 Mestere lehet. Ezek különböző (a megváltoztatandótól eltérő) kódok is
lehetnek, de lehet a megváltoztatni kívánt kód saját maga is az egyik mester, a rendszer
beállításától függően. Ezt a programozás során, a telepítő állítja be. Olyan is előfordulhat, hogy mind a 3 Mester azonos a megváltoztatandó kóddal. Ekkor, ha elfelejtik a kódot, csak a rendszer teljes alaphelyzetbe állításával lehet azt feloldani!

