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Kezelési útmutató





Külső/belső hőmérséklet

Rendszer Státusz

Zónák
 

Pánikgomb

 
 
Információ

Menü
 

OneScreen monitoring
Vetítés

SpotOn Felderítő

Dátum/időFő Képernyő



Rendszer ki- és bekapcsolása

1. állítsa be a riasztá módját
a megfelelő opció kiválasztásával
a főképenyőn

2. Adja meg a kódot! (4-6 karakter)
 

Rendszer ki/be kapcsolása
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Arming/Disarming your System

A menü eléréshez válassza a menü
opciót, majd kövesse az eszköz
utasításait. A menüből elérhető:
 Kerülő zónák (Byepass Zones)

 
PGM

Ébresztő óra (Alarm Clock)
 Zónák összehangolása (Zone Chiming)

Tiszta képernyő (Clean Screen)

Kiegészítő szolgáltatások (Add-on)
 
Beállítások (Settings)
 

Rendszer telepítése (System Setup)

Menü



Elérés:

1. Kattintson a Menu-re

2. Ezt követően a System Setup-ra.

3. Írja be a Master Code-ot.

4. A  Master Programming
menün belül kattintson a
Users opcióra.

Belépés a felhasználói programozásba



Entering User Programming

Hogyan adjunk hozzá új felhasználót:

1. Kattintson az "Add" gombra.

2. Írja be az új jelszót, majd kattintson a
"Save" gombra.

3. Erősítse meg jelszavát az ismételt
beírással, majd kattinson a "Save"-re.

4. A távoli opció bekapcsolásához nyomjon
a "remote" gombra vagy a kihagyásához
a "Skip" lehetőségre.
 

5. A felhasználó aktiválva lett

Új felhasználó beállítása
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•	
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A kijelző beállítások eléréséhez kattinson
a "Menu"-re, majd válassza ki a "Settings"
lehetőséget!

Kijezlő beállítások (Display Settings)

Hang (Sound)

Vetítés (Slide show)

Főoldal (Home Page)

Nyelv (Language)

Szoftver frissítése(Update Firmware)

Érzékelők beállítása (Calibrate Sensor)

Készülék információ (Product Info)

Kijelző beállítása

A következő beállításokat érheti el:



OneScreen Monitoring™Settings Screen

1.  Press the 

*OneScreen Monitoring egy opcionális szolgáltatás
Kérjük érdeklődjön az Ön szerelőjénél.

OneScreen Monitoring* elérése:

gombra.

2.Ellenőrizze a nyitott és zárt zónákat.

3. Kattintson a Test gombra az összes
zóna teszteléséhez.

4. Kattintson a beállításokra (jobb-felső
sarok) a további beállítások eléréséhez.

1. Kattintson a

A nyitott ajtó ikon az jelenti, hogy a zóna nyitott.



SpotOn Locator™

1.  Press the 

*SpotOn Locator egy opcionális szolgáltatás
Kérjük érdeklődjön az Ön szerelőjénél

SpotOn Locator* elérése
: gombra1. Kattintson a

2. Kövesse az eszköz utasításait a képek
feltöltéséhez és a személyreszabott térkép
elkészítéséhez

3. Kövesse az eszköz utasításait a képek
törléséhez, szerkesztéséhez.



1.  Press the 

Vetítés elérése:
 gombra az

alapértelmezett vetítés eléréséhez

2. Kattintson a fogaskerékre
(jobb-alsó sarok) a további
beállítások eléréséhez.

Vetítés

1. Kattintson a



0A TM50 integrált SD kártya tartóval rendelkezik,
továbbá egy feőlappal a kártya védelmének érdekében

Hogyan távolítsuk el a microSD kártyát a fedőlap nélkül:
1. Nyomja le a microSD kártyát!

2. Óvatosan húzza ki a helyéről, szükség esetén cserélje ki,
egy másikra

microSD Kártya

Ha előreláthatólag gyakran fogja használni a microSD kártyát,
akkor a legjobb, ha előre eltávolítja a fedőlapot. Ennek oka az,
hogy a billentyűzet telepítése után a microSD kártya
eltávolításához le kell szerelni a TM50 készülék teljes előlapját.



Hogyan távolítsuk el az SD kártyát
a fedőlap leszerelésével:

microSD Kártya

1. Csavarhúzó segítsével szerelje le a hátlapot.
Eltvávolítás után megfigyelhető, hogy a
microSD védelméért felelős fedőlap a készülék
hátlapjának a része.

2. Távolítása el a kártyát az esköz hátuljából,
szükség esetén cserélje ki.



Jegyzetek



Warranty: For complete warranty information on this product, please refer to the Limited Warranty Statement found on the Web site www.paradox.com/
terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions. One or more of the following US patents may apply: 
7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international 
patents may also apply. © 2013 Paradox Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. www.paradox.com



Hogyan változtassuk meg a Master Code-t:
 (erőssen ajánlott az első használat előtt)

1. Az aktiváláshoz érintse meg az eszköz képernyőjét
2. Válassza ki a "Menu"-t
3.Kattintson a "System Setup"-ra
4. Válassza a "Users" lehetőséget
5. Írja be az alapértelmezett jelszót: 1,2,3,4
6.Válassza a User 2-t
7. Írja be az új kódot, majd kattintson a Save-re
8.Írja be az új kódot ismét
9. Save
10. Sikeresen megváltozatta a Master kódotType your text

Hogyan adjunk hozzá új felhasználót:
1. Érintse meg a kijelzőt az aktiváláshoz
2. Válassza ki a "Menu"-t
3.Kattintson a "System Setup"-ra
4. Válassza a "Users" lehetőséget
5. Írja be a Master kódot
6. Nyomjon  + jelre a kívánt felhasználó
mellett (pl.: User 3)
7. Írja be az új kódot, majd kattintson a Save-re
8. Ismételten írja be a kódot
9. Save
10. Sikeresen létrehozott egy új felhasználót
 




