TM50 Vartotojo gidas
Digiplex EVO sistemai

Pagrindinis langas
Vidaus / lauko temperatūra

Data / laikas

Įj./Išj. apsaugą

Panika

Zonos

Meniu

OneScreen Monitoring

SpotOn Locator
Nuotraukų peržiūra

Apsaugos įjungimas / išjungimas
Norėdami įjungti arba išjungti
apsaugos sistemą:
1. Paspauskite mygtuką
Įj./Išj. apsaugą.
2. Pasirinkite saugojimo režimą.
3. Įveskite vartotojo kodą (4 arba 6 skaičiai).

Info

Meniu

Paspaudus Meniu mygtuką ekrane
rodomi šie punktai:
* Saugos funkcijos
* Vartotojų kodai
* Įrenginių valdymas
* Papildomos funkcijos
* Sistemos nustatymai
* Pritaikymas
* Išplėstiniai nustatymai

Vartotojų programavimas
Norėdami programuoti vartotojus:
1. Paspauskite Meniu mygtuką.
2. Pasirinkite punktą "Vartotojų kodai".
3. Įveskite pagrindinio vartotojo slaptažodį.

Naujo vartotojo programavimas
Norėdami pridėti naują vartotoją:
1. Paspauskite mygtuką "Pridėti".
2. Įveskite vartotojo vardą arba
paspauskite "Praleisti".
3. Įveskite vartotojo kodą ir
paspauskite "Pirmym".
4. Patvirtinkite įvestą vartotojo kodą.
5. Jei reikia pridėti nuotolinio valdymo
pultelį, paspauskite jo klavišą arba
paspauskite mygtuką "Praleisti".
6. Įveskite įeigos kortelės numerį arba
paspauskite mygtuką "Praleisti".
7. Pasirinkite vartotojo nustatymus
arba paspauskite "Baigti".
8. Vartotojas įvestas.

Nustatymų langas

Sistemos nustatymų lange
galima atlikti šiuos nustatymus:
* Laikas ir data
* Ekrano nustatymai
* Ekrano valymas
* Garsas / užtildymas
* Leidimai

OneScreen Monitoring™
Norėdami įjungti OneScreen Monitoring*
režimą:
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Ekrane matysite atviras / uždaras
zonas (atvirų durų simbolis rodo
atvirą zoną).
3. Norėdami patikrinti zonas, paspauskite
mygtuką "Tikrinti".
4. Daugiau nustatymų rasite paspaudę
dešinėje viršuje esantį nustatymų
mygtuką.
* OneScreen Monitoring režimas yra
pasirenkama funkcija. Dėl platesnės
informacijos susisiekite su instaliuotoju.

SpotOn Alarm Locator™

Norėdami įjungti SpotOn Locator*
režimą:
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Sekdami ekrane rodoma instrukcija
galite įkelti nuotraukas, paveikslus
ar jūsų patalpų planų schemas.
3. Sekdami ekrane rodoma instrukcija
galite pridėti, perkelti ar ištrinti
zonas iš jūsų patalpų planų.
* SpotOn Locator režimas yra
pasirenkama funkcija. Dėl platesnės
informacijos susisiekite su instaliuotoju.

Nuotraukų peržiūra

Norėdami įjungti nuotraukų peržiūrą:
1. Paspauskite
mygtuką.
2. Norėdami pakeisti peržiūros nustatymus,
paspauskite ekrano apačioje dešinėje
nustatymų mygtuką.

MicroSD kortelė

TM50 klaviatūroje įmontuotas microSD
kortelės lizdas turi apsauginį dangtelį.
Jei kortelė yra dažnai naudojama,
rekomenduojame apsauginį dangtelį nuimti.
Jei apsauginis dangtelis uždėtas ir reikia
išimti microSD kortelę, klaviatūra turi būti
nuimta nuo sienos.
Norėdami išimti microSD kortelę
(kai nėra apsauginio dangtelio):
1. Paspauskite kortalę žemyn.
2. Atsargiau išimkite kortelę.

MicroSD kortelė

Norėdami išimti microSD kortelę,
kai yra uždėtas apsauginis dangtelis:
1. Naudodami atsuktuvą, paspauskite
apačioje esančius fiksatorius ir
nuimkite priekinę klaviatūros dalį.
Pamatysite, kad apsauginis dangtelis
yra dalis klaviatūros galinės dalies.
2. Išimkite microSD kortelę.

Užrašai
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