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Parancs Funkció

[CMD] 0 Kiiktatás

[CMD] 0 0 Kiiktatás megszüntetése

[CMD] 1 Teljes élesítés késleltetve

[CMD] 1 1 Teljes élesítés azonnal

[CMD] 2 Kerületi élesítés azonnal

[CMD] 3 Kerületi élesítés késleltetve

[CMD] 4 Hangriasztás némítása

[CMD] 4 0 Riasztások megtekintése

[CMD] 4 1 Tesztjelentés

[CMD] 4 2 Állapotjelentés

[CMD] 4 3 RPS válasz

[CMD] 4 4 Behatolási sétateszt

[CMD] 4 5 Dátum és idő

[CMD] 4 6 Ajtóvezérlés menüje

[CMD] 4 7 Érzékelők alaphelyzetbe 
állítása

Parancs Funkció

[CMD] 4 9 Képernyőváltás

[CMD] 5 0 Ugrás területre

[CMD] 5 1 Meghosszabbított zárás

[CMD] 5 SKED menü

[CMD] 5 3 Felhasználó törlése

[CMD] 5 4 Kimenetmódosítás menüje

[CMD] 5 5 Személyes kód módosítása

[CMD] 5 6 Felhasználó hozzáadása

[CMD] 5 7 Alapértelmezett szöveg

[CMD] 5 8 Tűzvédelmi sétateszt

[CMD] 5 9 Változat megjelenítése

[CMD] 6 Figyelés mód

[CMD] 7* Speciális riasztás __________

[CMD] 8 Főmenü megnyitása

[CMD] 9* Speciális riasztás _________

GAS

A1 Lobby
Ready to turn on

Navigációs gombok
A gombok megnyomása bekapcsolja a háttérvilágítást, és 

a gombnyomás hangja (rövid hangjelzés) hallható. 

VISSZA és TOVÁBB
A [VISSZA] és [TOVÁBB] gombbal lehet lépkedni a riasztási zónákon, listákon és szövegeken.

ESC
Az [ESC] (Kilépés) gomb használható a menükből és funkciókból 

való kilépésre, valamint betűk és számok törlésére.

ENTER
Az Enter gombot használja személyes kód bevitele után, menüpont 

kiválasztásakor, vagy ha egy kérdésre Igen a válasz.

CMD
A [CMD] gomb és egy vagy két számgomb együttesen használható, 

adott funkciókhoz. 

Behatolásjelző funkciógombok
Ezek a gombokkal lehet bekapcsolni a háttérvilágítást. 
A gombnyomás hangja (rövid hangjelzés) hallható. 

ÖSSZES
Nyomja meg a gombot a behatolásjelző rendszer 
teljes bekapcsolásához.

KIIKTATÁS
Nyomja meg a gombot a Zónák áthidalása menü 
megnyitásához.

RÉSZ
Nyomja meg a gombot a behatolásjelző rendszer 
részleges bekapcsolásához.

MENÜ
Nyomja meg a gombot a kezelőegység főmenüjének 
megnyitásához. 

Állapotjelzők
Az állapotjelzők azt mutatják, hogyan működik a rendszer. 

Élesítésre kész
A rendszer bekapcsolásra (élesítésre) kész. (A 24 órás zónák, 
pl. a tűzvédelmi zónák, folyamatos megfigyelés alatt vannak.) 

Bekapcsolva (élesítve)
A rendszer be van kapcsolva (élesítve van). 

Gáz
Gázriasztás áll fenn.

Tápellátás
A rendszer AC hálózati áramellátást kap.

Programozható funkcióbillentyűk
Tartsa nyomva ezeket a gombokat a felhasználói 

funkciók aktiválásához (a biztonsági cég konfigurálja), 
és kapcsolja be a háttérvilágítást. A kezelőegységből 

a gombnyomás hangja hallható (rövid hangjelzés).

SÚGÓ
A [HELP] gombbal kaphat segítséget a 

kezelőegység választott nyelvén. 

Hiba
Hibaállapot áll fenn. 

*A biztonsági cég beállításának megfelelően. 
MEGJEGYZÉS! A Beléptetés menü és a kártyabeállítási opció csak más, kompatibilis biztonsági rendszerekben érhető el.

A funkciókat a [CMD] gomb 
és egy vagy két számgomb 

együttes használatával lehet 
elindítani.

Nyomja meg a [CMD] 
gombot, majd írja be 

a parancsot. 

Nyomja meg a [CMD] 
gombot. Majd a [VISSZA] 

és [TOVÁBB] gombbal 
lehet navigálni a parancsok 
listájában. Az aktiváláshoz 
nyomja meg az [ENTER] 

gombot.

Menüfa
A [CMD] [8] megjeleníti a menüfát. Minden választási lehetőséghez tartozik egy szám. Érintse meg a kívánt menüt, vagy a [VISSZA] és 
[TOVÁBB] gombokkal megtekintheti a választási lehetőségeket, majd az [ENTER] megnyomásával kiválaszthatja a kívánt menüpontot.

Parancsok

Alfanumerikus kijelző

vagy
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A Teljes élesítés késleltetve beállításához adja meg a személyes kódját, 
majd érintse meg az [ENTER] gombot. 

A menük alkalmazása. Először nyomja meg a [MENÜ] gombot vagy 
a [CMD][8] gombokat.
Teljes élesítés: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [1] Teljes élesítés >  
[1] Teljes élesítés késleltetve.
Teljes élesítés azonnal: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [1] Teljes élesítés > 
[2] Teljes élesítés azonnal.
Kerületi élesítés: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [2] Kerületi élesítés >  
[1] Kerületi élesítés késleltetve
Kerületi élesítés azonnal: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [2] Kerületi 
élesítés > [2] Kerületi élesítés azonnal

vagy

vagy

Használja az rendelkezésre álló parancsok valamelyikét:
Teljes élesítés késleltetve: [CMD][1]
Teljes élesítés azonnal: [CMD][1][1]
Kerületi élesítés azonnal: [CMD][2]
Kerületi élesítés késleltetve: [CMD][3]

Írja be személyes kódját.
vagy

A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.
Kikapcsolás: Tovább: [1] Be/Kikapcsolás > [3] Kikapcsolás > [1] 
Kikapcsolás.
Kikapcsolás, választás: Tovább: [1] Be/Ki > [3] Ki > [2] Ki, választás. 
Majd használja a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokat a kikapcsolni kívánt 
terület kiválasztásához. 

A főmenüt a [CMD] [8] parancs nyitja meg.
Tovább: [4] Felhasználók > [1] Személyes kód módosítása gombokat, 
majd kövesse a megjelenő utasításokat. 

vagy

Használja a [CMD][5][5] parancsot, majd az utasításokat.
vagy

Használja a [CMD][8] parancsot.
Tovább: [4] Felhasználók> [2] Felhasználó hozzáadása.

Nyomja meg az [TELJES] vagy a [KERÜLETI] gombot.

vagy

Copyright
A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi 
tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

Védjegyek
A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév 
bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.

8 | A kezelőegység tisztítása
Használjon puha ruhát vagy nem dörzsölő tisztítószert. A tisztítószert 
a ruhára permetezze, ne a kezelőegységre.

1. Használja a [CMD] [8] parancsot.
2. Lépjen a [6] Gyorsbillentyűk opcióra.
3. A [TOVÁBB] és az [ENTER] gombbal válassza ki a parancsikont. 

Amikor a biztonsági rendszer riaszt, a riasztások száma megjelenik 
a kijelzőn.
A riasztás leállításához meg kell adnia a személyes kódját. Ha a rendszer 
élesített állapotban van, a riasztás leállítása egyúttal a rendszert is 
leállítja.
A rendszer a Riasztás elnémítva üzenetet jeleníti meg, majd a riasztási 
zónák számát és nevét, az előfordulásuk sorrendjében.

6 | Riasztások

7 | Gyorsbillentyűk

2 | Rendszer bekapcsolása (élesítése)

4 | Személyes kód módosítása

5 | Felhasználók konfigurálása

5.2 | Felhasználók szerkesztése

5.3 | Felhasználók törlése

Kiválaszthatja a beállítani kívánt területeket. Nyissa meg a Teljes élesítés 
vagy a Kerületi élesítés menüt, a [3] megérintésével nyissa meg a 
Választás menüt, majd a [TOVÁBB] és az [ENTER] gombokkal válassza a 
Be azonnal vagy a Be késleltetéssel lehetőséget és a bekapcsolni kívánt 
területet.           

5.1 | Felhasználók hozzáadása
Használja a [CMD][5][6] parancsot, majd az utasításokat. 

Módosíthatja más felhasználók személyes kódját, és hozzáadhat, 
eltávolíthat és cserélhet távadót és kártyát.

Használja a [CMD] [8] parancsot.
Tovább: [4] Felhasználók > [3] Felhasználó szerkesztése.

vagy
Használja a [CMD][8] parancsot. 
Tovább: [4] Felhasználók > [4] Felhasználó törlése.

Használja a [CMD][5][3] parancsot

hu   Rövid felhasználói útmutató

Kétsoros, alfanumerikus 
kezelőegység
B920/B921C


