Meridian Nitewatch

Vezetéknélküli rendszer éjjeli élesítésre és hatástalanításra
Jellemzők
Kétféle éjjeli élesítési opció közül választhat:
1. Azonnali élesítés késleltetés nélkül.
2. Élesítés kezdési és leállítási idejének megadásával.
Egy gombnyomásra élesít és hatástalanít.
Pánikjelző funkció.

Telepítés
A készülék ugyanazokra a bemenetekre csatlakozik (+V, B, A, GND), mint a hagyományos riasztópaneleknél.
Minden egyes partícióra külön Nitewatch rendszer tanítható.
A Nitewatch rendszer feltanításához a 27-30 közötti kódok használhatók. A 27-es kód feltanításához:
- Lépjen a "Users" fülre és válassza a "27-es kódot" a kijelölt mezőben.
- Üsse be a felhasználói kódot. Ez a kód 4 karakterből áll, ami betűket és számokat is tartalmazhat, pl.: Nw01
- Jelölje be az "Arm", "Disarm", "Nitewatch" és "Nitewatch Learn" opciókat. Választhatja a "Nitewatch
Disarm after Alarm" funkciót is, ha szükséges. A beállítások mentéséhez kattintson a "Save" gombra.
- Válassza ki azt a partíciót és helyet, ahová a Nitewatch programot hozzárendelni szeretné (partíciónként max.
4 db Nitewatch eszköz). A NiteWatch egységen található 4 DIP kapcsoló jelöli a 4 partíciót. Kapcsolja be azt a
DIP kapcsolót, amelyik partícióra szeretné hozzárendelni a Nitewatch eszközt. Alapértelmezett módban a
Nitewatch eszköz az 1-es partíción működik.
- Tartsa nyomva az "Arm" gombot amíg nem sípol (kb. 5 másodpercig). A gomb felengedése után 2 rövid
sípolás jelzi a sikeres feltanítást vagy 1 hosszú sípolás jelzi a sikertelen feltanítást. A sikeres feltanítás után
frissítse a "Users" fül képernyőt és ellenőrizze, hogy a "NiteWatch Learn" opcióhoz tartozó 27-es kód ne
legyen bejelölve.
- A NiteWatch sikeres feltanítása után nyomja meg az "Arm" gombot a Meridian riasztóközpont élesítéséhez
(vagy hastástalanításához, ha a funkció engedélyezve van). Az "Emergency" gomb megnyomásakor a riasztó
aktiválódik és/vagy pániküzenetet küld a megfigyelő állomásra.
Ha a NiteWatch korábban egy másik Meridian vagy Powerbrick panelhez lett hozzárendelve, akkor először
resetelni kell a feltanítása előtt. A NiteWatch reseteléséhez:
- Tartsa nyomva az "Arm" és a "Left Emergency" gombot 5 másodpercig, amíg egy sípoló hangot nem hall.
- A gombok felengedése után 2 sípolás jelzi a sikeres resetet. Sikertelen reset esetén indítsa újra a készüléket,
majd próbálja újra.

Működési leírás
Ha az “Unsafe” LED világít, akkor egy vagy több éjjeli zóna riasztási jelet küldött a központba.
Az éjjeli riasztás élesítéséhez nyomja meg az “ARM” gombot, majd a készülék egy hangjelzést ad. Ekkor minden
LED fényjelző bekapcsol és az előre beállított késleltetési időszak alatt az éjjeli zónák hatástalanok. A késleltetési
időszak végén a rendszer élesedik, majd a készülék egy második hangjelzést ad. Ekkor minden LED fényjelző
bekapcsol 20 másodpercre, ezután félhomályosan világítanak.
A pánikriasztáshoz nyomja meg az “EMERGENCY” gombot két ujjal is, így biztosítva, hogy mindkét oldala
egyenletesen legyen lenyomva. A rendszer teljes riasztás módba lép és csak egy érvényes felhasználói kód
beütésével lehet hatástalanítani vagy, ha a "Nitewatch Disarm after Alarm" funkció be van állítva.

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

