HOW TO DISARM
To Disarm when entering:
1. Enter your [ACCESS CODE].
2. Select the area(s) if necessary.

To Disarm from within the perimeter:
1. Enter your [ACCESS CODE], and then
press the [DISARM] button.
2. Select the area(s) if necessary.

AC LED

PANIC BUTTONS
To send a silent or audible alarm to your Security Company, press and hold one of
the button combinations listed in the table below for 2 seconds.
Panic Alarm Type

Button Combinations

Emergency Panic
Auxiliary Panic

Press and hold the [1] and [3] buttons
Press and hold the [4] and [6] buttons

Fire Panic

Press and hold the [7] and [9] buttons

HOW TO BYPASS ZONES
When a zone is bypassed, it remains
unarmed once the corresponding area
is armed.
1. Enter your [ACCESS CODE].
2. Press the [BYP] button.
3. Use the [!] and ["] buttons to
scroll through the zones, and then
press [BYP] once the desired zone
appears on the screen. If necessary,
repeat to bypass more zones.

Használati Útmutató
Az LCD képernyõ
részletes üzenetekkel
tájékoztat.

világít = AC táp
nem = Táp hiba

ÁLLAPOT LED

A nyilakkal lapozhat
a menüben vagy a
lehetõségekben.

Ha zöld:
világít= Zónák zárva
nem = Zónák nyitva
villog = Kilépés késleltetés

ALARM MEMORY DISPLAY
To view the alarms that occurred during
the last armed period:
1. Press the [MEM] button.
All the zones that were breached
during the last armed period will
scroll on the screen.
2. Press [CLEAR] to exit.

Ha piros:
világít = Területek élesek
nem= Területek hatlanítva
villog = Riasztás

Nyomja meg a megfelelõ
egy-érintõs gombot 2
mp-ig, és a mûvelet
elvégzéséhez nincs
szükség belépõ kódra.
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[CLEAR] = Törli a jelenlegi adat bevitelt vagy visszatér az elõzõ lépéshez.
[ENTER] = Menti a jelenlegi adatot és kilép az aktuális menübõl.

ÉLESÍTÉS
1. Adja meg a [ belépõ kód ]-ot, majd...
Hagyományos élesítéshez: Nyomja meg az [ARM] gombot.
(Élesíti a teljes területet, ha minden zóna zárva)

4. Press [ENTER] to save and exit.

Kényszer élesítéshez:
Nyomja meg a [FORCE] gombot.
(Arms entire area without waiting for all zones to close)

*Some features mentioned in this Quick Start need to be activated by your Installer.
*We recommend that you test your security system on a weekly basis.

Stay élesítéshez:
Nyomja meg a [STAY] gombot.
(Csak a terület szélét élesíti, így a védett területen belül lehet maradni)
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Azonnali élesítéshez: Nyomja meg az [5] gombot.
(Stay élesíti a területet, de azonnal riaszt, ha zóna nyílik, beleértve a belépés
késleltetés zónákat is)
2. Ha több területhez van hozzáférése, válassza ki a kívántat, vagy nyomja meg a
[0] gombot minden területnél.

HATÁSTALANÍTÁS
Hatástalanítás belépéskor:
1. Adja meg [ belépõ kód]-ját.
2. Válasszon terület(ek)et, ha szükséges.

Hatástalanítás belülrõl:
1. Adja meg [belépõ kód]-já t, majd
nyomja meg a [DISARM] gombot.
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2. Válasszon terület(ek)et, ha szükséges.

PÁNIK GOMBOK
Né m a v a g y h a n g o s r i a s z t á s k ü l d é s é h e z a T á v f e l ü g y e l e t n e k, tartsa
nyomva a megfelelõt az alábbi gombkombinációkból, 2 másodpercig.
Pánik riasztás típus

Tartsa nyomva az [1]és a [3] gombot
Tartsa nyomva a
he [4]és a [6]gombot

Tûz Pánik

Tartsa nyomva ahe [7] és a [9] gombot

ZÓNÁK KIIKTATÁSA
Ha egy zóna ki van iktatva, élesítetlen
marad, amíg a hozzátartozó terület
élesített.
1. Adja meg a [ Belépõ kód]-ot.
2. Nyomja meg a [BYP] gombot.
3. A [!] és ["] gombokkal lapozhat
a zónák között, majd nyomja meg
a [BYP] ha a kívánt zóna megjelenik.
Ha szükséges, ismételje meg a
kiiktatást több zónára.

The LCD screen will
guide you with detailed
messages.

= AC power
= Power failure

STATUS LIGHT

Gombkombinációk

Vészhelyzet Pánik
Aux Pánik

AC LIGHT
ON
OFF

Use the arrow buttons to
scroll the menu or
choices.

When Green:
ON
= Zones closed
OFF
= Zone(s) open
FLASH = Exit Delay

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELZÉS

A legutóbbi élesítés alatt elõforduló riasztások megtekintéséhez:
1. Nyomja meg a [MEM] gombot.
A legutóbbi élesítés alatt megsértett
zónák megjelennek, és görgethetõk
a képernyõn.
2. Nyomja meg a [clear]-t kilépéshez

When Red:
= Area(s) armed
ON
OFF
= Area(s) disarmed
FLASH = Alarm

Press the corresponding
one-touch button for 2
seconds to perform an
action without entering
your Access Code.
DGP2-641/DGP2-641AC

[CLEAR] = Erases current data entry or reverts to the preceding step.
[ENTER] = Saves current data and exits current menu.

HOW TO ARM
1. Enter your [ACCESS

CODE],

and then...

To Regular Arm: Press the [ARM] button.
(Arms entire area when all zones are closed)

4. Nyomja meg az [ENTER] gombot.

To Force Arm:
Press the [FORCE] button.
(Arms entire area without waiting for all zones to close)

*Néhány itt felsorolt jellemzõt a telepítõnek kell aktiválnia.
*Javasolt a biztonsági rendszer heti tesztelése.

To Stay Arm:
Press the [STAY] button.
(Arms area’s perimeter only, which allows you to remain in the protected area)
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To Instant Arm: Press the [5] button.
(Stay arms area, but an alarm will occur instantly if zones open, including entry
delay zones)
2. If you have access to more than one area, select the desired area, or press the
[0] button for all areas.

