642 LCD Kezelõ Telepítõi Útmutató
A 642 LCD kezelõ tartalmaz egy 32 karakteres LCD képernyõt, kezelõ zónát és támogatja a Paradox
Memóriakulcsot. Az LCD kezelõ minden jellemzõje és opciója hozzáférhetõ a kezelõ programozási
módjában.

Belépés kezelõ programozási módba
1. lépés: Tartsa nyomva az [Enter] gombot.
2. lépés: Gépelje be a [Kezelõ kód]-ot. Alap: 0000
3. lépés: Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó gombot vagy használja a [ ] [ ] gombokat, majd
nyomjon [Enter]-t.
[1]]= Címkék
[4]]= Olvasó gomb
[7]]= Nap beállítás
[2]]= Opciók
[5]]= Író gomb
[8]]= Nyelv beállítás
[3]]= Kezelõ Kód
[6]]= Idõ beállítás
[9]]= Kezelõ zár
[1]] Címkék
Ezzel az opcióval programozhatja a kezelõ LCD kijelzõjén megjelenõ üzeneteket. Miután belépett
Kezelõ Programozási Módba, válassza opció [1]]-et. Gépelje be a változtatni kívánt üzenethez tartozó
három jegyet.
[101]] - [124]] = Zóna 1 - 24
[125]]
= Partíció A
[126]]
= Partíció B
[127]]
= Partíció A és B
[201]] - [208]] = Megjegyzések
Az aktuális karakter stílust jelzi.
Változtatáshoz nyomjaa meg a [2ND] gombot:
[UC]]= Nagybetû
[LC]]= Kisbetû
[SP]]= Speciális

A kurzor jelzi a választott karaktert. Használja a [ ] [ ] gombokat a karakterek közti lapozáshoz. [0]
és [9] közötti gombokkal cserélheti a választott karaktert. Lásd 1. Táblázat.
1. táblázat: Karakterek

[2]] Kezelõ Opciók
Kezelõ Programozási Módba lépve válassza a [2] opciót. A megfelelõ gombokkal állítsa be a kívánt
opciókat, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Vastag = Alap
Gomb
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Leírás
Kezelõ Zóna
Kezelõ zóna 1kΩ EOL ellenállást igényel
Kezelõ Zóna
Kezelõ Zóna Felügyelet
Kezelõ Szabotázs Felügyelet
Partíciózás (Kapcsolja be, ha a rendszer partíciózott
Master/Slave (Lásd “Master/Slave Opció” a 2. oldalon)
Élesítés Kijelzõ, ha a rendszer támogatja

[9]

Többszörös Zóna Kijelzõ (több zóna egyidejû kijelzése,
címke nélkül)
Gördülõ Zóna Kijelzõ (minden képernyõ megjeleníti a
zónaállapotot és címkét)
Kezelõ Óra Mód

[Arm] = A
[Stay] = B
[Force] = C

AC állapot kijelzése az LCD-n
Megj.: Javasoljuk, hogy kapcsolja be (NEM) az opciót
748/748ES központok esetén, mert nem támogatják ezt a
funkciót.

KI
Kikapcsolt
Nem
Zóna A
Kikapcsolt
Kikapcsolt
Kikapcsolt
Master
12 zónánál
kevesebb
Kikapcsolt

BE
Bekapcsolt
Igen
Zóna B
Bekapcsolt
Bekapcsolt
Bekapcsolt
Slave
12 zónánál
több
Bekapcsolt

Kikapcsolt

Bekapcsolt

Központ
frissíti
Igen

Önálló
Nem

Slave/Master Opció
Csak 12-nél több zónás központoknál aktiválja. Csak egy kezelõ lehet Master a többi Slave.
Minden Slave kezelõt (LCD és LED) néma modban jell használni.
[3] Kezelõ Kód
Az opcióval megváltoztathatja a Kezelõ Kódot (Alap: 0000). Miután belépett Kezelõ Programozási
Módba válassza a [3] opciót. Írja be az új négyjegyû kódot. A kezelõ indulása alatt a képernyõn ez
olvasható: KEZELÕ RESETHEZ ENTER ÉS CLEAR.A kezelõ kód alapra állításához tartsa nyomva
az [Enter] gombot. Az elengedése nélkül nyomja le és tartsa nyomva a [Clear] gombot. Tartsa nyomva
mindkettõt amíg a képernyõ kiírja a rendszer állapotot.
[4] Olvasó Gomb
Ezzel az opcióval a Paradox Memóriakulcsból másolhatja a programozott opciókat és címkéket
(üzenetek) a kezelõ memóriájába. A programozott Paradox Memóriakulcsot illessze a kezelõ “key
feliratú csatlakozójába (1. ábra). Miután belépett Kezelõ Programozási Módba válassza a [4] opciót
majd nyomjon [Enter]-t. A kezelõ kiírja: KULCS OLVASÁS. A kezelõ a kulcs tartalmát bemásolja a
memóriájába. Ez kb. 15 mp-ig tart. Ha befejezõgött a másolás a kezelõ megerõsítõt csippan
[5] Író Gomb
Ezzel az opcióval a Paradox Memóriakulcsral másolhatja a programozott opciókat és címkéket
(üzenetek) a kezelõ memóriájából. A Paradox Memóriakulcsot illessze a kezelõ “key feliratú
csatlakozójába (1. ábra). Miután belépett Kezelõ Programozási Módba válassza a [5] opciót majd
nyomjon [Enter]-t.
[5] Óra Állítás
Ezzel az opcióval állíthatja vagy változtathatja a kezelõ óráját. 24 órás órát használja óra állításra (pl.
4:05du. = [1] [6] [0] [5]).
[7] Nap Beállítás
Ezzel az opcióval állíthatja a kezelõ hétköznapjait. A [ ] [ ] gombokkal lapozhat a napok között.
[Enter] gombbal mentheti a beállításokat.
[8] Nyelv Beállítás

Az LCD képernyõ üzeneteinek nyelvét változathatja az opcióval. A kezelõnek nyolc nyelv van a
memóriájában. Ezek: angol, magyar, spanyol, olasz, lengyel, portugál, cseh, és szlovák. A [ ] [ ]
gombokkal lapozhat. [Enter] gombbal mentheti a beállításokat.
[8] Kezelõ zár
Ezzel az opcióval elkerülheti a kezelõ kód alapra állását rendszer leállás esetén. Miután kiválasztotta a
[9] opciót nyomja meg a [1][4][7] gombokat a kód rögzítéséhez. Ha zárolta a kódot a rendszer nem áll
alap kódra és nem jelenik meg a kezelõn a: KEZELÕ RESET ENTER ÉS CLEAR üzenet induláskor.
Kioldáshoz [0][0][0].
1. ábra: Csatlakozások áttekintése
Feszültség felvétel: 11-16 Vdc
Áramfelvétel:
40 mA, max 55mA
Szabotázs kapcsoló: Van
LCD: Super Twisted Nematic Display (STN)
széles látószög, 2 sor 16 karakterrel,
háttér világítás és állítható kontraszt
Kompatibilitás: Minden Esprit+ központtal
(3.0 verziótól)
Ezen tulajdonságok változtatásának jogát
fenntartjuk.

Ide illessze a Paradox Memóriakulcsot

