מדריך הפעלה ראשונית למערכת האזעקה FORCE
וודא שהתאריך והשעה מופיעים בתצוגת לוח המקשים .אם הם לא מופיעים ,לחץ כמה פעמים על המקש
לחץ והחזק מקש זה למשך שתי שניות.

 ,או

הגדרת קודי משתמש
.1

הקש את קוד המשתמש הראשי ,כדי להיכנס לתפריט המשתמש .אם יש בידך קוד משתמש רגיל ,לחץ על
כפתור התפריט בלוח המקשים

.2

והקש את קוד המשתמש שלך.

לחץ על מקש החץ מטה ( ,)כדי לגלול לאפשרות משתמשים וקודים והקש

.

על משתמשים.

.3

לחץ

.4

במסך משתמש  ,1לחץ

על קוד והכנס קוד בן  4עד  6ספרות .רשום את הקוד במקום בטוח.

.5

לחץ

.6

להגדרת שם והגדרות נוספות למשתמש  ,1עיין במדריך למשתמש.

.7

אם ברצונך להגדיר משתמשים נוספים ,הקש על מקש הסולמית למעבר למשתמש .2

.8

לשמירת הקוד.

בסיום ,לחץ מספר פעמים על המקש

ליציאה מהתפריט.

דריכה ונטרול
.1

לפני הדריכה ,וודא שכל האזורים שאינם במסלול היציאה ,סגורים .אם מופיעות תקלות בתצוגה ,עליך לתקן
או לעקוף אותן (ראה הסבר בחוברת המשתמש).

.2

כדי לדרוך דריכה מלאה ,הקש קוד משתמש וצא מהמתחם המוגן לפני תום השהיית היציאה.

.3

לדריכה למצב בית  ,1לחץ והחזק את המקש

.4

לנטרול המערכת ,הקש קוד משתמש.

עד להישמע צפצוף (הקש קוד משתמש אם נדרש).

לאפשרויות המלאות של השימוש במערכת ,הורד את מדריך המשתמש של  FORCEמאתר פימא,
הורדותhttps://www.pima-alarms.com/he/
בקישור הבא:

הוראות בטיחות
הוראות אלה אינן מחליפות ואינן באות במקום כל הוראה אחרת!
בכדי למנוע פגיעה ברכוש ו/או בנפש ,יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:


בלוח הבקרה קיימים חיבורים חשמליים העלולים לגרום התחשמלות .להקטנת סיכון של אש או מכת חשמל ,אין לחשוף את המערכת למים או
נוזל אחר ,או לרטיבות.



חיבור החשמל למערכת הינו ישיר  -לא קיים מפסק חשמלי!



קיימת סכנת התחשמלות בלוח הבקרה! במקרה הצורך יש לפנות לטכנאי מורשה בלבד.



אין להחליף את הסוללה ,אלא בסוללה מאותו הסוג ,מחשש להתפוצצות.



השלך סוללה משומשת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה.
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