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A rctrdszcr ;i||'llli|x's ll'I.|idonsígii
A' ABAcUs cgt. lors/crii és sokotda|ú ri:]s/lókö/pol|| Ktl|tl\.n k./cIhcló ós igcll sok slo|gilhtÍsl n\tÚl il
ÍcIlutvlliló s7ánrjr ' A küpo t (Öbb rétc (ílto7 llr||| licriil Íols lo|ttbJ és n|ini'n(n| ít. nla\|nrun| 7] db
Íillszló,/ónú\ill Ícndclkclik. tllchckhcZ ll 1egkii|ölll.libb ó7.tc|ó cs/li0/ok cR)lIilko/lilrlrllók \íinden 7ónlillol
|;líoZik c&\ úg\Dc\clcll s/-abotá^hurok- nr.]} nck Jl r fc]lldill.l' hog\ l| \c/clékck ch:igjÍit \ ||g] u kés7ii|élck
széls/cÍc|és.ticIcZ,/c

AÍcIrds/cllrÜlllÍo7hl)lcg)\ilg]lobt]LcD/|ohJd.kkrisuihos/ki'icl/ő\clclltiloItlc,,cIócg]s.3E|1|lcktl
tc^lócg\scg|lck scgils.gé\cl Iudj' J rctht]vt)á|ó r ÍiJs/|órcl s/crl |iiködlclnl
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a|cÍ}i||apot a kikapcso|t

jcIzőst lúlhálj

i'en nód

Ebbc|r

al csctbc a krjc|ló|l a

ponlos idől és a

.K|KArcsoLVA..

k!c|l6n l.|cpíó

cég nc\cjclcnili
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Az is c|óÍordu|h.ll hogr kik'Fsolt áll.lrJotbJn. hl a r.'ldslcr h ibn nrcn(cs. :'kkor
nrcg ( Ez atlól Í.ú$llos/ al ön kózpontjíban n l]en pÍogritnNjllolcl ran)
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i\IODERN .{LARJ\I BT
A Ícndszcíbc.

KODOK

és kikap.soln|-

\a|am|nl áz eg' éb funkciók l kclc]|li csak a kódok scgils€gó

cl lehcl

.l 5 \ :tg\ 6
72 rinszlókölponl 99. íZ AB.AcUs 6. s és I j t ipusjclúck pcdig lavnlun 1 5 db hj |önbölö
ll|d tLldnlk nrcgkuló|rbületni' EZck tl kódok kii]önlÍZő liPusliak lchclllck és a lípllslól filgg hogl !
rcndslcr cgés/ól \ng\'cs k cg! aIrcndszcrél |chct'c ke^|ni
dottlióddil| A Ícndslcr 3 onú|ló akcnds7cííc oszlhitló:
I A|lc dvcÍ 2 Alrcndszcrés 3 AlÍc|ldszcr

A2 ABACU

s

s/lDjcg\ú kódol

al

cs.iÍod.c \ ilg1 iizlclhchiség és cgv ]íkás rlikorcgy rilsztóközponll!l nrc8o|dh!ló l
löíénó bztosi|ása A hámn| r|rcDdvcrcn tlclü| k|alJkilha(ó núg cgY ú||- TJIáriIói Tcrülcl is
hozzjÍe dc|ni kdjot atlli csak a t kiritói lcrü|ct bc és kik pcso|Jsjrr aIkrl us

HÍt pcldÍulcg\ házon bcIil| \'J|l

kél lcriilcl kiilón.küIón

Ehhel vinlén ]chct

Nc7Zük lchát a kó{jok lipusJi(:

\ícstcr
Fónök
lAlícn
2Alrcn
3Álícll
Tilkalitó
t]g\c|ó

]VlcslcÍkód cZ J |cgnHgasabb slin(ii fclhi|v

|ói

kód HaslDli|a

Li\

Jl

az cgósz rcnds^r bc- ó5

'rú
kikltEso|híló c$.lz osvcs rc|ha9ná|ói fu|lkció
ho/',,jférhc(ö
FóIód anrch ann\ ihl n |iijlönb'izlk :| t |cstcrkodtó|. bog\' J Fónik líp'lsó liod scgils.gü c| ncn|

lchcl a kodokat á|pro3nn|o/ni ( sctl| 3 rrjÍl lodjíl .

ílprogÍanlolIll )

sc

pcdis nrís kódokJt nenl h'd

Hn.lrcnds/cr2\lg\3irlrcldslcífu.\iuos/ha.íklorJ2|A]rcn

lipLlsú Iód

a7 | A|rcnds/cr nc\ú |crúlct t'c és kik.lpcsoljsiin r|kal|nas. El€n ki\rj|
scnrnrihcn fLlnliclót nclrr tchct \c|c plogínno/|ll
!AIrcll.ic|Ű terti]ct bc- és kihFsoljsárll Ikílnus Lód. E/cn ki\ ill scnltnihc|l fllIlkciót Ilcnl
^z \cle protsrJmorni
l$cl
A ]Alrcn ic|ú.1lrcndvcr t'c.cs k|klrlrsohslil'x lk Il]rns kód' E/clr kí\ ü| scn)|lrih cll ft|nliciól
ncur lclcl \clc prog(rnrorni
A LlkJn|ói lcru|cl b.is klkJlÍsolJsirll Jllii||'ll.ls kod E/cn ki\ül !.llllrlil\.n futlkciót n.n) Ichcl
\crc prognnroT'
{l Lg\c|ö ripusú lod:t FónTk kodho/ hxsonlójososutlsjgi vül||c| bií. dc a//]l J til|öllb$ggcl

2

hogt' csJk bck'rrsoltri lcbc( \ clc a rcnds/ct l . kikJpcsolni nc Ki*uF|csol0i clzclu kóddr]cs k
Jll..or |cl)cl ha ldnint cg) riJszlás A sliÍó||J nlcgs/óhlásu Uliill 5 pcrcccl fogldjl cl.r Ícllds/(.Í
ü Ug\cló lípusú kódol kik.lpcso]ásÍJ
N{ís uó\cn Kón\ s/crilósi lódnl k hi\jik tlil c/7cl ll kóddllIkJFsoliilk kil ícüds/c( akkoí il1
a7olrníI csÖndcs li]nu'ltisjcllési Íills/l.1st kii|d . dc hchbclr cnr s/ó|Jl nlcg cg\cllcn h.lngicllis

CsJÉi|

rcnúr/cínincs 2.\Jgl ]i .ós7rc os/l\n lrt}or lnindc /ón|| J lÁ1Ícllds/cÍ.crlrcl ll|rlo/ik Ebbcn al csc|['c|l is
]chcl lobb kri|t|lbö/ó kódo( ]]íslnilni. nlcrt lu Éld.juI lll cg\ ik |clhav|:iló cs3k l
tiPUsú kóddJl íürdclkc1ik.
^llcn
Jkkor nZ be. és kikxFso|lrxtj:l .l íiils1|ó1. dc |rcnr jogos!ll tl fclhJs7nálói fl|nkciók pÍogÍln)olilsíÍn
A rclsorollilkon ki\ iil\!l) nrég c&r úg: |rc\clcLL.Mcnlok.' !,/(|l l\{érlrókiliód is Elt { kódotállalÍbílr cslk a s/cÍcló. e
rcnds/cÍ iizc|l]bc hcl]glóic lUdia |l]cí cZZc|c rctrdszeÍ!]llp\ctő lu|ajdoflsligilil lchcl pÍogru n1o2 nl ,ón|ik liprJsJ.
kis]cllclésck. slb / ,\ vcrclö il/onb.lfl lnig cn nck í kódrrJk il bi íokíban is csJk rkkoÍ jogosu]l ;) p.ogr' nloltis.lt. hr
]llJ J |clhJs/|):jló J \{:lr kódIi\rlcIlgc.Jihl Jdol|'
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A Ícndszcr bck;|Dcso|ás:t
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Re dsz Ki
Ussc bc

í hódot

I

Ekkol néhíllY nxisodpcrcig cg \jíukoZójc|léí |á|hJl'

Kerenr Varjon

Hello
Bekrpcsol ?
Ezután cg\' kérdésL|át J kijelzóll

Bc

karja+ bpcsohti a

rendlzcí \ J3) t|Z úgurc\.ezelt ..FcIlr sznÍ ló' ])cnü.'.be .tk.lÍ lépni nísd késóbb / Hrl cg\ szcÍűcn csak be akárja
kapcsoll]ia riilsl(ót. aklorü\ollliu nrcga \€s gonúot A kizpont ek]ior nlcg\i7sglj1jl r zónjk jllrpolúl és h)
nrilrdcnt íclrdllclr IllL1l. !kkor on il kövctkclő jclzésl 1tiLhuIirI

Behnpcs

ok!

EItÍvozhat

Ezzcl c3\ idóbcn cg\'ál|at]dó llrilgrssjgÚ hilnsol hJlIhul. és cljc|Zi. Irog\'a kilnclrcli kés|cllclós clkczdtilöll E/cll n7
idón beliil h g\ iI cl .l !édc{ tc rü lclc( a kiic]oh út\ on lou HJ ll késlcltelés lclclt. h.l |lgic IZós abba llramd és ,l kljclá n
á

BEKAPcsoLVAjc1Zis

l7l09 l l:10
lÁlren
Ho5 Jz

c|óbb

Bek

lcií bckípcso|ási rohanlll|

/3\iríahDLtl nlclÚ.n \égbe és í késöL1bi té\cs rirsltások cIkcrulésc \ógclt a

bctJirsoIJs clöll cllcnöri//c l ko\clI..,ö dol!ol.J.
l on ír7 Ulo]9ó cll]bcr. aki elhJg\ ia ill épiilctcl

2 Nillcscnck hÍZiÍllillok c lrro/glisérlékc]óllcl \édcll lcíl]lclcn ós
] \í]ndcn .liló és lblJk 7jna \llIl

ncnl

.r

isjr(hl|t|lxk bc odo

A mo/8ásó7ó\clók clót( nilrcscnck ltlkJró tiÍg\ak
Nincs scnrnri trn]i a nro/s.1só7ókclók l.\cs nlrikÖdiscl crcdnr.n\L'7h.li Pildliu|: |orrjshln |é\ó \i,/ l|blrkon
bcsuló nap íb'
Erck ulii b.krpcsolhlLjr a rcnds/cn

.i

Hí

bckap.so|ás nlul| ürigis \ JlJnlihc|l rc|ld.llcncssélcl cs,7lcI it ko/poll{
/Fldátll n\it\ \lln cg] \idcltljló/' illkol N/l j.Ic/ul tog]íl
A' Bc}iupÉs ok .hchctt ckko! J ki']clló l hibtit oko/ó,ól1Íl fogiJ |)nlIalni

3

llibns Bek KorA
0lÁ K€sl BcjlÍlt

Bcklpcso|ási h|h

J | /ötrlill

E/,c| c3\'idóbcn cg\ s/ilónÍló h.lngot Jd a kclclócg\ sóg El csi|k |ltkoÍ sli]nlk trlcg. l)l ilj bciiti il kódol vi/sgiÜJ
ntcg.l hibi| otlil ós lc/dic elölrő|J bckpcsolást
j llrl hd\ á Jl o(( clhch c^|l ó 7.kc |ó i|l olr
I tcll cs bck p.soljs cscté is cló |og |ordulltl. hog\ J kiiliÍllI i L|h olrlllon
lllolgisli nllk hJl ÍsiI Íl| .iclc1ni fog El .l iclzés J/onbllll nóhÍ l1) nr lisodlxrccc | ill jl hl Iildtls LltÍ |l nlcg is s,, ii || jl( ós a
bckupcso |Ísi |o h'tuIltl1 Za\ llÍll) h nul fol] l) Lódik

RésZIc!:cr hcknncsoIlí3

Részlcgcs L1.kJ|xso]lh csctén llz clózc(cs prcgrJ|l]o1.itló| |ilggőcll cg\cs zónák bc Icsl|rcl klpcsohil' nllisok
klkapÉsohil lurtadnok HogI lilclt'ck lcslnck Jzok. a7t a s/cÍc|ő prográIlozhatja be clőrc Ennck a s7olglillrtásnJk
IipikUs illkalnl!^is| lcrti|clc p.ldául az o|)|)n cnlclclcs csrliidi hl]/. .lhol v c clc(en \lnnillt a lrij|óslo|rik Ig! tl
löldszlnli róv- \édclnlc é'isznkáÍa bcktlpcsollntó' luíg az cnlc|ct.|| slJbcdon n)o/oghalnak-
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Re dsz Ki
I

Ussc bc

kódol

'
Kelem Varjou

Hello
Bekapcsol?
li) onria

n)cg

klszg

Ha mindcn rcndbcn

n

\

YES

goull:tol

n. :lkkoÍ a

kÖ\.rk€zójehósl

l.lh.lja

R/Bekapcs ok!
Ha hijronrslor n\onua nrcg J \'Es goNbo|. lilror ug\anúg\ lÖrténik a rcszleges bekap.so|ás. dc kö^cn cl

n6d

a

bekapcso1ást ]rangicllés

S/Bekapcs ok!
A késlcllc(ésle(cllé\cl.l Íc dycr cg\'lcs/c bc |csz k]pcsoh n
Ez a lelrclóség fcnnú]1akkor is. ]ra a rcndszcr alÍcllds/crÍc \0n os/t\ll
AZ atÍcl)ds1cíckis bckupcsolh'tók rés7lcgcscn \ gY cgés^cll
BckáDcso|ás AIrcnds7cI(n|ión1

Al ABAcUs Íiís/lórcldvcrc 2 \ígt j rendszcrÍc osllhl|ó .5 !.,ckct kÚlo .kulon is telrcL i|csjlcnl
A l\ícs|cr lipusú Íc|h$Z'rjlói kóddiI mi dlg bc és ki lchct klrpcsolni u/ oss7cs JIrcndszcí
& Uscló lipusÚ kóddiIJz osves J|íeDdvcr bctJpcsolhilló. dc lilapcso|lri cll.l.r kóddalÍllil|jbJn tlclll lch')l. csJk
ll.'kor hJ lóíint cg! riavt:is.
A Fó'lÖk és J c$pdl lipL|sú kodok csclibc J progrllro/liskor c| |chct dölrlelll lro9\ a kódok nlch illícnds7cÍctbc is
jogosUIlxk
Tchá{ |ta Éldáu] Nícslcr s/jlrlilkódi3 \Jü és clrcnds/cíckct
klkápcso1ására

Ilello
Bekxpcsol?
^\tonrj!

|llcg r YES - goDrbor

lhír bckJpcso]nillklior

c]őször üssc L.c r lódol

4

123

Beknpcs

ok

E1tavo2hat.................,.

Anliltll
NO

-

fcl|li fclidt mcgjc|cnl a kijcLón és mcgs7-ó]a]l
goNbot

l

ki|ncncli hangie|/.s l|\otrÚa rcgJ

Bek

|A|Íen?
l- Alrendszer
l|rcnkor.l lrls6 h.lnac|zés c|hul|gít. és á kÜclzőn nregiclenik kérdés a b.k pcsolni kj\ ijl)t rllcndvcrckkc|

A

kapcso]albon' (
ásodik sorbJn az rlrcndszcl DrcBllc\czóse oll'ashirló . anlit a vcÍclő pÍogÍirnlozolt be.)
H0 tclrát ilz l A|rcndszcí b€ ak,rjá kápcsoln| 3kkor n)onrja nlcg il YEs gonrbot. ha n€m akkor.l No-l
Us?nigÍjárjon c| a nísodik.és -ha\"n -a |raÍnüdik alrcndvcr csctébcn is
Ha végigéíaz a|Íendv-crekcn akkor újÍac|kczd.ödik a bek.|pcso|jsi folla rlt dc csak ázok Jz
á|rc dszeÍck lcvnck é|esi(\€ amclJ€ket on !z e|őbb kivá|aszto(t
Ha egy fc Iklsz|lólónak csrk ol) an kodja a lclJ'ikel \.alrnE b c hc|lds7erhez rcndcllck aklQr cg\ sz€nködik
rZ cscl
'
Drcí azzal a kóddal csata Yclc azonos ncYú ahclldszer kpcsollldtó be

Pl

2 Alren .lipt$ú kóddál

l

Bekapcs

ok

2
Eltavozhat..

,

KikaDcso|á3
Ha csak c&v a|Ícnd9elbó|á|l cZ cgész r€l|ds,cí akkoÍ a kikapcsolás nelr€lc is cg\'szerűbb A bcjáÍJti Íjló [|cgn\i|ása
ulán elildu| a BELEPESI KESLELTETES. czze| es id€jűleg.| keze|őcgrség szaggatott hallgje|zés| ad A kés|ehctési
időn b€]iil nrcnjcn od' lr keze]óhtz és üsse bc a kódot

l7l09

14:10

Bek

lÁlrcn
17109

Kód

l4rl0
Ki

Rendsz

Ha á ren&zcr a|Íclldlzcrckrc \nl| ovt\,a akkoÍ nlár l.itb |elrctóscg nEnilhcl fcl ldkapcsoláskor is -A lölrb bcklPcsol(
xlrelrd<7cí ki lchcl kJpcsoll)i cu\ult éc Iü]ölr'L1ilölr ls
Legeg-\ szcíibb csct áDlikor több aIrendszcl bc van kaFsoha és kikapcsolnnk cEJct o|)'a kóddrl dnli csllk nák az
cg} nek a kczc|és€Íejogosuh'
PóId,íul:

l7l09

lAlr

l{:10

A2 A3

Bek

2Alrcn lipusú kod bcü|ésc t|tán:
17109 1.1:10

lAlr

A3

Bek

A ke4lócg\scg kiJclzójén nlindig h|ha|ó ho$ n|clÍ ll lrcndgcrek \ ann. i bckxpcso|t á|trpo| bol|
Ha ohan kódda|akar kikJlrso|ni a|nch l.ibb J|rcndv-cr kkapcsolágirajogosuk íkkor a kt/ponl
hog\ n'ndcnl liakrÍ. c kJpcso|ni

Kikap l\linden?

rcllcvi

a kérdés|

)

Ha cÍÍc J kérdésÍcYES{I \'íIíszolakkor kikápcsolja áZ össlcs xlrclldszcí allrchck kczcléséícjogosu]t.
Ha a kéÍdésÍeNo.\'| \íl.ls7olákkor. kö/ponl ft'llcszi l| kérdŰí allcndszcícnként is

Kikap lAlren?
I Alrendszcr

Itt YEs.cl \'riIrs7oljon ]ra |l kérdóscs rIlcndszc( \.]lóbrll ki lklÍiu krpcsolni illctYc No-\ JI lrí ncul' A ko/pont c1UlJn
u&ÍJníA/|o|leszi a kéÍdésta többibckaPcsolt clÍcndszerÍc \.onrlkozólag is
H!) csak cgy
\o1l c|ózólcg bekrp.soha és on bc|épctlr rcndszerbe €gv o|}'ín kóddJl J li löbb .l |r€ndszcrhcz
'kendszcÍ
jogosu|lsí8ot
is biztosíl
íkko. a kérdcs a kö\dkczóképpenjc|cnik nrcg a kÚc|zón :

Kiknp

?

YEst| \álagol akloÍ kikapcso|ja azl az egv alren.|szeí.
ArÍa is lehctőség \tn hogy on bekapcsoljo n!égcg/ a|rcndszert a nl'ir elózóleg bcklpcsolt t€rü|c( n|el|é
Ha

Kikap

?

í No

N]'onliu llrcg

.goltúol

Keren Varjon

Iíello
Bekapcsol ?
Ha mcgn} onÚa a YEs gombol aklior e72c| mindcn ol)2 alr€ndszcn bckapcsol all|i c|őzóleg kjkapcsoh ál|ípolban
\ o|l' Ha nem akárja nindet bekípcsolni akkol a b€káp€solá$
hángje|zes Ncgszó|á|ásá utáll n! onÚa mcg c No.
gonlbot és \ j |asga ki lrcs. nlit ukrr e|esileui

FigrcImc'tctl; |iiicl7ísck

Ha a lcgutóblri bekapcsolás fol} úü nen] J,| cgész lel]dsZc! \olt beklpcsolfa' akkoí likJpcsolás ulín eE|'
jelz6| |álhal a kijc|zón'
fi gtelmczl€tó
|7/09 1.Í:10 x!

Rendsz

Ki

Ha a lcgutóbbi bckapcsolt állapot alalt \alan l}cn lriba Löíént
kikap.so|ás UláD J liö\ cllc7ó jclzcí |áLhali.|.

l7l09

1,1:10

Rendsz

Ki

/Éldíulé'ékc|őkhibajelzésc.

T!

Ebbcn !Z cselb€lt célszcriil verelót éícsitcni'
Ha a |cgulóbbi bc*ilpcso|l Í|hpot a|illt hinlihcn olbo| nl]sltÍs töíónl.

lirharjr:
|

7/09

lí:l0

Rt.\szT-{s

áranls'|ünct. sLb/ nk]ior

allor kihp.so|ás

ulán

J lö\c|kclő jclzéí

o
Ha

YEs go|nbol .lkkor azl is nrcgludhata.

lcgn\omja {

lclálkozhil. azl

Ú '.N'lcnróíin

hogv nri okol(l| á ri:|sz|jí. Hog\' ]ihcn lípusú jct/sckkcl

kiohríisa', cilníi fcjczcllrn mcg10ljli'

sziÍén nIc{átIitás
H .iclcnlélc llitt bárnlihcn okbó| rillsz|js löíénik. ill| á kód bcÍilósé\cl lllo|]|Hl lncg llldjl úl|ítllnjL1.l |lcnl:i|liljil
n)cg' akko. a kiilsó yircm J bcj|lilo|| idő lclchclel /j]la|áh1n :].j pcrc/ íulomJlitü$l| lcálI'
A (o\Jbbirkbal| |c]sololt filnkciók csrk

zinÍk kiknDcso|Ísa
Az ABAcUs küpont

u

\lcslcÍ is Főnök lípusri kódokknl kczc]hclók'

lchclólcgcl Jd írn. hog úg\ élcsitsc a rcndszeí. hog\ r, ltl ál(ill ki\álaszloll /ólrrik
kikapcsoha nrarrdj'nok Er|erJ€|diUI akkor lchct szükség. ha \alanrchjk éÍzókc]ő nlcg]libásodik EkkoÍ a hibás 7ónü
li|\élclé\'cl be l dJa kapcso]ni a Í€ndvcí- dc lcnnés.clcsc c.lszcrű izonDal éÍlcsitenislcÍc|ól. MásrcVl J slcrcló
Íu clózclcs progr.rnro/ássa| le ludjc li|lani egJics killönÓscn rontosnlk íléh7-ó|rák kjfupcsousjt' ci]szcrű lehát !
szcrclő\.c| ncgbcszólni' hog\ nleli'7ónjkat {ud il]Cn nlódon kil\rpcsohi'

Á kikípcso|ás

mcnc|e:
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R€ndsz

Üssc be 3 }odot.
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Bekapcsol
N\ oÚja llrcg a

?

No

gon|bot

Kiem Zonat ?

N\

onlir

nreg

r YES gombot

BE
0lA Kesl Bejerati Ajto
EkkoÍ nrcgiclcnik az l' lóna á|lapolr'

A zónák alap\c(ócn BE,/bckapcso|V ál|apolb{[ ..lnnák. rfu czt nrcg akaria
lclzés KI /ki]iapcsolt/. ra \j]lolik

KT

0lA

\

í|loztl|llli. n\onriil nrcg a No gol))bot

ós

í

Kesl BejaratiAjto

Ha negn\onÚá a YEs- t. aklior ro\jbb|ip

í kö\

eikczó zólürá

BE

02.{ Kov Folyoso lufra
YEs- gcl l égig|épkedfict í i/'ónákon

Hr \ég7clt. alikor

Hello
Beknpcsol

ln

onrj! Drcg

il

ós hJ

\Est

\

ti|lozlahi akár. áthor

NG

l kcII nron|nir

?

nlcg a YEs gonrbol ós:l rcudslcn czzc| bctarrsoli. a ki\ jhvlol l ,,ónr kh.élclilcl
^.\ontja
A }iö7pont kikapcsollis lllÍll Julonulik!s!|l \iss./.lál| clilFitl po|bJ. lchíl nrildcn 7ónJ BE jlt:lpolbJ

keÍiil |{a \an !
ícndvcrttl| ol]an /óna. Jnlcl] J n]p 2] ór.iilibáD akth'. Jkkor rnnJk ki\ttc|ckor ug\a'lúg\ já;|on cl nlint aZ cló1ó

csclbcn dc \é!:iit csináljon cg\

L^..ki kírp.sollist.

7
Fclht$-Znj|ó mcnÍ

ÁBAcUs

A7

}ió/l'.ot)t n:lk

\

BclóÉs a Mcnübc]
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n néhiRy kü |őn lcgcs szolgi IlJ l:isJ, Jlnel] ckct r
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Fclh:l

sl'ú]ói ln.llii'|.lrcl)

lnlá | nrcg

Í709 l.|: l0 T!

Rendsz

Ki

Ussc bc a kódol

Hello
Bekapcsol ?
NO

Kiem Zonat ?

NO

l=Prog

z=Tesza

3=NIem 4=Kilep
I / Progmnoziis
2 / Rcndszer lcsztelésc
3 /

Menrória kio\.asása

.l'l Vis9e1éÍésa kikapcsolt á||apolbo.
A o/Esc bll|ennii l|rcgn]omásával \.isszalép a kikapcsolt alapíllapolba
szán|ot üegnTollN'a iE adott alnle'lrjbe tudbelópni'

A ll]cgfel€lő

l./ Programozás

l=Prog

3:l{e

2=Teszt
4=Ki|€p

Ntonrja nrcg az |. gombot.

l=Kod

3=Ora

2=Cse g
4=Menrok

l / Kód progíanbzása
2'l AjIócsengő fUnkció
3 / ]dő

beállilísa

Engedély a sz'eÍe|ónek
A n)cgfe|e|ó s7ánrol |negn\onrrr be|éphet
nrc8D\onlásá\a| lchcl

.1./

l

kiránt ful icióba on|l |l \isszJlépni :ü, Jl|lrc|lübc 0/Esc bil|cnhii

Kí'dok r'rcer mo'ísi /csak n)cster|ióddal léphclbc cbbe í,, {|l|]cnÚbe!/
Lépjc bc a progBNozói á|mcDübc és n]onÚa mcg al I go|l|bot'

Kod 0l = Fogl
l\lester / Nele

ö

Akiic|7óckkoÍJ7l s/Ínlúkódot
A klicl/ön lálhllójc|/és

lja /nllrgíl . kódsljnrol sohlscn] iÍiJ ki/-

rkkor "Szrhrd" jcl/tsr lilhrl
. Lód IDUs.l
'/\lcícr. Follok- Rcl|ds/. lAlíc|l ]A|rcn/
ÁZ l s/Jmúl kód ll)illdig \1cslcr
- Ajobb ]só sl|IokbJ szJbJdon bcirhill J kód nrclló
c9 l() kllÍlkleÍ hoss/l]sjsú lvollosiló llc\c(

\Ícícr
NÓc
lZ xdoll

sors7iin]ú kódoL cl|ogl|djl /ncnr

ko\c(kclő soryánlÚÍll' Ha a

Kod

ln lltJ

Íószbó| :ill

- kód sors2áln' ()ltól99.ig
. í7 ldott sorszíülú kód |élc7ik.c \.lgt sclrl Hx llcn].

KodI
Fog|

Hl|

l
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^vo

lkuiJ

gonrlrot n}oll]ja

titiÍlri \Jg] lörÖlni/. n]otrrjll n)cg ll }Ts gon]bot ós 10\jbb|ip a
]log\' \ áI tozlaI n i llk r

|llcg. z aztjclcnti.

Sznb

l\Icster
A k'clzőll lllcgie|c oik c9\ nt il. í nrcl]' nr indig lrrr J7 cd'tra nlubt, irmcl} il pÍogranozjs lár$ J HJ nrásodik hc|'\cna
.'SZab'jc|zóí látja. a7 a7tjclür|i hog}. az Jdo( sorszánrol| nláÍ \jü eg\ óÍ\él|\cs kód H,l t'lc8n\ontja a No gonlbol.
akkor czzcl kilörli u llrcglétőkódol H! új kódol úor pÍogrr ll)ozlli, ukkor üsscbcr khÍnL.l 5' \,lgy(,jcg\ii s/ilnol

Kod 02
llest€r

> 325476

A kl ictZóll cl3(or lncg is j€ |enik a bl.íp|áll
ll kÚellón lÍt. n]onrii rcg c \ES gontbot'

sziul Hl hibiott cgtszcÍíicll iissc bc

íl

i.ll

szán]o(. |lu |rch es a

kód

u

!l it

Kod 02 =325476
Fonok <
A No billcnt].ú negn\onlásá\al \ íjlaslLhaun ki. ho$' lllihcn IiprÉúlcsl íl kód. a it bcpÍogÍaololl; McsLcÍ Fónt'k'
IAlrcn. 2Alrcn.3 Allcll . Tak ( Tilkari(ó Íö\ iditésc ). \agr Ug\cló
Van lnég cgl kódlipus flnÜró| cddig nc csctt sZó' cz az ún' csttpdíkód
Ennck a kódlipüsnak kkoÍ \án éícllneha r .cudszernek \ iln lelcfonos \ ilgY rádlós lo\ íbbielzésc' Hll .l rcllras7niilót
kéD]VcÍilik ltog! h.táslálat tsx í riaszLóbcrcudc7ést aklioÍ J csapda - lípusÍlkodda| kikapcsoÜa a rcMsz€í .ó5
hc|!bcn ncln is Löíénik riísz|ás dc a Lti\jc|lés J7onnal chnc-q}
A kód(ípusok ki\ál'sllásánál \án cgv o]\ an nlcgkölós lrog1 l ()l - cs so|Vánlú kód nrindig csak nrcslcrkód lchcl
Ha ki\{llsltolta í kód lipusá| ktoÍ n\onrií n]cg a YEs. I

Kod 02 : 325J76
]\Ícster >

Az

lolsó réslb€n s7 ab don bcirlrJ L cgy Jzouosiló lle\ct a kódlroz Á né\ hosszúsága n|u\inlünl l0 kJnLkter lcltcl Ha
ncm ki\ rhr nc\cL b.inri. n\olnjr rrcga YES- I Hr igcD.rkkor n\om.jr nrcg:r NO-1

Kod 02 :325í76
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Tchri( Lll ado|l gonrb nrc3fclcló s/Ínlúnlcgn) olnjs.hala kiic|Zón nrcgjclenik l ki\ ilrl bclii Ekkol n\onlil
clkcló bc(|ilrcl\|c I1á kÖlbcn hibjlkÖ\cl cl. Esc mcg]l)on]iísj\lll kctÍőt \ isvll|óphct
l és lo\ íibblip J
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Kod 02

>
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nrcgl YEs.

325476

Hc \.ég/e|l, ll]olÚa nlcg l YEs. l EkkoÍ á||óp J sorrclrdbcn kö\,clkcző sors^il)rú
kódr ' Ha lzolüan sok fcIhasználó]á \3lt il .clrdszernck és sok kódo! kcll
progralno^i . nem kcll rchélleDül e$csé\cl léptehi kódoklll halrcnr lchel
j0
l i/'csi\cl l5 Ha pcldí tll ll|cgll} onÚa a 2 {s go lbo| akkoí Jzolr ni | ál |óp a 20.:|s soÍvá|rlÚ kodra. h il l ]-ast akkor a

Fonok

= 123

CsnDd.r =123

-ír$b
Hl

ncnl akar lo\ábbnlcnni a kodprogranrolásbon itkkor

ok

Fo

>12J

\áltozlatlll Jkar

o/Esc gombol ll\on a nlcg

hogY a Fölrök (ípusúkódok nrclt llrcltdsz€rekbc és
kilap.solásárJ icg\ü)ck jogosullilk A&\ári progran slc.intl fó[öki kód
ug\anú5]'jogostl|l nli dhironl alrelldszcr kclclésére'de c7l lc is Ichct kodítolni

Ebben a róvbctl cldönlhcti

Csxt.l.r =123
I{a

l

ll]

o

rja lncg a

No. gonlbol

No go|llb nlcgll) o|ná sá\ r I \.llas7 thi] t kjjrt lchcLőségck kö/Ül Ha Éldiju| a,l ilkllll hosY a kóddill csllk ilZ l és3
clrcndszcrckct lchcsscl) n]illti és Zánr i .lkkor \ álasszá a Fonok L3 \'á1(ozí@1 H.t !álllszLoLL n]onlja lrlcgl YEs.
gonrbol U$ ilníg\.jáílru{ cl r cs'pd' lipusú kódok csclébcn is'

Ai!!$!!ElLfu údé/ csc'rg
Al ABACUS kozponl csclébcn lehelóség \.an arÍ'- hog| a központ kikapcso|l á|hpola clle(t cg\cs ózékcIők c$
h l]giclzést lli]lödlcsscflek Tchát pcldiul il b€járati a|tó nlcg[}i|ásá esclén egY rö\id lra gic|lis| lld a kczcl6e$sig
Ebbcn a prosrarllréslbc ki\ ílas7LlnIiJ. hog}' lrelv zónát

t
3

\

JgY zónák't.jelöl

ki lungiclzéssel

=Kod 2=Cse g
=Ora .l=ller ok

N\onrj!IrcjrLgolrbol
Cseug

=
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A|íp\clóc|l cZ J fl|nl(iö K|' J/J7 k|L1trsolt illijpo(ban ran Ha nrcgnromja a Nogol|rbol. akkor bclaEso|hJÚa

Cseng = Be
N\onrir nrcg r \TS Soflrttol

Ki
lA

Kesl Bejarat

jcl,/ésc ]!'lcnik nrcg YEs nrcgn onús.i\ ll lo\ j bb|éplrcL a kó\clkc7ó 7ólrjÍl AbllI rc1sö sJrolb]||
Kl \1c\ BE jc|lésl
hog\ tll Jdol( lóltán KI \ági BE \an.c k pcsoha Jl a|locscngó fu'lkció \o
'rlutÍia.
nrcgll\ol Jsj\lll\áhs/ll|xlBEésKIlo,,oll
|{]| ki kJrlópniJ pÍogrJlnbo|' n\olrliJ lltcg.y ESC 3ollrbol

Elös/Ör.ll cló /ónr
|átható

ÖÍ bcí1|iÍi1t|

l0
I
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=Kod 2=Cseng
=oÍn {=N|ert|ok
Ntontja mcg a 3. gortllto(.
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E1ős7öíl) dálu|)to( állilsa b€ úg/ ho$ elótjb irja b. a hónJp lropjít' lu rcndbcn \'án' n)on!. n)cg a YEs- l. írja bc a
'
hónapot. |ajd újbóI ll) onia nrcg a YEs- l-

t7

>10

0E: 25

l0

08 <25

t7 /

lrja bc s.álnszer.űleg az órát, majd n]oNja llleg

17

iir
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YEs. l'

08>22

be a percet. rnajd nlornja

FIGYELEM

a

llleg a \TS- t

Ha áz óÍa b€ál|ilása

) akkoÍ ne|n lud

kö7-ben én éníe|eü gáméíékcliÍ bÉ( Pl.

louíttlép i a progmnlozásban

r hónap

1r€\ éÍe12 -Dél na&\ obb

szá'not

Ezzel auton|alil:Üs.n \'isgalép á fiimenÍibe.
EneedélY . s'crc|óDek

1=Kod 2= Cseng
3 =om .í= Mernok
N)on]ia nleg a |. gonúol.

Mernoki Kod
a Mémöki kodot
be \'án kapcsoha. ak}or azl a NÍémöki kódd!| kiklpcso|ni ncln lehet Kik]pcsolt á||ípolbdn is csak
akkoÍ lud a 9€r€|ó
ho/záfémi á Mérniki nle|lü progaNozási funkcióhoz. lu ahlrcz a felhagnáló az e|óbb bEnutatoll

Ezután a kt,2ponl \drja

Hí a Íe dger

módon engcdébt adolt' Ha ú5'go dolja- hogv cz az ó\ Jlossii8 túlzolt és negcnsedi. hog\'c vcre|ó biirn|ikoí
hozzáférbessc a közponlhoz
c$k Jlkor- ll' áz ki \'an kapcsoh'J /. akkoÍ czt átpÍosmnlozhlÚa'
Anikor mcgielolik a^ernrógcrcsen

luernoki Kod
l\Íelnok Hozzafcr.es
Tiltsa ok?
No

n)cgn\oltrásá\al \áIlhrl'

-

rcliÍaq n\onÚa n|cg

a

No gonrbol.

s2crc]ó hoz7liférés korIáloZoll'

I\lernok Hozzaferes
Nc Tiltsa ok?
\/égii| n\onia nrcg a

s/'crclő

lro72á |éréscnelll

korlí1ozo(

YEs. t'

A rcndycf lcs'lc|ósc

Biztonsági rcndszcíÍó| rc\tl| Vó. aiánlalos időnként nregg}ó/ódni Íóh, hog} J rcnds^r ntitldcll clcDlc nlcgfelclócn
n]űktdik.c Az ABAcl]s Íiasztókö7pon| ]chclősigcl rd aÍÍr'hogi'J rcDdlzcl l|lindcfl fonlos.lbb részéLkülön-külóll is
Z \a]óba
ti tudja probilni. E|óslör |s c||cnóÍilni kcI| a2 éÍl3kc|ók nlíilódés.l. hos.hí rZ ídott 7ótrál
'ncgscíik.
jc|zcst íd< Ugl3nihcn fo tos a hilngiclzó bcrc dczésck cl|cnórzós: is. és - hJ \ín. a digiú]is lo\
Íbbjc|Zóó

l=Prog

2=Teszt

3

4=

=luetn

N}onÚa nrcg a

Kilep

2 8onlbot.

l=Zo a 2= Szi.
3=Konrnr .l= Ak(iv

ZAIa
2 = sziÍéna
3 = Kollln
] = Ahi\'
|=

.

zónák tcvte|ésc

- szirélu és belsó hÍtlrgclzés(ek) Lcsztclésc
. Djgitális to!ábbjclzó / lclcfonhí\ó / lcsztc|ésc
- Tesztc|és sonín Jki\,izált zónák lislája

zónák tcs7tc|ósc
Lépjen be a

..Te',Í' l|menübe és n} o'Ija neB az

l

gonrbot

Kerem váÍjon

Kikapcs l\'Iindet ?

Ezcll

a polllon ké| fé]e lehelóseg közÍ|] \álcszlha|
Vagy a No - gon|bol |l} onia meg és Jkl(or ll|i||den 7óná kész ! l€sztc]ésÍe
( ug\áncz lóíénik ha áz Esc . gotnbot q onrja rcg )

Teszt

ok!

Ebbcn áz es.(bc régigiírha(ia a \cdc|l Lcriitclel é5 Jhog\.soÍlx'l al.1i\ilálja :| ri sztórcndszer érlékelóil ( clhJhd il
nlozgásézékclők clóu. kin\ ilja a \'édclt n)i|ÚVJÍókal. slb ) úgr foga a IUelzó kiíÍni íz épp.ü íkli\izáll zóna szÍnút
dejfllcg .l ke^lóc$ ség hangc|''óje is jc|cz' A
csöndcs nJrad

h|l
r:rgy
Ulóbbiík J rclhaslnj

) hac$k cSr SZABOTMS - ronabl,

zónál ncnr aktiti/á]- nrcí €z
Azina|eszl \égÍchajúsínJka Inásik módja ha a

.K|KAPcs \|INDET''.

Tesz\!
pl Jz
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.cs 7ólrÍ!

hclók'

kérdésreYEs- el \j|cszol

ok!

míjd tcLvés vcrinl nli dig caJk
Ht|

ES- re . \$g!

J

ut

E,c|

clsó

irz cg\.t

kllÍjJ lesllcljli .kkor

léÉslélllkil.lpcsoÍ

tJpcso|ja

lr] on1ja

n)cg

n]indcD cg\cs 7ónát a lcslltlósbol

rajd \ iss.,á a|nchikc( ippcn ki ak.'dJ pÍóbíhli

!z

l

.c5 gonrbol

nrqd J YE s. l

is Ück

Uli|]

t2
'l'csz

0t,{

okl

Í'ibol JZ l n|Jjd x YEs gonlbokill
l]a i|!r:| ki lkarj.l kapcsol'li tll l.cs Álljt xlkor |lton!iJ
''rcg nclrl |.Lc7ó
\é]cl|cnü]
ol]Jn
s/:ilno|
L'c
iitöll
Jlll.h
llJ il |cs/tclés sorj
'/óllJslli|l| ( pl 99 ) i|kkoÍ clóbb iissón Lt c!\
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Jn|c
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a|ós
|
ós
cglk
cl
u
Lill
Lud
ki|ipl|
i
J
n|cllliponlbo|
otliln
)
H:l

légclt.
^|lJyii||}olDja tttg

l=Zoia
3

lt7

Esc

Bonlbot

2=Szir
.l=Aktiv

=Kornrr

sziÍEna (csZtc|(sc
n}oul.il lDcg r 2 gol|lbol
'A,. r|n[nübc bclép\c

l=szir

3=lÁH
Hi]

l

2=R€ndsz}l
.|=2A Hnng

1T","---=-]
II
|'{sgoltlbol n\ol

|J

|l|cgJkliora liilsös/lré|I]t illdjtja cl'

l slircnálDk n|cg kc|| vóla|niJ és csJk akkoÍ:j|| |e. h nlcgn\otl)|il ! N.o- Esc \il$'\.Es go|llbok
lan)cl\ikót
A 2' 3 és .| pbnlok n bclsó lEngiclzés(ck) lcsi/lc|óséíe s,olgi|ntlh
Ha a rcndszcÍ Blrendszcrckrc \an osz$a ilkkor nlinldc&liknck sl|iál lretsó hangjc|Zöjc lchct ( Rcndszcr Htlngjcl1ó . I
Elkor

\

I
3

=Reszl

=Belep

Alrcnds'/cr HJl|gieLö ] AIrcltds',cr llJlr3ic|/d

2=Kilep
{=Riaszt

ILl rzl uldja (csz(clni hog.l'kü|ólúö7ö
h:'|lgol ad ! bclsó lungic]ló

izcnrnlodokbrn ( Résllcgcs trckJpcsoltis.

)

KiléÉs.Bc]éÉsfurszlás

)

lllihcn

A fullkcióbol ki|ópnio/EsC gonú Ncgn}onúsii\irI lchct
Kommunikítor tcsztc|ósc
A l(onrnlultikátoí lcszÜé| csrk

3

5/crclő trdin chtgc7ni.

Akti! itás ri'sglí| (a

cZ tclhlsl

áló slíllriiÍtl ncl)l lrozláfÚrhcló

fulrkció.

Ha clózó|cg ló rrcVlclist h.J|olt \ésrc'
cllc| Íóglol cl]cl6Íil|lcti. hog! á lcszt fo|unllil| nlch
'kkor \Jgt p.dig hib.is az éÍlókcló
jebcsl. \ 39\ í7éí.lDcn clÍc|cJlcttc l ! /ónjt

NlornJa nrcgr

A<
2

J

/ónjk

ctrl :|d(:|k

golrbol

Áktivol-oE > B
123,15678

()2A lónJ is j/ öss/cs B /ó|u i|lakti\.\ol( a lcsl|c|ós
it1l
'iclcnli holt Jlckó n\olc kö/tj| í
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