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Figyelmeztetés! 
Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék h asználatával és m űködésével kapcsolatos megkötésekr ől. Ezen infor-

mációk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet! 
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Kompatibilitás 
A PC1404RKZ/PC1404RKZWH (továbbiakban PC1404RKZxx) 
billentyűzetek 8 zónáig használhatóak a PowerSeries DSC 
központokhoz. 

Jellemz ők 
• Tápfeszültség: 12 VDC (7 VDC-14.5 VDC)  
• 4 vezetékes kapcsolat a központtal 
• 1 billentyűzeti zóna 
• Áramfelvétel: maximum: 120 mA 
• Le- és szétszedést jelző szabotázs kapcsoló 
• 4 programozható funkcióbillentyű 
• Üzemkész (zöld), Élesítve (piros), Hiba (sárga), AC (zöld) 
• Rendelhető sárga vagy fehér háttérfénnyel 

Kicsomagolás 
A billentyűzet csomagolása a következőket tartalmazza: 
• 1 db billentyűzet 
• 3 db rögzítő csavar+tipli 
• 2 db lezáró ellenállás 
• 1 db címke 
• 1 db szabotázs nyomógomb 
• Angol nyelvű telepítési utasítás 

Felszerelés 
A billentyűzetet a ki/belépésre kijelölt hely közelébe kell (célsze-
rű) felszerelni. Ha kiválasztott egy száraz, biztonságos helyet, 
akkor kövesse a következő lépéseket a felszerelést illetően. 

Billenty űzet szétszedése 

1. A hátlap eltávolítása felszerelés el őtt.  
(A) A dobozon belül szétszerelve van a billentyűzet. 
(B) Ha összeszerelt billentyűzetet tart a kezében, akkor a billen-
tyűzet tetején lévő nyíláson keresztül benyomott csavarhúzó 
segítségével nyithatja szét a azt. 

2. Szétszedés felszerelés után.  
A billentyűzet tetején lévő nyíláson keresztül benyomott csa-
varhúzó segítségével nyithatja szét a azt. 

Felszerelés és vezetékezés 
1. Rögzítse a billentyűzetet a falhoz a rögzítési pontokon ke-
resztül. Használjon 3 csavart a rögzítéshez (a 3. a szabotázs-
kapcsoló falhoz rögzítésére szolgál). 
2. Húzza át a vezetéket a "Vezeték nyíláson" keresztül. Kösse 
be a Keybus-t és a zóna bemenetet. A zónát a Z és a B csatla-
kozók közé kell kötni. A zóna lezárását a központ által megha-
tározott módon (NC, EOL, DEOL) kell kialakítani. Ha tápellátás-
ra is szükség van azt az R (pozitív) és B (negatív) csatlakozók-
ról lehet biztosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Helyezze be szabotázskapcsoló guminyomógombját a meg-
felelő lyukba a hátlapon 
4. Akassza be alul a billentyűzetet, majd igazítsa el a vezetéket, 
hogy ne sérüljön, és ne nyomjon semmit. Majd a billentyűzet 
tetejét megnyomva bepattintható a hátlapba, ügyeljen, hogy 
vezeték ne lógjon ki a házból. 

Energiatakarékos mód 
Ha engedélyezve van a központon az energiatakarékos mód, 
akkor AC hiba esetén a billentyűzeten minden fény, még a 
háttérfény is elsötétedik. A billentyűzet fényei megjelennek, ha 
megnyomnak egy billentyűt, vagy ki-/bejárati késleltetési idő 
van, vagy riasztás van. Ha további esemény nincs, akkor 30 
másodperc múlva ismét elsötétedik a billentyűzet. Miután hely-
reáll az AC hiba, megszűnik az energiatakarékos mód. 

Billenty űzet csipogó szabályozása 
Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle 
billentyűzet hang szint beállítására. A funkciót a [*] billentyű 
nyomva tartásával érhetjük el, a kívánt hangnál engedje el a 
gombot. 
 

Programozás 
Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába 
A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői 
kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba, majd adja meg a követ-
kezők alapján a programozni kívánt alszekció számát. 

[0] Hely (Bevihet ő értékek: els ő számjegy: 1-t ől 8-ig a partí-
ció száma, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot)) 
Több billentyűzet alkalmazása esetén az egyes billentyűzeteket 
külön helyekhez kell rendelni (1-8-ig). A panel felügyeli az 
egyes billentyűzetekkel való kapcsolatot, így egy billentyűzet 
eltávolításakor hibajelentés ad. 
Megjegyzés: Ha egy partíciós rendszert használ, akkor a partí-
ció számnak adjon meg 1-et. 
Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billen-
tyűzetnél különböznie kell. 
Megjegyzés: Billentyűzet címzés után szükséges a modul 
felügyelet újraindítása a Szekció [902] segítségével. 

[1] 1-es funkció gomb ([2] gomb 2 másodpercig nyomv a) 

[2] 1-es funkció gomb ([5] gomb 2 másodpercig nyomv a) 

[3] 1-es funkció gomb ([8] gomb 2 másodpercig nyomv a) 

[4] 1-es funkció gomb ([0] gomb 2 másodpercig nyomv a) 
Funkció gomb opciók leírása a központok programozási füzeté-
ben található. Alapértelmezettként Otthonmaradó élesítés, 
Távozó élesítés, Ajtó csengő funkció, Érzékelő újraindítás van 
programozva. 

[6] Kapcsolós opciók 
Opció Gyári BE KI 
1 BE [__] [F] Tűzgomb engedélyezve Tiltva  
2 BE [__] [A] Segély gomb engedélyezve Tiltva 
3 BE [__] [P] Pánik gomb engedélyezve Tiltva 
4 KI [__] Éjszakai fény engedélyezve Tiltva 
5 KI [__] Power LED engedélyezve Tiltva 
6 KI [__] Power LED az AC jelenlétét jelzi Hiányát 
7 KI [__] Későbbi felhasználásra 
8 KI [__] Későbbi felhasználásra 
A pánik billenty űk integráltak, működtetésükhöz a következő 
billentyűket kell legalább 2 másodpercig egyszerre nyomva 
tartani:   

Tűz riasztás (F, ): [1] és [3] gombok  

Orvosi segély (A, ): [4] és [6] gombok  
Pánik riasztás (P, ): [7] és [9] gombok 
Éjszakai fényként  a billentyűzet (csak PC1404RZWH) két 
oldalán lévő LED-ek világítanak. 

[9] Háttérfény intenzitás 
A megfelelő intenzitás érdekében akár többször nyomja meg a 
[9] gombot a Szekció [000]-án belül. A billentyűzet 5 intenzitás 
szinttel rendelkezik. 

Ikonok 

Üzemkéz állapot: A zöld Üzemkész fény akkor világít, ha a rendszer 
élesítésre kész. 

Élesített állapot: A piros Bekapcsolva fény akkor világít, ha a rend-
szer sikeresen élesítve lett. 

Hiba állapot: A sárga Hiba fény akkor világít, ha a rendszerben 
valamilyen hiba van. A hibákat a [*][2] megnyomásával nézheti meg, 
ekkor egy, vagy több fény jelzi a fennálló hibákat. A Felhasználói kézi-
könyvben megtekinthető, hogy a jelzőfények milyen hibára utalnak. 

AC állapot: A zöld AC állapot jelző fény programozható az AC 
meglétének és elvesztésének jelzésére is. Ezt a funkciót a telepítő tudja 
bekapcsolni és meghatározni. 

Tűz riasztás: A piros Tűz riasztás memória fény, akkor jelez, ha egy 
vagy több Tűz zónának definiált zóna riasztásba került. 

Riasztási memória: A piros Riasztási memória jelzőfény akkor 
világít, ha az utolsó élesítés során (vagy 24 órás zóna esetén azóta) 
riasztás történt. A [*][3] megnyomásával megtekinthető(ek), hogy mely 
zóna(k) okozta(k) a riasztást. A riasztási memória csak a rendszer 
sikeresen élesítésével (és hatástalanításával) törölhető. 

Kiiktatás: A piros Kiiktatás fény akkor világít, ha a rendszerben van 
kiiktatott zóna. A [*][1] megnyomásával megtekinthetőek a kiiktatott 
zónák, amelyik zónafény világít, az a zóna ki van iktatva. További 
információk a Felhasználói kézikönyvben találhatóak. 

Programozás: A piros Programozás fény akkor világít, ha a rend-
szer programozási módban van. Ez a fény jelzi, ha a billentyűzet foglalt, 
nem hozzáférhető. 
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Garanciális feltételek: 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabály-
ban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, 
billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anya-
gokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra 
a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-
hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy 
kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfe-
szültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az 
eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital 
Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilat-
kozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle 
felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen esemé-
nyek következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. 
Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres 
ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék 
nem az elvárásoknak megfelelően működik. 
 
A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát 
a forgalmazó / gyártó fenntartja. 
 
A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki hátteret és szak-
szervizt.  
 
A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni. 
*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szirénák. 

 
 
 
 
 
 
 
Szakszervizeink:  DSC Hungária Kft.    Alarmtechnika Zrt. 
   1083 Budapest    3529 Miskolc 
   Füvészkert u. 3.    Bocskai u. 11. 
        Tel: +36-46-411-745 
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