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Rychlá uživatelská příručka 

Děkujeme Vám za zakoupení bezdrátového zabezpečovacího systému Agility 3. Tato rychlá 

uživatelská příručka popisuje hlavní uživatelské operace systému Agility 3. Pro získání plné verze 

uživatelského manuálu prosím navštivte naše webové stránky: www.riscogroup.com. 

Plná aktivace: 

 

Rychlý mód: Stiskněte .  

 

Rychlý mód: Stiskněte . 

Bezpečnostní mód: Stiskněte  + 

kód nebo proximity tag.   

Bezpečnostní mód:  

Stiskněte  + kód. 

 

Stiskněte tlačítko. 

 

Posláním SMS: Vložte [Kód][A], 

(příklad, 1234A). 

 

Webová aplikace:  

Klikněte na Full Arm. 

 

Smartphone:  

Stiskněte . 

Částečná (Stay) aktivace: 

 

Rychlý mód: Stiskněte . 

 

Rychlý mód: Stiskněte . 

Bezpečnostní mód: Stiskněte  + 

kód nebo proximity tag.   

Bezpečnostní mód:  

Stiskněte  + kód. 

 

Stiskněte tlačítko  nebo 4 (pokud 

bylo nastaveno inst. technikem).  

Posláním SMS: Vložte [Kód][CA], 

(příklad, 1234CA). 

 

Webová aplikace:  

Klikněte na Part Arm. 

 

Smartphone:  

Stiskněte . 

Aktivace podsystému (plná/částečná): 

 

Rychlý mód:  

Stiskněte / / > / . 

 

Rychlý mód:  

Stisk. / / > / . 

Bezpečnostní mód:  

Stiskněte / / > /   

+ kód nebo proximity tag. 

Bezpečnostní mód:  

Stisk. / / > /   

+ kód. 

 

Stiskněte tlačítko  nebo 4 (pokud 

bylo nastaveno inst. technikem).  

Posláním SMS: Vložte [Kód][A 

nebo CA] [Podsystém 1,2 nebo 3]. 

Zobrazení posledního poplachu: Držte klávesu  po 2s. 

Zobrazení stavu systému: Krátce/dlouze stiskněte  : LCD zobrazí stav. 

 

 

 

 

http://www.riscogroup.com/
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Deaktivace celého systému: 

 

Stiskněte  + kód nebo 

proximity tag. 

 

Rychlý mód: Stiskněte .  

 Bezpečnostní mód:  

Stiskněte  + kód. 

 

Stiskněte tlačítko .  

 

Posláním SMS: Vložte [Kód][D] 

(příklad 1234D). 

 

Webová aplikace:  

Vložte uživatelský kód a 

klikněte na Disarm.  

Smartphone:  

Stiskněte . 

Deaktivace podsystému: 

 

Stiskněte / / >

> kód nebo proximity tag. 

 

Rychlý mód:  

Stiskněte / / > .   

 Bezpečnostní mód:   

Stiskněte / / > > kód. 

 

Stiskněte tlačítko . Všechny 

podsystémi přiřazené tlačítku 

budou deaktivovány. 
 

Posláním SMS: Vložte [Kód][D] 

[Podsystém 1,2 nebo 3]  

(příklad 1234D1). 

Deaktivace pod nátlakem: Stiskněte  a zadejte nátlakový kód. 

Rychlé přemostění zóny  Stiskněte > [Kód]  [Č.zóny]  [Definice] . 

Panik alarm: 

 

Stiskněte současně klávesy 

   . 
 

Stiskněte současně klávesy 

  a  . 

 

Stiskněte malé tlačítko (pokud 

bylo nastaveno inst.technikem). 

 

Požární poplach: Stiskněte současně na 2s klávesy  a . 

Nouzový/Zdravotní poplach: Stiskněte současně na 2s klávesy  a . 

Definice Následuj Mne:  Stiskněte > [Kód]  [číslo NM]  [Definice] . 

Zap/Vyp Systémové Chime: Stiskněte klávesu  na 2s. 

Spínání výstupu Stiskněte klávesu / /  na 2s. 
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LED indikátory: 

 LED napájení (Zelená) 

Svítí: Napájení OK. 

Bliká rychle: Porucha AC. 

Bliká pomalu: Porucha slabá baterie. 

LED připraveno (Zelená) 

Svítí: Systém připraven. 

Nesvítí: Otevřené zóny. 

Bliká pomalu: Připraveno na aktivaci 

s otevřenou vstupní/odch. zónou. 

 LED Aktivace/Poplach 

(Červená) 

Svítí: Systém je aktivovaný.  

Bliká rychle: Poplach. 

Bliká pomalu: Systém je v 

odchozím zpoždění. 

 LED poruchy (Oranžová) 

Bliká rychle: Porucha. 

Nesvítí: Bez poruch. 

 LED 

část.akt.(Červená)  

Svítí: Systém je 

částečně aktivovaný. 

Nesvítí: Systém je 

deaktivovaný. 

 

Zvuková indikace: 

Poplach vloupáním Trvalé rychlé pípání. 

Požární poplach Přerušované rychlé pípání. 

Odchozí zpoždění Pomalé pípání bzučáku do uplynutí odchozího času. 

Vstupní zpoždění Pomalé pípání bzučáku do uplynutí vstupního času.  

Potvrzení operace Vteřinový tón (pípnutí). 

Odmítnutí operace Tři rychlé error pípnutí. 

Akt/Deakt zahouknutí 1 zvuk sirény: Systém je aktivovaný. 

2 zvuky sirény: Systém je deaktivovaný. 

4 zvuky sirény: Systém je aktivovaný po nějakém poplachu. 

Změna uživatelského kódu: 

1.  Stiskněte . 

2.  Vložte Váš kód. 

3.  Nalistujte menu “Kody/privesky” a stiskněte . 

4.  Nalistujte menu “Uživatelské kódy” a stiskněte . 

5.  Vyberte možnost “Nový/změna” a stiskněte . 

6.  Nalistujte číslo uživatele, kterému chcete změnit (přiřadit) uživatelský kód a stiskněte . 

7.  Vložte nový kód, následně jej znovu potvrďte a stiskněte . 

8.  Opakujte kroky popsané výše pro další kódy. 

Přiřazení proximity tagu: 

1. Postupujte podle kroků 1-3 popsaných výše při změně uživatelského kódu. 

2.  Nalistujte menu “Proximity přívěšky a stiskněte . 

3.  Vyberte možnost “Nový/změna” a stiskněte . 

4.  Nalistujte číslo uživatele, kterému chcete změnit (přiřadit) tag a stiskněte . 

5.  Po 10 sekund, držte proximity tag ve vzdálenosti 1-2 cm od kláves klávesnice. Po úspěšném 

naučení se ozve potvrzující pípnutí a na LCD se zobrazí “Akceptováno” 

6. Opakujte kroky popsané výše pro další tagy. 

 

 
SMS ovládací příkazy: 
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Plná aktivace: [Kód][A] (příklad 1234A) 

Část. aktivace: [Kód][CA] (příklad 1234CA)  

Plná deaktivace: [Kód][D] (příklad 1234D) 

Akt. podsystému: [Kód][A][č.Podsystému] 

Deakt.podsystému: [Kód][D][ č.Podsyst.] 

Přemostění zóny: [Kód][P][č.Zóny] 

Zrušení přemostění zóny: [Kód][ZP][č.Zóny] 

Aktivace výstupu: [Kód][VYSTUPZAP][č.Výstupu] 

Deaktivace výstupu: [Kód][VYSTUPVYP][č.Výstupu] 

Zjištění stavu systému: [Kód][STAV] 

Zjištění paměti posl.poplachu: [Kód][POPL] 

Zjištění výše kreditu na SIM: [Kód][KR] 

Telefonní ovládací příkazy 

Přijmutí volání: 

1.  Zvedněte příchozí 

hovor. 

2.  Řekněte “Haló” nebo 

stiskněte [#]. Uslyšíte 

zprávu o události. 

3.  Potvrďte příjem 

události (Viz. 

Potvrzovací menu). 

Potvrzovací menu:  

Potvrzení zprávy:  Stiskněte [1] 

Potvrzení a zastavení všech volání: Stiskněte [2] [Uživatelský kód] [#]  

Vstup do ovládacího menu: Stiskněte [3] [Uživatelský kód] [#] 

Poslouchat a mluvit: Stiskněte [6] [Uživ.kód] 

Opakovat zprávu s událostí: Stiskněte [#] 

Opakovat potvrzovací menu: Stiskněte [*] 

Registrace do RISCO Cloudu 

Registrací do RISCO Cloudu umožňuje monitorovat, řídit a konfigurovat váš systém Agility 3 z 

libovolného místa. 

1.  Běžte na www.riscocloud.com a dejte Registrovat. 

2.  Vyplňte váš e-mail (bude zároveň sloužit jako přihlašovací údaj). 

3.  Vyplňte vaše jméno a příjmení. 

4.  Zvolte si heslo (alespoň 6 znaků a z toho alespoň 1 číslici). 

5.  Vyplňte panel ID (15 číslic – na boxu nebo desce ústředny). 

6.  Zvolte vaše časové pásmo a vyplňte Captcha symboly. 

7.  Pro dokončení registrace otevřete e-mail v zadané e-mailovém účtu a potvrďte.  

Přihlášení do RISCO Cloudu 

1.  Běžte na www.riscocloud.com. 

2.  Vložte váš přihlašovací e-mail zadaný při registraci. 

3.  Vložte heslo zadané při registraci a uživatelský kód k ústředně. 

4.  Zmáčkněte tlačítko přihlásit. 

iRISCO – RISCO Smartphone Aplikace 

Majitelé domů se nyní mohou těšit z iRISCO aplikace pro smartphony pro snadné ovládání svého 

systému Agility 3 z libovolného místa. 

Stáhněte si iRISCO aplikaci z Apple App store nebo Android Play Store. 

 

© RISCO Group   09/2012  5IN1889 

http://www.riscocloud.com/

