
 

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 
 

MA 1000E és 1008E TÍPUSÚ MIKROSZÁMÍTÓGÉP BÁZISÚ RIASZTÓKÖZPONTHOZ 

NAPCO security systems (New York) 

 

 

Kérjük olvassa el gondosan ezt az útmutatót mielőtt új rendszerét használatba venné, hogy 

megismerkedjen képességeivel és működésével. Az Ön rendszere -a legszigorúbb ipari 

szabványoknak megfelelően- gondos tervezéssel került megalkotásra. MABISZ minősítéssel 

rendelkezik! 

Az optimális biztonság és védelem garantálása érdekében minden felhasználónak jártassá kell 

válnia a készülék működtetésében, és rendszeresen ellenőriznie kell annak állapotát és 

készültségét. 

Valószínűleg talál a kiadványban olyan tételeket, amelyekről úgy gondolja, hogy nem illeszkedik 

az Ön rendszerébe. Ez valószínűleg így is van! A vezérlőpanel a képességek olyan széles 

választékával rendelkezik, hogy kevés rendszer használja ki mindet. Szakembereink a megfelelő 

képességeket választották ki az Ön számára.  

 

A kifejezések magyarázata: 

 

Élesítés/hatástalanítás: rendszerének ki- és bekapcsolása. Ez az Ön (felhasználói) kódjának 

beütésével történik a kezelőn (billentyűzeten). 

 

Felhasználói kódok: 4 számjegyű kódok, melyek a rendszer kezelőjéről történő élesítésre és 

hatástalanítására használatosak. Legfeljebb 8 különböző kód programozható. A felhasználói 

kódokban a nulla (0) nem szerepelhet! 

 

Központi állomás: 24 órás diszpécser szolgálat. Figyelemmel kíséri a digitális kommunikátorból 

érkező betörési, vész és állapotjelzéseket, majd riasztja a megfelelő szerveket. A beérkező jeleket 

számítógép dolgozza fel, és naplózza az eseményeket. 

 

Kommunikátor: A riasztóközpont része. Elküldi a betörési, támadás, tűz és állapotjelzéseket 

telefonvonalon keresztül az ügyeleti központnak. 

 

Jelentés késleltetés: késleltetési időtartam, ami lehetővé teszi a rendszer visszaállítását, 

(hatástalanítását) mielőtt jelentést küld a központi állomás felé. 

 

Zónák: Független áramkörök, amelyek az épület különböző területeit védik. Az Ön rendszere egy 

sor olyan zónát tartalmaz, amelyek különböző funkciót láthatnak el. (Pl.. belső térvédelem, 

ablakvédelem, füstérzékelők, stb.). Ne felejtse el, hogy az Ön rendszerében az egyes zónák mit 

védenek! 

 

Betörési zóna: illetéktelen behatolást észlel. 

 

Belépési/kilépési zóna: Késleltetett zóna. Belépéskor indítja a bejárati kéleltetést, a kezelő 

folyamatos hangjelzést ad, figyelmeztetve a belépőt a kikapcsolásra. Kilépéskor a késleltetési idő 

lejárta után élesedik ez a zóna. A be- és kilépési késleltetési idő tetszőlegesen beállítható. 
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Átmenő, ill. követő zóna: kilépéskor mindig késleltetett, belépéskor csak abban az esetben, ha 

először a bejárati zónát aktiválták. 

 

Azonnali zóna: Behatoláskor azonnal riasztó zóna. 

 

Prioritás zóna: Olyan zóna, amely megakadályozza az élesítést ha az hibás. Élesítéskor a 

prioritásra programozott zónákban nem lehet mozgás, ill. nem lehet nyitva ajtó vagy ablak. 

 

Prioritás körülmény: A riasztórendszer sikertelen élesítési kísérlete. A kezelő kijelzőjén "P" 

villogása jelzi. A kód ismételt beütésével a rendszer visszaáll normál állapotába. 

 

Nappali zóna: Olyan zóna, amely hallható jelzést ad a kezelőn ha megsértik a rendszer 

hatástalanított állapotában. Élesítéskor azonnali zónává válik. 

 

24 órás zóna : Olyan zóna, amely mindig élesítve van, még a riasztórendszer hatástalanított 

állapotában is. /pl. pánik/. 

 

Szelektíven kiiktatott zóna: Olyan zóna, amely élesítés előtt kiiktatható a rendszerből az [A] 

billentyű segítségével. /lásd szelektív kiiktatás; a BYPASS sárga led világít. 

 

Csoportosan kiiktatott zónák: Egy zónacsoport melyet, oly módon programoztak be, hogy azok 

manuálisan egyszerre kiiktathatóak. (Az [A] billentyű kétszeri megnyomásával.) 

 

Billentyűzet, ill. kezelő: a vezérlőpanel funkcióit az Ön ujjaihoz viszi. A biztonsági rendszeren 

végzett minden művelet a billentyűzeten történik. Egy számkijelző, négy fényjelző /LED/, és egy 

hangjelző tájékoztat a rendszer állapotáról. Egy rendszerre több kezelő is köthető. 

 

A BILLENTYŰZET KEZELŐSZERVEI ÉS KIJELZŐI  

 

ZONE számkijelző: 

- számok gyors villogása jelzi, hogy melyik nem 24 órás zónák vannak aktív állapotban. 

- számok lassú villogása: a rendszer hatástalanított állapotában mutatja, hogy melyik zónákon volt 

riasztás, vagy melyik nappali zóna hibás. 

- "P" betű villog: prioritás körülményt jelez (sikertelen élesítési kisérlet egy hibás prioritás 

zónával, vagy egy hibás nappali zóna visszaállítása nélkül, vagy a hálózati feszültség hibájának 

törlése nélkül) 

ARMED/ALARM élesítve/riasztás /piros LED/: 

- tartós fény: a rendszer élesítve 

- villog: riasztás egy nem 24 órás zónában 

- gyorsan villog: belépési késleltetés törölve 

STATUS készenléti /zöld/ LED: 

- tartós fény: a rendszer hatástalanítva, minden nem 24 órás zóna rendben van 

-villog: "hiba" valamelyik nem 24 órás zónában 

BYPASS kiiktatás /sárga LED/: 

- tartós fény: egy, vagy több zónát manuálisan kiiktattak 

FIRE/TROUBLE tűz/tűzhiba /piros LED/: 

- villog: hiba a tűzjelző rendszerben 

- folyamatos: tűzjelzés 
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SÍP hangjelzés 

- rövid bip: második funkció elérését jelzi 

- tartós hangjelzés "P" villogása mellett: élesítési kisérlet hibás prioritás zónával 

- tartós hangjelzés a piros LED folyamatos fénye mellett: a belépési késleltetés folyamatban van 

- szaggatott hangjelzés: a kijelzett nappali zóna hibás, a jelzést a [9]-es gomb lenyomva tartásával 

lehet elhalgattatni 

- folyamatos vagy szaggatott hangjelzés a piros FIRE/TROUBLE LED jelzésével: tűz vagy 

tűzhiba 

- rövid hangjelzés hatástalanított állapotban: ajtóharang funkció 

- rövid 2s-os hangjelzés élesítéskor: a rendszert "hibás" nem prioritásra programozott zónával 

élesítették. 

 

BILLENTYŰK 

Megjegyzés: Ahol másként nincs jelezve, az alábbi billentyűket 2s-ig kell nyomva tartani /amíg 

hangjelzés nem hallható/ a hozzájuk rendelt másodlagos funkció aktiválásához. 

 

(1) billentyű: ELLENŐRZÉS - szirénateszt, egy rövid időre megszólaltatja a szirénát. 

 

(2) billentyű: KIIKTATÁSOK KIJELZÉSE - számszerint kijelzi a kiiktatott zónákat, tartsa 

nyomva a billentyűt amíg mindegyik kijelzésre nem került. 

 

(3) billentyű: NYITOTT ZÓNÁK KIJELZÉSE - számszerűen kijelzi a "hibás" zónákat. Tartsa 

nyomva amíg az összes kijelzésre nem került! 

 

(4) billentyű: AZONNALI VÉDELEM - Ha élesítés előtt mognyomja, törli a belépési 

késleltetési időt. Hatástalanításkor, a rendszer visszaáll alapállapotba. 

 

(5) billentyű: AJTÓHARANG - A kezelő rövid hangjelzést ad valahányszor kinyitják a bejárati 

ajtót. A billentyű nyomásával be-, ill. kikapcsolható ez a funkció. 

 

(6) billentyű: TELEFONVONAL TESZT - ellenőrzi a telefonvonalon a tárcsahang meglétét. 

Ha a telefonvonal rendben van, a pulzálás megszűnik, ellenkező esetben a hangjelzés 

folyamatossá válik. 

 

(7) billentyű: HIBAKERESÉS: - A hurok reakcióidő 7 ms-ra vált, és egy zóna állapot 

helyreállása 2 mp-es hangjelzést eredményez a kezelőn. Elektromos zavarok felfedezésére 

használható. A normál működés a [9]-es gomb nyomvatartásával állítható vissza. 

 

(8) billentyű: PROGRAMOZÁS: - Lásd PROGRAMOZÁS! 

 

(9) billentyű: TÖRLÉS-RESET:- Általános törlő, és visszaállító funkciója van. 

 

(A) billentyű: RIASZTÁS TÖRTÉNET - A rendszer hatástalanított állapotában, a billentyű 

nyomvatartásakor a kezelő kijelzi a legutoljára megsértett zónákat. 

 

(*) és (#) PÁNIKGOMBOK: - A két billentyű együttes lenyomása aktiválja a pánik zónát. 

Programozástól függően csendes és/vagy hangos riasztás történik. 
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Az Ön biztonsági rendszerének használata:  

 

A rendszer élesítése mielőtt távozik: 

Billentyűzze be a kódját! A piros ARMED jelzés kigyullad, a zöld STATUS jelzés kialszik. 

Hagyja el a helyiségeket a bejárati ajtón keresztül, mielőtt a kilépési idő letelne. Ha túl sokáig 

várna, folyamatos sípszó figyelmezteti arra, hogy a belépési késleltetés elkezdődött. Ilyenkor a 

riasztás elkerülése érdekében üsse be a kódját, hogy a vezérlőpanel visszaálljon alaphelyzetbe. 

Ezután újra élesítheti a rendszert. 

 

Nem élesíthető a rendszer ha: 

 

-1- ha az összes LED (kivéve a FIRE/TROUBLE) villog: 

 - a kijelző az "1"-est mutatja, ekkor hálózatkimaradás van. 

 - a kijelző a  "2"-est mutatja, merül az akkumulátor. 

 - a kijelző a "3"-ast mutatja, nincs telefonvonal. 

 

Ha a jelzések ellenére élesítenie kell, először tartsa lenyomva a [9]-es gombot amíg a hibajelzést 

törli. Ezután élesíthet. A "3"-as hibajelzés esetén, a törlés után, a [6]-os gombot tartsa 

folyamatosan nyomva 4 másodpercig. Ez a vonalteszt volt. Ha a készülék jónak találja a vonalat, 

akkor a riasztó bekapcsolható.  

-2- A számkijelzőn egy hibás nappali zóna száma még villog. Törölje a hibát a [9]-es gombbal. 

-3- "hibás" egy prioritás zóna. 

 

Amennyiben a hibajelzések törlése, vagy prioritás zóna helyreállítása nélkül kísérli meg az 

élesítést, a kezelő folyamatosan sípol és a számkijelzőn egy "P" betű jelenik meg. Vigye be újra a 

kódját, hogy a rendszert visszaállítsa, ezután kísérelje meg a hiba törlését, vagy a prioritás zóna 

helyreállítását /pl. egy nyitásérzékelővel felszerelt ajtó becsukásával/. 

 

Hatástalanítás a visszatéréskor: 

Ha Ön belép a bejárati ajtón, folyamatos sípszó jelzi, hogy a bejárati késleltetés folyamatban van. 

Haladéktalanul üsse be a kódját! A piros jelzés kialszik és a zöld kigyullad. Ha eltévesztette a 

kódot, várjon 4 másodpercet mielőtt újra beüti a kódot! Ha riasztás történt valamely zónában, 

a piros jelzés villog, és a számkijelzőn a zóna száma megjelenik. A szám a hatástalanítás után is a 

kijelzőn marad. Törlése a [9]-es gombbal lehetséges.  

 

Csapdakód: 

Egy kétjegyű szám, melyet akkor kell az érvényes kód előtt beütni, ha Önt kényszerítik a 

riasztórendszer kikapcsolására. Használata esetén a vezérlőpanel egy rejtett jelzést küld a 

központi állomás felé. A csapdakódot a rendszer telepítője fogja közölni Önnel.  

 

A kód használata:  

A kezelő az érvényes kódot akkor fogadja el, ha 5 másodperc alatt beüti, és előtte és utána 3 

másodpercen belül más gombot nem nyomott meg.  

 

Élesítés szelektív zónakiiktatással: 

Minden zóna külön-külön eltávolítható a rendszerből. Ez a tulajdonság a rendszer részleges 

élesítésére használható. Röviden nyomja le az [A] billentyűt, majd utána a kiiktatni kívánt zóna 

számát! Ezután élesítheti a rendszert. Ha több zónát kíván kiiktatni, az [A] billentyűt minden 

zónaszám előtt nyomja le! A sárga led (BYPASS) kigyulladása jelzi a kiiktatást. Ha megkívánja 

nézni mely zónák vannak kiiktatva, tartsa nyomva a [2]! 
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Élesítés csoportos zónakiiktatással: 

Lehetőség van arra, hogy az [A] billentyű kétszeri megnyomásával kiiktassuk a szerelő által 

beprogramozott zónákat. A sárga led (BYPASS) kigyulladása jelzi a kiiktatást, ezután élesíthető a 

rendszer. 

 

Élesítés azonnali védelemmel: 

 

A [4]-es gomb lenyomása törli a belépési késleltetési időt. A körülményt a piros led villogása 

jelzi. Ha valaki belép a bejárati zónába, azonnal megtörténik a riasztás. Hatástalanításkor a 

késleltetés visszaáll. 

 

Programozás: 

 

A felhasználói programozói üzemmód lehetővé teszi a kódok beállítását, ill. megváltoztatását. A 

felhasználói kódok legfeljebb négy jegyűek lehetnek, és a nulla (0) nem szerepelhet bennük. 

Célszerű mind a négyet felhasználni a maximális biztonság érdekében. A programozás három 

lépésből áll: 

- 1 - belépés a programozó üzemmódba (csak kikapcsolt állapotban érhető el!) 

- 2 - a kódok beállítása, törlése, megváltoztatása 

- 3 - kilépés a programozó üzemmódból. 

 

A fenti lépések részletesen: 

 

- 1 - belépés a programozó üzemmódba: A rendszer normál működési állapotától eltérő állapot. 

Elérése úgy lehetséges, hogy a [8]-as gombot hangjelzésig nyomva tartjuk, és utána beütjük a 

hatszámjegyű, ún. belépőkódot. A belépőkódot a rendszer telepítője állítja be. Sikeres belépés 

esetén a bal oldali három led villog és a kezelő szaggatott hangjelzést ad. 

- 2 - a kódok beállítása: nyomja meg a következő gombokat! 

 

 sorszám   

[ A ]  [ 1 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 1 -es számú kód 

[ A ]  [ 2 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 2 -es számú kód 

[ A ]  [ 3 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 3 -as számú kód 

[ A ]  [ 4 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 4 -es számú kód 

[ A ]  [ 5 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 5 -ös számú kód 

[ A ]  [ 6 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 6 -os számú kód 

[ A ]  [ 7 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 7 -es számú kód 

[ A ]  [ 8 ] [ a beállítandó kód számjegyei ] - 8 -as számú kód 

 

Nem feltétlenül szükséges beállítani az összes kódot. Az adott helyre bevitt új kód mindig 

felülírja a régit. 

Ha csak törölni kíván egy kódot, üsse be [A] után [ a törölni kívánt kód számát ]. Ha nem ír be 

új kódot, akkor a régi törlődik. 

- 3 - kilépés a programozói üzemmódból: 

Nyomja meg kétszer az [A] billentyűt! A rendszer visszatér normál állapotába. 

 

A beállított új kódokat a programozás után mindig próbálja ki egy be- és kikapcsolással! 
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Néhány fontos szabály a rendszer használatához 

 

A felszerelt mozgásérzékelők hőmozgást figyelnek, ezért a huzat hamis riasztást okozhat. Azért, 

hogy ez ne történjen meg, kérjük a védett helyen ne hagyjon nyitva nyílászárót, ha élesíti a 

rendszert. 

Az eltakart érzékelők nem tudják elvégezni feladatukat, ezért ne rakjon az érzékelési tartományba 

semmilyen tárgyat, mert ezzel védtelen teret hozna létre! 

Az épület belső festésekor az érzékelőre húzzon egy zacskót, hogy megvédje a rákerülő festéktől! 

Időnként ellenőrizze, és portalanítsa az érzékelő műanyag lencséjét! A tisztítás mosószeres, vizes 

puha ruhával történhet. 

 

FONTOSABB ADATOK A RENDSZERRŐL: 

 

Zónakiosztás: 

1. zóna:.......................................................................................................................................... 

2. zóna:.......................................................................................................................................... 

3. zóna:.......................................................................................................................................... 

4. zóna:.......................................................................................................................................... 

5. zóna:.......................................................................................................................................... 

6. zóna:.......................................................................................................................................... 

7. zóna:.......................................................................................................................................... 

8. zóna:.......................................................................................................................................... 

Bejárati késleltetés:........................................................mp 

Kijárati késleltetés:.........................................................mp 

Prioritásra programozott zónák:...................................... 

Szirénázási idő:...............................................................p 

működési idő akkumulátorról:....................................................óra. 


