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A Veritas 8 riasztóközpont leggyakrabban használt 

programjainak parancsai: 
 

Teljes zárás: 

            Kód  és "Full" -gomb  
 

Részvédelem: 

            Kód  és "PART" -gomb 
 

Csatorna kikapcsolás: 
            Kód                                               üsse be az érvényes kódszámát 

            FULL vagy a PART                     válassza ki a zárási formát  

            OMIT  gomb                                  nyomja meg a kiemelési gombot 

"OMIT" 
            csatorna száma 1-8-ig                 válassza ki a kiemelni kívánt csatornát (-kat) 

             PROG. gomb                              a "PROG" gombbal elfogadtatjuk 

 

Riasztó kikapcsolása: 

            Kód 
 

Ajtócsengetés bekapcsolása: 

            Kód  (hangjegy)-gomb a csatorna  száma és a PROG.-gomb 
 

Ajtócsengetés kikapcsolása: 

            Kód  (hangjegy)-gomb és a RESET-gomb 
 

Hangjelző próba: 

            Kód  majd 00-át és a 05-ös menü  4,3,2,1,0 és végül  RESET gomb 
 

Kódcsere: 

            régi Kód majd 00-át és a 01-et  ezután írja be az új kód-t  ezután 

            nyomja meg a PROG. gombot és végül a RESET gombot. 
 

Sétateszt: 

            Kód majd a 00-át és a 06-ot. Ezután aktivizáljon minden csatornát. 

            Ha végzett, akkor nyomja meg a RESET gombot kétszer. 
 

Riasztás törlése: 

            Kód majd a RESET gomb 
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ZÁRÁS: 
     Minden zárás előtt győződjünk meg arról, hogy mindent becsuktunk, csak  
     ezután kezdjük a zárási procedúrát ! 
 

A RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE: 
- A billentyűzeten betápláljuk a kódszámunkat (minden gomb megnyomása     

után felvillan egy zöld  LED) és megnyomjuk a "FULL" gombot. 
- Sípoló hanggal jelzi a készülék, hogy a rendszer élesedik (közben pulzál     
ahogy az objektumból távozunk). 
-  Kijelölt útvonalon elhagyjuk az objektumot. 
- A sípoló hang megszűnésé után a rendszer beélesedett, az objektum      
védelem alatt áll. 
 
 Megjegyzés: 
    -A rendszert lehet többféleképpen élesíteni: 
   1, Automataélesítés: 
           A beállított idő után beélesedik a rendszer 
 
   2, Kontaktélesítés: 
           Az utolsó ajtó becsukása után élesedik a rendszer (főbejárati ajtó) 
 
   3, Azonnali élesítés: 
           Az élesítés kb. 5 mp alatt megy végbe (ezt csak akkor alkalmazzuk 
           ha a készülék védett téren kívül lett felszerelve). 

 

A RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE: 
- A billentyűzeten betápláljuk a kódszámunkat (minden gomb megnyomása     

után felvillan egy zöld  LED) és megnyomjuk a "PART" gombot. 
- Pattogó hanggal jelzi a készülék, hogy a rendszer élesedik (a részleges      
élesedést némára is lehet választani). 
-  Kijelölt útvonalon elhagyjuk az objektumot. 
- A pattogó hang megszűnésé után a rendszer beélesedett, az objektum      
védelem alatt áll. Ha némát választottunk akkor az élesedés pillanatában egy 
magas hangot ad. 
 
 Megjegyzés: 
    -A rendszert lehet többféleképpen élesíteni: 
 
   1, Automataélesítés: 
           A beállított idő után beélesedik a rendszer 
 
   2, Kontaktélesítés: 
           Az utolsó ajtó becsukása után élesedik a rendszer (főbejárati ajtó) 
 
   3, Azonnali élesítés: 
           Az élesítés kb. 5 mp alatt megy végbe (ezt csak akkor alkalmazzuk           
ha a készülék védett téren kívül lett felszerelve). 
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A RENSZER ÉLESÍTÉSE CSATORNAKIEMELÉSSEL: 
   A csatornakiemelést akkor alkalmazzuk, ha nem akarjuk valamelyik 
érzékelő   védelmét vagy meghibásodott stb.       
 
A klaviatúrán tápláljuk be a Kód-t ,ezután válasszuk ki a zárási formát és   

nyomjuk meg a "FULL" vagy a "PART" gombot .Az élesedés alatt nyomjuk    

meg az "OMIT" gombot, megszakad az élesedés. Ezután válasszuk ki a   
kiemelni kívánt csatornát vagy csatornákat. A kiválasztott csatorna LED-jei   

kialszanak. Ha kiválasztottuk a csatornákat, akkor a "PROG" gombbal   
folytatjuk a zárást, ugyanúgy,  mint normális záráskor. A programban nem   
engedélyezett csatornákat nem lehet kikapcsolni. 
 

BEKAPCSOLÁSI PROBLÉMA: 
 

Ha a Kód beadása és a FULL vagy PART gomb megnyomása után a   
készülék szaggatott hangot ad az objektum elhagyása után sem hagyja   
abba. Ilyen esetben a készüléket kapcsoljuk ki és keressük meg a hibát. 
A hiba megszüntetése után végezzük el a zárást. Ha a hibát nem tudtuk   
megszüntetni akkor alkalmazzuk a csatornakiemelést. 

Ha a "POWER " LED nem világít, akkor a zárást nem lehet elvégezni! 
(keressük meg, hogy miért nincs 220 V-os töltés) 

 

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA: 
    
Kijelölt útvonalon közelítsük meg a központot, mely pulzáló hanggal jelzi   
érkezésünket . A beállított időn belül ki kell kapcsolni a rendszert. Ha nem   
tesszük meg, akkor a rendszer riasztó jelzést ad.Ha a központ védett téren   
kívül lett elhelyezve, akkor élesített állapotában  megnyomunk egy gombot, 

akkor is kiváltunk késleltetést. A kikapcsolást az "UNSET" LED világítása 
jelzi. 
 

TÁMADÁSJELZŐ RIASZTÁS: 
A támadásjelzővel lehet helyi és távjelzést adni. Ezt telepítéskor lehet meg   
határozni. Helyi riasztáskor a szirénát is aktivizálja. Ezt a Kód, RESET -tel   
lehet törölni. Csendes riasztást is ugyan így lehet törölni. 
 

TŰZJELZŐ RIASZTÁS: 
Megegyezik a támadásjelző törlésével. 
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HANGJELZŐ TESZT: 
Az akusztikai jelzők működését ezzel a menüvel lehet ellenőrizni. 
      Üssük be az érvényes Kód-ot majd a 00-át és a 05-ös menüt, ezután 
      válasszuk ki azt, amit próbálni akarunk. 
      - 4-es gomb megnyomásával a belső hang szól 
      - 3-as gomb megnyomásával a kontroll hang szól 
      - 2-es gomb megnyomásával a sziréna szól 
      - 1-es gomb megnyomásával a fényjelző villog (csak külön fényjelzőnél) 
      - 0      gomb megnyomásával a teszt befejezve 

      - RESET gomb megnyomásával kilépünk a 05-ös menüből 

      - RESET gomb megnyomásával  alapállapotba lépünk 
 

SÉTATESZT: 
Az érzékelők működésének próbája. Az aktív állapotot fénnyel és hanggal is 
jelzi. 

Üssük be az érvényes Kód-t majd a 00-át és a 06-os menüt, ezután kezdjük 
meg a tesztelést. Amíg nem tesztelünk semmit (minden nyugalomban van, 
addig folyamatos hangot ad a készülék. A tesztelt érzékelő LED világít és 
pulzáló hangot ad a készülék.         
A teszt befejezése után lépjünk ki a menüből. 

- RESET gomb megnyomásával kilépünk a 06-os menüből 

- RESET gomb megnyomásával alapállapotba lépünk 
  

SZABOTÁZS (TAMPER) RIASZTÁS TÖRLÉSE : 
A szabotázs csatorna 24 órán keresztül figyeli a rendszer épségét. 
Ha ezen idő alatt rongálás történik, akkor azt jelzi. Programozástól függően      
hangos vagy csak belső szirénát aktivizál. 

A jelzés törlése Kód, RESET 
Ha a jelzés továbbra is fennáll , akkor hívjunk szerelőt. A hiba oka lehet      
vezeték elvágás, érzékelő leverés stb. 
 

ALARM RIASZTÓCSATORNA RIASZTÁS: 
      1,    - a központ riasztási jelzést ad 
             - az előre beállított ideig jelez a rendszer, azután újra figyelőállásba 
áll  
                vissza. Ha újból érzékel, akkor ismét jelez. 
      2,    - a központ riasztójelzést ad (adott) 
             - beütjük az érvényes kódunkat  
             - a jelzés abbamarad és ki jelzi, hogy honnan jött a jelzés  

             - a RESET-tel töröljük a jelzést (mielőtt törölné a jelzést jegyezze fel, 
                hogy mi riasztott és miért, a memóriával ellátott érzékelőnek a                                          
    jelzését is nézzük meg.)                              
Megjegyzés: -villog                első riasztás 
                        -világít               további riasztás 
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AJTÓCSENGETÉS BEKAPCSOLÁSA: 
      Ajtócsengetés a készülék készenléti állapotában működik. 
      -Üsse be a Kód-ot majd nyomja meg a hangjegy gombot és válassza 
       ki a csengető csatornát. A PROG. gombbal pedig memorizáltassa. 
   

AJTÓCSENGETÉS TÖRLÉSE: 
     Ha nem akarjuk, hogy csengessen, akkor törölni kell az előző utasítást. 
     -Üsse be a Kód-t majd nyomja meg a hangjegy gombot és a RESET 
      gombbal pedig törölje az előző utasítást. 
 

KÓDCSERE: 
      A felhasználói kódot mindenki saját magának válassza meg. A kódszámot 
      csak érvényes kóddal lehet megváltoztatni. A kód ne legyen egyszerű és 
      ne tudják sokan.(ne használja Pl.1234 v.0987 stb.) 
      Üssük be az érvényes Kód-ot majd a 00-át és a 01-es menüt, ezután 
      beírjuk az új felhasználói kódot (minden érvényes szám után felgyullad                    
      egy LED jelezve ,hogy beírta a számot.) 
      A negyedik szám benyomása után nyomja meg a PROG. gombot .  
      Trillázó hanggal jelzi az elfogadást. 
 

KÓDTÉVESZTÉS: 
      Ha a készülék nem reagál az érvényes kódra, akkor nyomjuk meg a 
      RESET gombot és újra üssük be a kódot. Ha erre sem reagál akkor 
      nem ez a kód. 
 
      AZ "UNSET" LED MINDEN GOMB MEGNYOMÁSAKOR FELVILLAN 
 
A RENDSZERT CSAK ABBAN AZ ESETBEN LEHET ÉLESÍTENI, HA 
MEGVAN A 220 V-OS HÁLÓZAT (NEM VILLOG A POWER LED) 
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POWER              -220 v-os hálózat 

UNSET                -készülék állapot 

TAMPER            -készülék szabotázs 
 
      1,      ...................................................        .........................................     
   
      2,      ...................................................        ......................................... 
 
      3,      ...................................................        .........................................     
   
      4,      ...................................................        ......................................... 
   
      5,      ...................................................        .........................................     
   
      6,      ...................................................        ......................................... 
 
      7,      ...................................................        .........................................     
   
      8,      ...................................................        ......................................... 
 

BEÁLLÍTÁSI ADATOK: 
 
Hangjelző szólási idő                                         ...........perc 
 
Kilépés teljes zárás esetén                               ...........mp 
 
Kilépés részvédelmi zárás esetén                    ...........mp 
 
Belépés teljes zárás esetén                              ............mp 
 
Belépés részvédelmi zárás esetén                  ............mp 
 
Teljes záráskor az élesítési mód             ......................................... 
 
Részvédelmi záráskor az élesítési mód   ...................................... 
 
Távjelzés                                                   ......................................... 
 
Támadásjelzés                                         ........................................ 
 
Részvédelem esetén a jelzések             ........................................ 
 
Részvédelemből kivett csatornák           1  2  3  4  5  6  7  8 
 
24 órás csatorna                                       1  2  3  4  5  6  7  8 
  


