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                                                                     pánik gombok                    szimbólok helye 
 

LED - ek jelentése: 
 

ARMED  (piros) - nem világít   nincs élesítve a rendszer 
   - villog    telefon kommunikációs hiba 
   - világít   élesítve a rendszer 

STAY (sárga) - nem világít   nincs részélesítés bekapcsolva 
   - világít   részélesítés be van kapcsolva 

LOW/BAT (sárga) - nem világít   az akkumulátor lemerült 
   - villog    nincsen 220V-os töltés 
   - világít   hálózati töltés rendben van 

READY  (zöld) - nem világít   nincs kész a zárásra a rendszer 
   - villog (gyorsan)  riasztási memóriát jelöl 
   - villog (lassan)  a rendszer programozás alatt áll 
   - világít   a rendszert lehet élesíteni 

INSTANT (sárga) - nem világít   késleltetett csatornák bekapcsolva 
   - világít   késleltetett csatornák azonnaliak 

1-6-ig (piros)  - nem világít   a csatorna nyugalomban van 
   - villog (gyorsan)  riasztást jelöl (a READY - vel együtt) 
   - villog (lassan pulzál) hiba van a csatornán 
   - villog (pislog)  ki van kapcsolva (BYPASS) 
   - világít   riasztásban áll az érzékelő 
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Gombok jelentése: 
 

STAY gomb  - A STAY gombot akkor használjuk , ha otthon akarunk maradni  
    vagy részleges élesítést akarunk (lásd a csatorna kiosztást).  

                             [STAY + kód ]  -- világít az ARMED LED és a STAY LED  

 

BYPASS gomb - A BYPASS gombot akkor használjuk , ha nem kívánjuk egy  
    vagy több érzékelő figyelését élesített állapot alatt.  
    A kiiktatás egy élesítési ciklus alatt érvényes , kikapcsolás  
     után a parancs törlődik. 

 

INSTANT gomb - Az INSTANT gombot akkor alkalmazzuk , ha a belépési pontot 
    és az útvonalat nem akarjuk használni. A belépési pontból  
    azonnali csatornát állít be. (pl. magunkra zárjuk a lakást és nem 
    várunk senkit ,akkor a bejárati ajtót azonnalivá tudjuk tenni  

 [azonnali = ha érzékel valamit akkor késleltetés nélkül jelez] ) 
    Ezt a parancsot célszerű a STAY gombbal együtt alkalmazni. 

    [STAY + INSTANT + kód] -- világít az ARMED,STAY,INSTANT LED 

 

CODE gomb  -A CODE gombot csak kódváltoztatáskor használjuk. 

* gomb   - Törlés ,tévesztés , kijelzőfény előhívása (ha úgy van programozva) 

 

#  gomb  - Parancs elfogadása [ Enter ] 
 

PÁNIK gombok - Ezeket a gombokat segítség kérésére lehet használni. 
    A használata: az egymás alatt lévő gombok együttes 
nyomásával  

 lehet aktivizálni . A szimbólnak megfelelően. 
    A gombok működését a táblázat tartalmazza (működik vagy 
    nem) 
 

Kezelői hangok: 
 

CSIPPANTÁS - minden gomb nyomását egy rövid csippanással jelzi 

 

FOLYAMATOS - belépési és riasztási hang (riasztáskor villog az ARMED LED) 

 

1mp-es síp  - ajtócsengő hangja 

 

RÖVID PULZÁLÁS - téves parancs 

 

FOLYAMATOS 

  PULZÁLÁS  - valamilyen hiba (230V,akkumulátor) vagy tűz riasztás 

SZIRÉNA JELZÉS - Ha a rendszeren hangos zárást programoztak , akkor a  
     szirénával jelzi az élesítést és a kommunikáció sikerességét. 
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RENDSZER TELJES ÉLESÍTÉSE: 
 - Mindent csukjon be (ablak, ajtó) 

 - Várja meg, hogy kigyulladjon a READY LED! 
 - Üsse be az érvényes kódját (a kód helyett lehet használni a #1-et is ha 
   ez engedélyezve van) 

 - Az ARMED LED világít ........mp - en belül hagyjuk el az objektumot a kijelölt 
   útvonalon. 
 - Ezután éles a rendszer 

 

RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE: 
 - A védendő területen mindent csukjunk be (ablak , ajtó) 
 - A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük  

- Nyomja meg a STAY gombot majd üsse be a kódját (a kód helyett lehet 
   használni a #1-et is ha ez engedélyezve van) 

 - Világít az ARMED LED és a STAY LED jelezve, hogy részleges az élesítés. 
 - Ezután éles a védett terület. 

 
RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESÍTÉSE BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS NÉLKÜL: 
 - A védendő területen mindent csukjunk be (ablak, ajtó) 
 - A védendő területen lévő érzékelőknek nyugalomban kell lenniük  

 - Nyomja meg a STAY és az INSTANT gombot majd üsse be a kódját (a kód 
   helyett lehet  használni a #1-et is ha ez engedélyezve van) 

 - Világít az ARMED, INSTANT és a STAY LED jelezve , hogy részleges az 
   élesítés és nincsen késleltetett csatorna. 
 - Ezután éles a védett terület. 

 

RENDSZER KIKAPCSOLÁSA: 
 - Közelítse meg a kezelőt a kijelölt útvonalon 

 - Világít az ARMED LED (esetleg az élesítésnek megfelelően más LED is 
      [STAY, INSTANT]) és sípol a kezelő 
 - Üsse be az érvényes kódját ....... mp - en belül 
 - Az ARMED LED nem világít a rendszer nem éles 

 

KÓDTÉVESZTÉS: 
 - Nem fogadta el a kódját 
 - Nyomja meg a * - ot  
 - Újból üsse be a kódját 
 - Ha ekkor sem fogadja el a kódját akkor nem ez a kód! 

 

TÖRLÉS: 
 - Programozástól függően *- gal vagy csak kóddal lehet törölni a jelzéseket és  
   a hibákat (lásd a beállításnál) 
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CSATORNA KIIKTATÁSÁS: 
 - Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk, ha egy vagy több érzékelő védelmét 
   nem akarjuk. Ennek a parancsnak a használata gyengíti a rendszer védelmi 
   szintjét, mert a kiiktatott érzékelő(- k ) nem figyel(- nek ). A kiiktatás egy 
   élesítési ciklusra érvényes (pl. este élesítettük a rendszert és kiiktattunk egy 
   érzékelőt, reggel mikor kikapcsoltuk a riasztót akkor automatikusan  
             visszateszi a védelembe a kivett érzékelőt, ha éjszaka ismét nem akarjuk az 
   érzékelő védelmét akkor azt ismételten ki kell iktatni). 
   Kiiktatást csak azon a csatornán lehet végrehajtani, amelyiken ez  
            engedélyezve van. Nem engedélyezett pl. szabotázs-, tűz- , pánikcsatornán. 
 
 - Csatorna kiiktatás: 

   Nyomja meg a "BYPASS" gombot - a saját kódszámát és a kiiktatandó  
   csatorna számát (1-6-ig) 

 

Csatorna visszahelyezése a védelembe: 
 - Ezt a parancsot akkor alkalmazzuk, ha nem azt a csatornát iktattuk ki   
   amelyiket akartuk vagy már nincs szükség a kiiktatásra. A zárási / nyitási 
   ciklus automatikusan visszateszi a védelembe a csatornát. 
 
 - Csatorna visszahelyezése: 

   Nyomja meg a "BYPASS" gombot - a saját kódszámát és a   
   visszahelyezendő  csatorna számát (1-6-ig) 
 

KÓDCSERE: 
 -A kódcserét csak a főnöki kóddal lehet végrehajtani! 
 -A kódcserét odafigyeléssel hajtsuk végre, a csere után próbáljuk ki, hogy 
  működik-e. A kódszámunk ne legyen az évszámunk, növekvő vagy csökkenő 
  számsor sem. 
 
 -A rendszerben négyfajta kódszám lehet: 
  - Mesterkód (nyitás/zárás, kódcsere) 
  - Általánoskód (nyitás/zárás) 
  - Cselédkód (zárás) 
  - Csapdakód ( nyitás riasztójelzéssel [néma riasztás]) 
 -#1-es parancs a mesterkódnak felel meg !! (csak élesíteni lehet így) 
 CSERE: 
  
  CODE     +   +   +   
 
  
 "CODE" gomb     mesterkód       kód sorszáma      új kód 

 
     sípolással jelzi,             a végén is 
     hogy elfogadta 
     az utasítást 
 - Ha másik kódot is cserélni akarunk , akkor elölről kezdjük a kódcserét. 
 
 
 



Kulich  János 

 

6 

 

Rövid parancsok: 
      Engedélyezve 
TELJES ZÁRÁS:      #1 
RÉSZZÁRÁS      STAY + #1 
RÉSZZÁRÁS AZONNALI CSATORNÁVAL  STAY + INSTANT + #1 
KÉNYSZERÉLESÍTÉS     #2 
CSATORNAKIOSZTÁS FELSOROLÁSA  #4 
AJTÓCSENGŐ KI-/BEKAPCSOLÁSA   #6 
RENDSZER IDŐ KIÍRÁSA     #7 
 

BEÁLLÍTÁSOK: 
 
CSATORNA  NEVE          TELJES VÉDELEMNÉL  RÉSZVÉDELEMNÉL 

 
 
 1. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
2. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
3. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
4. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
5. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
6. ..................................................      ......................  ..................... 
 
 
 
 

Szerviz telefonszám :  06 - 30 / 94-34-692 

Telepítési idő:  199...  év  ........hó  .......nap 
Ügyeleti telefonszám 1: ............................ 
Ügyeleti telefonszám 2: ............................ 
Azonosító szám:  ............................ 
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Belépési idő  ........................mp  ajtón: ................... 
 
Belépési idő  ........................mp  ajtón: ................... 
 
Kilépési idő  ........................mp   
 
szirénaszólási idő ........................mp   
 
sziréna késlelt. idő ........................mp   
 
1. .................................................................... MESTER KÓD 
  
2. ....................................................................  
  
3. .................................................................... 
  
4. .................................................................... 
  
5.   CSAK ZÁRÓKÓD   IGEN   NEM  ha nem ............................ 
  
6.   CSAPDAKÓD    IGEN   NEM  ha nem ............................ 
 

PÁNIKGOMBOK: 
 
Gombok    funkciók    gombok 
Baloldaliak   ...............................................  # és * 
 
Középsők   ...............................................  7 és 9 
 
Jobboldaliak   ...............................................  1 és 3 

 

 

 

 

 


