Belépőkódok programozása
1.
2.

Nyomja meg a [ ] gombot
Üsse be a [RENDSZER MESTER KÓDOT] vagy a [MESTER KÓDOT]

3.
4.
5.
6.

A [ ] gomb villog
Válasszon egy kétjegyű felhasználószámot ([01] és [32] között), majd nyomja meg az [ENTER] gombot
Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű belépőkódot
Kód megerősítése, üsse be még egyszer ugyanezt a belépőkódot

7.
8.

Amennyiben távirányítót is hozzárendel ehhez a kódhoz, nyomjon meg egy gombot a távirányítón [
a távirányítóhoz egyéb eszközök
is szükségesek, csak a saját távirányítója rendelhető a kódhoz!] Amennyiben nincs távirányító nyomja meg az[ENTER] gombot.
Amennyiben a rendszer „partícionálva van” nyomja meg az [1] vagy [2] gombot, hogy a megfelelő területhez rendelje a kódját,

9.

[ amennyiben mindkét területhez hozzá kívánja rendelni a kódot nyomja meg mindkét [1][2] gombot]. Amennyiben a rendszer nincs
„particionálva” nyomja meg az [ENTER] gombot.
Ha több kódot is be szeretne programozni folytassa műveletet a „4” ponttól, amennyiben nem nyomja meg a [CLEAR] gombot.

Belépőkódok törlése
1.
2.

Nyomja meg a [ ] gombot
Üsse be a [RENDSZER MESTER KÓDOT] vagy a [MESTER KÓDOT]

3.
4.
5.
6.

A [ ] gomb villog
Válasszon egy kétjegyű felhasználószámot, melyet törölni szeretne ([01] és [32] között), majd nyomja meg az [ENTER] gombot
Nyomja meg és tartsa nyomva a [SLEEP] gombot, amíg a megerősítő csippanást nem hallja.
A [CLEAR] gomb megnyomásával léphet ki a belépőkódok törléséből.

7.

A [RENDSZER MESTERKÓDOT] SOSEM SZABAD TÖRÖLNI CSAK FELÜLÍRNI!!!

8.

A későbbi kódprogramozás megkönnyítéséhez vezessen nyilvántartást a belépőkódok felhasználóiról.
belépőkódokat ne jegyezze fel, csak azt hogy melyik felhasználó melyik sorszámú kódot használja!

A

Élesítés hatástalanítás
1. Teljes élesítés (az adott területen lévő összes érzékelő riasztást vált ki)
1.
2.
3.

Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik az épületben.
Nyomja meg az [ARM] gombot majd üsse be a [KÓDOT]
Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység rövid csippanásokkal, valamint az [ARM] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás
sikerességét

4.

Amennyiben a rendszer partícionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely
területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.
Amennyiben mindkét területet élesíteni

szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.
A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a
kódváltoztatás során hozzárendeltük!
2. Részleges élesítés 1 (SLEEP élesítés, a rendszer programozása során meghatározott érzékelők nem váltanak ki
riasztást)(pl. amikor otthon van a nyílászárók és a földszinti mozgásérzékelők élesítettek viszont az emeleten lehet mozogni)
1.
2.
3.
4.

Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik azon a területen, amelyik a [SLEEP] élesítésbe
beletartozik.
Nyomja meg az [SLEEP] gombot majd üsse be a [KÓDOT]
Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység a [SLEEP] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás sikerességét

Amennyiben a rendszer partícionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely
területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.
Amennyiben mindkét területet élesíteni

szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.
A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a
kódváltoztatás során hozzárendeltük!
3. Részleges élesítés 2 (STAY élesítés, a rendszer programozása során meghatározott érzékelők nem váltanak ki riasztást)
(pl. amikor otthon van a nyílászárók élesítettek, viszont a lakás többi részén lehet mozogni)
1.
2.
3.
4.

Győződjön meg róla, hogy minden nyílászáró be van zárva, és senki nem tartózkodik azon a területen, amelyik a [STAY] élesítésbe
beletartozik.
Nyomja meg az [STAY] gombot majd üsse be a [KÓDOT]
Ezután elindul a kilépési késleltetés, a kezelőegység a [STAY] lámpa villogásával jelzi a bekapcsolás sikerességét

Amennyiben a rendszer partícionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely
Amennyiben mindkét területet élesíteni
területet kívánjuk bekapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.
szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.
kódváltoztatás során hozzárendeltük!
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A kóddal csak az a terület élesíthető, amelyhez a

Egy gombos élesítés
Mindhárom élesítési mód megoldható egy gombnyomással, mely hasonlóan működik, mint a kóddal történő bekapcsolás, azzal a
különbséggel, hogy nincs szükség a felhasználói kódra, ellenben az adott funkciógombot [ARM] vagy [SLEEP] vagy [STAY] kell
megnyomni és nyomva tartani, amíg a visszajelzést nem kapunk a kezelőegységtől.
rendszer telepítője engedélyezte ezt.

Ez a funkció csak akkor működik, ha a

Hatástalanítás
1.
2.

Nyomja meg az [OFF] gombot majd üsse be a [KÓDOT]
Ezután a kezelőegység az [OFF] lámpa világításával jelzi a kikapcsolás sikerességét

3.

Amennyiben a rendszer partícionálva van, abban az esetben a [KÓD] beütése után meg kell határozni, hogy mely
területet kívánjuk kikapcsolni, ehhez nyomjuk meg az [1] vagy [2] gombot.
Amennyiben mindkét területet hatástalanítani
szeretnénk, nyomjuk meg mindkét gombot egymás után.
kódváltoztatás során hozzárendeltük!

A kóddal csak az a terület hatástalanítható, amelyhez a

Hiba kijelző
Amennyiben a rendszer bármilyen hibát érzékel, ezt a kezelőegységen keresztül jelzi a felhasználónak (a [TBL] gomb világít, valamint ha a rendszer
úgy van programozva 5 másodpercenként csipogó hangot ad), valamint amennyiben be van kötve távfelügyeletre a hiba okát le is jelenti.
Nyomja meg a [TBL] gombot. Ekkor a kezelőegységen valamelyik zónalámpa(k) világítani fog.

a zónalámpa nem azt jelenti, hogy azzal

az érzékelővel van probléma, hanem ez egy hibakódot jelent!

Hiba lista
1.

Rádiós érzékelő alacsony akkufeszültség (egy vagy több rádiós érzékelőben az akkumulátort ki kell cserélni,

a rádiós

érzékelőkben lévő akkumulátorokat célszerű egyszerre cserélni!)
2.

Táphiba (5 féle táphiba lehet a rendszerben) ekkor nyomja meg a [2] gombot, ekkor szintén kigyullad valamelyik zónalámpa, melynek a
jelentése a következő



[1] zónalámpa

a riasztóközpontban az akkumulátor feszültség alacsony



[2] zónalámpa

a riasztóközpont áramszünetet érzékel



[3] zónalámpa

a riasztóközpont AUX kimenete túlterhelődött



[4] zónalámpa

a rádiós kezelő AC hibát érzékel


3.
4.
5.
6.
7.

[5] zónalámpa
a rádiós kezelő akkumulátor hibát érzékel
Bell hiba a riasztóközpont sziréna kimenete túlterhelődött
Kommunikációs hiba a riasztóközpont nem tudta lejelenteni az eseményeket a távfelügyeleti központnak
Szabotázs hiba a riasztóközpont rendszer rongálást, kábelszakadást érzékelt, nyomja meg az [5] gombot, ekkor a kezelőegység kijelzi,
hogy melyik zónában érzékelte a hibát
Modul szabotázs hiba a riasztóközpontra csatlakoztatott modulok közül valamelyik kábelhibát, rendszer rongálást érzékel
Tűz hurok hiba a rendszerre csatlakoztatott füstérzékelő kábelhibát érzékel

8.





9.
10.

A rendszer órája visszaállt alapértelmezettre, óra+dátum beállítás:
csak ezt a hibát próbálja meg egyedül kijavítani
Nyomja meg a [8] gombot
Üsse be az aktuális időt (pl. 1140), amennyiben az idő 01 és 12 óra közötti, ezután nyomja meg az [1] gombot
Üsse be az évet 4 számjeggyel (pl.2010)
Üsse be a hónapot két számjeggyel (pl.02)
Üsse be a napot két számjeggyel (pl.05)
Rádiós zóna felügyeletvesztés (egy vagy több rádiós eszköz nem kommunikál a központtal)
Modul felügyeletvesztés (egy vagy több modul nem kommunikál a központtal)

16. Kezelő hiba
[SLEEP] Kezelő hiba

csak MG32LED és MG32LRF kezelőegységeknél (egy vagy több kezelő nem kommunikál a központtal

csak MG32LED (egy vagy több kezelő nem kommunikál a

központtal)

Ne próbálja meg egyedül a hiba kijavítását, hívjon minket a 06-30-2670-749 vagy a 06-20-9413-182-es telefonszámon!
Pánik riasztások:
 „Rendőrségi pánik” nyomja meg és tartsa lenyomva [1] és [3] gombot egyszerre, ezzel megszólalnak a szirénák, és jelzést
küld a távfelügyelet felé
 „Orvosi pánik” nyomja meg és tartsa lenyomva [4] és [6] gombot egyszerre, ezzel a szirénák nem szólalnak meg, de jelzést
küld a távfelügyelet felé
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„Tűz pánik” nyomja meg és tartsa lenyomva [7] és [9] gombot egyszerre, ezzel megszólalnak a szirénák, és jelzést küld a
távfelügyelet felé
A „Pánik riasztások” kikapcsolása: nyomja meg az [OFF] gombot, majd üsse be a felhasználói kódját

Teszt és karbantartás:
A rendszert célszerű időszakosan leellenőrizni, hogy az érzékelők jelzései eljutnak-e a központba, a szirénák megfelelően működnek-e, a
távfelügyeleti állomás fogadja-e a riasztórendszer jelzéseit. Az akkumulátorokat 3 évente ki kell cserélni. Amennyiben CO érzékelő is csatlakoztatva
van, ezeket gyártó által meghatározott időközönként (általában 3 vagy 5 év ki kell cserélni.
Cégünk akár karbantartási szerződés, akár eseti megbízás alapján elvégzi a rendszer tesztelését, karbantartását.
Egyéb feljegyzések:

Telepítés dátuma
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