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MATRIX 6 LCD ikonos kezelő 
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A kezelő gombjai 
 

IKONOS LCD kezelő LED kezelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Élesítés gomb  

 Tűzriasztás  

 Orvosi segélykérő gomb  

 Pánikgomb  

 Funkciógomb  

 Fel/le gombok  

 Számbillentyűk  
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A kezelő jelzései 
IKONOS LCD kezelő LED kezelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK Rendszer rendben 
 

 Rendszer élesítve 
 

 Rendszer kikapcsolva 
 

 Riasztás 
 

 Pánikriasztás 
 

 Tűzriasztás 
 

 Rendszerhiba 
 

 Hálózati áram jelzése 
 

 Szabotázsjelzés 
 

 
Az ikonos kijelző jelzései 

 
Felhasználói mód 

 

Mérnöki mód 

 

Kikapcsolt állapot 

 
Élesítve „A” módban Első riasztás Rendszerhiba 
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A rendszer élesítése felhasználói kóddal 
 

Üsse be a kódját. A rendszer „A” módban élesedni kezd. 

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a  gombot, 
majd az „A”-t vagy „B”-t a kívánt élesítési módnak megfelelően. 

 
Egy gombos élesítés (ha programozva van) 
 

Tartsa lenyomva az 1-es gombot 2 másodpercig „A” módban való élesítéshez 
Tartsa lenyomva a 2-es gombot 2 másodpercig „B” módban való élesítéshez 

 
A rendszer kikapcsolása 
 

Üsse be a kódját. A rendszer kikapcsol. 
Ha riasztás történt, üsse be a kódját, ekkor az első riasztás lesz kijelezve. A  és  
gombokkal lehet végignézni a riasztásokat. 
A normál módba való visszatéréshez üsse be mégegyszer a kódot. 

 
Csapdakód használata 
 

Kétféle módon lehet a csapdakódot használni. 
1.: Cserélje fel a felhasználói kód 3. és 4. számjegyét 
2.: Üsse be a telepítő vagy mesterfelhasználó által beprogramozott csapdakódot. 

 
Hibajelző hang 

A hibajelző hang elhallgattatásához nyomja meg a  gombot. 
 
Tűz, pánik, orvosi segélykérés 
 

Pánik: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig. 

Tűz: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig. 

Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig. 
 

Belépés felhasználói módba 
 

A rendszer felhasználói opciói csak felhasználói módban változtathatók meg. 
 

Belépéshez nyomja meg a  gombot, majd üsse be a kódját. 
Nyugtázó hang hallatszik, és a „Rendszer kikapcsolva” ikon villogni kezd. 
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Kilépés felhasználói módból 
 

Nyomja meg a  gombot, majd a „0”-t. 
A „Rendszer kikapcsolva” ikon abbahagyja a villogást. 
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Minden felhasználó által elérhető opciók 
 
1. Ajtóharang 

Ha a rendszer kikapcsolt állapotában kinyílik egy belépőzóna, hangjelzés hallatszik. 

Nyomja meg a  gombot, majd „11”. Az ajtóharang állapota megváltozik (ha eddig ki 
volt kapcsolva, bekapcsol, ha be volt kapcsolva, kikapcsol). 
 

2. Élesítés kiiktatással 

Nyomja meg a  gombot, majd „12”. 
Üsse be a kiiktatandó zóna számát (00-06). 

Nyomja meg a  gombot a zóna kiiktatásához. Nyugtázó hang hallatszik. 
Ezt ismételje meg minden kiiktatandó zónánál. 

Élesítéshez nyomja meg a  gombot, majd az „A”-t vagy „B”-t a kívánt élesítési mód-
nak megfelelően. 

Ha mégse akar élesíteni, nyomja meg a  gombot kétszer. 
 
3. Eseménynapló megnézése 

Nyomja meg a  gombot, majd „13”. A  és  gombokkal lehet végignézni az 
eseményeket. 
 

4. Kezelő hangerejének beállítása 

Nyomja meg a  gombot, majd „14”. A  és  gombokkal lehet beállítani a 

hangerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez 
 
5. Kezelő fényerejének beállítása 

Nyomja meg a  gombot, majd „15”. A  és  gombokkal lehet beállítani a 

fényerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez 
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Mesterfelhasználói opciók 
 
1. Idő beállítása 

Nyomja meg a  gombot, majd „21”. Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. 0930). 

Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez. 
 

2. Dátum beállítása 

Nyomja meg a  gombot, majd „22”. 
Üsse be a napnak megfelelő számot (1: hétfő, 2: kedd, 3: szerda, 4: csütörtök, 5: péntek, 
6: szombat, 7: vasárnap) 
Üsse be az évet 2 számjeggyel (00-99) 
Üsse be a hónapot 2 számjeggyel (01-12) 
Üsse be a napot 2 számjeggyel (01-31) 

Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez. 
 

3. Felhasználói kódok megváltoztatása 

Nyomja meg a  gombot, majd „25”. 
Üsse be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-15) 
 
Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után 

nyomja meg a  gombot. 
 
Üsse be mégegyszer az új kódot. 
Ha a 2 kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismétel-
ni a kódbeírást. 
 
A sikeres kódbeírás után a kódhoz tartozó tulajdonságok jelennek meg. 

A  és  gombokkal lehet lépni az opciók között, az opciót a  gombbal lehet 

ki-bekapcsolni. A beállítások rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 
 

Szám Opció ki Opció be Alap 
1 Zónakiiktatás engedélyezve Zónakiiktatás letiltva Be 
2 Normál kód Csak csapdakód Ki 
3 Csapdakódként használható Csapdakódként nem használható Be 

 
4. PGM aktiválása kezelőről 

Nyomja meg a  gombot, majd „27”. 
 

5. 1 órás letöltési időablak engedélyezése 

Nyomja meg a  gombot, majd „28”. 
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Rendszerhibák jelzései 
 

 

Szirénabiztosíték hiba 

 

Kimenő táp biztosíték hiba 

 

Hiányzó akku 

 

Alacsony akkufeszültség 

 

Hálózathiba 

 

Telefonvonali hiba 

 

Hiányzó távoli eszköz 

 

Kommunikációs hiba 

 


