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Komplett riasztó rendszer használati utasítás 

 
 Előlapi kezelőszervek ismertetése:  
 

 
 
Jelző LED-ek:  
1) Hálózati üzem  
2) Akkus üzemmód  
3) Felvétel  
4) Programozás  

Nyomógombok:  
5) Vészriasztás  
6) Felvétel  
7) Bekapcsolás (élesítés)  
8) Kikapcsolás  

 
Fő funkciók és jellemzők  

1. Mikro computerrel működő riasztó rendszer, amely alkalmas tolvajok távoltartására, 
gázszivárgás, füst és tűz jelzésére.  
2. Könnyű telepítés, és vezeték nélküli működés  
3. Vezeték nélküli, és távoli ki/bekapcsolási lehetőség  
4. A mikrokontrolleres rendszer automatikusan 6db telefonszámot tud hívni, ez lehet vonalas, 
vagy mobil telefon 
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5.A tulajdonos belehallgathat az illetéktelen behatolók beszélgetésébe, és ki-be kapcsolhatja 
ismét a szirénát a tolvajok elriasztására. 
6.A tulajdonos rögzíthet 10mp-nyi szöveget a készülékkel, ez alkalmas lehet telefonhíváskor a 
pontos azonosításhoz. 
7.A sziréna működési ideje tetszés szerint állítható 1-9 perc között. 
8.Telefonvonal elvágása esetén beállítható riasztási funkció. 
9.Tölthető akkumulátor biztosítja áramszünet / szabotázs esetén a működést. 
10. 99 vezeték nélküli érzékelő köthető a rendszerhez, ezek működése a kijelzőn követhető. 

 

A riasztó központ telepítése  

A. Helyezze a készüléket a telefonkészülék közelébe, és a bejövő vonal vezetékét, és a 
telefonkészüléket csatlakoztassa a központhoz. A sorrendnek nincs jelentősége. 

B. Csatlakoztassa a sziréna Jack dugóját a készülék ”SIREN” aljzatába. 

C. Csatlakoztassa a 12V-os adapter dugóját a készülék ” POWER” aljzatába, ezután a készülék 
egy ”beep” hangot ad, és a POWER LED világít.  

 
Ajtónyitás érzékelő (mágnes és adó) telepítése és használata  
1.  nyitásérzékelő adó részét az ajtókeretre kell szerelni, a mágnest pedig az ajtó mozgó részére, úgy, 
hogy a kettő között a távolság zárt helyzetben ne legyen több, mint 1 cm. 

2. A felszerelést úgy kell elvégezni, hogy az adó jobb oldalára (ahol a LED van) kerüljön a mágnes 

3.Amikor az ajtó kinyílik, a felső LED világítani kezd kb. 1 mp-ig, ez mutatja, hogy az adó megfelelően 
működik. 

4.A felső LED jelzi, hogy az adó üzenetet küld a központi egységnek, az alsó az alacsony 
telepfeszültségét jelzi. 
 
Az infravörös érzékelő telepítése és működése  
Először helyezze be a mellékelt elemet, majd kapcsolja be az érzékelő oldalán lévő kapcsolót (ON).  
A javasolt telepítési magasság cca. 2.2 m. A legjobb eredményt a sarokban történő elhelyezéssel 
lehet kapni, így lehet a legjobban jelezni az érzékelőre merőleges mozgást.  
 
Szerelés: Először a rögzítő talpat szerelje fel a falra, majd az érzékelőt rátéve állítsa be a szenzort a 
legjobb pozícióba.  
A következőket érdemes figyelembe venni:  

1. Az infravörös érzékelő lehetőleg ne legyen szemben kültérre néző ablakkal! 
2. Különféle akadályok az érzékelő előtt zavarhatják a hibátlan működést! 
3. Kettőnél több érzékelőt nem érdemes egy helyiségben felszerelni! 
4. Erős szél, nyílt láng, radiátor hatását kerülni kell, ezek téves riasztást okozhatnak! 
5.Amikor az infravörös érzékelőt bekapcsolja, annak kb. 5 perc beállási idő szükséges a 
megfelelő működéshez! 
6.Az infravörös érzékelőt csak zárt beltéren használja, ne használja nyílt területen! 

 
Távirányító  

Élesítés/kikapcsolás: Nyomja meg a „ „” gombot a kikapcsoláshoz, vagy élesítse a „ ” gombbal a 
rendszert, azután hogy a bejárati ajtót bezárta.  

Az infravörös érzékelőket élesítheti/kikapcsolhatja függetlenül is a „ ” gombbal.  

Nyomja meg a „ ” gombot az ismételt élesítéshez. 
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Ha rendkívüli esemény történik, nyomja meg a „ ” gombot és aktiválja a vészhelyzeti riasztást, a 
riasztó tárcsázza a megadott számokat. 
 
Rögzítés  
Nyomja meg az előlapon a „RECORD” gombit 3mp-ig, míg egy ”bip” hangjelzés jelentkezik. Ezután a 
gombot 10mp-ig tovább nyomva tartva rögzíti a kívánt hangbemondást. Kb. 20 cm távolságból kell 
röviden, tisztán, érthetően elmondani pl. a helyszínt, címet, kerületet. A rögzítési idő végét egy 
hosszabb sípjel jelzi.  
 
Távoli működtetés  
Házának védelme érdekében a behallgatást bárhonnan távolról is használhatja, a riasztót be/ki 
kapcsolhatja.  
Ha otthonától távol van, a teendő a következő: Amikor a riasztó a beállított hívószámot felhívja, 
ekkor Ön felveszi a hívást, meghallgatja az előre felvett hangbemondást, és megadja a négyjegyű 
kódját. Minden gombnyomás után egy rövid sípjelet hall. (Nem hall jelet, ha hibás jelszót ad meg, 
csak a 3. hibás próbálkozás után)  
Ezután parancsokat adhat a riasztónak:  
Ha 1. es gombot nyomja meg, 2 hosszú hangjelzés után 20 mp-ig behallgathat a riasztó környezetébe.  
Ha a 2-es gombot nyomja meg, a sziréna megszólal, amit a 3-as gombbal kapcsolhat ki.  
A 4-es gombbal aktiválja a rendszert, az 5-össel kikapcsolhatja. A parancsokat #-el kell befejezni. 
Ezután a készülék bont automatikusan.  
Telefonszámok eltárolása: #sorszám*telefonszám#  
A készülék 6 külön telefonszámra tud értesítést küldeni.  
pl. a kívánt telefonszám: 06 30 1234567  
Első szám: #1*06301234567#  
Második szám: #2*1234567#  
Kívánt telefonszám törlése: #sorszám (1-6)*#  (Pl. az 1. szám törlése: #1*#) 
Hívás csengetés számának beállítása: #9*9X#  
X =1-9, ha X=0, akkor a készülék nem válaszol a hívásra (Pl. a 6. csengetés beállítása: #9*96#) 
Amennyiben a beállított csengetésszám 0, akkor a készülék nem válaszol a bejövő hívásra.  
Jelszó beállítása: #7xxxx# / Gyárilag beállított jelszó 1234  
Sziréna ”beep” jelzés (távirányító használatakor)  
Kikapcsolása: #9*0#  
Bekapcsolása #9*1# 
 

Telefonvonal megszakadásának jelzése:  
Kikapcsolás #9*2#  
Bekapcsolás #9*3#  
Sziréna működési idejének beállítása: #9*8X#  
X=1-9 perc, ha az X=0, a sziréna nem szólal meg.  
Gyári beállítások visszaállítása: #9*0000#  
Ilyenkor minden visszaáll az eredeti beállításra, a jelszó 1234, és nincs telefonvonal ellenőrzés.  
 
Érzékelők kódbetanítása /study/  
Belépés tanítási állapotba: #0*08#  
Minden betanított eszköz törlése: #0*09#  
Távirányító betanítása (központhoz rendelése): Tanítási üzemmódban (STUDY LED világít) beadja a 

00# kódot, majd nyomjon meg egy gombot a távirányítón. Ha a tanítás sikeres, két ”bip” hangjelzés 

hallható. Ha még egy távirányítót szeretne tanítani, akkor ismét 00#-et kell bebillentyűzni, hasonlóan 
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az előzőekhez. Összesen maximum 32 db távirányítót lehet betanítani. Érzékelők tanítása Tanítási 

üzemmódban (STUDY LED világít) adja meg a két számjegyű zóna kódját, (pl. 08# a 8. zónához majd a 

szenzor előtti mozgással, vagy az ajtóérzékelő nyitással küldjön egy jelet a központnak. Ha a tanítás 

sikeres, két rövid ”bip” jel hallható. Figyelem! Mindegyik érzékelőt más címre állítsa. A készülékkel 

szállított érzékelők a központtal már össze vannak rendelve. 
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