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GROUP (CSOPORT) visszajelző  
Amikor ez a visszajelző gyors ütemben villog, egy felhasználói funkció aktív (pl: riasztási memória, hiba memória 
lekérdezése). Ebben az esetben a A-H és 1-8 LED-ek kijelzésével beazonosítható egy zóna, vagy felhasználó. 

TŰZ riasztás 

 3 mp 

ORVOSI segélyhívás 

3 mp 

PÁNIK riasztás 

 3 mp 

Mester kód gyári alapértéke: 1111 

A – H visszajelző LEDek – a P1 partíció állapotát jelzik 
1 – 8 visszajelző LEDek - a P2 partíció állapotát jelzik 

A  szimbólum a rendszer TELJES ÉLESÍTETT állapotát jelzi vissza. A P1 
partíció élesített állapotát az A, a P2 partíció élesített állapotát az 1 visszajelző 
LED mutatja. 

A  szimbólum a rendszer ÉJSZAKAI ÉLESÍTETT állapotát jelzi vissza. A P1 
partíció élesített állapotát a B, a P2 partíció élesített állapotát a 2 visszajelző LED 
mutatja. 

A  szimbólum a rendszer NAPPALI RÉSZLEGESEN ÉLESÍTETT állapotát jelzi 
vissza. A P1 partíció élesített állapotát a C, a P2 partíció élesített állapotát a 3 
visszajelző LED mutatja. 

A  szimbólum a rendszer üzemkész állapotát jelzi vissza. A P1 partíció 
üzemkész állapotát a D, a P2 partíció üzemkész állapotát a 4 visszajelző LED 
mutatja. 

A  szimbólum a partíció valamely bemenetének vagy kimenetének szabotázs 
vagy hiba állapotát jelzi. A P1 partíció állapotát az E, a P2 partíció állapotát az 5 
visszajelző LED mutatja. 

A  szimbólum a rendszer adott partíciójának aktív riasztási állapotát vagy aktív 
riasztási memória állapotát jelzi. A P1 partíció állapotát az F, a P2 partíció élesített 
állapotát a 6 visszajelző LED mutatja. 

A  szimbólum a kizárt zóna jelenlétét jelzi. A P1 partícióhoz tartozó valamely 
zóna kizárását a G, a P2 partícióhoz tartozó zóna kizárását a 7 visszajelző LED 
mutatja. 

A  szimbólum a rendszer HATÁSTALANÍTOTT állapotát jelzi vissza. A P1 
partíció hatástalanított állapotát a H, a P2 partíció hatástalanított állapotát a 8 
visszajelző LED mutatja. 

ALARM (RIASZTÁS) visszajelző 
Amikor ez a visszajelző folyamatosan világít, az általános rendszer riasztást jelent. Ilyen riasztás pl. a kezelőegység 
szabotázsjelzése, illetve a távirányító RIASZTÁS nyomógombjának megnyomása, ahol: 
Villog: a rendszer korábban riasztási állapotban volt, 
Folyamatosan világít: a rendszer riasztási állapotban van. 

SYSTEM (RENDSZER) visszajelző 
Amikor ez a visszajelző folyamatosan világít, rendszerhiba áll fenn, pl. tápfeszültség hiba, akkumulátor hiba, a riasztás átviteli 
rendszer hibája, a tápfeszültség kimenetek valamelyikének hibája, az órajel elvesztése vagy a kezelőegység 
szabotázsjelzése. 
Villog: a központi egység eseménymemóriájában egy vagy több még nem nyugtázott hibajelzés található. 
Folyamatosan világít: a rendszerben jelenleg is fennálló, még el nem hárított hibák vannak jelen. 
Nem világít: a rendszer hibamentesen működik. 

PROG (PROGRAMOZÁS) visszajelző 
Lassan villog: a rendszer a felhasználó által kezdeményezett szerviz üzemmódban van. 
Villog: adatbevitel folyamatban 
Folyamatosan világít: a rendszer a telepítő által kezdeményezett szerviz üzemmódban van 

Az A, B, C és/vagy D csoport visszajelző LED villogása azt jelzi, hogy a kijelzőn az adott csoporthoz tartozó zóna adatai 
láthatók. Más csoportokhoz tartozó visszajelző LEDek folyamatos fénye azt jelzi, hogy az adott csoporthoz tartozó információ 
vár nyugtázásra. 
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A rendszer élesítése normál eljárással, a Felhasználói kód használatával 

 TELJES ÉLESÍTÉS ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

P1 és P2   <felhasználói kód>   <felhasználói kód>   <felhasználói kód> 

P1    <felhasználói kód>    <felhasználói kód>    <felhasználói kód> 

P2    <felhasználói kód>    <felhasználói kód>    <felhasználói kód> 

 
A rendszer élesítése gyorsított eljárással, a Felhasználói kód megadása nélkül 
(amennyiben ezt a funkciót a telepítéskor a Telepítő engedélyezte) 

 TELJES ÉLESÍTÉS ÉJSZAKAI ÉLESÍTÉS RÉSZLEGES ÉLESÍTÉS 

P1 és P2       

P1          

P2          

 
A rendszer hatástalanítása 

Valamennyi partíció egyidejű hatástalanítása Hatástalanítás a partíció kiválasztásával 

<felhasználói kód> 
   <felhasználói kód>    <-P1 partíció hatástalanítása 

   <felhasználói kód>    <-P2 partíció hatástalanítása 
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RIASZTÁSI MEMÓRIA 

  - aktivált bemenetek megjelenítése. A csoport visszajelző LED (A, B, C és/vagy D) villogása mutatja, ha az adott 
bemenet melyik csoporthoz tartozik. Más csoportok visszajelző fényének folyamatos fénye azt jelzi, hogy az adott bemenet 
ehhez a csoporthoz van hozzárendelve. A nem világító visszajelzők azt jelentik, hogy az adott csoportban nem volt aktívált 
érzékelő. 

   - egyéb riasztások megjelenítése. Az 1 – 8 visszajelző LEDek mutatják a riasztás forrását. A 
villogó/folyamatos fénnyel világító visszajelzőhöz tartozó nyomógomb megnyomása megjeleníti a riasztást kiváltó eszköz 
zónaszámát a csoporton belül: a 2. visszajelző akkor világít, ha szabotázsriasztás történt, a 3. visszajelző a pánik nyomógomb 
megnyomását mutatja, a 4. visszajelző a távirányítóról kezdeményezett pánikjelzést jelzi.  

  - hibajelzési memória megjelenítése. A funkció aktivált állapotát a SYSTEM és a PROG visszajelző LEDek lassú 
villogása jelzik. Az 1 – 8 visszajelzők villogó fénye azt jelzi, hogy egy korábban fennálló, de már megszűnt hiba volt jelen a 
rendszerben, folyamatos fényük pedig azt mutatja, hogy a hiba jelenleg is fennáll és a felhasználó figyelmét igényli.  
Az 1 – 8 visszajelző LEDek jelzéseinek értelmezése: 

1 – Zóna szabotázs 

1. gomb – Az A LED villogása azt jelenti, hogy jelenleg az A csoporthoz tartozó bemenetek állapotát 
láthatja. Az egyéb csoportokhoz (B, C és/vagy D) tartozó visszajelző LEDek folyamatos fénye azt mutatja, 
hogy a hozzájuk tartozó bemenetek szabotázsjelzést adtak. Ha a csoport visszajelző LEDje nem világít, 
azt jelenti, hogy az adott csoportban szabotázsjelzés nem történt. 

2 – 1-3 kimenetek hibája 2. gomb – 1.LED – az 1. kimenet hibája; 2.LED – a 2. kimenet hibája; 3.LED – a 3. kimenet hibája; 

3 – Tápfesz kimenetek hibája 3. gomb - 1.LED – a +KP kimenet hibája; 2.LED – a +AUX1 hibája; 3.LED – a +AUX2 kimenet hibája; 

4 – AC hiba  

5 – Elem hiba  

6 – Riasztás Átviteli Rendszer  
      (ATS) hibája 

 

7 – Egyéb hibák 

7. gomb – 1.LED – belső óra hibája; 2.LED – a központi egység beállításainak hibája; 3.LED – 
kezelőegység szabotázsjelzés; 4.LED – alacsony telepfeszültség érzékelése a vezeték nélkül 
érzékelőkben (a 4.gomb megnyomásával megjeleníthetők azok a csoportok, melyekhez az alacsony 
telepfeszültséget jelentő eszközök tartoznak); 5.LED – vezeték nélküli érzékelő leszakadt (a 4.gomb 
megnyomásával megjeleníthetők azok a csoportok, amelyekhez az az érzékelők tratoznak, melyek 
levesztették a kapcsolatot a központi egységgel). 

 

Az egyes csoportok közötti átkapcsoláshoz használja a  gombot. 

A riasztási memória törléséhez és a funkcióból való kilépéshez nyomja meg a  gombot 

A funkcióból a riasztási memória törlése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. 


