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 A kezelőegység felépítése 
Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel a 
kezelőegységekkel kapcsolhatja be- és ki a rendszert, valamint a kijelző számos 
információt ad Önnek a rendszer és az érzékelők állapotáról. 

- Riasztás  visszajelző:
Világít: a rendszer riasztott, ellenőrizze az érzékelő (zóna) visszajelző 
segítségével, hogy melyik érzékelő okozta a riasztást (amelyik szám 
villog, vagy világít az riasztott). 
Nem világít: a rendszer normál üzemben van (nem történt riasztás). 

- Szerviz visszajelző:
Világít: a rendszernek műszaki hibája van. Nyomja meg a  majd a  
gombot, a rendszer az érzékelő visszajelzők segítségével ad 
tájékoztatást a hiba okáról. Részleteket, a szerviz hiba táblázatban talál 
a leírás végén. 
Nem világít: a rendszer normál üzemben van. 

- Élesítve visszajelző:
Világít: a rendszer be van kapcsolva (élesítve van). 
Lassan villog: a bekapcsolási folyamat zajlik, vagy a rendszer STAY 
(Otthoni) módban van bekapcsolva. Ekkor a bejárati érzékelő késleltetve 
van. Tehát, ha valamelyik családtag később érkezik haza, és kinyitja 
a bejárati ajtót, akkor megszólal a belépési hangjelzés, és van ideje 
kapcsolni a rendszert).  
Gyorsan villog: Azonnali STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. 
A bejárati érzékelő azonnal riaszt. Tehát, ha valaki kinyitja a bejárati 
ajtót, akkor azonnal riasztás történik. 
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Nem világít: a rendszer ki van kapcsolva. 

- Üzemkész visszajelző:
Világít: a rendszer üzemkész, minden érzékelő nyugalmi állapotban 
van. 
Nem világít: a rendszer nem üzemkész, egy vagy több érzékelő jelez 
(pl.: nyitva maradt az ablak, mozognak valamelyik helyiségben, stb.).  

 - Érzékelő (zóna) visszajelzők 1-16-ig:

Világít: az adott számú érzékelő jelez (Pl.: nyitva az ajtó, vagy 
mozognak a helyiségben). 
Nem vílágít: az adott számú érzékelő nyugalmi állapotban van. 

 - Funkció gombok:

 - A rendszer, a kód beírása után ezzel a gombbal kapcsolható be (teljes

  bekapcsolás). 

 - A rendszer, a kód beírása után ezzel a gombbal STAY (Otthoni)

 üzemmódba kapcsolható be. 

 - A rendszer, a kód beírása után ezzel a gombbal kapcsolható ki. Csak

   abban az esetben szükséges a kikapcsoláshoz a gomb megnyomása, 
   ha az Ön rendszere több részre osztott (a szükséges információt a  
    rendszer szerelőjétől tudhatja meg). 

 - A rendszer egy része, a kód beírása után a  gomb megnyomásával,

majd a területszám kiválasztásával, az , ,  vagy  gombbal  
kapcsolható be, vagy ki. A gomb egyszeri megnyomása után látható, ha van 
bekapcsolt terület. Csak abban az esetben szükséges a használata, ha az Ön 
rendszere több részre osztott (a szükséges információt a rendszer        
szerelőjétől tudhatja meg). 

 - A kód beírása után ezzel a gombbal, a szükséges érzékelőt (zónát) iktathatja ki.

 - A kód beírása után ezzel a gombbal, a felhasználói menübe léphet be.

A rendszer használata 
Teljes bekapcsolás: 

Ellenőrizze az érzékelők visszajelzői (minden visszajelző sötét), valamint a 
ready visszajelző segítségével, hogy minden érzékelő (ajtó, ablak csukva, nincs 
mozgás a helyiségekben) nyugalmi helyzetben van.  
Ha a ready visszajelző világít, akkor elkezdheti a bekapcsolási folyamatot: 
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Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg az  gombot. 
Az ARMED visszajelző villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal. Hagyja 
el a védett helységet. 

Otthoni bekapcsolások: 
Otthoni bekapcsolás belépési késleltetéssel: 
Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg a  
gombot. A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED visszajelző lassú 
villogással jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot. 

Otthoni bekapcsolás belépési késleltetés nélkül: 
Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg és tartsa lenyomva a 
 gombot 3-4 másodpercig. A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED 
visszajelző gyors villogással jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot. 

Kikapcsolás:  
A bejárati ajtó kinyitásakor megszólal a belépési hangjelzés, a kikapcsoláshoz 
üsse be a felhasználói kódját . A belépési hangjelzés elhallgat, a 
rendszer ki van kapcsolva. 

Ha megszólal a sziréna: 
Üsse be a felhasználói kódját , a sziréna elhallgat. 

Riasztási esemény törlése: 
 Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg a  és a 
 gombot. A rendszer törli a riasztási eseményt. 

Ha beírás közben elrontotta a kódot: 
A hibásan beírt szám után egyszerűen írja be helyesen a kódot. 

Ha elromlott egy érzékelő, de szeretné bekapcsolni a rendszert (érzékelő 
kiiktatása): 

Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg a  gombot. Üsse 
be az érzékelő(k) számát például: , . Ha minden kívánt érzékelőt 
(zónát) kiválasztott nyomja meg az:  
 gombot, ha teljes bekapcsolást szeretne a kijelölt érzékelők 
kiiktatásával. 
 gombot, ha STAY (Otthoni) bekapcsolást szeretne a kijelölt érzékelők 
kiiktatásával. 
 gombot, ha szeretne kilépni a menüből, és visszatérni a normál kikapcsolt 
állapothoz a kijelölt érzékelők kiiktatásával. 

FIGYELEM! A RENDSZER KIKAPCSOLÁSAKOR AZ ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS 
AUTOMATIKUSAN TÖRLŐDIK! 
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Ajtócsengő be- vagy kikapcsolása: 
Üsse be a felhasználói kódját , majd a  és gombot. 

 
Saját kód megváltoztatása: 

Üsse be a felhasználói kódját , majd a  és gombot. 
Üsse be az új felhasználói kódját , majd a nyomja meg az  
gombot, üsse be ismét az új felhasználói kódot . 
A kód megváltoztatása után a kezelőegység automatikusan kilép a menüből. 
Amennyiben 6 számjegyű kódot szeretne használni, az új kód beírása után nem 
kell megnyomni az gombot, csak ismételten be kell írnia az új kódot. 

 
A Service visszajelző világít (szerviz jelzés nyugtázása, törlése): 

Üsse be a felhasználói kódját , majd a  és gombot. 
A kezelőegységen láthatja az érzékelő (zóna) visszajelzők segítségével, hogy 
milyen hiba áll fenn. A szerviz hibatáblázatból lehet azonosítani a hiba okát. 
Nyomja meg a  gombot a hiba nyugtázásához. 
A kezelőegység normál módba lép vissza. 

 
Az utolsó riasztás megtekintése: 

Üsse be a felhasználói kódját , majd a  és gombot.  
Az érzékelő (zóna) visszajelzője mutatja, hogy melyik érzékelő riasztott a 
legutóbbi bekapcsolás óta.  
Visszatérés a normál működéshez a  gomb megnyomásával történik. 
 

Szakkifejezések magyarázata: 
 

Felhasználói kód: Négy, öt vagy hat számjegyű kód, amivel a riasztót 
kapcsolhatja be, és ki. 
 
Kiiktatás: Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő(k) jelzéseit egy bekapcsolás 
idejéig a rendszer nem figyeli. 
 
Ajtócsengő: Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő jelzésére (pl.: a bejárati 
ajtó kinyitása) a kezelőegység ding-dong hangot ad.  
Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni. 
 
Terület: Egy vagy több érzékelő (zóna) alkot egy területet (pl.: garázs, pince). A 
területek egymástól függetlenül kapcsolhatók be és ki.  
Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni. 
 
Szerviz: Amennyiben a rendszer hibás működést érzékel, a kezelőegységen a 
sárga Service visszajelző világít.  
Például: áramszünet, akkumulátor hiba, hibás érzékelő. 
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Zóna: Gyakorlatilag az érzékelő (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, üvegtörés 
érzékelő) meghatározása a zóna.  
Figyelem! Egy zóna tartalmazhat több érzékelőt is.  

  

 

Szerviz hibatáblázat 

érzékelő 
visszajelző 

Hibaállapot 

1 230V hiba (áramszünet) 

2 Telefon vonalhiba 

3 2-vezetékes füstérzékelő riasztás 

4 

Doboz szabotázs és segédbemenet: 

Nyomja le  a  gombot a hiba kijelzéséhez.  
Világít az 1 - 3 zóna visszajelző: 
1. zóna visszajelző = doboz szabotázs 
2. zóna visszajelző = segédbemenet: szabotázs 
3. zóna visszajelző = segédbemenet: pánik 

5 Dátum- és idővesztés  

6 
Zóna szabotázs/zavar 

Nyomja le  a  gombot az érzékelő számának kijelzéséhez. 

7 
Kezelőegység szabotázs/ eltávolítva 

Nyomja le  a  gombot a kezelőegység számának kijelzéséhez. 

8 

Berendezés hibák 

Nyomja le  a  gombot a hibatípus kijelzéséhez. 

1. zóna visszajelző = 1. kimenet hiba   
2. zóna visszajelző = 2. kimenet hiba   
3. zóna visszajelző = sziréna hiba 
4. zóna visszajelző = 2-vezetékes füstérzékelő hib  
5. zóna visszajelző = 12V biztosíték hiba 
6. zóna visszajelző = akkumulátor hiba 
7. zóna visszajelző = szerviz időzítő/zóna hibateszt sikertelen 
8. zóna visszajelző = kommunikációs hiba 

 

FIGYELEM!  

A TÁBLÁZATBAN TALÁLHATÓ HIBA LEÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSÉBEN, KÉRJE A 
TELEPÍTŐ SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT. 
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Sz. Elnevezés 
Kilépési 

idő 
Belépési

idő 1 
Belépési 

idő 2 
Sziréna 

idő 

1.  Sec. Sec. Sec. Min. 

2.  Sec. Sec. Sec. Min. 

3.  Sec. Sec. Sec. Min. 

4.  Sec. Sec. Sec. Min. 



Telepítő cég adatai 

Telepítő személy: 

Telepítő cég: 

Cím: 

Telefonszám: 

Telepítési dátum: 

Szerviz napló 

Dátum Rövid leírás Név 

Telefonszámok 

24 órás szerviz Diszpécser 

Központ panel  

Részletek 

Típus   Premier 412    Premier 816   Premier 816+  Premier 832 
Elhelyezés 
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