
 

 

 

 

 

VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ RENDS ZER TELEFONHÍVÓVAL 

CIKKSZÁM SA-C 
HU 

A riasztó f  funkciói 
- A mikro-computer által vezérelt vezeték nélküli riasztó berendezés alkalmas betörések megel zésére. 

- Üzembe helyezéskor nem kell vezetékezni, így rendkívül  egyszer  a telepítése. 
- A rendszer ki és bekapcsolása távirányító segítségével történik. 
- A rendszer szabotázs védett 

- Mikro-computer vezérli a hangjel zéseket és a beáll ított funkciók jelzését. 
- A riasztás történhet csendes ill. hangos üzemmódban. 

- A rendszer alkalmas a lakásban ill etéktelenül tartózkodók lehallgatására, a rendszer újra aktiválására az 
illetéktelenül bent tartózkodók megzavarására. 
- A rendszer leállása esetén a rendszer újra aktiválható a tulajdonos távollétében tel efonon keresztül. 

- A mozgásérzékel  a rendszer m ködése alatt kiiktatható. 
- Elektromos probléma esetén a rendszer képes a korábban tárolt informáci ók hel yreállítására. 
- A riasztó képes maximum hat tel efonszám tárolására és hívására. Ezek a hívások mehetnek mobil telefonszámra, 

vonalas telefonszámra, pager-re és komputeres telefonközpontba. 
- A riasztó rendszer csatlakoztatható automata fi gyel  rendszerhez i s. Az automata rendszer veszi a riasztási jelet 
és a beérkez  riasztási információ azonnal megjelenik számítógép képerny jén. 

- Amennyiben a riasztáskor megszólaló sziréna hanggal nem akarja zavarni a szomszédokat, csendes riasztási 
opció alkalmazható. 
- A távirányítón pánikgomb található. 

- Ha a tulajdonos távollétében az illetéktelen behatoló felhívja a lakás telefonszámát, hogy a vonalat foglattá téve 
megakadályozza a riasztó rendszert a beprogramozott számok felhívásában, riasztás esetén a rendszer mégis 
végrehajtja a telefonszámok felhívását jelezve a tulajdonosnak az eseményt. 

- A beállított kódok biztonságos megtartása. 
- A napi rendszer 24 órán keresztül m ködik. Áramkimaradás esetén a központi egységbe helyezhet  akkumulátor 
48 óráig biztosítja a rendszer m ködését. 

A riasztó rendszer tartozékai: 

1db központi egység 
1db távirányító 

1db PIR infra mozgásérzékel 
1db sziréna 
1db AC230V 50Hz és telefoncsatlakozó vezeték 1db 

A riasztó rendszer üzembe helyezése 

A. Csatlakoztassa a telefonkészülék vezetékeit a központi egységbe (tetsz leges sorrendben) 

B. A 9V-os hálózati csatlakozót a riasztó készülékbe és a hálózati  aljzatba. A csatlakozás megtörténte után a 
„power” LED világítani fog és ”bip” hangjelzés hallható. A készülék 30 másodpercenként hangjelzéssel figyelmeztet 

a telefonszámok beprogramozására és az üzenet rögzítésére, amennyiben ez nem történik meg. 

A funkciók beállítása 

1. Az üzenet rögzítése 
El ször nyomja meg a készülék tetején található „Program” gombot kb. 3 mp-ig, a bip hangjelzés után egy max. 10 

mp hosszúságú üzenetet tud rögzíteni (a készülékt l 20 cm távolságból történjen a hangrámondás) közben a 
„Program” gombot folyamatosan tartsa lenyomva. Ennek si keres befejezését egy hosszú és egy rövid bip 
hangjelzés igazolja. 
Figyelem: A rögzített üzenet rövid és világos legyen. 

Pl. : Ez …. lakása, címe….. illetéktel en behatol ás történt, kérj ük segítségüket. 

2. A telefonszámok beprogramozása 
Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot. Ezután a telefon nyomógombjainak 

segítségével üsse be a kívánt telefonszámokat a következ k szerint: „#+1+*+8888888(a kívánt telefonszám)+#”. 
Ennek sikerességét egy rövid és egy hosszú bip jelzi. A második szám beprogramozását a következ k szerint 
végezze:   „#+2+*+8888888(a kívánt telefonszám)+#”. A további számok programozásához a # után a 3, 4, 5 ill. 6- 

os számot üsse be. Összes hat különböz  telefonszám programozható be. 
A mennyiben a hívás mellékállomásról  történik (pl. a 9-es szám el tárcsázásával) a következ k szerint végezze a 
programozást:  „#+2+*+9+*+8888888(a kívánt telefonszám)+#”. 

3. A távirányító használatának visszajelzése sziréna hanggal 

Ennek a funkciónak a eléréséhez emelj e fel a telefonkagyl ót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, a 
telefon nyomógombjainak segítségével üsse be a következ ket: „#+9+*+9+#”. A m velet végrehajtását egy hosszú 

és egy rövid bip hangjelzés igazolja vissza. 
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4.A távirányító használata szirénahang visszajelzés nélkül 

A 3-as pontban beprogramozott funkció törléséhez emelj e fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a 
„Program” gombot. Majd a következ  gombokat: „#+9+*+6+#”. A m velet végrehajtását egy hosszú és egy rövid 
bip hangjelzés igazolja vissza. 

5. Riasztás hanggal 
Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a tel efonkészüléken a 

következ  gombokat: „#+9+*+1+#”. A m velet végrehajtását egy hosszú és egy rövid bip hangjelzés igazolja 
vissza. (Ebben az esetben riasztásnál a sziréna hangosan szól.) 

6. Riasztás hang nélkül 
Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a tel efonkészüléken a 
következ  gombokat: „#+9+*+0+#”. A m velet végrehajtását egy hosszú és egy rövid bip hangjelzés igazolja 

vissza. (Ebben az esetben riasztásnál a sziréna nem szól .) 

7. Szabotázs jelzés a telefonvezeték elvágásakor 

Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a tel efonkészüléken a 
következ  gombokat: „#+9+*+2+#”. ( A telefonvezeték elvágásakor a sziréna megszólal) 

8. A szabotázs jelzés kikapcsolása 
Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a tel efonkészüléken a 

következ  gombokat: „#+9+*+3+#”. ( A telefonvezeték elvágásakor a sziréna nem szólal meg) 

9. A távirányító és a PIR mozgásérzékel  kódbetanítása: 
A. távirányító kódbetanítása 

Rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot majd programozza: # 0 * négy kódszámjegy 01 # 

Azonnal nyomja be a távirányító nyomógombját, amellyel rádiós jelet továbbít a központi egység felé, 

ekk or sikeres k ódbetanítás esetén két “bip” hangjelzés hallható. 

B. PIR mozgásérzékel (k) kódbetanítása: 
Rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot majd programozza: # 0 * négy kódszámjegy 01 02 # 
ezt követ en a PIR mozgásérzékel  azonnal adj on le rádiós jelet a központi egység felé, ekkor sikeres 

kódbetanítás esetén két “bip” hangjel zés hallható. 

Kódok törlése: 

A. Távirányító kódjának törlése: 
Rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot majd programozza: # 0 * négy kódszámjegy 68 # 
B. PIR mozgásérzékel (k) kódjának törlése: 

Rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot majd programozza: # 0 * négy kódszámjegy 69 # 

A riasztó m ködése 

1. A riasztó be- és kikapcsolása 

-A lakás elhagyásakor zárja be az aj tót és azután nyomj a meg a távirányító   gombját. A készülék bip 
hangjelzéssel igazolja vissza, hogy a rendszer aktív, a led pirosan világít. 

- Visszatéréskor nyomja meg a távirányító    gombját. Bip hangjelzés után a led kialszik, ekkor lehet a 

helyiségbe belépni. 

2. A mozgásérzékel  ki- és bekapcsolása 

Amikor a lakásban tartózkodik ( és a riasztó beélesített állapotban van) a felesleges riasztások elkerülésére a 

mozgásérzékel  kiiktatható a következ k szerint : nyomja meg a távirányító     gombját, egy hosszú hangjelzés 

igazolja vissza, hogy a mozgásérzékel  ki lett kapcsolva. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a    gombot. 

3. ID kód beprogramozása 
Amennyiben a riasztót egy központi rendszerhez szeretné csatlakoztatni amelyhez ID kód szükséges a teend  a 
következ : Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid i dei g nyomja meg a „Program” gombot, maj d a telefonkészüléken 

a következ  gombokat: „#+8+*+hatjegy  ID kódszám+#”. 

4. Vészgomb 

Nyomja meg a távirányító    gombját ha a lakásban rendkívüli esemény történik, ekkor a sziréna megszólal és a 
riasztó elkezdi tárcsázni a beprogramozott tel efonszámokat. 

5. A lakás távolból történ  megfigyelése 
A riasztó rendszer lehet séget biztosít arra, hogy távollétében is megfigyelhesse a védett területet. Ez a 

következ képpen m ködik: els  lépésként hívja fel a telefonszámát, a rendszer hat csengés után bekapcsol. Ekkor 
üsse be a kódját, ezt egy hosszú hangjelzés i gazolja vissza (háromszori hibás kód beütése után folyamatos bip 
hangot fog hallani). Két hosszú bip hangj elzés után nyomja meg nyomja meg tel efonkészülékén az 1-es gombot 

ekkor 20 mp-ig tudja ellen rizni a lakásban hallható hangokat. A 2-es gomb megnyomásával el tudja indítani a 
szirénát, majd néhány másodperc múlva a 3-as gomb lenyomásával csendes üzemmódba kapcsolhatja a 
rendszert. A 4-es gomb megnyomásával a rendszert beél esítheti, az 5-ös gombbal kikapcsolhatja, a # gombbal 

kiléphet. A rendszer automatikusan befej ezi a hívást. 
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6. A távkód beprogramozása 

Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a tel efonkészüléken a 
következ  gombokat: „#+7+*+négy kódszámjegy+#”. A gyári beállítás 1234. 

7. A beprogramozott telefonszámok törlése vagy módosítása 
- Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a telefonkészüléken a 

következ  gombokat: „#+1+*+#”, ezzel törli az els  számot. A „#+2+*+#” gombok megnyomásával törölheti a 
második számot, és így tovább. 

- A beprogramozott számok felülírásával szintén módosíthatja a telefonszámokat. 

8. Reset funkció 
Emelje fel a telefonkagylót, majd rövid ideig nyomja meg a „Program” gombot, majd a 

telefonkés züléken a következ  gombok at: „#+9+*+69+#”. Ekkor a készülék visszaáll az eredeti gyári 

beállításokra és a kívánt funkciók újra beprogramozhatók. 

Hibakeresés 

Hibajelenség  Ok  Megoldás 

Nincs riasztás  1.A riasztó nincs beélesítve 1.Élesítse újra a riasztót 

2.Lehet, hogy nincsenek 2.Programozza újra a számokat a 
beprogramozva telefonszámok. leírás szerint. 
3.Hibás felszerelés, a távolság túl 3.Áll ítson a tartozékok pozícióján. 

nagy. 
A rendszer beállítása nem 1.Ellen rizze, hogy az „R” gombot 1.Kezdje új ra a beállításokat. 

lehetséges megnyomták-e 
2.Ellen rizze, hogy a telefon 2.Csatlakoztassa a vezetéket a 

vezeték megfelel en van-e használati utasítás szerint. 
csatlakoztatva. 

Nincs rögzített üzenet.  A rögzítés nem volt sikeres.  Ismételje meg a rögzítést a használati 
utasítás szerint. 

A távirányító nem m ködik  1.A feszültség alacsony 1.Cserélj e ki az elemeket (csak 
azonos típusú el emet használjon). 

2.Az elem nem megfelel en 2.Tisztítsa le az elem végz déseket. 
csatlakozik. 

A mozgásérzékel  nem m ködik  A feszültség alacsony  Cserélje ki az elemeket (csak azonos 
típusú elemet használj on). 

A mozgásérzékel  adója nem 1.Ellen rizze az áramellátást. 1.Csatlakoztassa az adaptert. 
m ködik. 2.Ellen rizze, hogy nincs-e 2.Csatlakoztassa újra az áramot. 

rövidzárlat vagy áramszünet. 
3.Ellen rizze, hogy az infra 3. Állítsa be az infra érzékel 
érzékel  látószöge megfelel en látószögét. 

van-e beállítva. 

A sziréna nem szól  1.A Sziréna csatlakozója hibás. 1.Javítsa meg vagy cserélje a 
csatlakozót. 

2.A sziréna csatlakozása nem 2.Ell en rizze a megfelel  csatlakozást. 

megfelel . 3.Cserélj e ki a vezetéket. 
3.A vezeték hibás. 4.Áll ítsa be a hangos riasztást. 
4. A sziréna ki van kapcsolja. 

A mozgásérzékel t l, 1.Lehet, hogy a közelben másik 1.Kersse meg az interferencia forrását 

nyitásérzékel t l és távirányítótól adóegység is ad jelet. és szüntesse meg azt. 
kapott jeltávolság rövidül. 2.A központi egység hibás. 2.Javíttassa meg az egységet. 

3.Ellen rizze, hogy az elektromos 3. Cserélje ki az elemeket (csak 

vezeték jó-e. azonos típusú el emet használjon). 
4.Ell en rizze, hogy a központi egység 
áramell átása megfelel -e. 

A hangfelvétel hangereje kicsi.  1.A hangfelvétel rögzítése túl 1.Ismételj e meg a hangfelvétel 
messzir l történt. rögzítését közelebbr l. 

2.A központi egység feszültsége 2.Ell en rizze, hogy a központi egység 
alacsony. áramell átása megfelel -e. 

30 másodpercenkénti bip A hangüzenet ill. a telefonszámok Újra kezdje el a programozást 
hangjelzést hall. rögzítését nem fejezte be. használati utasítás szerint. 

M SZAKI ADATOK: 

Központi egység:         Távirányító: 
M ködési feszültség: DC9V        M ködési feszültség: DC 12V 
Adapter kimeneti teljesítmény: 300mA    M ködési távolság: max.30m 

M ködési frekvencia: 433,92MHz      M ködési frekvencia: 433,92MHz 
Nyitásérzékel  (opció):        Mozgásérzékel : 
M ködési feszültség: DC 12V      M ködési feszültség: DC 9V 

M ködési távolság: max.30m      Látószög: függ legesen: 60°  vízszintesen:110° 
M ködési frekvencia: 433,92MHz      M ködési frekvencia: 433,92MHz 
M ködési távolság: 8-10m 
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