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Telefonhívó riasztó szett 

 
  

 

 

Kézikönyv 

 

Ahhoz, hogy jobban megismerje ezt a terméket, kérjük olvassa el a használati útmutatót, mielőtt 

használatba venné. 

Jellemzők: 
1. 1-99 LED-es vezeték nélküli védelmi zóna, digitális számmal kijelzi a zónákat a 

kezelőegységen 
2. Automatikus telefonhívás riasztás esetén 
3. Be lehet állítani otthoni és távozó élesítést 
4. Minden védelmi zónát be lehet állítani függetlenül élesítésre, hatástalanításra, késleltetett 

riasztásra stb. 
5. Jelszavas védelem 
6. Lehet élesíteni / hatástalanítani / belehallgatni a felhasználó telefonja által 
7. Összesen 99 vezeték nélküli érzékelőt kódolhat hozzá. 
8. Áramszünet esetén beépített akkumulátorról működik 

 
 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta! 

http://www.metroman.hu/


2 
 

Rövid bevezetés 

Ez lényegében a fő egysége a riasztónak és különböző vezeték nélkülcsatlakoztatott 

kiegészítőknek. Amikor emberek illegálisan belépnek a védelmi zónába, a fő egység szirénázó 

hangot ad és hívja a házigazdákat, így ők visszatérhetnek vagy       azonnal tájékoztathatják a 

szomszédot, rokonokat. Ők szintén hallják a sziréna hangot a helyszínen.      

Riasztó telepítés: 

Csatlakoztassa a telefonvonalat a LINE2 csatlakozóba a központon, majd csatlakoztassa a  

LINE1-be a használatban lévő telefonkészülékeket a mellékelt telefon kábellel. Ezután adjuk rá a 

tápfeszültséget ekkor felhangzik egy figyelmeztető jelzés miközben a  fény bekapcsol a 

központon, ami azt jelenti, hogy a központ elkezd dolgozni.   

Ajtóérzékelő telepítés: 

Használja a kétoldalas ragasztószalagot és ragassza a mágnes csíkot az ajtóra, majd helyezze el 

a mágnesesség érzékelőt az ajtókeretre. Ügyeljen arra, hogy közel tegye a mágnes csíkot  az 

érzékelő jelzőfényes oldalához . A telepítés során, biztosítsa a megfelelő összehangolást és a 

távolságot, ami minél kisebb, annál jobb.        

Infravörös érzékelő telepítése: 

Az infravörös érzékelők elve az, hogy érzékelik az emberek mozgását a test által generált 

infravörös jelekből. Az észlelési tartomány általában 5 és 12 méter közötti. Az infravörös érzékelőt 

mintegy 2,2 méter magasra kell felszerelni a földtől. Irányítsa egyenesen az érzékelési 

tartományra. Az infravörös érzékelőt csak úgy szabad a szobába telepíteni,  hogy ne legyen 

szemben  a napsütéssel, mert az ablakok és más helyek  hőmérséklete könnyen megváltozhat. Ez 

a telepítési helyen befolyásolhatja az észlelési tartományt és a pontosságot.   

 

Funkció beállítások: 

Az összes beállítás nem élesített állapotban végezhető el. Hosszú hang jelzi a megfelelő 

működést,  két rövid hang a rossz beállításokat. 

  

Csendes riasztás # 0 0 #   

Nincs riasztási hangjelzés figyelmeztetéskor 

Hangos riasztás # 0 1 #   

van riasztási hangjelzés figyelmeztetéskor 

Általános riasztási telefonszám beállítás  #(1-5)? ...?  #  

1-5 csoport telefonszám, "1-5" a sorszáma, a telefonszámnak; "?...?” a telefonszám. 

Segélyhívó telefonszámok beállítása  #6? ...? # 

ugyanaz a módszer, mint fent, nyomja meg a riasztás és a távoli riasztás gombot a fő egységen, 

ekkor hívja ezt a csoport telefonszámot. 

Telefonszám törlés  # (1-6)#  

Mindent töröl a kiválasztott csoport telefonszámokból. 
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Riasztás késleltetés beállítása  #7??#  

A riasztás késleltési  idejének beállítása a késleltetési zónákban másodpercben megadva. Itt 

”?? "  a másodpercek száma,0 és 99 tartományban. 

Riasztási idő  #9??# 

A riasztás jelzés ideje beavatkozás nélkül a figyelmeztetés után. Itt a tartomány "??" 0 és 30 

perc. 

Riasztás lekérdezés a védett területen  0-9  

0-9 gombok direkt megnyomásával lekérdezhető közvetlenül a 10 legutóbbi riasztási esemény és 

megjeleníti a riasztást védett területen (0 jelenti a legutolsót). 

A védett területek állapota  # 8??(0-7) #  

Itt a "??" állnak a zóna számok 0-tól 99-ig. (0-7) jelöli a védelmi területek beállítási módját.  

0 = nem használt, 1 = általános védelmi terület, 2 = intelligens védelmi terület, 3 = 

vészriasztás védelemi terület, 4 = Több érzékelővel ellenőrzött védelmi terület, 5 = 

késleltetett riasztású terület, 7 = többszörösen triggerelt védelmi terület. 

Például, nyomja meg a #822#  ekkor  beállítja a 2. zónát intelligens zónának.. 

Megjegyzés: Ha megadja a "99"-et akkor azt jelenti, hogy minden vezeték nélküli védelmi 

terület ebben az üzemmódban fog működni. 

Sürgősségi védelmi terület: Mindegy hogy élesített vagy kikapcsolt állapotban van a védelmi 

terület, ha jelez, akkor azonnal riaszt a távfelügyeletre. Ez alkalmas a gáz, szmog jelzésre, 

biztonsági, sürgősségi és más különleges alkalmak esetén. 

Intelligens védelmi terület: kiválasztása után létrehoz egy intelligens védelmi területet, a 

területen nem hatásos a védelem (de még hatásos a normál védelmi területen), amely 

alkalmas arra, hogy a felhasználó, ha otthon tartózkodik, akkor a belső infra érzékelők riasztási 

funkciója kikapcsol, amíg a nyitás érzékelők az ajtón vagy az ablakon  zárt állapotban vannak. 

Többszörösen ellenőrzött védelmi terület: Ez lehet intelligens védelmi vagy a védelmi 

zónában. Ha az érzékelő egyszer jelez még nem történik riasztás, csak ha egy, két vagy több 

érzékelő is jelez a kiváltott jelzéstől számított 30 másodpercen belül, akkor ad a központ 

riasztást. Ennélfogva kiküszöbölhető, hogy a mozgásérzékelők téves riasztást adjanak. 

Megjegyzés: Állítson be kettő vagy kettőnél több többszörösen ellenőrzött védelmi 

területet. 

Késleltetett riasztású védelmi terület: Ahol a védett területre belépéskor  szükség van 

riasztásra, a központ késleltetheti a riasztást (a késleltetési időt meghatározhatjuk 

a "riasztás késleltetés beállításánál"), valamint, törölheti a figyelmeztető jelzést a késleltetési 

idő alatt. 

Védelmi terület törlése: azt jelenti, hogy törli a kijelölt védelmi területet (csak a vezeték nélküli 

védelmi területekre vonatkozik). 

Megjegyzés: amikor beadja a #8 99 6# kódot, akkor az összes vezeték nélküli védelmi 

terület törlődik. 
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Ismétlődő jelzésű védelmi területek: Amikor az érzékelő aktiválódik, a rendszer nem riaszt 

azonnal. Kizárólag akkor, ha a kiváltó ok megismétlődik 5 és 30 másodpercen belül. Utána az 

első jelzésre a rendszer riaszt. 

Az általános védelemi terület és az intelligens védelmi terület kiválasztása nem befolyásolja a  4, 

5, 7, mód kiválasztását. Tehát választhat intelligens vagy általános védelmi területet, mialatt 

választhat a 4, 5, 7 módokból is ugyanabban az időben. Azonban, ha újra kiválasztja  az 1, 2, 3, 

módot a 4, 5, 7, mód  törlődik. 

Jelszó megadása  * Jelszó * (Az alap jelszó: 0000, melyet meg lehet változtatni bármilyen  

négyjegyű számra) 

Távirányító tanítása * 0 * A központ  elkezd visszaszámolni 10 másodperctől. Amikor egy 

távvezérlő vagy egy érzékelő jelzést ad a 10 másodperc alatt, a fő egység. ad 

egy hosszú hangot, és elhelyezi a törölhető memóriába, ami a sikeres 

tanulást jelzi.(az összes kódbetanulásra ugyanaz a  módszer). 

Érzékelő tanítása * 0 1 * Ugyanaz, mint fent. 

Érzékelő közvetlen kijelölése tanításra * 8?? * Csatlakoztassuk egy kijelölt védelmi területre 

a tanítandó érzékelőt és adjuk meg a terület számát ”??”  Például, ha azt 

szeretnénk, hogy kijelölje az érzékelőt a 16-os területre, akkor adjuk meg, 

hogy * 8 16 *. 

Törölje az összes távvezérlőt  * 0 2 * Azt jelenti, törli az összes távirányítót. 

Törölje az összes védelmi terület érzékelőit  * 8 99 7 * Azt jelenti, törölje a  védelmi 

területen az érzékelőket. 

A távirányító használatával a nyitáskor és záráskor legyen hangjelzés             * 2 1/0 *  

Riasztási hang nyitáskor és zümmer hang záráskor hallható. 

Rablás védelmi funkció engedélyezése * 3 1 * Ennél a funkciónál a vezeték nélküli 

távirányító nem törölheti a védelmet (kivétel a védelem törlése gomb a fő 

egységen). 

Rablás védelmi funkció tiltása * 3 0 * Ennél a funkciónál a távirányító törölheti védelmet a fő 

egységen. 

Kimeneti késleltetési idő beállítása: Beadva a * 4??  * Lehet késleltetési időt adni, hogy 

mennyi idő múlva legyen éles a védelem. Másodpercben kell megadni itt ”??” 

0 és 99 között. Késleltetési idő alatt a védelem gombot még egyszer 

megnyomva azonnal beélesedik. 

Legyen riasztás, ha a telefonvonal megszakad   * 5 1 *   Amikor telefonvonalat valaki 

kihúzza vagy megszakad, akkor riasztás jelzést ad a rendszer. 

Ne legyen riasztás, ha a telefonvonal megszakad   * 5 0 * A fő egység nem érzékeli, ha 

vonal hiba van, vagy megszakad a telefonvonal. 

Telefon csengetési szám a távoli beállításhoz  * 6?  * Ha a helyi telefonvonalon lévő 

csengetések száma meghaladja a beállított számot, akkor automatikusan csatlakozni fog a távoli 
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szerverre. Itt a "?"  a csengetések száma, míg a "0" azt jelenti, hogy nincs távoli beállítás. 

Ajánlott szám legalább 8. 

Jelszavak módosítása * 7 új jelszót (4 szám) új jelszót (4 szám) * Használja, ha a billentyűzet 

le van zárva és elfelejtette a jelszót . 

Gyári beállítások visszaállítása * 8 jelszó * A rendszer vissza fogja állítani a gyári beállításokat 

(Törli  a telefonszámokat, hangriasztást, riasztó hangokat, törli a riasztást, a késleltetett védelem 

beállítást, kikapcsolja  a telefonvonal érzékelést, a riasztó csengetési időt az utolsó 5 percben). A 

utasítás nem törli a távirányítókat és az élesített területet. 

Jelszavas védelem a billentyűzeten A rendszernek nincs jelszavas védelme gyárilag, az 

emberek élesíthetik / hatástalaníthatják a rendszer panelt jelszó nélkül. Ha szeretnénk ezt a 

funkciót bekapcsolni, akkor a   * 11 * parancsot  követően kell megadnia * jelszó *-t. Az eredeti 

jelszó 0000. Adja meg * 0000 *-t élesítés és hatástalanítás előtt. 

Ahhoz, hogy kikapcsolja ezt a funkciót a  parancs: * 10 * 

  

A riasztórendszer alkalmazása 

1. Védelem bekapcsolás 

Nyomja meg a "  " gombot a távirányítón vagy a" ARMING "gombot a fő panelen és a központ 

ad egy " Bip " hangot, majd a központ belép az éles vagy a késleltetve élesített állapotba 

2. Védelem kikapcsolás 

Nyomja meg a "  " gombot a távirányítón vagy a" DISARMING "gombot a fő panelen és a 

központ fog adni két " Bip " hangot majd az indikátor fény kialszik, így a fő panel kikapcsolja a 

védelmet. 

3. Sürgősségi riasztás 

Nyomja meg a "  "gombot a távirányítón vagy az " ALARM "gombot a panelen. A központ belép 

a vészjelző üzemmódba. Automatikusan hívást indít és a sziréna        kikapcsol. 

Nyomja meg a "  "gombot a távirányítón egyszer, ha néma riasztást szeretne, míg a 

hosszú megnyomás vagy kétszeri megnyomás bekapcsolja a szirénát is. 

 

4. Intelligens védelem 

Nyomja meg a "" gombot a távirányítón vagy az "INTELLIGENT" gombot a panelen, a  központ 

belép az intelligens védelmi vagy a késleltetett védelmi módba. 

 

5. Állapot jelzése a központ digitális kijelzőjén 

"SF" Jelöli a bekapcsolt védelmet, "CF" a kikapcsolt védelemet , "99"  a 

vészjelzést, "BF"az intelligens védelemet. "F1" Amikor riasztás történik a telefonvonal 

szétkapcsolásakor, "F3" azt jelenti, hogy nincs tanuló védelmi terület , 1-98   vezeték nélküli 

eszközök védelem területei,  L1-L8 vezetékes eszközök védelem területei.   
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6. Távoli vezérlési módszerek : 

Használható bármilyen telefonról. Tárcsázni kell a központ telefonszámát, majd az automatikusan 

felveszi a telepítéskor beállított csengések száma után.  Amikor meghallja a hangjelzést, be kell 

adni a jelszót (két hang jelzi, ha a jelszó hibás, 3 hiba után automatikusan bontja a kapcsolatot), 

az eredeti jelszó 0000 , és ha ez helyes, akkor lehet távirányítani a rendszert. 

Kérjük nyomja meg a # -et az összes műveletet után, majd tegye le a telefont. 

Nyomja meg a "1"gombot,20 másodpercig belehallgathat a központ környezetébe, ismételt 

megnyomás esetén újabb 20 másodpercig halgatózhat.  Nyomja meg a "2"gombot a riasztás 

bekapcsoláshoz. Nyomja meg a "3"gombot a riasztás törléshez. Nyomja meg a "4"gombot az 

élesítéshez, Nyomja meg a "5"gombot a hatástalanításhoz. 

Ha a jelszó hibás, vagy nincs semmilyen műveletet 20 másodpercen belül, akkor automatikusan 

szétkapcsol. 

 

7. Feldolgozási módszer riasztás után 

Vészhelyzet esetén a riasztóközpont automatikusan tárcsázza a beállított telefonszámokat és 

adja a riasztás jelzést a beállításoknak megfelelően. Ha a fogadó telefonszáma foglalt vagy nem 

tud kapcsolódni, a riasztó rendszer tárcsázza a következő telefonszámot, amíg ez a felhasználó 

felveszi és nyugtázza a jelzést. 

 Alap egységek a csomagban 
 1 Riasztóközpont 
1 Vezeték nélküli PIR érzékelő 
1 Vezeték nélküli ajtó / ablakérzékelő 
1 Sziréna 
2 Távirányító 
1 Adapter 
1 Telefon vezeték 
1 Használati útmutató 

 Műszaki jellemzők: 
Riasztóközpont 
Üzemi feszültség: DC9V 
Átlagos teljesítmény: AC / DC tápegység 2A. 
Vezeték nélküli vételi távolság: ≤ 100M 
Működési frekvencia: 433,92 MHz 
Működési feszültség: 9 / 12V/220/110VAC 
Külső sziréna riasztási hangereje: 110 dB 
Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10  °C -- + 40 °C 
Páratartalom ≤ 90% 
Vezeték nélküli eszköz kapacitás: 160 
  
Vezeték nélküli ajtó / ablakérzékelő 
Tápegység: DC12V (belső 12V-os elem Tip.23A) 
Állandó áram: ≤ 20 uA 
Működéskori áram: ≤ 15mA 
Átviteli frekvencia: 433MHz 
Átviteli távolság: akadály nélkül 80m 
Működtető távolság (a mágnes és az érzékelő között): 15 mm 
Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10  °C -- + 40 °C 
Páratartalom ≤ 90% 



7 
 

  
Vezeték nélküli érzékelő PIR 
Tápfeszültség: DC9V (belső 9V elem) 
Állandó áram: ≤ 100 uA 
Működéskori áram: ≤ 20mA 
Átviteli frekvencia: 433MHz 
Átviteli távolság: akadály nélkül 80m 
Érzékelési sebesség: 0,3 - 3 m/s 
Érzékelési távolság: 5 - 12m 
Érzékelési tartomány: Vízszintes 110 ° Függőleges 60 °-os 
Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10  °C -- + 40 °C 
Páratartalom ≤ 90% 
  
Távirányító 
Tápfeszültség: DC12V (belső DC12V-os elem Tip. 23A) 
Állandó áram: 0 
Működéskori áram: ≤ 15mA 
Átviteli frekvencia: 433MHZ 
Átviteli távolság: akadály nélkül 80m 
Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10  °C -- + 40 °C  
Páratartalom ≤ 90% 
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