
 

GSM SMS 100+8 ZÓNÁS VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ SZETT 
DIGITÁLIS KIJELZŐVEL 

 

 

Kézikönyv 
CIKKSZÁM: LYD-111C 

 
 
 
 

A termék jobb megértése érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan a használat előtt! 

Tartozékok: 

Központi egység  1 db 
Távirányító   2 db  
PIR érzékelő   1 db 
Ajtó nyitásérzékelő  1 db 
Hálózati adapter      1 db, 

Használati utasítás      1 db. 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! 
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Előszó 

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. 

A vezeték nélküli riasztó rendszer a legmodernebb digitális érzékelő és vezérlő technológiát 

alkalmazza. Ez az intelligens riasztó képes riasztani betőrés, tűz, esetén, valamint segélyhívásra is 

alkalmas. 

Ez a vezeték nélküli riasztó rendszer a többcsatornás rádiós  választás rendszerét használja, ez segit 

elkerülni a lehetséges interferencia és érzékelési  problémákat, amelyeak a hasonló rendszerekben 

előfordulnak. Ezt a rendszert széleskörüen használhatja lakásokban, üzletekben, villákban,  kisebb 

üzemekben stb. 

Az Ön biztonságának érdekében telepítés és használat előtt javasoljuk a kézikönyv alapos 

tanulmányozását. 

Funkciók bemutatása 

 8 vezetékes és 99 vezeték nélküli védelmi zóna 

 LCD kijelző órával, könnyű kezelés 

 Hangbemondás és hangjelzés kísér minden műveletet 

 1 csoport az időzített élesítéshez és hatástalanításhoz 

 2 Riasztó/távfelügyeleti központ szám tárolása 

 6 telefonszámot lehet tárolni: amikor riasztás történik a rendszer automatikusan felhívja 
ezeket a számokat.    

 2 SMS számot  lehet tárolni: amikor riasztás történik, a rendszer  automatikusan  küldi az SMS 
értesítéseket. 

 10 másodperces hangbemondást lehet rögzíteni  

 Beépített mesterséges intelligens angol nyelvű üzenetek 

 Beépített vezeték nélküli,  kódolható adó rádiós eszközökhöz pl. vezetéknélküli szirénához 

 A felhasználók hívásokat indíthatnak a riasztó billentyűzeten, mint egy telefonon 

 Egygombos parancs  funkciók: Távozó élesítés, otthoni élesítés, távirányítós élesítés 

 SOS, tűz-, gáz-, ajtó, előszoba, ablak, erkély, és a határvonal helyek felügyelete 

 Valós-idejű, késleltetett, 24 órás, kiiktatott védelmi zóna programozási funkció 

 Vezeték nélküli vevő kódolás: könnyen hozzáadhatók további vezeték nélküli tartozékok 

 Távirányítóval élesítés, hatástalanítás, ellenőrzés, és beszélgetés telefonon keresztül is 

 Lekérdezhető 40 eseményt tároló napló funkció 

 Beépített AAA NI-MH akkumulátor: riasztást ad, ha kikapcsolják a táplálást 

 Megfelel a GB 12663-2001 szabványnak 

 ADEMCO kompatibilis Contact ID kommunikációs protokol használata 
 
Annak érdekében, hogy a központi egység megfelelően jó jelet kapjon az összes vezeték nélküli 
tartozékoktól, kérjük, tegye a központot a védelmi terület közepére. Győződjön meg róla, hogy távol 
legyen a nagy fém tárgyaktól, vasbeton faltól és háztartási gépektől, amelyek nagyfrekvenciás 
zavarokat okozhatnak, , stb. 
 
Fontos!  

- A mozgásérzékelőt  és az ajtóérzékelőt használat előtt a központhoz kell programozni!  
- A GSM kártyán a PIN kód kérést ki kell kapcsolni! 
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A riasztó egység rajza  

A központi egységet a védendő terület közepén célszerű elhelyezni, úgy hogy a  a vezeték nélküli 

szenzorok vétele a lehető legjobb legyen. Ügyeljen arra, hogy a központi egység távol legyen nagyobb 

fémtestektől, nagyfrekvenciás interferenciát keltő eszközöktől. Szintén kerülje el a vasbeton 

elemeket, fémajtókat. 

Az előlapi kezelőszervek:  

 

 

 

 

 

 

Hátlap rajza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékelők 

bekötése:  
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Az LCD kijelző: 
  
Sziréna                                                                     Telefon   GSM   SIM 
                                    
                                
 
 
 

 
 
 
   
 

Élesités 
 

1. Funkció beállítások  inicializálás 
Kérjük, illessze be a SIM-kártyát  és csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd kapcsolja be a rendszert. 
Az összes LED világít 2 másodpercig és  hosszú hangjelzést fog hallani, majd elindul a rendszer. Ezután 
az időt kijelzi az LCD képernyőn, a [GSM] jel villogni kezd, és a készülék megkeresi  a GSM-hálózatot, 
majd a csatlakozáskor  egy hosszú hangjelzést ad. Ezután a [GSM] jelzés kialszik,  jelezve a rendszer  
megfelelő állapotát. 
Végül, kapcsolja be az akkumulátor kapcsolót. 

 
2.  Belépés a beállításokba 
Hatástalanított állapotban írja be a 4 jegyű jelszót a központ billentyűzetén és nyomja meg a [#] 
gombot a megerősítéshez.  Hallani fog egy megerősítési hangot: Kérjük, írja be az utasítást. 
Ugyanakkor, a [SET] jelzés világít villogás nélkül és [----] jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy 
belépett a rendszer beállítás állapotba. Ekkor elvégezhetőek a  különböző beállítások, egymás után , 
akár többször is  amíg a rendszer folyamatosan a beállítás állapotban van.  A rendszer automatikusan 
kilép a beállítási üzemmódból és visszatér hatástalanított állapotba, ha nem nyomja meg valamelyik 
gombot a billentyűzeten 40 másodpercig. 
Megjegyzés:  A rendszer alapértelmezett jelszava [6666].  

Működési mód: [XXXX]  [#] 
Az X jelzi  a , 4-jegyű, programozási jelszót. 

LCD kijelző:  
 
 
 
 
 
 
3.  Kilépés a beállításokból 
Nyomja meg a [*] és a [#] gombokat, ekkor a központ  egy hosszú hangjelzést ad, majd kilép 
beállításokból. A [SET] jelzés kialszik, és a rendszer visszatér hatástalanított állapotba. 
Működési mód: [* ]   [#] 
 
4. Jelszó visszaállítás 
Akkor használja ezt a funkciót, amikor elfelejtette a jelszót, vagy a készülék nem megfelelően 
működik.  
Hatástalanított állapotban nyomja meg a  [0321456988] [#] gombokat. Ezután 2 rövid beep-et hall 
megerősítésképpen, ez idő alatt  [signal] LED villog. Ezután a jelszó visszaáll a gyári beállításra. 
A felhasználói jelszó 1234, az adminisztrátori (programozási) jelszó 6666. 
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Működési  mód:  [0321456988] [#] 
 5.  Gyári beállítások visszaállítása 
Hatástalanított állapotban használja a billentyűzetet a beíráshoz: [0321456987] és nyomja meg a [#] 
gombot, az összes LED világít 2 másodpercig és hallható lesz egy hosszú hangjelzés. A központi 
egységben a  beadott összes beállítás törlődik, és visszaállítja a gyári beállításokat. 
Működési mód: [0321456987]  [#] 
6. A távirányítók kódolása 
A távirányítóknak a riasztóhoz kódolva kell lenniük annak érdekében, hogy  helyesen működjenek. 
A beállítás állapotban használja a billentyűzetet a beadáshoz [21], majd nyomja meg a [#] gombot. A 

központi egység  egy hosszú hangjelzést ad és hallani fogja, hogy  "távirányító kódolás". A [ ] 
jelzőfény világít villogás nélkül. Nyomjon meg egy gombot a vezeték nélküli távirányítón. A fő egység 

egy hosszú hangjelzést ad  és hallani fogja "kódolás befejeződött" szöveget. A[ ] jelzőfény kialszik, 
jelezve, hogy a távirányítóval sikerült a kódolás. 
Működési mód: [21]  [#] 
Egy távirányítót csak egyszer lehet kódolni. Legfeljebb 5 távirányítót adhat hozzá. 
 
LCD kijelző: 

 
   
 
 
7. Távirányító törlése  
A távvezérlő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük. 
Programozási  állapotban adja be a kódot a  billentyűzeten [22], majd  nyomja meg a [#] gombot. A 
központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a [Signal] jelző felvillan egyszer. Ekkor  hangot 
hall "törlés befejeződött" szöveggel. 
Működési mód: [22]  [#] 
 
LCD kijelző:   
 
  
8.  A vezeték nélküli érzékelők kódolása 
A vezeték nélküli érzékelőket hozzá kell kódolni a központi  egységhez, hogy riasztást tudjanak 
indítani. 
A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [23], adja meg a védelmi zóna kívánt számú kódját 
[01-99], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a 
megfelelő  védelmi zóna száma megjelenik a képernyőn. A következő hangbemondás lesz hallható:  
"detektor kódolás". Aztán kódolja  be a vezeték nélküli érzékelőt, úgy hogy az   kibocsáson  egy jelet a 
központnak (pl. mozogjunk a mozgásérzékelő előtt) . A jel vétele után, a fő egység ad egy hosszú 
hangjelzést, és hallani fogja, hogy a "kódolás befejeződött".  

A [ ] jelzés  ekkor kialszik. 
Működési mód: [23]  [XX]  [#] 
XX jelzi: 02 -99 védelmi zónák számát 
LCD kijelző: 
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9. Egy  védelmi zóna, azaz érzékelő  törlése 
A vezeték nélküli érzékelő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük. 
A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [24], majd írja be a törölni kívánt védelmi zóna számát 
[01-99], majd nyomja mag a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi 
zóna jelzőfény egyszer villan.  Egy hangot fog hallani a "törlés befejeződött". 
Működési mód: [24]  [XX]  [#] 
XX jelzi: 02 -99 a védelmi zóna számát 
 
LCD kijelző: 
  
 
 
 
 
 
 
10. Összes  vezeték nélküli érzékelő törlése 
A vezeték nélküli érzékelők nem tudják vezérelni a központot, azután, hogy törölték őket! 
A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [25], majd  nyomja mag a [#] gombot.  
A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki  és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan.  Egy hangot 
fog hallani a "törlés befejeződött". 
Működési mód: [25]  [#] 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
11. Érzékelő riasztási típusának beállítása 
Az egyes érzékelőkhöz eltérő riasztási típusokat lehet beállítani. 4 védelmni típus van: 

1. Riasztási típus „0”: Ez az érzékelő soha nem vált ki riasztást 
2. Riasztási típus „1”: Ez az érzxékelő távozó és otthonmaradó esetben is riaszt 
3. Riasztási típus „2”: Ez az érzékelő csak távozó élesítés esetén riaszt, otthonmaradó esetben nem. 
4. Riasztási típus „3”: Ez az érzékelő minden esetben riasztást indít. 

 
Riasztási típus beállítása 
Programozás állásban adja meg a [26] kódot, majd  adja meg a védelmi zóna számát [02-99], ezután írja be 
a védelmi zóna típusát [0-3]végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú 
hangjelzést bocsát ki  és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan.  Egy hangot fog hallani a  "a beállíás 
befejeződött". 
Működési mód: [26]  [XX]  [Y]  [#] 
XX jelzi: 02 -99 a védelmi zóna számát 
Y jelzi a védelmi zóna típusát 
 
Az LCD kijelző: 
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Vezetékes érzékelő riasztási típusának beállítása 
Programozás állásban adja meg a [47] kódot, majd  adja meg a védelmi zóna számát [81-88], ezután írja be 
a védelmi zóna típusát [0-3]végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú 
hangjelzést bocsát ki  és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan.  Egy hangot fog hallani a  "a beállíás 
befejeződött". 
Működési mód: [47]  [XX]  [Y]  [#] 
XX jelzi: 81 -88  a védelmi zóna számát 
Y jelzi a védelmi zóna típusát 
Megjegyzés: A Z1 vezetékes zóna megfelel a 81. számú zónának, Z2 a 82-nek, a Z8 a 88.-nak 
 
Az LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
12. Vezeték nélküli eszköz kódolása ( pl. külső vez. nélk. sziréna) 
Programozás állásban írja be a [27] kódot, majd  adja meg a 8 bites kódot, végül nyomja meg a [#]-et a 
befejezéshez. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki  és a védelmi zóna jelzőfény egyszer 
villan.  Egy hangot fog hallani a  "a beállítás befejeződött". 
Megjegyzés: A vezeték nélküli eszköz SC2262 kódolás  szerint 4 adat + 4 cim bitet tartalmaz. 
Működési mód: [27]  [XXXXXXXX]  [#] 
XXXXXXXX jelzi: a 8 bites vezeték nélküli kódot  
 
Például: A vez. nél. eszköz kódja „01020102” 
Működési kód: [27]  [01020102]  [#] 
 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
13. USER ID  - felhasználói azonosító beállítása   
A   „USER ID”  távfelügyelet kommunikációhoz szükséges azonosító, amikor egy távfelügyeleti központba 
hív be a riasztó. 
Programozás állásban írja be a [28] kódot, majd  adja meg a 8 bites kódot, majd adja meg a 4 számjegű 
azonosítóját (user kód),  végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú 
hangjelzést bocsát ki  és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan.  Egy hangot fog hallani a  "a beállítás 
befejeződött". 
Működési mód: [28]  [XXXX]  [#] 
XXXX jelzi: a 4 számjegzű ID kódot  
Példa: Éva otthonának kódja 2846 
Programozás: [28] [2846] [#] 
Az LCD kijelző: 
 
 
 
 



7 
 

14.  Sziréna  rövid jelzés beállítása 
Élesítéskor, vagy hatástalanításkor a külső sziréna jelzésének beállítása  
A betanítási állapotban adja be a kódot a  billentyűzeten [31]. Az élesítés / hatástalanítás 
működtetése távirányítóval hangos vagy néma legyen [0 vagy 1] gomb, majd nyomja meg a [#] 
gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött". 
Működési mód: [31]  [X]  [#] 
                              X jelentése: X= [0] Sziréna ki;  
                                                    X=[1] Sziréna be;   
Alapértelmezett: [0] Sziréna ki 
Például: sziréna hang bekapcsolása élesítés / hatástalanítás esetén 
Működési mód: [7531]  [1]  [#]  
LCD kijelző: 

 
 
 
 
 
 
15. Sziréna működési idejének beállítása 
Programozás módban irja be a [32] kódot a billentzűzeten, majd adja meg a kivánt időt [00-15] perc, majd 
nyomja meg a [#] gombot. Ekkor a készülék egy hosszú sippal jelez.  
Működési mód: [32]  [XX]  [#] 
                             XX jelentése: Sziréna ideje percben 
Például: 5 percnyi szirénázás beállítása  
Működési mód: [32]  [05]  [# 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
16. Távozó élesítés késleltetési idejének beállítása 
Amikor bekapcsolja a távozó élesítést, a rendszer a beállított késleltetés után élesedik. 
Programozás módban irja be a [33] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a kivánt időt [00-99] , majd 
nyomja meg a [#] gombot. Ekkor a készülék egy hosszú sippal jelez.  
Működési mód: [33]  [XX]  [#] 
                             XX jelentése: Késleltetési idő másodpercben 
Például: 2 másodpercnyi késleltetés  beállítása  
Működési mód: [32]  [02]  [# 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
17. Riasztás késleltetési idő beállítása 
A riasztás késleltetési idő beállításával késleltetheti a riasztás megkezdését  
Programozás módban irja be a [34] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a kivánt időt [00-99]  
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másodperc, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy 
szöveggel: "a beállítás befejeződött". 
Működési mód: [34]  [XX]  [#] 
                             XX jelentése: Késleltetési idő másodpercben 
Például: 5 másodpercnyi szirénázás késleltetés beállítása  
Működési mód: [34]  [05]  [# 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
18. Telefonhívás ciklus számának beállítása 
Riasztás esetén megismétli a beállított számok hívását a megadott érték alapján, amennyiben egyik hívást 
sem sikeres. 
Programozás módban irja be a [35] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a [00-99] hívás ismétlési számot 
, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a 
beállítás befejeződött". 
Működési mód: [35]  [XX]  [#] 
                             XX jelentése: Telefon hívás ciklus szám 
Például: Kétszeri hívás  beállítása  
Működési mód: [35]  [02]  [# 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
 
19. Távolról való hívás csengetés számának beállítása 
Ha felhasználó felhívja a központot, a központ a megadott csengetésszám után veszi csak fel a hívást. 
Ezután a felhasználó egy bejelentkező szöveget hall, majd megadja a megfelelő jelszavát, és utána 
parancsokat adhat a készüléknek. 
Programozás módban irja be a [35] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a [0-9] csengetés számot, majd 
nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás 
befejeződött". 
Működési mód: [36]  [X]  [#] 
                             X jelentése: Csengetés szám 
Például: Kétszeri csengetés után csatlakozzon a készülék és engedélyezze a távoli hozzáférést.   
Működési mód: [36]  [2]  [#] 
Megjegyzés: Ha a csengetés szám [0], akkor a készülék nem érhető el távolról! 
LCD kijelző: 
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20. Felvétel beállítása 
A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [37], majd nyomja meg a [#] gombot. A központ 
hangot ad és a [ ] jelzőfény világít, majd 10 másodperces visszaszámlálás indul,  a felvétel kezdhető: 
ekkor mondja be a szöveget kb. 30 cm-re a fő egységtől, mérsékelt hangon. 10 másodperc leteltekor 
a központ hangjelzést ad, ezzel jelzi a felvétel leállítását , majd  a felvett szöveget visszajátssza. 
Működési mód: [37]  [#] 
Megjegyzés: Ha a felvett szöveget meg kívánja változtatni, csak rögzítsen egy újat. 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
21.  Felhasználói jelszó rögzítése, módosítása 
1. Felhasználói  jelszó változtatása 
A felhasználói  jelszót használjuk a rendszerbe való belépéskor a hatástalanításkor  vagy 
távvezérléskor. 
A programozási módban adja be a billentyűzeten [38] kódot,  majd adjon meg egy 4-jegyű jelszót, 
majd nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és hallani fogja a hang 
visszajelzést "beállítás befejeződött".  A  gyári alap jelszó: 1234 
Működési mód: [38]  [XXXX]  [#] 
                             XXXX jelentése:  az új 4-jegyű jelszó 

Például: A  jelszó megváltoztatása 1012-re 
Működési mód: [38]  [1012]  [#]  

LCD kijelző: 
 

 
 
  
 
 
2. Adminisztrátori  (programozási) jelszó megváltoztatása 
Adminisztrátori jelszóval tud belépni a rendszer programozásába 
A programozási módban adja be a billentyűzeten [39] kódot, majd a 4-jegyű jelszót, utána nyomja 
meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és a   "beállítás befejeződött" szöveget fogja 
hallani. A gyári alap jelszó: 6666 
Működési mód: [39]  [XXXX]  [#]  
                             XXXX jelentése: az új 4-jegyű jelszó  
Például: változtatná a jelszót 2846-ra 
Működési mód: [39]  [2846]  [#]  
Megjegyzés: a felhasználói  jelszó és a programozási jelszó nem lehet ugyanaz a szám! 
LCD kijelző: 

 
 
 
 
 
 
22. Billentyű zár beállítása 
A billentyűzet lezárás biztosítja, hogy ahhoz  illetéktelen nem férhet hozzá, így a jelszót sem tudja 
megváltoztatni. 



10 
 

A programozási módban adja be a billentyűzeten [38] kódot,  majd adjon meg egy 4-jegyű jelszót, 
majd nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és hallani fogja a hang 
visszajelzést "beállítás befejeződött". 
Működési mód: [40]  [X]  [#] 
                             X=”0” jelentése: a billentyűzet lezárva, élesítéskor, hatástalanításkor nem kell a      

jelszót megadni 
                               X=”1”   jelentése: a billentyűzet nincs lezárva, élesítéskor, hatástalanításkor meg kell 

a jelszót adni 
 Például: Billentyűzet ne legyen lezárva 
Működési mód: [40]  [1]  [#]  
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
23. Időzített be/ki kapcsolás funkció aktiválása  
A betanítási  állapotban adja be a kódot a  billentyűzeten [41], majd adja meg a számot, ami jelenti az 
időzítés be/ki bekapcsolását [1/0], majd nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú 
hangjelzést, és egy a "beállítás befejeződött" szöveget.  
A gyári alapértelmezett beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva. 
Működési mód: [41]  [X]  [#] 
                        X=  „1”: bekapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót                   
                        X=  „0”: kikapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót 
Példa: Időzített élesítés / hatástalanítás funkció bekapcsolás 
Működési mód: [41]  [1]  [#] 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
24.   Időzítési időpontok beállítása  beállítások 
Az  időzítés beállítása lehetővé teszi a rendszer automatikus élesítését és leállítását a megadott 
időpontokban.  
A betanítási  állapotban adja be a billentyűzeten [42], majd írja be a kikapcsolási időpontot [AABB], 
majd a bekapcsolási (élesítési) időpontot [XXYY]  és végül nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy 
hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget. 
 
Működési mód: [42]  [AABB]  [XXYY] [#] 
                              „AABB” jelenti a kikapcsolási időt (hatástalanítás)  AA:óra,  BB:perc  
                              „XXYY” jelenti a bekapcsolási időt (élesítés)  XX:óra,  YY:perc  
Példa: állítsa be az élesítést este 20 óra 30 percre, a kikapcsolást reggel 8 óra 20 percre. 
Működési mód: [42]  [0820]  [2030]  [#] 
LCD kijelző: 
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25.  Készülék törlése 
Az összes  telefonszám is törlődik a központ törlése (reset) esetén! 
A betanítási  állapotban adja be a billentyűzeten [43],  majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog 
egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget. 
Működési mód: [43]  [#] 
LCD kijelző: 

 
26. A riasztó naplójának lekérdezése 
A betanítási  állapotban adja be a billentyűzeten [44], majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog 
egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget. 
Ezután a ”2”  gombbal lefelé, a „8” gombbal felfelé léptethet a napló sorok között. 
Működési mód: [44]  [#] 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
 
27. A riasztó naplójának törlése 
A betanítási  állapotban adja be a billentyűzeten [45], majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog 
egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget. 
Működési mód: [45]  [#] 
LCD kijelző: 
                               
 
 
 
 
28. A riasztó rendszer állapotának jelzése a Felügyeleti Központnak  
A biztonságos működés érdekében a riasztó jelzi a felügyeleti központnak telefonon  a rendszer 
állapotának változását (élesítés/hatástalanítás, riasztás ) 
A betanítási  állapotban adja be a billentyűzeten [46], majd adja meg a 0/1    ( ne legyen/legyen 
jelzés)  számot, majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás 
befejeződött" szöveget. 
A gyári alapbeállítás „0”, nem ad információt a rendszer 
Működési mód: [46] [0/1]  [#] 
                                „1” jelentése: van jelzés 
                                „0” jelentése: nincs jelzés 
LCD kijelző: 
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29  Rendszer óra beállítás 
A betanítási állapotban adja be a megfelelő kódot a billentyűzeten [48], majd írja be az utolsó 2 
számjegyét az évnek [AA], két számjeggyel [BB] a hónap és két számjeggyel a napot [CC, majd két 
számjegy [DD] az óra (24-órás rendszerben) és két szám [EE] a perc,  és végül nyomja meg a  [#] 
gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést és a "beállítás befejeződött". szöveget. 
Működési mód: [48]  [AA]  [BB]  [CC]  [DD]  [EE]   [#]  

AA jelentése : az utolsó 2 számjegyét a jelen évnek 
BB jelentése : a 2 számjegye a jelen hónapnak 
CC jelentése: a 2 számjegye a jelen napnak 
DD jelentése: a 2 számjegye a jelen órának 
EE jelentése : a 2 számjegye a jelen percnek 

Például: állítsa be az időt, mint 17:30,  2012.  június   12. 
Működési mód: [48]  [12]  [06]  [12]  [17]  [30]  [#] 
LCD kijelző: 
  
 
 
 
 
 
30.  SMS  telefonszámok beállítása 
SMS szám  jelentése, hogy  amikor a rendszer riaszt, akkor SMS-t küld a megadott mobilszámokra. 
Maximum 2 SMS számot adhat meg.  
A betanítási állapotban adja meg [49] v. [50] számot , majd írja be az SMS-t fogadó  telefon számát, 
majd nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. A fő egység ad egy hangjelzést,  a [Signal] kijelző 
villog egyszer és hallani fogja a "beállítás befejeződött" hangot, amely jelzi a sikeres telepítést. 
 
Működési mód: [XX] [YY....YY]  [#] 
                              XX jelenti: Az üzenet fogadó  hívószámát az első tárhelytól  a második  tárhelyig 
                               [49] - [50] 
                               YY...YY jelenti az SMS-t fogadó telefon számot. 
Például: a beállítás erre az első SMS számra 06309502245 
Működési mód: [49] [06309502245] [#] 
 
LCD kijelző: 
 

 
 
 
 

31.  Riasztási telefonszám beállítása 
A betanítási állapotban adja be [51] [56], majd írja be a hang riasztást fogadó számot (mobil szám 
vagy telefonszám), majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] 
jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy a hang 
riasztást fogadó szám sikeresen be lett tanítva. 
Működési mód: [XX]  [YY......YY]  [#] 
                             XX jelenti: az 1-6 riasztó felhasználó számát [51] - [56] 
                             YY...YY jelzi: hang riasztást fogadó telefonszámot. 
Például: állítsa be a 06309600751  telefonszámot az első hanghívás számának. 
Működési mód: [51]  [06309600751] [#] 
LCD kijelző: 
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32.  Felügyeleti központ hívószámának beállítása 
Amikor a központ riaszt, akkor a felügyeleti központ megfelelően beállított telefonszámára  átküldi  
a szükséges információkat.  
A betanítási állapotban adja be [57] - [58], majd írja be a hang riasztást fogadó számot (mobil szám 
vagy telefonszám), majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] 
jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy a hang 
riasztást fogadó szám sikeresen be lett programozva. 
 
Működési mód: [XX]  [YY......YY]  [#] 
                             XX jelenti: az 1-2 felügyeleti központ számát [57] - [58] 
                             YY...YY jelzi:  riasztást fogadó központ telefonszámot. 
Például: állítsa be a 06309600751  telefonszámot az első hanghívás számának. 
Működési mód: [57]  [06309600751] [#] 
LCD kijelző: 
 
 
 
 
 
33. Védelmi zóna riasztási típusának beállítása 
A betanítási állapotban, először adja be a [60], majd a változtatni kívánt védelmi zóna számát [02-99], 
majd a  védelmi zóna típusát  [1-8],  végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fogja, hogy a fő egység 
kibocsát egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget. 
Működési mód: [60]  [XX]  [A]  [#]  
                             XX jelentése: védelmi zóna száma [01-99]: jelenti a zóna számokat 1-99 

                              A jelentése: védelmi zóna típusa 
[1]: SOS riasztás   [2]: 40 Tűz riasztás [3]: Gáz szivárgás jelzés  

                            [4]: Ajtó érzékelő  [5] Hall érzékelő [6] Ablak érzékelő 
                           [7] :Erkély érzékelő  [6] Külső gyűrű/kerités  érzékelő 
 
Például:  állítsa be a 10. védelmi zónát  tűzriasztóként  
Működési mód: [60]  [10]   [2]   [#] 
 
34. GSM térerő ellenőrzése 
A betanítási állapotban adja be [62], majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp 
hangot, a [Signal] jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget. 
Ezután a készülék kijelzi  a GSM térerő szintjét. 
Működési mód: [62] [#] 
LCD kijelző: 
 
 
 
   

 
 

Kezelési utasítás 
1. Központ  állapota 
 Rendszer állapot. Összesen 4 állapot, lásd alább: 

1.)   Éles:  Védelmi zóna  02-99  riasztani fog, amikor egy érzékelő jelzést ad. 
2. )  Otthonmaradó  élesítés:  éles állapotban csak az [Otthoni élesítés]-re beállított érzékelők 
válthatnak csak ki riasztást. 



14 
 

3.)  Hatástalanítás: A 02-99 zóna nem ad riasztást, ha valamelyik érzékelő aktiválódik (Kivéve a 24 
órás védelmi zónákat) 
4.)   Rendszer  programozási állapotban: Ebben az állapotban egyik védelmi zóna sem riaszt, ha egy 
érzékelő aktiválódik. 

 
2. Távvezérlő  használata 
A felhasználók távirányítóval tudják vezérelni a rendszert, mint az Élesítés, Otthoni élesítés, 
Vészriasztás , Hatástalanítás, stb. 
1.  Távozó élesítés:       Nyomja meg a [ ]  gombot 
2 .  Kikapcsolás:             Nyomja meg a  [ ]  gombot 

3.   Otthoni élesítés:     Nyomja meg a [ ] gombot 
4.   SOS, vészriasztás :  Nyomja meg a [ ] gombot 
 
3. Távozó élesítés 
Ez azt jelenti, hogy minden védelmet bekapcsol a ház körül, miután mindenki elhagyta azt.   Az összes 
érzékelő folyamatosan  működik. Ha valamelyik  érzékelő jelez (betörés, tűz megelőzés, gázszivárgás, 
stb), a riasztórendszer riasztani fog. 
Használat :   Nyomja meg a [Távozás ] gombot a billentyűzeten, a rendszer, ekkor  
másodpercenkénti sípoló hangot  ad    a rendszer, összesen 100-at. A [Távozó élesítés ](ARM)  jelzés 
folyamatos lesz a villogás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a távozási élesítés sikeres volt. 
Használat a távvezérlővel:  Nyomja meg a [Távozás ] gombot 
Központ használata  billentyű zárral: [Out arm] + [felhasználói jelszó] + [#]    (billentyűzár nyitva)  
 
LCD kijelző: 

 
 

 
 

4. Otthoni élesítés Ez azt jelenti, hogy 
biztonságban van valaki otthon úgy, hogy a 
periféria érzékelői: ajtó, ablak, erkély és kerítés érzékelők  éles állapotba kerülnek, miközben a 
belső mozgásérzékelők inaktívak  maradnak  hogy a bent lévők miatt ne legyen téves jelzés.  

Tehát, ha az otthoni élesítést választja, akkor egyes érzékelők beélesednek, mások  inaktivak 
maradnak . 
Működtetés: Csak  távirányítóval lehetséges : Nyomja meg a [    ] gombot a távirányítón.  

LCD kijelző: 

 
5.  Hatástalanítás 
Ez azt jelenti, hogy leállítja a riasztást, amikor megszólal a riasztó, vagy kikapcsolja a 
rendszert. Hatástalanítás után, ha az érzékelő jelzést indít, akkor a főegység nem ad riasztást (kivéve 
a 24-órás védelmi területeket). 

Ha a billentyűzet engedélyezve van, nyomja meg a  [  ] gonbot, ha zárva van, akkor  nyomja 

meg a  [  ] gonbot  és adja meg a jelszavát, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezután  [Távozás] 
vagy [Otthoni]  (ARM  v. HOME ) LED  kialszik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer hatástalanítása 
sikeres volt. 

Működtetés távirányítóval: Nyomja meg a [ ] gombot a távirányítón  
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Működtetés a főegységen: Nyomja meg a [  ] gombot. 
LCD kijelző: 

 
 
 
 
 
 
 

6.  Hívás riasztáskor 
Ha a központon riasztás történik, akkor megszólal a sziréna, és a  rendszer  SMS-t küld a megadott 
számokra. az érintett zóna számával, majd   tárcsázza a megadott telefonszámokat. Ha senki nem 
válaszol a hívásra, a rendszer automatikusan hívja a következő felhasználói számot. A rendszer 3-szor 
sorrendben fogja hívni  az egyes beállított számokat. 
Hívás fogadásakor a rendszer lejátssza az előzetesen rögzített hangot. Beállíthatjuk a rendszert a 
telefon vagy mobiltelefon billentyűzetének segítségével. 
Ha leteszi válasz nélkül a hívást, a rendszer minden beállított számot hívni fog 3-szor egymás után. 
A  hivás felvétele után a telefonkészüléken  az alábbiakat  végezheti el: 
                       Nyomja meg a [*] gombot: Elolvashatja a  riasztási információkat. 
                       Nyomja meg az [1] gombot: A  központ  leállítja a riasztást és élesít, leállítja a további  
tárcsázást felhasználóknak. 

Nyomja meg a [2] gombot :  A központ leállítja a riasztást és hatástalanít, leállítja a 
további tárcsázást.  

                       Nyomja meg a [3] gombot: Kikapcsolja a szirénát és  30 másodpercig bekapcsolja a 
mikrofont, hogy figyelhesse a helyszint.   Ha továbbra is  ellenőrizni a helyszini zajokat,  nyomja meg 
ismét a [3]-as gombot és a figyelés folytatódik  további 30 másodpercig. 
                       Nyomja meg a [4] gombot : A központ átvált  hangkapcsolatra   egy 30 másodpercig , 
ezalat a helyszinnel beszélhet. 
 7.  Távvezérlés telefonnal 
Tárcsázza a riasztó főegység előre beprogramozott  számát telefonnal (mobiltelefonnal). Egy 
csengetés után hallani lehet egy hangot, hogy  "Kérem adja meg a jelszót." Ha a jelszó helyes, akkor a 
követkeyő menüt hallja:  
 -  Nyomja meg a 1-es gombot  az élesítéshez  
 -  Nyomja meg a 2-es gombot a hatástalanításhoz 
 -  Nyomja meg a 3-as gombot a helyszin monitorozáshoz 
 -  Nyomja meg a 4-es gombot a   beszéd  funkcióhoz. 
Ha a jelszó hibás, akkor hall egy hangot "rossz a jelszó, kérjük, adja meg újra." 
Nyomja meg a [1]-es gombot az élesítéshez, ha az sikeresen befejeződött, akkor a  "Rendszer 
élesített"  (ARMED) szöveget fogja hallani . 
Nyomja meg a [2] gombot a hatástalanításhoz, ha sikeresen  megtörtént , akkor  "A rendszer 
hatástalanított"  (DISARMED) szöveget hallja majd. 
Nyomja meg a [3]-as gombot  a 30 másodpercig tartó ellenőrzéshez, ha továbbra is szeretné az 
ellenőrzést nyomja meg ismét a [3]-ast,  ekkor ismét monitoroz további 30 másodpercig. 
Nyomja meg a [4]-es gombot a  beszédhez (30 másodperc)  
 

8. Távoli SMS vezérlés 
Mobiltelefonjáról küldhet  utasitásokat a riasztónak,  Élesítés, hatástalanítás, sziréna, ki-be 
kapcsolása. 

SMS parancsok :   Élesítés: [felhasználói jelszó] + ARM    pl. 1234ARM 
Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: ARMED, ha a riasztó 
élesített állapotba került. 
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                                Hatástalanitás:  [felhasználói jelszó] + DISARM    pl. 1234DISARM 
Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: DISARMED, ha a riasztó 
élesített állapotba került. 
Sziréna bekapcsolása: [felhasználói jelszó] +ONSIREN pl. 1234ONSIREN 
Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: SIREN ON ,  a riasztó 
megszólaltatta a szirénát . 
Sziréna kikapcsolása: [felhasználói jelszó] +OFFSIREN pl. 1234OFFSIREN 
Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: SIREN OFF ,  a riasztó 
lekapcsolta  a szirénát . 

Megjegyzés:Az üzeneteket nagybetűvel kell irni, előtte, közben nincs  üres karakter! 
9 .  SOS - Segélykérés 
Néha különleges  esemény történik a családban,  idős személy vagy gyerek azonnali elsősegélyre 
szorul, vagy tűz üt ki, ilyenkor  azonnali segitség szükséges. 
Ilyen esetekben nyomja meg a Segély (Emergency Alarm)  [ ] gombot a billentyűzeten, vagy a [ ] 
gombot a távirányítón.  Ilyenkor a  központ azonnali hangos riasztást ad és hívja a megadott telefon 
számokat (pl. rendőrség)  
Távirányító használata: Nyomja meg a [ ] gombot 

Billentyúzet használata: Nyomja meg a  [ ] gombot 
10. További funkció 
A hatástalanított állapotban, amikor a központ nem indít semmilyen hívást, használhatja a 
készüléket,  mint egy mobil telefont.  
Tárcsázza telefonszámot a billentyűzeten  [06309506070], nyomja meg a [ ] gombot a fő egységen, 
ez ad egy hangjelzést és a [Signal] jelzőfény villog.  
A hívás végén nyomja meg a [ ] gombot, ekkor a központ ismét  a hatástalanított állapotba kerül 
vissza. 
Karbantartás 
1.  Rendszer ellenőrzés 
Bár a riasztórendszer használata mindennapos, rendszeres karbantartás és vizsgálat szükséges annak 
biztosításához, hogy a készülék stabilan, megbízhatóan és biztonságosan tudjon  
működni,. Háromhavonta  általában alapos vizsgálatot kell elvégezni a riasztó központon. Javasolt 
ellenőrizni az érzékelőket havonta egyszer, ha ez nem lehetséges, akkor legalább minden három 
hónapban egyszer. 
A központ ellenőrzése: 
1. Vajon élesíthető / hatástalanítható-e rendesen? 
2. Vajon tárcsázza-e a számot a riasztáskor megfelelően ? 
3. Vajon képes-e fogadni a vezeték nélküli érzékelők jeleit általában? 
4. Vajon az akkumulátor működik-e rendesen? 

A vezeték nélküli érzékelők ellenőrzése: 
1.)  Ellenörizze  mozgással a vezeték nélküli érzékelők bejelzését, hogy riasztanak-e rendesen. 
2.)  Ellenőrizze az összes érzékelő elemeit, hogy a feszültség megfelelő-e? 
3. ) Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli érzékelők küldik-e a jelet a központhoz. 

2.  Megjegyzések 
A készülék robbanásbiztos kivitelű, de ennek ellenére ne használja tűzveszélyes helyszineken. 

Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa és változtassa meg a termékeket engedély nélkül, mert ez 
balesetet és hibákat okozhat, valamint garanciavesztést okoz. 

Ne ejtse le a terméket a földre vagy ne ejtsen rá  kemény tárgyat, mert hibákat és károkat okozhat.  
Anélkül, hogy jóváhagyást és beleegyezését kérne az érintett hatóságoktól, kérjük, ne állítsa be a 

központi egységet a "110", "119", vagy a rendőrség telefonszámára.  
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Műszaki adatok 
1. Első táblázat 
Műszaki adatok: 

Bemeneti feszültség DC 12V / 1A 

Készenléti áramfelvétel <55mA 

Riasztási áramfelvétel <450mA 

Vezeték nélküli frekvencia 433,92MHz 

GSM frekvencia 900/1800/1900 MHz 

Sziréna hangerő 110dB 

Szünetmentes akkumulátor Ni-Mh AAA x 6db DC 7.2V 

Hőmérséklet: -20C  ~ +55C 

Nedvesség: 40%  ~ 80% rel. nedv. 

Kódolás tipusa 2262IC  4,7 Mohm 

2.   Második  táblázat 
 

Védelmi zóna 
 

Éles 
Otthoni 
élesítés 

 
Típus 

 
Sziréna 

Zóna 1 érvényes érvényes 24H Igen 

Zóna 02-99 érvényes érvényes valós idejű Igen 

Segélykérés 
gomb 

érvényes érvényes 24 órás igen 

Vezetékes 
védelmi 
zóna 

érvényes érvényes valós idejű igen 

Működtetési jelszó 8888 Távvezérlés Be 

Távvezérlés jelszó 1234 Sziréna Ki 

Sziréna hang ideje 180 sec. Otthoni Opció 

 
3. Adminisztrátori jelszóval elvégezhető beállítások 

Sor 

szám 

Beállítható funkció Parancs Adat Megjegyzés Gyári alapbeáll. 

1 Távvezérlő programozás 21 #    

2 Távvezérlő törlés 22 #    

3 Érzékelő kódolása 23 XX # XX XX= 02 - 99  

4 Vezeték nélküli érzékelő törlése 

(egyesével) 

24 XX # XX XX= 02 - 99  

5 Összes vez. nélk. érzékelő törlése 25 #    

6 Vez. nélk. érzékelő tipusának beállítása 26 X Y # XY X= 02 – 99,  Y=0-3  

7 Vezeték nélk. periféria kódolása  27 

XXXXXXXX 

# 

XXXXXXXX XXXXXXXX=8 digit  vez. 

nélk. kód 

 

8 USER ID beállítása 

Felügyeleti központhoz 

28 XXXX # XXXX XXXX= felhasználó 

azonosító 

 

9 Sziréna jelzés beállítása 31 X # X X=1 sziréna bekapcs. 

X=0 jelzés kikapcs. 

 

10 Sziréna jelzésének ideje 32 XX # XX X=00-15 perc 3 perc 

11 Élesítési késleltetés ideje 33 XX # XX X=00-99 mp 0 mp 

12 Riasztás  késleltetési idő 34 XX # XX X=00-99 mp 0 mp 

13 Telefonhívások ciklus száma 35 XX # XX X=0-9 szer 9  

14 Központ  hívás csengetés száma 36 X # X X= 0-9 szer 9  

15 Hang szöveg rögzítés  37 #  felvétel után auto- 

matikusan lejátssza  

 

16 Felhasználói jelszó megváltoztatása 38 XXXX # XXXX XXXX=4 digit 1234 

17 Programozási  jelszó megváltoztatása 39 XXXX # XXXX XXXX=4 digit 6666 
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18 Billentyúzet zár 40 X # X X=1 nyitva 

X=0 zárva 

0 

19 Riasztás időzítésének ki/be kapcsolása 41 X # X X=1  funkció nyitva 

X=0  funkció zárva 

0 

20 Központ időzítésének beállítása 42 XXXX 

YYYY # 

XXXX 

YYYY 

XXXX= élesítési 

időpont (óópp) 

YYYY=hatástalanitás 

időpontja 

 

21 Központ törlés (reset) 43 #    

22 Eseménynapló lekérdezése 44 #    

23 Eseménynapló törlése 45 #    

24 Élesítés/hatástalanítás info küldése a 

felügyeleti központnak 

46 X # X X=1 értesít 

X=0 nem értesít 

0 

25 Vezetékes zóna típus beállítása  47 X Y # XY X= 81 – 88,  Y=0-3  

26 Óra beállítása 48 XX XX 

XX YY YY # 

XXXXXX 

YYYY 

XXX= év, hónap, nap 

YY= óra, perc 

 

27 SMS számok beprogramozása 49 v. 50  X 

# 

X X= SMS szám 2 tárhely 

28 Riasztási telefonszámok  51...56 X # X X= telefonszám 6 tárhely 

29 Felügyeleti központ telefonszáma 57 v 58 X 

# 

X X=Felügyeleti központ. 

hívószáma 

2 tárhely 

30 Védelmi zóna típus beállítás 60 XX Y # XX XX=Védelmi zóna 1-99 

Y=típus 1-8 

 


