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Figyelmeztetések  

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet.
A riasztórendszer telepítéséhez és konfigurálásához alapvető műszaki 
ismeretekre van szükség a kézikönyvben leírt műszaki kifejezések és eljárások 
helyes megértéséhez.
Kövesse a részletes utasításokat, és kezdje egyszerű beállításokkal. A beállítások 
elvégzése után ellenőrizze a termék megfelelő működését.   

Fő funkciók 

• Távirányító a Tuya Smart alkalmazással (Android/iOS)
• 2,4 hüvelykes színes TFT képernyő
• Menü- és hangutasítások 9 nyelven
• Beépített sziréna, vezetékes beltéri sziréna és a vezeték nélküli kültéri 

sziréna párosításának lehetősége
• Akár 90 vezeték nélküli zóna (érzékelő) és 3 vezetékes zóna (EOLR)
• Akár 8 intelligens aljzat vagy relé
• Támogatja a területek átnevezését, például: ajtó, hálószoba, ablak, erkély, 

nappali, füstérzékelő, gázérzékelő, CO-érzékelő stb.
• Alacsony elem figyelmeztetés az érzékelőkre
• Eseménynapló
• Riasztás telefonon vagy SMS-ben küldve az előre beállított 

telefonszámokra (legfeljebb 5 telefonszám állítható be)
• Közvetlen telefonhívás GSM-en keresztül
• Beépített szabotázs
• GSM 4G és WiFi kommunikáció
• Automatikus időszinkronizálás GSM-en és WiFi-n keresztül
• A rendszer konfigurálása SMS-ben
• Rögzített riasztási üzenetek (legfeljebb 20 másodperc/üzenet)
• Távoli élesítés/hatástalanítás a Tuya Smart alkalmazáson keresztül
• Ütemezett élesítés/hatástalanítás  
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Betörésvédelem

A riasztórendszernek kétféle módja van a betörés elleni védelemre: otthoni 
élesítés és teljes élesítés.
Az otthoni élesítés (kerületi élesítés) csak a kerületet védi, lehetővé téve a 
házon belüli szabad mozgást.
A teljes élesítés védi az egész épületet. 

Zónák

Az Ön riasztórendszeréhez párosított érzékelők különböző „zónákhoz” 
kerülnek hozzárendelésre (maximum 90 vezeték nélküli érzékelőkhöz és 
legfeljebb 3 vezetékes érzékelőkhöz). Például a ház bejárati ajtaján lévő 
érzékelő hozzárendelhető a 01 zónához, az érzékelő a fő hálószoba ablakán a 02 
zónához és így tovább. A zónaszám akkor jelenik meg a képernyőn, ha riasztás 
vagy probléma lép fel egy adott területen.

Belépés és kilépés késleltetése

A riasztórendszerét beállítható késleltetési idővel programozták, amely 
lehetővé teszi, hogy a rendszer élesítése után távozzon a házból, és riasztás 
nélkül aktiválja a rendszert a ház bejáratánál.
Ha túl későn hagyja el a házat, miután élesítette a rendszert, vagy túl későn 
hatástalanította a rendszert, miután belépett a házba, a rendszer riasztást vált 
ki. Azonnal hatástalanítsa a rendszert.

A riasztás és az esemény értesítései a telefonon

Riasztás esetén a beépített és a külső sziréna a rendszer hatástalanításáig 
vagy a sziréna előre beállított időintervallumának lejártáig szól. A kezelőpanel 
képernyőn megjelenik egy üzenet azzal a területtel vagy területekkel, ahol a 
riasztást kiváltották. Ha be van állítva, a riasztórendszer a 4G GSM hálózaton 
keresztül felhívja vagy SMS-t küld az előre beállított telefonszámokra 
(maximum 5), vagy értesítést küld a mobilalkalmazáson keresztül (Tuya 
Smart). 
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Riasztórendszer vezérlése a Tuya Smart alkalmazáson 
keresztül

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store 
használatával, vagy beolvassa az alábbi QR-kódokat: 

Android iOS
• Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
• Adja hozzá készülékét a képernyő jobb felső sarkában található + ikonra 

kattintva, vagy az Add device gombra kattintva (ez a gomb csak akkor 
jelenik meg, ha még nincsenek eszközök hozzáadva az alkalmazáshoz).

• Válassza az Érzékelők opciót a képernyő bal oldalán.
• A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza a lehetőséget  

Alarm (Wi-Fi) 
• Válassza ki a csatlakozni kívánt WiFi hálózatot, és adja meg a jelszót.
• A következő felületen válassza a jobb felső sarokban az EZ Mode 

lehetőséget.
• Belépés a riasztórendszer kezelőpaneljének menüjébe WiFi->AirLink 

Configure
• Akkor pipáld Confirm the indicator is blinking rapidly. Click Next.
• Az alkalmazás elkezdi vizsgálni a közeli eszközöket.
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• Miután azonosította készülékét, megkapja a visszaigazolást Added 
Successfully.

• A befejezéshez kattintson a gombra Done.
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Az alkalmazás lehetővé teszi kiegészítők (távvezérlők és érzékelők) 
hozzáadását, a rendszer konfigurálását, élesítést és hatástalanítást, valamint az 
előzménynapló megtekintését.

Az alkalmazás menüjével kapcsolatos részletekért olvassa el a riasztás menü 
magyarázatát (149. oldal). 

Fő egység

Csomag tartalma: 
• 1 x vezérlőegység
• 1 x vezeték nélküli 

mozgásérzékelő
• 1 x vezeték nélküli mágneses 

érzékelő
• 1 x vezetékes beltéri sziréna  

• 2 x távirányító
• 2 x RFID címke
• 230V - 5V hálózati adapter USB-vel
• USB - microUSB tápkábel
• Szerelési tartozékok  
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Index Tétel Leírás
1

Képernyő

2,4 hüvelykes TFT képernyő.
Megjeleníti az időt, a menüt, a rendszer 
állapotát és a riasztási állapotra vonatkozó 
információkat (azt a területet, ahol a 
riasztást kiváltották). 

2 Hangszóró Riasztó hangot és megerősítő hangokat ad 
ki.

3
Pánik gomb (SOS)

Nyomja meg a gombot pánikriasztás 
generálásához tűz vagy személyes 
vészhelyzet esetén. 

4

Élesítés/Otthoni 
élesítés gomb

Nyomja meg a teljes riasztórendszer 
élesítéséhez, kerület + belső tér.

Kétszer nyomja meg, hogy csak a „Házi 
élesítésre” programozott érzékelőket 
élesítse. A belső védelem nincs aktiválva, 
ami lehetővé teszi a házon belüli mozgást 
riasztások kiváltása nélkül.  

5

Leszerelés

Nyomja meg a rendszer hatástalanításához 
és a hangos riasztás kikapcsolásához.
Kattintson duplán a tartozékok 
működésével kapcsolatos figyelmeztetések 
törléséhez. 

6 Fel gomb Görgessen felfelé a kívánt funkcióhoz vagy 
menüig.

7 Le gomb Görgessen le a kívánt funkcióhoz vagy 
menüig.

8 Mégse/Vissza Vissza az előző képernyőre.
9 Belép Válassza ki az opciót, vagy lépjen a 

következő felületre



146

Magyar

10
RFID olvasó 

A rendszer élesítéséhez/hatástalanításához 
hozza közelebb a TAG-ot ehhez a 
területhez 

SOS gomb világít

A LED felváltva villog A rendszer riasztási állapotban van
A LED villog A rendszer élesített
A LED folyamatosan világít. A rendszert hatástalanítják 

Kapcsolatok panel

Index Leírás
1 Konnektor
2 Az akkumulátor bekapcsológombja
3 GSM SIM kártya foglalat

4 Csatlakozások 3 vezetékes zónához. Lásd: Vezetékes tartozékok 
csatlakoztatása

5 Szabotázs kapcsoló
6 Mikrofon 

https://www.metroman.hu/termekek/Vezetek-nelkuli-GSM-riaszto/
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Vezetékes tartozékok csatlakoztatása 

Az 1., 2. és 3. zóna az EOLR vezetékes zónái, amelyek NO (nyitott áramkör) 
és NC (zárt áramkör) jelű eszközöket (érzékelőket) támogatnak 300 ms 
válaszidővel. A terület maximális ellenállása: 11000 Ohm + EOLR
Csatlakoztassa sorosan az NC (normálisan zárt) eszközöket a hurok tetejére. Az 
EOLR ellenállást sorban kell csatlakoztatni az eszközökkel az utolsó eszközhöz.
Csatlakoztassa a NO (nyitott áramkör) eszközöket párhuzamosan, a hurokba.  

Kapcsolási rajz 

Megjegyzés: EOLR (vonalvégi ellenállás): Ha az EOLR ellenállás nincs a hurok 
végén, a területet nem fogják megfelelően ellenőrizni, és előfordulhat, hogy a 
rendszer nem reagál a területen lévő szakadásra. 

Kezdőképernyő
1 2 3 4 5 6

7 8

9
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1 GSM állapot

Hiányzik a SIM-kártya vagy hibás a SIM-
kártya
GPRS - csatlakozik a szerverhez 
RSSI jelszint
A jelszintet 1 és 5 közötti sávok jelzik 
(gyengétől erősig), és a sávok szürke 
színűek, ha a rendszer nincs regisztrálva a 
GSM hálózatban  

2 WiFi állapot

A rendszer csatlakozik a WiFi-hez. A sávok 
száma jelzi a jel erősségét. 

A rendszer csatlakozik a szerverhez, ha a 
pont megjelenik.  

3 GSM
Kimenő SMS
Kimenő telefonhívás

4 Billentyűzet 
állapota Kulcsok zárva 

5 Tápegység

A rendszer tápellátása 230 V 
0 ~ 3 bár
A rendszert a beépített akkumulátor 
táplálja. Az ikon piros, amikor az 
akkumulátor lemerült.  

6 Idő 15:44 Valós idő 
7 A hét dátuma és napja 

8 Riasztás állapota 
A rendszer teljesen élesített
A rendszer részben élesített
A rendszert hatástalanítják 

9 Idő 15:44 Valós idő 
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9
A rendszerállapot-
üzenetek 
megjelenítése 

Kilépés késleltetése
Üzenet „Kérjük, lépjen ki” + Visszaszámlálás
Xx másodperc áll rendelkezésére, hogy elhagyja a 
házat. Az idő lejárta után a riasztórendszer élesül.  

9
A rendszerállapot-
üzenetek 
megjelenítése 

Belépés késése
Üzenet „Kérjük, hatástalanítsa” + Visszaszámlálás
A belépési idő lejárta előtt hatástalanítani 
kell a rendszert. Ha az idő lejárt, és még nem 
hatástalanította, akkor a riasztás megszólal.  

9
A rendszerállapot-
üzenetek 
megjelenítése 

Párosítási mód
Üzenet „Szinkronizálás” + Visszaszámlálás
A párosítási idő lejárta előtt aktiválnia kell a vezeték 
nélküli tartozékot.  

9
A rendszerállapot-
üzenetek 
megjelenítése 

A „Riasztás” vagy a „Pánikriasztás” üzenet jelenik 
meg a zónával együtt, ahol a riasztást kiváltották. 

Menü 

Settings

Delay

Exit Delay
Állítsa be a kilépés 
késleltetését
0 ~ 65535 mp között. 

Alapértelmezett:
40 sec.

Entry Delay
Állítsa be a belépés 
késleltetését 
0 ~ 65535 mp között. 

Alapértelmezett:
30 sec.

Siren Duration
Állítsa be a sziréna 
időtartamát0 ~ 65535 
mp között. 

Alapértelmezett:
3 minutes
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Switch

Arm Beep

Élesítéskor/
hatástalanításkor 
engedélyezze/tiltsa le a 
csipogást  (1)

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Siren
A sziréna hangjának 
engedélyezése/letiltása 
riasztás esetén  

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Arm SMS

Az SMS értesítés 
engedélyezése/
letiltása élesítéskor/
hatástalanításkor  

Alapértelmezett:
Tiltva

Keypad lock
A billentyűzár funkció 
engedélyezése/letiltása  
(2)

Alapértelmezett:
Tiltva

Backlight
Világító gombok 
engedélyezése/letiltása  
(3)

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Keypad tone Billentyűhang 
engedélyezése/letiltása

Alapértelmezett:
Engedélyezve

SOS SOS engedélyezése/
letiltása

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Switch

Delay tick

A visszaszámlálás 
engedélyezése/letiltása 
belépéskor vagy 
kilépéskor 

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Door/Window
open warning

Élesítés után 
engedélyezze/tiltsa 
le a nyitott ablak/ajtó 
figyelmeztetést  (4)

Alapértelmezett:
Engedélyezve

Human Voice Hangutasítások 
engedélyezése/letiltása 

Alapértelmezett:
Engedélyezve
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Password
System Módosítsa a rendszer 

jelszavát (5)
Alapértelmezett: 
6666

User Módosítsa a felhasználói 
jelszót  (6)

Alapértelmezett: 
1234

Language Kínai, angol, német, orosz, spanyol, lengyel, 
olasz, francia, portugál, görög, román  (7)

Alapértelmezett: 
Angol

Initialization Visszatérés a gyári beállításokhoz. Minden tartozék és paraméter 
törlődik. 

Reset A rendszer újraindul.

Phone
1st Phone, 
2nd Phone, 
3rd Phone, 
4th Phone, 
5th Phone

Írja be a telefonszámot, és riasztás esetén 
engedélyezze vagy tiltsa le a hívást vagy az 
SMS küldését a megfelelő számra 

Alapértelmezett: 
null

Log
Alarm log Megjeleníti a riasztási előzmények naplóját

Arm log Megjeleníti a rendszer élesítésének/hatástalanításának 
előzménynaplóját 

Parts

Remote

Add

Párosítson vagy töröljön minden távirányítótDelete

Delete All

Detector

Add
Az összes érzékelő párosítása, szerkesztése 
vagy törlése  Edit

Delete All
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RFID

Add

Párosítsa vagy törölje az összes RFID-címkét  Delete

Delete All

Siren Learn Küldjön párosítási jelet a vezeték nélküli sziréna felé

EOL Zone

EOL Zone 1
Adja meg az EOLR zónák nevét és számát 
(vezetékes zónák) EOL Zone 2

EOL Zone 3

Alarm 
Socket Vezeték nélküli aljzat aktiválása riasztáskor

Socket Párosítson egy vezeték nélküli kapcsolót/relét: Socket1, Socket2, 
Socket3, Socke4, Socket5, Socket6, Socket7, Socket8

Decoder Displays the alarm system ID

WiFi
AirLink 
Configure WiFi beállítás (okostelefonos alkalmazás szükséges)

Unbind Válassza le a CPU-t a szerverről

MAC A WiFi modul MAC és IP címének megjelenítésére szolgál

SoftAP 
Configure WiFi hotspot kapcsolat 

Record

Record Hangüzenet felvétele (riasztás esetén az előre beállított 
telefonszámok hívásával küldhető)

Play Üzenet lejátszása

Delete Üzenet törlése 
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Duration Állítsa be az üzenet időtartamát 0-20 
másodperc között. 

Alapértelmezett:
20 sec.

Timer

Arm Timer Állítson be egy napi időt az automatikus élesítéshez

Disarm 
Timer Állítson be egy napi időt az automatikus hatástalanításhoz

Zone&Sync Állítsa be az időzónát

Date&Time Állítsa be az időt és a dátumot 

Wi-Fi- Sync Az időszinkronizálás be- és kikapcsolása a 
WiFi hálózati információk segítségével  

Alapértelmezett:
On

2G/4G 
Sync

Az idő szinkronizálás be- és kikapcsolása a 
GSM hálózati információk segítségével 

Alapértelmezett:
On

Version

Megjeleníti a WiFi modul firmware verzióját és MAC címét, a GSM modul 
firmware verzióját és IMEI-jét, valamint a központi egység sorozatszámát.

Lábjegyzetek
1. Élesítési hangjelzés: Ha a funkció engedélyezve van, a rendszer hangjelzéssel 
közli az élesítést vagy hatástalanítást.
2. Billentyűzár: Ha ezt a funkciót engedélyezték, a rendszer automatikusan 
lezárja a billentyűzetet, ha 30 másodpercig nem végez műveletet. A 
billentyűzet aktiválásához meg kell adnia a felhasználói jelszót.
3. Gombok háttérvilágítása: Ha a funkció ki van kapcsolva, a billentyű 
háttérvilágítása 30 másodperc után kialszik, ha nem végez műveletet.
4. Nyitott ajtó/ablak figyelmeztetés: Ha a funkció engedélyezve van, akkor 
a rendszer figyelmeztető értesítést generál, amikor ajtót vagy ablakot nyit a 
kilépési idő letelte után.
5. Rendszerjelszó: a billentyűzet feloldásához és a távoli beállításokhoz SMS-
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ben.
6. Felhasználói jelszó: a billentyűzet zárolásának feloldására szolgál, a távoli 
beállítások előtagjaként SMS-ben és értesítésként a riasztási szöveghez.
7. Nyelv: a hang kéri, és az értesítés a kiválasztott nyelven lesz. A kívánt nyelv 
kiválasztása után a panel újraindul.
8. Inicializálás: Minden testreszabott paraméter visszatér a gyári alapértékekre, 
és az összes párosított érzékelő törlődik.  

Rendszerbeállítások

Tápellátás a vezérlőegységen
Csatlakoztassa a csomagban lévő hálózati adaptert az 5 V-os micro USB-
porthoz, és tolja az akkumulátor-kapcsolót “ON” állásba.

WiFi kommunikáció az integrált modulon keresztül
Ha a rendszer úgy van konfigurálva, hogy jelentse a riasztásokat és elfogadja 
a távvezérlést a mobilalkalmazáson keresztül, akkor a vezeték nélküli 
útválasztónak, amelyhez a riasztórendszer csatlakozik, mindig be kell kapcsolnia 
és csatlakoznia kell az internethez.

GSM/4G WiFi kommunikáció az integrált modulon keresztül
Ha a rendszer úgy van beállítva, hogy jelentse a riasztásokat, fogadja a 
beállításokat SMS-ben vagy hanghívásokat indítson, ellenőrizze, hogy be 
van-e helyezve egy SIM-kártya (lásd az alábbi képet), és hogy a központ 
csatlakozik-e a GSM/4G hálózathoz. Tiltsa le a PIN-kódot a SIM-kártyáról, 
mielőtt behelyezi a készülékbe. 
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Telefonszámok hozzáadása és konfigurálása

Legfeljebb 5 telefonszámot állíthat be, amelyek riasztási értesítéseket kapnak 
SMS-ben vagy hanghíváson keresztül.  

• A menüben lépjen a: Phone -> 1st Phone, 2nd Phone, 3rd Phone, 4th 
Phone, 5th Phone

• Nyomja meg a the gombot az első opció kiválasztásához, ahová a 
számbillentyűzet segítségével beírhatja a telefonszámot (maximum 18 
számjegy)

• A második opció kiválasztásához nyomja meg ismét a key gombot. Nyomja 
meg a ↓ gombot a Be és Ki lehetőség kiválasztásához. Ha a Be lehetőséget 
választja, riasztás esetén hangüzenet érkezik a megfelelő telefonszámra.

• A harmadik opció kiválasztásához nyomja meg ismét a key gombot. Nyomja 
meg a ↓ gombot a Be és Ki lehetőség kiválasztásához. Ha a Be lehetőséget 
választja, riasztás esetén SMS-t küld a megfelelő telefonszámra.

• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez. 

Távirányítók hozzáadása/törlése

Új távvezérlő hozzáadása
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> Remote-> Add.
• A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás üzenet. A rendszer párosítási 

módba lép, és megszámolja a hátralévő párosítási időt (legfeljebb 20 mp).
• Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, hogy jelet küldjön a központra.
• A képernyőn megjelenik az Eszközkód megtanulta üzenet, ha a távirányítót 

sikeresen párosították. 

Delete remote control
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> Remote->Delete
• Használja a és ↓ gombokat a távvezérlő eléréséhez, amelyet törölni kell. 
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez. 
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Töröljön minden távirányítót 
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> Remote->Delete all
• Megjelenik a megtanult távirányítók teljes száma.
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez.

Vezeték nélküli érzékelők hozzáadása/törlése 

Adjon hozzá érzékelőt 
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Add
• A ↑ gombbal válassza ki az első lehetőséget, a Név lehetőséget, ahol a 

szenzor nevét a ↓ gombbal válassza ki
• Nyomja meg ismét a ↑ gombot a második lehetőség, a Mode 

kiválasztásához. A ↓ gomb megnyomásával választhat: 
Aktív perem élesítéskor - általában a külső (kerület) ajtók és ablakok 
érzékelőihez vagy mágneses érintkezőihez vannak rendelve. Az érzékelő akkor 
aktív, ha a rendszer teljesen éles vagy részben élesített.
Kerület élesítéskor inaktív - általában egy érzékelőhöz (pl. Mozgásérzékelőhöz) 
van rendelve egy belső térben (pl. Nappali, előszoba, hálószoba). Az érzékelő 
inaktív marad, ha a rendszer részben élesített.
24 óra aktív - általában egy olyan helyre van kijelölve, amely vészhelyzeti 
gombot, füstérzékelőt, CO-érzékelőket, árvíz- és gázérzékelőket tartalmaz.
Ha az érzékelőt csengőként szeretné használni, válassza a Csengő lehetőséget.
Az érzékelő deaktiválásához válassza a Bezárás lehetőséget. 
• Nyomja meg ismét a ↑ gombot a harmadik opció kiválasztásához, ahol a 

↓ gombbal kiválaszthatja annak a zónának a számát, amelyhez az adott 
érzékelőt hozzárendeli. 0-89 szám áll rendelkezésre. A zónaszámnak 
egyedinek kell lennie.

• Nyomja meg a √ gombot. A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás 
üzenet. A rendszer párosítás módba lép, és megszámolja a hátralévő 
párosítási időt (legfeljebb 20 másodperc)

• Indítsa el az érzékelőt, hogy párosítási jelet küldjön a központ felé.
• Párosítás után megjelenik a Learning OK üzenet.
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Szenzor szerkesztése/törlése
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Edit
• Nyomja meg a the gombot az első opció kiválasztásához, amely tartalmazza 

a szerkesztendő érzékelő mentési helyét. A kívánt pozíció eléréséhez 
nyomja meg a ↓ gombot.

• Nyomja meg ismét a ↑ gombot az opciók közötti váltáshoz, a ↓ gombot 
pedig egy opció értékének megváltoztatásához.  

Töröljön minden érzékelőt
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Detector->Delete all
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez.

RFID-címkék hozzáadása/törlése

Új TAG hozzáadása
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID-> Add.
• A képernyőn megjelenik a Szinkronizálás üzenet. A rendszer párosítás 

módba lép, és visszaszámolja a hátralévő párosítási időt (legfeljebb 20 mp).
• Vigye a TAG-et közelebb a kezelőpanelen megjelölt RFID-területhez.
• A képernyőn megjelenik az Eszközkód megtanulta, ha a TAG sikeresen 

párosítva lett. 

TAG törlése
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID->Delete
• Használja a ↑ és ↓ gombokat, hogy elérje azt a helyet, ahol a törlendő TAG 

mentésre került.
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez. 

Az összes TAG törlése
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts-> RFID->Delete all
• Megjelenik a megtanult TAG-ok teljes száma.
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez.
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Vezeték nélküli sziréna párosítása 

• Kapcsolja a szirénát párosítási módba (lásd a sziréna felhasználói 
kézikönyvét). Megjegyzés: A vezeték nélküli sziréna nem szerepel ebben 
a csomagban. Kompatibilis termék: Vezeték nélküli kültéri sziréna PNI 
SafeHouse HS007

• A főmenüben lehetővé kell tenni:  Parts->Siren Learn
• A rendszer jelet küld a szirénának. A képernyőn megjelenik a Jelzés 

elküldése üzenet.
• A vezeték nélküli sziréna megerősíti a hangos vagy vizuális jellel való 

párosítást (lásd a sziréna felhasználói kézikönyvét).  

Vezeték nélküli aljzat vagy relé párosítása  

• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Alarm Socket
• Kapcsolja a vezeték nélküli aljzatot/relét párosítási módba (lásd a foglalat/

relé kézikönyvét). A vezeték nélküli aljzatot/relét ez a csomag nem 
tartalmazza.

• Nyomja meg a ↑ és a ↓ gombot egyenként. A rendszer kétszer küld jelet 
az aljzathoz/reléhez. A képernyőn megjelenik a Jelzés elküldése üzenet.

• A vezeték nélküli aljzat/relé megerősíti a párosítást. Részleteket a vezeték 
nélküli aljzat vagy relé kézikönyvében talál.

• Annak teszteléséhez, hogy a vezeték nélküli eszközt ki lehet-e nyitni és 
bezárni, nyomja meg a ↑ és a ↓ gombokat egyenként.  

Megjegyzés: Ha hangos riasztást vált ki, a vezeték nélküli aljzat vagy relé nyitva 
marad, amíg a rendszert hatástalanítják vagy a riasztási idő lejár. 
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Intelligens automatizálás
Vezeték nélküli aljzat/relé párosítása  

• A főmenüben válassza a lehetőséget: Parts->Socket. Legfeljebb 8 
intelligens aljzat vagy relé adható hozzá.

• Kapcsolja a vezeték nélküli aljzatot/relét párosítási módba (lásd a foglalat/
relé kézikönyvét). Megjegyzés: A vezeték nélküli aljzatot/relét ez a 
csomag nem tartalmazza.

• Nyomja meg a ↑ és a ↓ gombot egyenként. A rendszer kétszer küld jelet az 
aljzatba/reléhez. A képernyőn megjelenik a Jelzés elküldése üzenet.

• A vezeték nélküli aljzat/relé megerősíti a párosítást. Részleteket a vezeték 
nélküli aljzat vagy relé kézikönyvében talál.

• Annak teszteléséhez, hogy a vezeték nélküli eszköz kinyitható-e és 
bezárható-e, nyomja meg a On „On” és a ↓ „Off” gombot.  

Megjegyzés: A Tuya Smart mobilalkalmazásban megnyithatja és bezárhatja a 
vezeték nélküli aljzatot vagy relét.  

Üzenetek rögzítése

Üzenetek rögzítése és lejátszása
Hangüzenetet (legfeljebb 20 másodpercig) rögzíthet a riasztórendszeren 
keresztül. Riasztás esetén az előre beállított telefonszámokra ezzel az üzenettel 
fogadhat hanghívást.

• A főmenüben válassza a lehetőséget: Record-> Record
• Beszéljen normális hangnemben
• A felvétel az előre beállított idő letelte után automatikusan leáll
• A rendszer automatikusan lejátssza az üzenetet
• Nyomja meg a √ gombot az üzenet mentéséhez  

A rögzített üzenetet lejátszhatja, törölheti vagy módosíthatja annak maximális 
időtartamát a Felvétel menü opcióinak elérésével.
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Automatikus élesítés/hatástalanítás 

Beállíthatja a napi élesítést és hatástalanítást bizonyos órákban. 
• A főmenüben válassza a lehetőséget: Timer-> Arm Timer or Timer-> 

Disarm Timer
• Nyomja meg a ↑ gombot az opció megváltoztatásához, és a ↓ gombot a 

beállítás megváltoztatásához .
• Nyomja meg a √ gombot a megerősítéshez.

SMS konfiguráció

A riasztórendszert távolról is konfigurálhatja SMS-ben.
Az üzenet szövege a riasztórendszerre küldendő parancs függvényében eltér.
Küldje el az üzenetet a riasztórendszerbe telepített SIM-számra. Ha a beállítás 
sikeres volt, megerősítő SMS-t kap a telefonjára.

Jegyzet:
Az alábbi példák az alapértelmezett rendszerjelszót használják: 6666. 

Telefonszám beállítása SMS-ben

Parancs Funkció
51 1. telefonszám
52 2. telefonszám
53 3. telefonszám
54 4. telefonszám
55 5. telefonszám 
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Az elküldendő üzenet szintaxisa: 

*Rendszerjelszó*Parancs107xxxxxxx,A,B*Parancs207xxxxxxx,A,B*

A * szimbólum a szintaxis kezdetét és végét jelöli, és elválasztóként is 
használható a parancsok között. 

07xxxxxxxx, A, B
Ebben a karakterláncban: 
07xxxxxxx a telefonszámot jelöli (legfeljebb 18 számjegy)
A riasztás esetén a hanghívás engedélyezésére (1) vagy letiltására (0) használják  
B riasztás esetén engedélyezi (1) vagy letiltja (0) az SMS értesítést  
Példák:
Az első 0710123456 telefonszám beállításához és riasztás esetén csak az SMS 
értesítés aktiválásához, a második 0720654321 telefonszám beállításához és 
csak a hanghívás aktiválásához a rendszernek küldendő SMS üzenet formája: 
*6666*510710123456,0,1*520720654321,1,0*

Ebben a szintaxisban: 
• 6666 az alapértelmezett rendszer (rendszergazda) jelszó
• 51 az első telefonszám beállítására szolgáló parancs
• 0710123456 a telefonszám
• 0 a telefonhívás funkció le van tiltva
• 1 az SMS funkció engedélyezve van

A rendszer beállításainak lekérdezése SMS-ben

Első lekérdezés
Üzenet szintaxisa: *6666*62*

Üzenetet kap a telefonra:
SYSTEM set:
SN: xxxxxx (rendszer sorozatszáma)
LANGUAGE: English (rendszer nyelve)
ENGINEER PASSWORD: 6666 (rendszer jelszavát)
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USER PASSWORD: 1234 (felhasználói jelszó)
GSM CSQ: 17
Wi-Fi RSSI: 0

Második lekérdezés 
Üzenet szintaxisa: *6666*90*

Üzenetet kap a telefonra :
SYSTEM set2:
APN: CNMET (Access Point név)
GPRS IP: x.x.x.x:x (szerver IP és port)
NTP: ...
TIME ZONE: +08:00 (időzóna)
SERVER: GLOBAL

Telefonszámok lekérdezése SMS-ben

Üzenet szintaxisa: *6666*51*
Üzenetet kap a telefonra :
PHONE set:
1: 07xxxxxxxx, A, B
2: 07xxxxxxxx, A, B
3: 07xxxxxxxx, A, B
4: 07xxxxxxxx, A, B
5: 07xxxxxxxx, A, B
07xxxxxxxx a telefonszám (legfeljebb 18 számjegy)
A lehet 1 vagy 0, vagyis a hanghívás riasztás engedélyezése vagy letiltása esetén  
B lehet 1 vagy 0, vagyis az SMS riasztás engedélyezése vagy letiltása esetén 

Hívást kezdeményezhet a riasztórendszeren keresztül  

Amikor a fő felületen van, nyomja meg közvetlenül a számgombokat a hívni 
kívánt telefonszám tárcsázásához. 
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A megerősítéshez nyomja meg a √ gombot.
Nyomja meg a ↓ gombot a törléshez.  

Élesítse/hatástalanítsa a riasztórendszert

Teljes élesítés 

A riasztórendszer élesítéséhez tegye a következőket:
• A távirányítóról: nyomja meg a gombot  
• A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg a gombot  
• RFID TAG segítségével: Vigye a TAG-et közelebb a központon jelölt 

RFID-területhez
• A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg az élesítés gombot. 

A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. 
oldalon találhatók.

• SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234#1, 
amelyben 1234 a felhasználói jelszó és 1 az élesítési parancs. Ha élesítés 
esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, akkor 
egy visszaigazoló üzenetet kap.  

Otthoni élesítés (éles élesítés) 

A riasztórendszer élesítéséhez kövesse az alábbiakat:
• A távirányítóról: nyomja meg a gombot 
• A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg kétszer a gombot  
• A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg a Home Arm gombot. 

A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. 
oldalon találhatók.

• SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234#3, ahol 
1234 a felhasználói jelszó és 3 az otthoni élesítés parancs. Ha élesítés 
esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, akkor 
egy visszaigazoló üzenetet kap.  
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Hatástalanítás

A riasztórendszer hatástalanításához tegye a következőket:
• A távirányítóról: nyomja meg a gombot 
• A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg a gombot 
• RFID TAG segítségével: Vigye a TAG-et közelebb a központon jelölt 

RFID-területhez
• A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: érintse meg a Hatástalanítás 

gombot. A riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei 
az 142. oldalon találhatók.

• SMS paranccsal. A rendszernek küldendő üzenet szintaxisa: 1234 # 
2, amelyben 1234 a felhasználói jelszó és 2 a hatástalanító parancs. Ha 
élesítés esetén be van kapcsolva az SMS küldés funkció a telefonszámában, 
akkor egy visszaigazoló üzenetet kap.  

Pánikriadó

• A riasztás kézi indításához tegye a következőket:
• A távirányítóról: nyomja meg az SOS gombot
• A kezelőpanelen keresztül: nyomja meg az SOS gombot
• A Tuya Smart alkalmazáson keresztül: nyomja meg az SOS gombot. A 

riasztórendszer alkalmazáson keresztüli vezérlésének részletei az 142. 
oldalon találhatók. 

Általános információk a rendszerről 

• AC 230 V-os áramkimaradás esetén a rendszer a belső akkumulátorral 
több tíz percig működik.

• Alacsony akkumulátorszint: Ha a beépített akkumulátor lemerült, 
értesítést kap a kezelőpanel képernyőjén. Csatlakoztassa a mellékelt 
tápkábelt és állítsa a kapcsolót ON állásba az akkumulátor feltöltéséhez.

• Lemerült érzékelőelem: A rendszerhez hozzáadott minden vezeték nélküli 
érzékelőnek belső akkumulátora van. A rendszer érzékeli az érzékelő 
akkumulátorainak állapotát, és az akkumulátorok lemerülése esetén 
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megjelenik a „Sensor Low Battery” üzenet. Cserélje ki a megfelelő 
érzékelő elemeket.

• Szabotázs: Ha szabotázs műveletet észleltek (kísérlet a manipulációra, a 
központ elpusztítására), a rendszer riasztást generál. 

SMS vagy hanghívás értesítés riasztás esetén 

Riasztás esetén vagy rendszerprobléma esetén SMS-értesítést vagy hanghívást 
küldünk a rendszerbe mentett telefonszámra.
A hívás fogadása után meghallja a rendszerben korábban rögzített hangüzenetet, 
és hangosan értesítést kap a riasztás helyéről.
Ezután hallani fogja az üzenetet: „Nyomja meg az 1 gombot az élesítéshez, 
a 2 gombot a hatástalanításhoz, nyomja meg a 3 gombot a monitorozáshoz, 
nyomja meg a 4 gombot a beszédhez.
Ha megerősíti, hogy hamis riasztásról van szó, nyomja meg az 1 gombot a 
folyamatban lévő riasztás törléséhez. 

Műszaki adatok 
 
   - Tápegység: USB tápegység 230VAC - 5VDC, 1A
   - Tartalék akkumulátor: 3,7 V/1000 mAh lítiumion
   - Áram: <150mA @ normál
   - Sziréna áram: <300mA
   - Vezetékes sziréna hangintenzitása: 100dB
   - Beépített sziréna hangintenzitása: 80dB
   - Rádiófrekvencia: 433MHz
   - RF kód: eV1527
   - GSM frekvencia: 850/900/1800/1900MHz
   - Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
   - Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ + 60°C
   - Vezérlőegység méretei: 180x115x22 mm 


