
 

 

 

Intelligens Biztonsági Riasztórendszer 

 

 

VEZETÉK NÉLKÜLI GSM-SMS 99 ZÓNÁS RIASZTÓ SZETT 

3,5” LCD KIJELZŐVEL  

Felhasználói kézikönyv 

 

CIKKSZÁM: MatiGard Air 

 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta 
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Tápcsatlakozás 

SIM kártya helye 

JELLEMZŐK: 

* GSM SÁVOK: 850/900/1800/1900 MHz 

* 3,5” TFT LCD KIJELZŐ 

* SIM KÁRTYA BEÜLTETÉSÉT KÖVETŐEN BÁRMELY MOBIL HÁLÓZATRÓL SMS RIASZTÁS MOBIL TELEFONRA  

*  AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ: MAX. 12 ÓRA 

* ESEMÉNYNAPLÓ: UTOLSÓ 60 ESEMÉNY 

* KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK: SMS, APP. (iOS/Android® ), PC  

* FRISSÍTÉS ÉS PROGRAMOZÁS: PC 

*  SMS ÉRTESÍTÉS ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG ESETÉN 

*  MOZGÁSÉRZÉKELŐK, NYITÁSÉRZÉKELŐ, TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDBETANÍTÁSSAL. 

*  BŐVÍTHETŐ RENDSZER TOVÁBBI VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐKKEL * * TÁPEGYSÉG: DC12V 2A 

 

Ismerkedjen meg az új Intelligens Biztonsági Riasztórendszerünkkel 

Bevezető 

Köszöntjük, és gratulálunk, hogy termékünket választotta. 

A szett kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy megvan-e minden az alábbi lista alapján: 

1 db központi egység 

2 db távirányító 

1 db Infra mozgásérzékelő, mágneses talppal 

1 db ajtónyitás érzékelő, mágnessel 

1 db 230V / 5V adapter, mikro USB kábellel 

1 db CD a kezelőszoftverekkel és leírásokkal 

Öntapadós ragasztócsíkok 

   Figyelem! A telepítés során esetleg valamelyik érzékelővel nem kívánt riasztást válthat ki. Ilyen 

esetben a távirányítóval (amelyik már gyárilag a rendszerhez van rendelve) leállíthatja a szirénázást. A 

jobb felső gombot kel megnyomni (Disarm) a leállításhoz. Lásd alább: 

 

 

 

          Központ       Távirányító 
 

Előkészítés és bekapcsolás 

Helyezze be a SIM kártyát és csatlakoztassa a tápfesz kábel csatlakozóját.  

 

- Vegye le a hátlapon lévő fészek fedelét 

- Illessze be a SIM kártyát a helyére 

- Csatlakoztassa a tápcsatlakozót a belső aljzatba 

          (ha szükséges alkalmazza a SIM kártya adapterét is) 
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BEKAPCSOLÁS 

Kapcsolja át a fészekben található kis tolókapcsolót ON állásba. 

Helyezze vissza a fészek fedelét, majd várjon cca. 20 mp-et,  

Amíg a készülék túljut az önellenőrzési lépéseken. s megjelenik az üdvözlő 

képernyő.  Ezután egy beep hangot hall, majd megjelenik a balra látható fő képernyő.  

A központi egység a legtöbb SIM kártyával megfelelően működik, de ügyeljen arra, hogy a jelszó kérés és a 

hangposta szolgáltatás ki legyen kapcsolva a kártyán, mielőtt a használatot megkezdi! 

Jegyezze meg a kártya hívószámát, a telepítés során erre is szüksége lesz. 

A kártya behelyezésének lépései: 

 

 

 

 

  Vegye le a kis hátlapot                Nyissa fel a SIM fedelet                Helyezze be a SIM kártyát 

 

 

 

 

 

  Csatlakoztassa a tápkábelt        Kapcsolja be a POWER kapcsolót   Tegye vissza a hátlapot 

Központi egység 

Vezérlő nyomógombok funkciói: 

 

Nyomja meg a gombot a menübe való belépéshez  

Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz    

Nyomja meg a gombot a léptetéshez  

Nyomja meg a  gombot a visszalépéshez.  

 

Gyermekzár: 

Nyomja meg a          gombot  6 mp-re    a bekapcsoláshoz               

Nyomja meg a           gombot  6 mp-re    a kikapcsoláshoz     

              

Működést jelző és kilépési késleltetést jelző LED 

Az ikon jelzi a működést (villog) 
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Hosszan megérintve aktiválni lehet a rendszert. 

A rendszer támogatja a kilépési késleltetést, ez azt jelenti, hogy vár néhány másodpercet, mielőtt aktiválja a 

rendszert. A késleltetés idejét az applikációban állíthatja be. 

A központi egység tápellátása és töltése egy mikro USB kábelen keresztül történik. Mindig a gyári 5V, 2A-es töltőt 

használja! 

A központi egység kijelzőjének funkciói  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térerő jelzés: Kijelzi a GSM vételi szintjét 

 

Bekapcsolt állapot (minden szenzor aktív állapotban)  

 

Kikapcsolt állapot: A szenzorok nem jeleznek (kivéve a 24-órásnak beállított érzékelők.  

 

Otthonmaradó: Riasztás aktív az “otthonmaradó” aktív szenzorok esetében 

 

Gyermekzár: Jelzi a gyermekzár állapotát (bekapcsolva)  

 

              Időzítés: Jelzi az időzített bekapcsolást 

 

 SIM kártyajelzése: Villog, ha a SIM kártyával gond van  

 

Ébresztő funkció: Jelzi az ébresztési időpont (ok) aktív állapotát 

 

Külső tápegység: Ha a külső tápról működik a készülék, akkor ez az ikon jelez 

 

 

Elem töltöttség: jelzi az akku még hátralévő kapacitását  

 

Idő kijelzés 
A kezdeti inicializálással a 
készülék a kijelölt telefon 
idejéhez szinkronizál 

Valós idejű hőmérséklet           
A készülék környezeti 
hőmérsékletét jelzi ki  

A kijelzés C vagy F értékben 
történhet  
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A főmenü használata 

 

       Ébresztés beállításának ellenőrzése 

              A beállítást az applikációban végezheti el 

 

 

 

 

 

 

 

C/F átkapcsolás   

                         A Celsius v. Farenheit kijelzést  

Kapcsolhatja át 

Képernyő kikapcsolás késleltetés 

beállítása  

 

 

 

 

A Mobil Alkalmazás használata 

Okos telefon beállítása - Alkalmazás indítása 

 

 Smart Alarm System 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinsafer.smartalarm&hl=en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinsafer.smartalarm&hl=en
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Szkennelje be a fenti QR kódot, vagy lépjen a WEB oldalra, és töltse le a legfrissebb változatú Android/IOS 
alkalmazást a telefonjára. 
Minden műveletet és beállítást ezután egyszerűen a telefonjáról végezhet el. 

 

Új készülék (riasztó központ) hozzáadása 

- A mobilos alkalmazás alkalmas a központi egység vezérlésére. Az első használat előtt fel kell venni az 
alkalmazásba a központot, új egységként.  Egy alkalmazás több panelt (készüléket) is tud kezelni  

- Az új készülék felvételéhez a behelyezett SIM kártya telefonszáma és egy jelszó szükséges. A különálló 
felhasználóknak külön jelszó szükséges. Az adminisztrátornak lehetséges csak az összes funkció 
beállítása/használata.  

A kezdő felhasználó számára menük jelennek meg, amik lépésről lépésre segítenek a beállításban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alkalmazás segít a központ beállításában, átnevezésében, ami különösen több központ esetén lehet fontos. A 
jelszót a rendszer elmenti, és minden SMS-t ennek segítségével titkosít. Ezt a jelszót a menüben megváltoztathatja.  

 

Átkapcsolás egy vagy kétkezes módra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Egykezes képernyő         Kétkezes képernyő 
Különféle méretű mobil telefonok léteznek, kisebb és nagyobb képernyővel. A nagyobb méretűeknél szükséges 
lehet a kétkezes használatra. Ezt a beállítást az Androidos változatnál lehet csak használni.  
 

Hogyan használhatja  az alkalmazást? 

 

 

1. Navigátor: menük között válthat 
2. Kontroll panel: Arm, Disarm, Home Arm, SOS 
3. Szenzorok listája  
4. Kezelés és HELP menü 
5. Alkalmazás beállítások 

-  
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Arm/Riasztás bekapcsolása: Minden szenzor (kivéve a Disable/letiltott) aktív  
Home arm/Otthon maradó élesítés: Csak azok a szenzorok aktívak, amik az "Instant" vagy „24 h" kategóriában 

vannak. 
Disarm/Kikapcsolás: Ebben az állapotban csak a “24 h” módban lévő érzékelők aktívak.   

A rendszer riaszt, ha egy vagy több szenzor riasztást vált ki.  
Segélyhívó telefonszámok beállítása 

 

Javasoljuk, hogy a számok beállítását az első alkalommal végezze el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csúsztassa el a Fő menüt oldalra, hogy a Setting menühöz jusson.  

Klikkeljen az [Emergence  Contacts / Vészhívó számok]  sorra. It max. 6 segélykérő hívószámot programozhat be, 

ha hozzáér bármelyik sorhoz. Riasztás esetén a központi egység hívást indít, vagy üzenetet küld a beállított 

számra. Kiválaszthatja, hogy mi legyen az elküldendő üzenet. 

Javasoljuk, hogy a saját hívószámát tegye az első helyre, mert ez kaphatja így a fontos infókat, pl. bekapcsolás, 

áramszünet stb. Ellenőrizze a hívószám pontos beírását, néhány szolgáltatónak kell a 00 előtag beírása, néhánynál 

csak az országkód szükséges (36), hogy az SMS-ek is pontosan megérkezzenek. Ha szükséges további infó a 

beállításhoz, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával. 

 

 

 

 

Engedélyezi minden SMS visszajelzését 

Mentett jelszó frissítése 
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Vészhívás esetén használható funkciók 

Amikor a központi egység felhívja az Ön mobilját, akkor a hívás felvétele esetén az alábbiakat használhatja: 

  gombokkal: MONITOR: Nyomja meg a ** gombokat hogy  

behallgasson, vagy beszéljen a helyszínnel 

 

 gombokkal:  leállítja az SOS jelzést 

 

  Gombokkal: Ismét belehallgathat a helyszínbe 

 

 

Elutasítja a hívást, a központ a következő számot hívja 

  

Fenti gombokat hívásfogadás alatt a billentyűzet nézetre kapcsolva használhatja.  

 

További érzékelők hozzáadása a rendszerhez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beállítás lépései: 

Klikkeljen a jobb felső sarokban lévő + jelre. 
Szkennelje be az érzékelő QR kódját, ami a szenzor oldalán van. 
Adjon egy egyedi nevet az eszköznek 
Állítsa be a szenzor működési módját szükség szerint, a fenti ábra alapján, majd mentse el a beállításokat (SAVE) 
Figyelem: Mielőtt a tanítást megkezdené, kapcsolja be az adott szenzort (elemek behelyezése stb.) 

Ha nem tudja a szkennelést elvégezni, használja a PC-Client szoftvert, amivel manuálisan is beállíthatja az 
azonosító kódokat! 

 

 

Érzékelő működési módok 

o Disable/Letiltva  

o Instant/Azonnali  Aktív 

ARM/HOME ARM esetben 

o 24h Állandóan aktív, még 

disarm esetben is 

o Nem aktív HOMEARM, 

DISARM esetben 

o Ajtó jelzés (Ding), nem 

riaszt, csak jelez 
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További beállítások, és lehetőségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergency Contact / Vészhívás telefonszámok: Összesen 6 számot állíthat be. 
Alarm Clock Setting / Ébresztő óra beállítás: 4db időpont állítható be, 4-féle üzemmódban . 
Temperature Setting / Hőmérséklet beállítás: A központ egy SMS-t küld, ha a hőmérséklet eltér a beállított 

tartománytól. 
Knock Over to SOS / SOS jelzés küldése: A központi panel megütésével SOS hívást küld-, ha ez a funkció 

engedélyezve van. E funkció beállítása javasolt egyedülállóknak, időseknek. 
Ready to ARM / Riasztásra készen áll a központ: Ezt a funkciót érdemes használni ajtó/ablak érzékelők esetén. 

Nem engedi aktiválni a rendszert, az az ajtó/ablak nyitva maradt. Ilyenkor be kell csukni az ablakot, ajtót és a 
központon a riasztást újra be kell kapcsolni, és ellenőrizni kell, hogy az aktiválás sikeres volt. 

Arming Schedule / Időzített riasztó bekapcsolás 

Akár 6 féle időpontot beállíthat az aktíválásra. Kikapcsolást biztonsági szempontok 
alapján nem lehet beállítani consideration) 
Exit Delay / Kilépési késleltetés: Beállíthat nax. 90 mp késleltetést a riasztó 

bekapcsolása után az élesítésig.  
Entry Delay / Belépési késleltetés: Az érzékelőknél beállíthat max. 90 mp. 

Késleltetést, ilyenkor a belépés után a rendszer a beállított idő után fog riasztani.  
Siren Time / Szirénázási időtartam: A belső sziréna működési ideje beállítható, 

max 30 percig. . 
Speaker Volume: / Hangszóró-sziréna hangerő: Beállítható 4 lépésben, 1-es a 

legkisebb.  
Change Password / jelszó változtatás: Admin és felhasználói jelszó beállítható, 

jogosultságok a használathoz, és beállításokhoz. 
Sync Host Time / Idő szinkronizálás: Beállítható, hogy pontos időt a mobil 

telefonnal szinkronban tartsa a központ 
Main panel Language / Nyelv választás: Megváltoztathatja a központi egység, és 

az SMS-ek nyelvét. A rendszer alaphelyzetben az angol nyelvet használja. 
A központi egység a lekérdezésre elküldi a rendszer állapotát:  
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Szenzorok telepítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem! 

Ne felejtse el az elem védő fóliát telepítés előtt eltávolítani! 
Használja az okostelefon alkalmazást a szenzor központhoz rendeléséhez (tanításához)  
Célszerű a szenzor oldalán lévő QR kódot lefényképezni és eltárolni, mert később szükség lehet rá.  

PC alkalmazás használata 

PC-Client szoftver (Az alkalmazást megtalálja a mellékelt CD-n User Manual for Alarm Setting Tool néven.)  

Telepítse az alkalmazást a CD-ről. 

 

 

 

 

 

 

A szoftver telepítése után csatlakoztassa a PC-hez a mellékelt USB kábellel a riasztó központi egységét. Ha a 
szoftver megfelelően működik, akkor megnézheti a telepített szenzorokat, azok beállításait.  A szoftver segítségéve 
a rendszer összes jellemzőjét beállíthatja. 

 

Ha szükséges, módosíthatja a beállításokat a fenti képernyő “Modify” oszlopára kattintva, a megnevezéseket is 

megváltoztathatja. Minden művelet után nyomja meg a SAVE gombot. 
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Függelék 

Központi egység Műszaki adatok 

Vezeték nélküli kapcsolat   max.  200 m   nyilt területen  
Processzor   ARM7 Cortex™-M3 72MHz 

Memória  64M 

Tápfeszültség, áram    5V/2A 

Átviteli sáv  433 MHz±0.5MHz 

GSM sávok   850/900/1800/1900 MHz quad-band 

Érzékelők száma   99 Szenzor max.  
 Akkumlátoros üzem   12 óra,  max. 

Felhasználói szintek   Admin, normál felhasználó  

Esemény napló  Az utolsó 60 esemény  

Kezelés és beállítások   SMS, App (iOS/Android® ), PC Client 

Frissítés és kezelés, programozás  PC-ről 

Tanúsitványok, szabványok  CE / RoHs / Reach 

 
DHW01O Vezeték nélküli mozgásérzékelő 

A érzékelő az okos riasztó rendszer része, elsődlegesen beltéri használatra alkalmas.  
Nagy érzékenységű infravörös szenzort tartalmaz, amely kettős működésű logikai rendszert vezérel, mely analizálja 
az emberi mozgást, elkerülve a téves érzékeléseket/riasztásokat. Automatikus hő kompenzálása van, így elkerüli a 
hőmérsékletváltozásokkal járó problémát, evvel is növelve a megbízhatóságot és stabilitást.  
Az érzékelő kis fogyasztású és energiatakarékos, az elem lemerüléséről jelzést küld a központnak. 
A szenzor beállítása 360 fokos körben lehetséges a mágneses talp segítségével. 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség   DC 3V 

 Elemek 2 × AA battery(1.5V) 

 Áramfelvétel  ≤ 22mA 

 Nyugalmi áram   ≤60μA 

 Érzékelési szög   110° 

 Érzékelési távolság   9m max. 

 Rádió hatótávolság   Szabad  téren  200m 

 Átviteli frekvenciasáv    433.92MHz 

 Működési hömérséklet tartomány   - 20℃~50℃ 

  Nedvesség tartomány   ≤90%rh (non-condensing) 

  Súly  66g (elemek nélkül) 112g (elemekkel)   

  Méretek  99.6mm*54.0mm*40.2mm  

 

Az érzékelő részei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékelési 

intervallum 

5s vagy 5 p. 

Infra érzékelő 

Teszt gomb 

Tartó 

Érzékelő ablak 

Mágnes tartó 

Acél golyó 

LED jelző KI-BE kapcsoló 
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Működési elve, rendszerbe állítása 

Nagy érzékenységű infravörös szenzort tartalmaz, amely kettős működésű logikai rendszert vezérel, mely analizálja 
az emberi mozgást, elkerülve a téves érzékeléseket/riasztásokat. A központi egységhez történő hozzárendelés  
mobilos alkalmazással történik  
Ehhez a telefonnal a QR kódot kell beszkennelni a szenzor oldaláról. Az összerendelés / párosítás sikerességéről a 
központi egység SMS-t küld a telefonra. 
 

Telepítés, megjegyzések 

• Nyissa ki az érzékelő házát, távolítsa el az a szigetelő csíkot. 
• Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást a központtal  
• Rögzítse a tartót a kétoldalas ragasztóval a falra, csatlakoztassa a szenzort a talppal, állítsa be a kívánt szögbe. 

Az irány akár 360 fokos szögben állítható a mágneses csatlakozás segítségével.  
• A felszerelést javasolt 1,8 – 2.2 m magasságban elvégezni, 10-20 fokos szögben. 
• A szenzor beltéri használatra alkalmas, felszerelésénél kerülje az erős fényt, ne legyen közel hűtőszekrényhez, 

légkondicionálóhoz, melegítőhöz, sütőhöz, nagyobb tárgykhoz. 
• Kerülje két szenzor párhuzamos, egymáshoz közeli felszerelését, mert egymást zavarhatják.  
•  A szenzor elsősorban a keresztirányú mozgásra érzékeny, ezért elhelyezését is úgy kell megoldani, hogy az 

érzékelni kívánt mozgás is ilyen irányú legyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékelési módok 

       Érzékelési mód             Magyarázat 

   Close / Kizárt   Nem reagál  mozgás hatására 

   Instant/ Azonnali Aktív ARM/HOME ARM élesítéskor 

   24 Hours /24 órás   Állandóan aktív, még DISARM állapotban is 

   Home / Otthonmaradó mód   Nem aktiv  DISARM/HOME ARM esetben  

   Door Chime / Belépés jelzés    Nincs riasztás, csak jelzés  

 

Elem cseréje a mozgásérzékelőben 

 

 

 

 

 
1. Nyomja be a kis kampós fület az érzékelő oldalán, és nyissa fel a fedelet 
2. Cserélje ki a 2 db AA típusú ceruzaelemet  

DMC01O Vezeték nélküli ajtó-ablak érzékelő 

 

 

 

A vezeték nélküli ajtókontaktus érzékelő a smart alarm rendszer része. Kis fogyasztású, energiatakarékos. Az elem 
kimerüléséről a központ SMS-t küld a mobiltelefonra.  
Felszerelése ajtóra, vagy ablakra egyszerű és gyors. Ha a mágnes eltávolodik az adótól, a rendszer – beállítástól 
függően- riasztást küld.  

Holttér 
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Mágnes 

Adó 

LED jelző 

AAA elem helyzete 

Az érzékelő egyedi különlegességei:  
-  A mágnest jobb és baloldalra is teheti, mindkét oldalon van érzékelő. 
- Ha a „Ready to Arm” funkció be van kapcsolva, akkor élesítés előtt a rendszer lekérdezi a mágnes állapotát, és ha 
az ajtó/ablak nyitva van, megakadályozza az élesítést! 

Műszaki adatok 

  Működési feszültség   DC 1.5V 

  Elem típusa  1db  AAA mini ceruza elem (1.5V) 

  Áramfogyasztás (üzemben) 

king Current 

  55~65mA 

  Nyugalmi áram    9.5μA~11μA 

 Átviteli távolság    200m terepen  

 Átviteli frekvencia    433.92MHz 

  Működési hőmérséklet  

•  

  -10℃~40℃ 

 Nedvességtartomány    ≤90%rh (non-condensing) 

 Súly   35.5g(battery not included)  46.7g  (elemmel) 

ncluded)     Méret Adó  80.0mm*38.2mm*13.3mm  

Mágnes: 80.0mm*14.8*12.9mm  

 

Elrendezés, magyarázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LED jelzései: 

Ha a LED egyet villog: Az ajtó vagy ablak kinyilt, az adó jelet küld a központnak. 
Amennyiben a  LED folyamatosan világít: Alacsony az elemfeszültség, az elemet ki kell cserélni.  

Működési elv 

Ha a mágnes elmozdul az adó mellől kb. 1 cm-nél messzebb, akkor az adó rádiójelet küld a központnak, ezért a 
mágnest minél közelebb kell felszerelni az adóhoz. 
Központi egységhez történő hozzárendelés a mobilos alkalmazással: 

Ehhez a telefonnal a QR kódot kell beszkennelni az adó oldaláról. Az összerendelés / párosítás sikerességéről a 
központi egység SMS-t küld a telefonra. 
 

Telepítés, megjegyzések 

• Nyissa ki az érzékelő házát, távolítsa el a szigetelő csíkot. 
• Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást a központtal  
• Rögzítse az adót és a mágnest külön-külön a kétoldalas öntapadó ragasztócsíkkal, akár az adó jobb, vagy 

bal oldalára. A mágnes legyen 1 cm-nél közelebb az adóhoz.  
• Ügyeljen arra, hogy ne legyen a mágnes és az adó közelében nagyobb fémtárgy, fémfelület. 
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Kulcstartó 

ARM 

Elem fedél 

2 db  
CR 2016  gombelem 

Jelző LED 

DISARM 

Otthonmaradó SOS 

Érzékelési módok 

Érzékelési mód Magyarázat 

 Close / Kizárt   Nem reagál  mozgás hatására 

 Instant/ Azonnali   Aktív ARM/HOME ARM élesítéskor 

 24 Hours /24 órás   Állandóan aktív, még DISARM állapotban is 

 Home / Otthonmaradó 
módOtthonmaradó mód 

  Nem aktiv  DISARM/HOME ARM esetben  

 Door Chime / Belépés jelzés    Nincs riasztás, csak jelzés  

Elem cseréje 

 

 

 

 

 

Egy lapos végű csavarhúzóval a résen benyúlva nyissa fel a készülék fedelét. Cserélje ki az AAA (mini –ceruza) 
elemet, majd pattintsa vissza a fedelet. 

DYK01O Távvezérlő egység 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A távvezérlő az okos riasztó rendszer része, lehetővé teszi a távolról történő ki és bekapcsolást, azonnali SOS 
hívást. 
Kisméretű, a karika segítségével kulcstartóra, táskára lehet rögzíteni. 

Műszaki adatok 

Tápfeszültség    DC 6V 

Elem típusa 2db × CR2016  gombelem (3V) 

Áramfelvétel  ≤7.5mA 

Nyugalmi áram   Nincs áram felvétel  

Rádió hatótávolság   200m,  nyílt területen  

Frekvencia sáv   433.92MHz 

Működési hőmérséklet  -20℃~50℃ 

Nedvességtartomány ≤90%rh (kondenzáció nélküli) 

Súly  16.0g (elemmel) 

Méretek 58.0mm*33.1mm*11.0mm   L*W*H(±0.1mm) 

 

A távirányító kezelőszervei 
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A távirányító hozzárendelése a központhoz 

Szennelje be a hátoldalon lévő QR kódot a mobiltelefonnal. A sikeres tanítást követően a központ SMS küld a 
mobilra. 
A távirányító használata, működése  

 
• Arm 

 

- Ezt megnyomva a LED világít, a rendszer ARM (élesített) állapotba kerül  

 

• Home Arm 
 

- Ezt a gombot megnyomva a LED világít, a rendszer “otthonmaradó” élesített állapotba kerül (az előre beállított 
szenzorok nem lesznek aktívak). 
 
• Disarm  

- Ezt megnyomva  a LED világít, és a rendszer inaktív állapotba kerül  

SOS 

- Ezt a gombot megnyomva a  LED világít, és a rendszer riasztást indít, felhívja a beállított telefonszámot, ill. 

SMS-t küld.  

Elem cseréje 

Ha a LED nem világít bármely gomb megnyomásakor, akkor az elem lemerült, cserélni kell. Az elem cseréjét az 

alábbi ábra mutatja: . 

 

 

 

 

Gyakori kérdések 
Lehet-e más rendszer tartozékait használni? 

Nem, ez a rendszer csak a saját szenzoraival működik, saját digitális kódolást használ. Ez még stabilabb és 
biztonságosabb. Ezeket az egyedi QR kód alapján lehet összetanítani. A legtöbb szenzor még az elem lemerülését is 
jelzi.  
Kaphatok-e támogatást a központi rendszer kezeléséhez? 

Igen, a hazai forgalmazó tud nyújtani teljes körű szakmai támogatást. 
Nem kapok ellenőrző kódot az alkalmazás telepítésekor, mi a teendő? 

Először győződjön meg arról, hogy a SIM kártya megfelelően van e behelyezve. 
Ha a SIM ikon villog a központ kijelzőjén, kapcsolja ki a készüléket és tegye be újra a kártyát. 
Próbálja meg felhívni egy mobil készülékről a központot, hogy ellenőrizze, a kártya működik-e? 
Nézze meg, hogy az országkódot helyesen írta-e be? 
Az alap Admin jelszó 123456, az alap User jelszó 1234. 
Hogyan állíthatom alaphelyzetbe a központot? (RESET) 

Kapcsolja be a központot. 
Nyomja be a RESET gombot, amíg a sípszót meg nem hallja.  
Tartsa nyomva a gombot 6 mp-ig, amíg 2 további bíp hangot nem hall. 
Ekkor a rendszer újra indul, és alapállapotba kerül. 
Figyelem! A RESET gomb megnyomásával törli az összes beállítást! 
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