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CHAPTER 1 :  BEVEZETÉS 

Köszönjük, hogy a Matrix riasztóközpontot választotta, amely a legújabb technológiát képviseli. Ez a kézikönyv 
a rendszer számos funkciója közötti eligazodást segíti, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki a 
rendszerből. Ha már jártassá vált a rendszer használatában, célszerű megváltoztatni az alapértelmezett 
mesterfelhasználói kódot. 
A rendszer az alábbi funkciókat nyújtja: 

Mester és korlátozott felhasználói funkciók 
Mester Korlátozott Felhasználói funkció Leírás 

  Élesítés kiiktatással Kiiktatott zónákkal történő élesítés 
  Napló kijelzése Eseménynapló megtekintése 
  Hangerő beállítása A kezelő hangerejének beállítása 
  Háttérvilágítás beállítása A kezelő háttérvilágításának beállítása 
  Idő & dátum megnézése Rendszeridő/dátum megtekintése 
  Idő beállítása Rendszeridő beállítása 
  Dátum beállítása Rendszerdátum beállítása 

  Felhasználó 
szerkesztése Felhasználók szerkesztése, jogosultságok módosítása 

  Kódváltoztatás Felhasználói kódok módosítása 
  Felhasználónév szerk. Felhasználói nevek módosítása 
  Kártyaolvasó hangereje Kártyaolvasó hangerejének beállítása 
  Proximity kártyák Proximity kártyák hozzárendelése/törlése 
  Távkapcsoló hozzáadása Távkapcsolók hozzárendelése/törlése 
  PGM 1 impulzus PGM kimenet működtetése 
  1 órás letöltési ablak 1 órás fel/letöltési időablak engedélyezése 
  Rendszerteszt Kezelő/panel teszt végrehajtása 

MEGJ.: Nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. 
Gyors áttekintés  

 

Ki/bekapcsolás ICON kezelőről, ld. 14. old. 

 

Ki/bekapcsolás LCD kezelőről, ld. 18. old. 

 

Ki/bekapcsolás Proximity kártyával, ld. 49.old. 

 

Ki/bekapcsolás távkapcsolóval, ld. 51. old. 

 
 



Matrix Felhasználói kézikönyv                                                                                                              
 

2. oldal                                                                                                                                               RINS976-2 

CHAPTER 2 :  ELEMCSERE A  RÁDIÓS ESZKÖZÖKBEN 

A KX12DW, UT3DW és KF4DW eszközökben bizonyos időközönként elemet kell cserélni. Mivel ezek 
lítiumelemek, a csere során fokozott figyelemmel kell eljárni. 
 

Az eszközökkel szállított elemeket hosszú idejű használatra tervezték, biztonsági okokból 
korlátozott áramleadással. 
Csak a megfelelő típusúakra cserélje. 
 
 
Az elektrosztatikus kisülésekből eredő károsodások megelőzése érdekében az esetleges felgyűlt 
töltést le kell vezetni, mielőtt az eszközhöz nyúlna. Ez egyszerűen megtehető bármilyen földelt 
fémtárgy, mint pl. radiátor, vízvezeték... stb. megérintésével, közvetlenül az elem kicserélése előtt. 
 
 

 
 

A KX12DW és UT3DW érzékelők 

3.6 AA LITHIUM BATTERY

Alarm

+ - 3.6 AA LITHIUM BATTERY+ -
 

A KF4DW távkapcsoló 

CAUTION  

Elhasznált elemek 
a) Az elhasznált elemektől mindig a hatályos környezetvédelmi szabályok szerint kell megszabadulni.  
b) Az elemet ne szedje szét, ne dobja tűzbe.  
c) A kisméretű elemeket a gyermekek esetleg lenyelhetik; tegyen óvintézkedéseket ennek elkerülésére. 
d) Mindig olvassa el az új elemhez mellékelt tájékoztatót. 
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CHAPTER 3 :  KEZELŐK  
 

3.1  A kezelők gombja i  és  je lzései  

ICON kezelő 

 

LCD kezelő 

 
 

A kezelő gombjai 

88 
Hét szegmenses kijelző 
Zónaszámok, élesített partíciók, rendszerhibák és eseménynapló 
bejegyzések megjelenítése. 

 

 Pánik 
A gomb 2 mp-es nyomvatartása azonnali pánikriasztást indít.   

 Tűz 
A gomb 2 mp-es nyomvatartása azonnali tűzriasztást indít.  

 Orvosi segélykérés 
A gomb 2 mp-es nyomvatartása azonnali orvosi segélykérő 
riasztást indít.  

 
Számgombok 
Számadatok bevitele (felhasználói kódok és programozás) 

 

 Élesítés gomb 
Az élesítés módjának megadása a kilépési késleltetés alatt.  

 Funkció gomb 
Felhasználói módba be/kilépés, programozásnál beállítások 
rögzítése.  

  Iránygombok 
Beállítások kiválasztása, napló léptetése.   

 Menü gomb 
Felhasználói menübe be/kilépés. 
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3.2  Az  IKON kezelő  je lzései  
 Kikapcsolva Élesítve  

Táp Pánik 

Kész  

 Tűz 

Riasztás Hiba 

  

Szabotázs P1 P2 P3 P4

((      ))

 
 

 Partíciók  
 

Világít Hálózat és akkumulátor rendben 
Villog Akkumulátorhiba 

 

Nem világít AC hiba 
 

Világít Rendszer rendben, nincs nyitott zóna 
Villog Élesítendő/kikapcsolandó partíciók kiválasztása/Programozói mód 

 

Nem világít Egy vagy több zóna nyitott vagy a kijelölt partíciók élesítve vannak 
 

Világít Eseménynapló kijelzésekor információk fajtájának kijelzése 
Villog Riasztás riasztás utáni állapotban. A szám a riasztásban levő zóna száma. 

 

Nem világít Nincs riasztás 
 

Világít Szabotázs (eseménynapló kijelzésében) 
Villog Szabotázsriasztás 

 

Nem világít Nincs szabotázsriasztás 
 

Világít Pánik (eseménynapló kijelzésében) 
Villog Pánikriasztás 

 

Nem világít Nincs pánikriasztás 
 

Világít Tűz (eseménynapló kijelzésében) 
Villog Tűzriasztás 

 

Nem világít Nincs tűzriasztás 
 

Világít Rendszerhiba 
Villog  

 

Nem világít Nincs rendszerhiba 
 

Világít Élesített állapot 
Villog Élesedés kiiktatott zónákkal 

 

Nem világít A rendszer nincs élesítve 
 

 

Világít Kikapcsolt állapot 
Villog  

 

Nem világít A rendszer nincs kikapcsolva 

A P1, P2, P3 és P4 ikonok a partíciószegmensekkel együtt a partíciókról adnak információt. 
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3.3  LCD kezelő  je lzései  
LCD KEZELŐ 

 OK

 
 

Világít HÁLÓZAT ÉS AKKUMULÁTOR RENDBEN 
Villog Akkumulátorhiba 

 

Nem világít AC hiba 
  

Világít Rendszerhiba 
Villog Mérnöki mód 

 

Nem világít Nincs rendszerhiba 
 

Világít Élesítésre kész, nincs nyitott zóna 
Villog Élesítendő vagy kikapcsolandó partíciók kiválasztása/Programmód aktív 

 

Nem világít Egy vagy több nyitott zóna, vagy minden, a kezelőhöz rendelt partíció éles 

3.4  Kár tyaolvasó LED je lzései  

KÁRTYAOLVASÓ 
ÁLLAPOT LEDEK  

  Táp TÖBB PARTÍCIÓS 
RENDSZER 

EGY PARTÍCIÓS 
RENDSZER 

 
4. PARTÍCIÓ D ÉLESÍTÉSI MÓD 

3. PARTÍCIÓ C ÉLESÍTÉSI MÓD 
 

2. PARTÍCIÓ B ÉLESÍTÉSI MÓD 

1. partíció A élesítési mód  

  
 

Világít HÁLÓZAT ÉS AKKUMULÁTOR RENDBEN 
Villog Akkumulátorhiba Táp 

Nem világít AC hiba 
 

Világít AZ ADOTT PARTÍCIÓ VAGY AZ ADOTT ÉLESÍTÉSI MÓD ÉLESÍTVE 
Villog Az adott partíción vagy az adott élesítési módban riasztás Állapot 

LEDek 
Nem világít Az adott partíció vagy az adott élesítési mód kikapcsolva 
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3.5  Távkapcsoló  gombja i  (KF4DW) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 A KF4DW távkapcsolóval végezhető műveletek 

Művelet Leírás 
A élesítési mód Rendszer élesítése A módban 
B élesítési mód Rendszer élesítése B módban 
C élesítési mód Rendszer élesítése C módban 
D élesítési mód Rendszer élesítése D módban 
Kikapcsolás Kikapcsolás (ha élesített, vagy riasztás utáni állapotban van) 
Kezelőről vezérelt kimenet Kezelőről vezérelt kimenet * 
Távkapcsolóról vezérelt kimenet Távkapcsolóról vezérelt kimenet * 
Tűzriasztás Tűzriasztás indítása 
Orvosi segélykérés Orvosi segélykérő riasztás indítása 
Pánik Pánikriasztás indítása 
Nem használt Nincs művelet 
Gyors élesítés, A mód Gyors élesítés, A partíciómód** 
Gyors élesítés, B mód Gyors élesítés, B partíciómód** 
Gyors élesítés, C mód Gyors élesítés, C partíciómód** 
Gyors élesítés, D mód Gyors élesítés, D partíciómód** 

 
* 1. megj.: A távkapcsolóról vezérelt kimenet egy új kimenettípus, amely csak a távkapcsoló gombjainak 
megnyomásához rendelhető. 
* 2. megj.: A gyors élesítés egy új élesítési módszer. Élesítés közben nem jelzi ki a nyitott zónákat. 
Minden gombnyomáshoz rendelt művelet partíciónként érvényes. Ez azt jelenti, hogy az 1., 2., 3. és 4. 
partíciókra egymástól teljesen független gombműveletek programozhatók. Ez azt is jelenti, hogy az egyes 
felhasználókhoz rendelt távkapcsolók csak egy partíción működnek (több partícióhoz rendelt távkapcsoló 
esetén az elsőn). 

3.5.2 ÁLLAPOTJELZŐ LEDEK 
A távkapcsoló állapotjelző LEDje kijelzi a panel állapotát az élesítő vagy kikapcsoló gomb megnyomása esetén. 
A jelzések az alábbiak lehetnek: 

Panel állapota LED jelzés 
Kikapcsolva Zöld 3 mp-ig 

Élesedés Zöld/piros váltakozása 3 mp-es szakaszokban élesedésig 
Élesítve Piros 3 mp-ig 

Riasztásban Villogó zöld 3 mp-ig 
Riasztás utáni állapotban Villogó zöld 3 mp-ig 

Állapot LED 

ZÁR gomb 
(1. gomb) 
 
I gomb 
(3. gomb) 
 

NYIT gomb 
(2. gomb) 
 
II gomb 
(4. gomb) 
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3.6  Ki je lzés  re j tése 
A Matrix rendszer lehetővé teszi az állapotjelzések elrejtését, amely funkció a telepítő által engedélyezhező/ 
letiltható. 
Ezzel a funkcióval minden információ kijelzése eltűnik a kezelőről az utolsó kezelőhasználatot követő 20 mp-en 
túl. Rejtett kijelzésnél ICON kezelőn csak a Táp ikon, LCD kezelőn csak az idő és dátum, valamint a Táp LED 
látható. 
A kijelzés rejtve marad érvényes felhasználói kód beírásáig. 
A panel állapotától függően az első érvényes felhasználói kód beírásának az alábbi hatásai vannak. 
Kikapcsolt állapotban 
Ha nincs rendszerhiba, a kijelzés rejtése megszűnik, és a rendszer élesedni kezd. 
Ha rendszerhiba van jelen, a kijelzés rejtése megszűnik, és kijelzi a hibát. Az élesedés nem kezdődik meg a 
kód újbóli beírásáig. 
Élesített állapotban 
A kijelzés rejtése megszűnik, és a rendszer kikapcsol.  
Egy partíciós kezelő / felhasználó esetén ez teljes kikapcsolást eredményez. 
Riasztásban 
A kijelzés rejtése megszűnik, és a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. 
Riasztás utáni állapotban 
Ha a kezelő riasztás utáni állapotban rejtett kijelzésbe megy, a riasztás utáni információ kijelzéséhez írja be a 
kódját. 

MEGJ.: Felhasználói menü módban, ha 20 mp-ig nem történik gombnyomás, a kezelő 
kilép a menüből, és rejtett kijelzésbe megy. Amíg legalább egy gombnyomás történik 20 
mp-enként, a menüben marad. Ügyelni kell az érvénytelen billentyűkombinációk 
elkerülésére, mivel ezt a rendszer kezelői szabotázsként értelmezheti, és 
szabotázsriazstásba megy. 

3 . 7  Fennmaradó r iasztás je lzések –  (csak Dánia ,  Norvégia ,  
F innország és  Svédország)  

Minden riasztás után a rendszer megjeleníti a fennmaradó riasztás jelzését mindaddig, amíg nem törli a 
riasztást vagy az eseménynapló megnézésével, vagy újraélesítéssel. 
A fennmaradó riasztás csak nappali módban jelenik meg, és IKON kezelőn a sziréna ikon gyors villogása, LCD 
kezelőn a nézze meg a naplót kiírás jelzi. 
A fennmaradó jelzés törléséhez meg kell nézni az eseménynaplót, vagy újra kell élesíteni. 
Rejtett kijelzésű módban a kijelzés mindaddig nem lesz elrejtve, amíg nem törli a fennmaradó riasztást. 
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3.8  É les í tés i  módok –  Egy par t íc iós  rendszer  

ICON kezelő LCD kezelő 

Ha a kezelő a lehetséges 4 közül csak 1 partícióhoz 
van rendelve, az az élesítési mód lesz kijelezve, 
amelyben a partíció élesítve van, ha a rejtett kijelzés 
nem aktív. 

Ha a kezelő a lehetséges 4 közül csak 1 partícióhoz 
van rendelve, az az élesítési mód lesz kijelezve, 
amelyben a partíció élesítve van, ha a rejtett kijelzés 
nem aktív. 
Ha a telepítő engedélyezte, az élesített állapot kiírása 
is megjeleníthető. 

Partíció A módban élesítve 

 

 

Partíció B módban élesítve 

 

 

Partíció C módban élesítve 

 

 

Partíció D módban élesítve 

 

 

Partíció élesedése kiiktatott zónákkal 

 

 

idÖ/dátum 
élesítési mód  A 

idÖ/dátum 
élesítési mód  b 

idÖ/dátum 
élesítési mód  A 

idÖ/dátum 
élesítési mód  d 

idÖ/dátum 
élesítési mód  ! A 
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3.9  Par t íc iók  je lzései  
Ha a rendszer több partícióra van programozva, a kezelő megjeleníthet egy vagy több partícióra vonatkozó 
információkat, a telepítő által programozott beállításoknak megfelelően. Ha a kezelő csak egy partícióra van 
programozva, akkor nem jelez ki partíciókra vonatkozó információkat, csak anti-kód reset esetén. 

3.9.1 LCD kezelő – Több partíciós rendszer 
Több partícióra programozott kezelő az alábbi módon jeleníti meg az egyes partíciókra vonatkozó 
információkat, ha a kijelzés rejtése nem aktív: 

Riasztás O Élesedés ! Élesedés kiiktatással 

●
Élesítve 

# 
Reset 
szükséges   

 

Minden partíció kikapcsolva 1. partíció élesedik, vagy élesítésre kijelölve 

 

 

 

 

1. partíció élesítve 1. partíció riasztásban 

  

 

 

 

1. partíción mérnöki/anti-kód reset szükséges 1. élesedése kiiktatott zónákkal 

 

 

 

 

 

 
 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  O 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  ●

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  #

PARTíció   1  2  3  4 
állapot  !

PARTíció  1  2  3  4 
állapot   
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3.9.2 IKON kezelő 
A P1 – P4 ikonok mellett a partíciók információit a 7 szegmenses kijelző is mutatja, mivel ez messzebbről is jól 
látható. Az egyes sarkok az alábbiak szerint jelzik a partíciókat. 

1. partíció 2. partíció 

3. partíció 4. partíció 

 P1 P2 P3 P4 
 

Egy partíciós rendszer kijelzései 
Az egy partíciós rendszer kezelője az alábbi információkat jeleníti meg. 
Kikapcsolva   Riasztásban  

 

A KIKAPCSOLVA és 
az OK ikonok láthatók. 
A rendszer élesítésre 
kész. 

 

 

A legutóbb megsértett 
zóna száma látható. (1. 
zóna) 

     

Élesedés   Riasztás utáni állapot  

 

A KIKAPCSOLVA és 
az OK ikonok láthatók. 

A rendszer A módban 
élesedik. 

 
((      ))

A SZIRÉNA ikon villog. 

Az 1. zóna volt az első, 
riasztást kiváltó zóna. 

     

Élesítve   Élesedés kiiktatással  

 

Az ÉLESÍTVE ikon 
látható. 

A rendszer A módban 
élesítve. 

 

 

Az ÉLESÍTVE ikon 
villog, jelezve, hogy a 
rendszer kiiktatott 
zónákkal élesedik. 

 

Anti-kód reset / Mérnöki reset  

((      ))

P1
 

((      ))

Az 1. partíció szegmensei 
felváltva villognak. 
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Több partíciós rendszer kijelzései 
Több partícióra programozott kezelő az alábbi módon jeleníti meg az egyes partíciókra vonatkozó 
információkat. 
Figyelem: több partíciós rendszerben is lehetséges, hogy a kezelő és a felhasználói kód csak egy partícióhoz 
van rendelve. Ebben az esetben az egy partíciós rendszer működtetésére vonatkozók az érvényesek. 

IKON kezelő 
Kikapcsolva   Riasztásban  

 

A KIKAPCSOLVA és az 
OK ikonok láthatók. 
A rendszer élesítésre 
kész. 

 

 

A legutóbb megsértett 
zóna száma látható. 
(1. zóna) 

     

Partíció kijelölése   Riasztás utáni partíció  kijelölése 

 

Az OK ikon villog, ekkor 
meg kell adni az 
élesítendő partíció(k) 
számát. 

 

 

Az OK ikon villog. 
A riasztásban levő 
partíció szegmense 
villog. 

     

Élesedés   Riasztás utáni állapot  

P1 P2 P3
 

Az OK ikon villogása 
megszűnik. 
Az élesedő partíciók (1, 
2 és 3) szegmensei 
villognak. 

 
((       ))

 

A SZIRÉNA ikon 
villog. 

A partíción az 
elsőként riasztást 
okozó zóna száma 
látható. 

     

Élesítve     

P1 P2 P3
 

Az ÉLESÍTVE ikon 
látható. 

Az 1, 2, és 3 partíciók 
élesítve. 

   

 

Anti-kód reset / Mérnöki reset  

((      ))

P1
 

((      ))

Az adott partíció szegmensei 
felváltva villognak. 
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3.10  Rendszerhibák k i je lzése 

3.10.1 IKON kezelő 
Rendszerhiba esetén a kijelzőn megjelenik a hibajelző ikon ( ). A hibajelzés egy szimbólumból és egy 
számból áll. Ennek a számnak az alapján a hiba fajtája megkereshető az alábbi táblázatban. A táblázat az 52. 
oldalon is megtalálható. 

Példa: 7. számú rendszerhiba 

Rendszerhiba szimbóluma

 

Hiba száma 

Hibajelző ikon 

Nappali módban a hibajelzésekre az alábbi táblázat vonatkozik. 
Rendszerhiba Leírás Ikon 

1 Szirénabiztosíték hiba  
2 Kimenő táp biztosíték hiba  
3 Hiányzó akku  
4 Alacsony akkufeszültség  
5 AC hiba  
6 Telefonvonali hiba  
7 Hiányzó távoli eszköz  
8 Kommunikációs hiba  
9 Alacsony akkufesz. a vezeték nélküli bővítőn  
A Gyenge elem a távkapcsoló(k)ban  
B Zavarás a vezeték nélküli bővítőn  
C Érzékelő alacsony jelszintje  
D Érzékelő jelének kiesése  

Rendszerhiba kijelzése közben a kezelő időközönként alacsony hibajelző hangot ad, amely figyelmeztet a 
hibára. A hibajelzés ellenőrzése után a hangjelzés elhallgattatható a  gomb megnyomásával. Ha a hiba egy 
bizonyos időn túl is fennáll, a hangjelzés újraindul. 
Rejtett kijelzésben a hangjelzés nem hallgattatható el. 

3.10.2 LCD kezelő 
LCD kezelőn a rendszerhiba automaikusan kiíródik: 

 
 
 
 
 

Rendszerhiba kijelzése közben a kezelő időközönként alacsony hibajelző hangot ad, amely figyelmeztet a 
hibára. A hibajelzés ellenőrzése után a hangjelzés elhallgattatható a  gomb megnyomásával. Ha a hiba egy 
bizonyos időn túl is fennáll, a hangjelzés újraindul. 
Rejtett kijelzésben a hangjelzés nem hallgattatható el. 

Megj.: Rejtett kijelzésben csak az idő és a dátum látható. 
 
 

IdÖ/DÁTUM 
! HIÁNYZÓ AKKU



                                                                                                        Matrix Felhasználói Kézikönyv 
 

RINS976-2                                                                                                                                         13. oldal 

3.11  Nyi tot t  zónák k i je lzése 
A rendszer kikapcsolt állapotában a nyitott zónák megjelennek a kijelzőn (az IKON kezelőn a zónaszám, az 
LCD kezelőn a zóna megnevezése, előtte ‘!’ szimbólummal), ha ez a funkció engedélyezve van a telepítő által. 
Mivel a kezelő egyszerre csak egy nyitott zónát tud megjeleníteni, a többi zóna a  és  gombokkal nézhető 
meg. 

3.12  Fennmaradó rendszerhibák –  (csak Norvégia ,  Dánia ,  
F innország és  Svédország)  
Ebben az esetben minden hibakijelzés fennmaradó. Ez azt jelenti, hogy ha rendszerhiba merül fel, a kijelzőn 
akkor is fennmarad a hibajelzés, ha a hiba már megszűnt. A fennmaradó hibajelzés törléséhez szüntesse meg 
a hibát, majd nézze meg az eseménynaplót. 
Ha a naplóba való be-, majd kilépés megtörtént, és a rendszerhiba már nem áll fenn, a rendszerhiba kijelzése 
és a nézze meg a naplót kiírás eltűnik a kijelzőről. 

3.13  Fennmaradó akkuhiba 
Az akkuhiba, ha a telepítő engedélyezte, szintén lehet bennmaradó. Ez azt jelenti, hogy ha akkuhiba történik, a 
kijelzőn akkor is fennmarad a hibajelzés, ha a hiba már megszűnt. 
Ebben az esetben a hibajelzés törléséhez kapcsolatba kell lépnie a telepítővel. 
Ha a telepítő lehetővé tette az akkuhiba törlését, a Fennmaradó rendszerhibák szerint kell eljárni. 

3.14  Ant i -kód /  Mérnöki  reset  
Ha a telepítő engedélyezte az anti-kód vagy mérnöki resetet, riasztás után addig nem lehet újraélesíteni, amíg 
egy reset kód nem lett beírva.  

IKON kezelő 

((      ))

P1  

((      ))

 
LCD kezelő 

Egy partíció Több partíció 

 

 

 

 

 

 

Az anti-kód alapszám kijelzéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a számot be kell mondani az ügyeleti 
állomásnak, amely egy megfelelő reset kódot ad vissza. 
Ezt a kódot írja be a kezelőn. 
A rendszer visszatér alapállapotba. 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  # 

RESET SZÜKSÉGES 
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CHAPTER 4 :  A  RENDSZER ÉL ESÍTÉSE /  K IKAPCSOLÁSA 

Ez a fejezet leírja a rendszer élesítését és kikapcsolását mind az IKON, mind az LCD kezelő használatával. 
Mint a legtöbb funkció esetén, mindig lehetnek különböző váltázosok attól függően, hogy a telepítő milyen 
beállításokat programozott. 
Ebben a leírásban az alapértelmezett felhasználói kódot (1234) használjuk. Ennek a helyébe természetesen az 
Ön felhasználói kódja értendő. 

4.1  IKON kezelő  

4.1.1 Élesítés – Egy partícióhoz rendelt felhasználó 
A rendszer élesítéséhez minden zónának zárva kell lennie. (Az OK ikon látható). Nyitott zónákkal történő 
élesítéshez lásd az Élesítés kiiktatással  funkciót a 26. oldalon. 
Írja be a kódját. 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer A módban élesedni kezd. Az élesedés megkezdését a 
kilépési hangjelzés jelzi.  
Az élesítési mód megváltoztatásához nyomja meg a  gombot, majd a kívánt élesítési mód gombját (A, B, C 
vagy D). A rendszer a megadott módban élesedik. 
Távozzon a kijelölt útvonalon. 
A kilépési idő lejártakor a rendszer beélesedik. 
Egyes telepítéseknél szükség lehet egy gomb megnyomására élesedés előtt. 

Kikapcsolva  Élesedés  Élesítve 

 

 

 

4.1.2 Élesített állapot kijelzése 
Élesített állapotban a kezelőn vagy az élesítési mód betűje látszik (A, B, C vagy D), vagy semmi, 
programozástól függően. 
Rejtett kijelzés esetén csak a Táp ikon ( ) látható. 

4.1.3 A rendszer kikapcsolása – Egy partíciós rendszer 
Írja be a kódját. 

Ha nem volt riasztás 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer kikapcsol. A kezelő visszatér a normál nappali kijelzés 
állapotába. 

Riasztás után 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. 
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Riasztás utáni állapot 
A riasztás utáni állapotot a sziréna ikon ( ) lassú villogása jelzi. Ebben a módban megtekinthető az első zóna, 
amely kinyílt, és a riasztást okozta. Ha a kezelő ebben a módban rejtett kijelzésbe megy, a riasztás utáni módba 
történő visszatéréshez írja be a kódját. 
Teljes kikapcsoláshoz írja be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer kikapcsol. A 
kezelő visszatér a normál nappali kijelzés állapotába. 
Riasztás (1. zóna)  Riaszt. utáni mód (1. zóna)  Kikapcsolva 

 

 
((      ))

 

 

4.1.4 Fennmaradó riasztásjelzés – csak Norvégia, Dánia, Finnország és Svédország 
A kijelzőn speciális jelzés jelenik meg minden riasztás utáni kikapcsolásnál. Az IKON kezelőn a sziréna ikon ( ) 
gyorsan villog (kétszer gyorsabban a normál villogásnál). Amíg ez a kijelzés fennáll, a kijelzés nem rejtődik el 
(ha a kijelzés rejtése engedélyezve van). 
Ez figyelmeztet, hogy meg kell nézni az eseménynaplót. A sziréna ikon ( ) villogásának megszüntetéséhez a 
Napló kijelzése rész (27. oldal) szerint meg kell nézni az eseménynaplót, vagy érvényes felhasználói kód 
beírásával élesíteni kell Élesítéskor az előző fennmaradó riasztásjelzés törlődik. 

4.1.5 Anti-kód reset 
Ha az anti-kód reset engedélyezve van, a bal felső partíciószegmensek felváltva villognak. A P1 ikon szintén 
villog, jelezve, hogy az 1. partíció anti-kód resetet igényel. 

Ha a telepítő engedélyezte az anti-kód vagy mérnöki resetet, riasztás után addig nem lehet újraélesíteni, amíg 
egy reset kód nem lett beírva. Az anti-kód alapszám kijelzéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a számot be kell 
mondani az ügyeleti állomásnak, amely egy megfelelő reset kódot ad vissza. 
Ezt a kódot írja be a kezelőn (a  gomb megnyomása után). 
A rendszer visszatér alapállapotba 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, írja be a kódját, majd nyomja meg a  gombot az alapszám 
kijelzéséhez. 
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4.1.6 Élesítés – Több partíciós rendszer 
A rendszer élesítéséhez minden zónának zárva kell lennie. (Az OK ikon látható). Nyitott zónákkal történő 
élesítéshez lásd az Élesítés kiiktatással  funkciót a 26. oldalon. 
Írja be a kódját. 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és az OK ikon villogni kezd. Ekkor kell megadni az élesítendő 
partíció(k) számát. 
Írja be az élesítendő partíció(k) számát az 1-4 gombok megnyomásával. Az élesítésre kijelölt partíciók jele 
villogni kezd. Ezután nyomja meg a  gombot. Az élesedés megkezdését a kilépési hangjelzés jelzi. 
A kilépési idő lejártakor a kijelölt partíciók beélesednek. 
Egyes telepítéseknél szükség lehet egy gomb megnyomására élesedés előtt. 

Kikapcsolva  Partíciók kijelölése  Élesítés  Élesítve 

 

 

 

 

P1 P2 P3  

 

P1 P2 P3

4.1.7 Élesített állapot kijelzése – Több partíciós rendszer 
Élesített állapotban a kezelőn vagy az élesített partíciók jelzése látszik, vagy semmi, programozástól függően. 
Rejtett kijelzés esetén csak a Táp ikon ( ) látható. 

4.1.8 Rendszer kikapcsolása – Több partíciós rendszer 
A rendszer kikapcsolása normál módon, valamint riasztás után.  

Ha nem volt riasztás 
Írja be a kódját. 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és az OK ikon villogni kezd, és az élesített partíciók jelzése látható. 
Ekkor kikapcsolhatók azok a partíciók, amelyekre a kód érvényes. Jelölje ki a kikapcsolandó partíció(ka)t az 1-4 
gombokkal. A kiválasztott partíciók jelzése eltűnik. 
A kikapcsolandó partíciók kijelölése után nyomja meg a  gombot. A megadott partíció(k) kikapcsol(nak). 

Riasztás után 
Írja be a kódját. 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és az OK ikon villogni kezd, és az élesített partíciók jelzése látható. 
Ekkor kikapcsolhatók azok a partíciók, amelyekre a kód érvényes. A riasztásban levő partíció(k) jelzése villog. 
A kikapcsolandó partíciók kijelölése után nyomja meg a  gombot. A rendszer riasztás utáni állapotba megy. 
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Riasztás utáni állapot 
A riasztás utáni állapotot a sziréna ikon ( ) lassú villogása jelzi. Ebben a módban megtekinthető az első zóna, 
amely kinyílt, és a riasztást okozta. Ez mindig a legutóbb kiválasztott partícióra vonatkozik. Ha a kezelő ebben a 
módban rejtett kijelzésbe megy, a riasztás utáni módba történő visszatéréshez írja be a kódját. 
A partíciók kikapcsolásához írja be a kódját, válassza ki a kikapcsolandó partíciókat, majd nyomja meg a  
gombot. 
A kiválasztott partíciók kikapcsolnak. 

Riasztás (1. zóna)  Riaszt. utáni info. 
választása Riaszt. utáni mód (1. z.)  Kikapcsolva 

 

 

 
((      ))

 

 

4.1.9 Fennmaradó riasztásjelzés – csak Norvégia, Dánia, Finnország és Svédország–
Több partíció 
A kijelzőn speciális jelzés jelenik meg minden riasztás utáni kikapcsolásnál. Az IKON kezelőn a sziréna ikon ( ) 
gyorsan villog (kétszer gyorsabban a normál villogásnál). Amíg ez a kijelzés fennáll, a kijelzés nem rejtődik el 
(ha a kijelzés rejtése engedélyezve van). 
Ez figyelmeztet, hogy meg kell nézni az eseménynaplót. A sziréna ikon ( ) villogásának megszüntetéséhez a 
Napló kijelzése rész (27. oldal) szerint meg kell nézni az eseménynaplót, vagy érvényes felhasználói kód 
beírásával élesíteni kell Élesítéskor az előző fennmaradó riasztásjelzés törlődik. 

4.1.10 Anti-kód reset – Több partíciós rendszer 
Ha az anti-kód reset engedélyezve van, az érintett partíció szegmensei felváltva villognak. A partíció ikonja 
szintén villog, jelezve, hogy az adott partíció anti-kód resetet igényel. 

Ha a telepítő engedélyezte az anti-kód vagy mérnöki resetet, riasztás után addig nem lehet újraélesíteni, amíg 
egy reset kód nem lett beírva. Az anti-kód alapszám kijelzéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a számot be kell 
mondani az ügyeleti állomásnak, amely egy megfelelő reset kódot ad vissza. 
Ezt a kódot írja be a kezelőn (a  gomb megnyomása után). 
A rendszer visszatér alapállapotba 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, írja be a kódját, majd nyomja meg a  gombot az alapszám 
kijelzéséhez. 
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4.2  LCD Kezelő  

4.2.1 Élesítés – Egy partícióhoz rendelt felhasználó 
Ha minden zóna zárva, az OK LED kigyullad.  
A nyitott zónákat a  vagy  gombokkal lehet megnézni. 
A nyitott zónák az alábbi ábra szerint jelennek meg: 
 
 
 
 
Élesítéshez írja be a kódját. 
A partíció A módban élesedni kezd, és szaggatott magas hangjelzés figyelmeztet a kilépési késleltetésre.  
 
 
 
 
 
Más élesítési módhoz nyomja meg a , majd az  vagy  vagy  vagy  gombok valamelyikét. 
 
 
 
 
Távozzon a kijelölt útvonalon. 
Egyes telepítéseknél szükség lehet egy gomb megnyomására élesedés előtt. 

4.2.2 Élesített állapot kijelzése – Egy partícióhoz rendelt felhasználó 
Élesített állapotban a kezelőn vagy az élesítési mód betűje látszik (A, B, C vagy D), vagy semmi, 
programozástól függően.  

4.2.3 Kikapcsolás – Egy partícióhoz rendelt felhasználó 
Írja be a kódját. 

Ha nem volt riasztás 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer kikapcsol. Az LCD kijelző visszatér a normál nappali 
kijelzés állapotába. 

Riasztás után 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallható, és a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. 

idÖ/dátum 
élesítési mód  A 

idÖ/dátum 
Zóna 2 

idÖ/dátum 
élesítési mód  b 
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Riasztás utáni állapot 
Az első riasztást okozó zóna jelenik meg a kijelzőn. 
 
 
 
 
A kijelzés törléséhez és a normál módba való visszatéréshez írja be a kódját. 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, a riasztás újbóli kijelzéséhez írja be a kódját. 

4.2.4 Fennmaradó riasztásjelzés – csak Norvégia, Dánia, Finnország és Svédország–
Egy partíció 
A kijelzőn speciális jelzés jelenik meg minden riasztás utáni kikapcsolásnál. Az LCD kezelőn nézze meg a naplót 
kiírás jelenik meg. Amíg ez a kijelzés fennáll, a kijelzés nem rejtődik el (ha a kijelzés rejtése engedélyezve van). 
Ez figyelmeztet, hogy meg kell nézni az eseménynaplót. A fennmaradó jelzés törléséhez a Napló kijelzése rész 
(27. oldal) szerint meg kell nézni az eseménynaplót, vagy érvényes felhasználói kód beírásával élesíteni kell 
Élesítéskor az előző fennmaradó riasztásjelzés törlődik. 

4.2.5 Anti-kód reset – Egy partícióhoz rendelt felhasználó 
Ha az anti-kód reset engedélyezve van, az LCD kijelzőn a „RESET szükséges” kiírás jelenik meg. 

Ha a telepítő engedélyezte az anti-kód resetet, riasztás után addig nem lehet újraélesíteni, amíg egy reset kód 
nem lett beírva. Az anti-kód alapszám kijelzéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a számot be kell mondani az 
ügyeleti állomásnak, amely egy megfelelő reset kódot ad vissza. 
Ezt a kódot írja be a kezelőn (a  gomb megnyomása után). 
A rendszer visszatér alapállapotba. 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, írja be a kódját, majd nyomja meg a   gombot az alapszám 
kijelzéséhez. 

4.2.6 Élesítés – Több partícióhoz rendelt felhasználó 
Ha minden zóna zárva, az OK LED  kigyullad.  
A nyitott zónákat a  vagy  gombokkal lehet megnézni. 
A nyitott zónák az alábbi ábra szerint jelennek meg: 
 
 
 
 
Élesítéshez írja be a kódját. 
Az  vagy  vagy  vagy  gombokkal válassza ki az élesítendő partíciót. 
Az LCD kijelző az élesítendő partíciókat O jellel jelzi. 
Egy partíció kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg az annak megfelelő számgombot. 
Válassza ki az élesítendő partíciókat, majd nyomja meg a  gombot. 
A partíció A módban élesedni kezd, és szaggatott magas hangjelzés figyelmeztet a kilépési késleltetésre. 
Az élesített partíciókat ● jel jelzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. partíció élesedik 1. & 2. partíció élesedik 

Távozzon a kijelölt útvonalon. 
Egyes telepítéseknél szükség lehet egy gomb megnyomására élesedés előtt. 
 
 
 
 

riasztás 
Zóna 2 

idÖ/dátum 
Zóna 2 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  o 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  O O 
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4.2.7 Élesített állapot kijelzése – Több partícióhoz rendelt felhasználó 

Az LCD kezelő az élesített partíciókat a partíciószám alatti ● jellel jelzi. 
 
 
 
 

4.2.8 Kikapcsolás – Több partícióhoz rendelt felhasználó 
Kikapcsolás a rendszer különböző állapotaiban.  

Ha nem volt riasztás 
Írja be a kódját. Az élesített partíciók jelzése látható: 
 
 
 
 
 
Az  vagy vagy  vagy  gombokkal válassza ki a kikapcsolandó partíciót. 
A kikapcsolandó partíció alatti ● jel eltűnik. 
Egy partíció kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg az annak megfelelő számgombot. 

Riasztás után 
Írja be a kódját. 
Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallatszik, és az OK LED villogni kezd. Az élesített partíciók jelzése látható. 
Ekkor kikapcsolhatók azok a partíciók, amelyekre a kód érvényes. A riasztásban levő partíciók jelzése villog. 
 
 
 
 
Válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a  gombot. A rendszer riasztás utáni állapotba 
megy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  ● 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot   

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  ● 
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Riasztás utáni mód 
Az első riasztást okozó zóna jelenik meg a kijelzőn. 
 
 
 
 
A kijelzés törléséhez és a normál módba való visszatéréshez írja be a kódját. 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, a riasztás újbóli kijelzéséhez írja be a kódját. 

4.2.9 Fennmaradó riasztásjelzés – csak Norvégia, Dánia, Finnország és Svédország–
Több partíció 
A kijelzőn speciális jelzés jelenik meg minden riasztás utáni kikapcsolásnál. Az LCD kezelőn nézze meg a naplót 
kiírás jelenik meg. Amíg ez a kijelzés fennáll, a kijelzés nem rejtődik el (ha a kijelzés rejtése engedélyezve van). 
Ez figyelmeztet, hogy meg kell nézni az eseménynaplót. A fennmaradó jelzés törléséhez a Napló kijelzése rész 
(27. oldal) szerint meg kell nézni az eseménynaplót, vagy érvényes felhasználói kód beírásával élesíteni kell 
Élesítéskor az előző fennmaradó riasztásjelzés törlődik. 

4.2.10 Anti-kód reset – Több partícióhoz rendelt felhasználó 
Ha az anti-kód reset engedélyezve van, az LCD kijelzőn a resetet igénylő partíció(k) jelzése látható. 
 
 
 
 
Ha a telepítő engedélyezte az anti-kód resetet, riasztás után addig nem lehet újraélesíteni, amíg egy reset kód 
nem lett beírva. Az anti-kód alapszám kijelzéséhez nyomja meg a  gombot. Ez a számot be kell mondani az 
ügyeleti állomásnak, amely egy megfelelő reset kódot ad vissza. 
Ezt a kódot írja be a kezelőn (a  gomb megnyomása után). 
A rendszer visszatér alapállapotba. 
Ha a kezelő ezalatt rejtett kijelzésbe megy, írja be a kódját, majd nyomja meg a  gombot az alapszám 
kijelzéséhez. 
 

riasztás 
Zóna 1 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot  #
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4.3  Par t íc iók  

4.3.1 Partíciómódok 
Mindegyik partíció élesíthető a 4 különböző élesítési mód bármelyikében. Ezek az ún. partíciómódok, és A, B, 
C vagy D betűvel vannak jelölve. Az egy és több partíciós rendszerek alapértelmezett élesítési módja az A mód. 
A különböző élesítési módban az egyes zónák különbözőképpen működhetnek. Például programozható, hogy 
hogy B módban a garázs ki legyen iktatva, így, ha a garázsban dolgozik, a ház többi része védve marad. 
A partíciómódok segítségével a zónák igény szerint átrendezhetők. A zónáknak 4 különböző beállítása lehet a 4 
élesítési módban. Az alapértelmezett élesítési mód az A mód. 

4.3.2 Partíciók 
A Matrix 832 / 832+ / 424 rendszerek 4 partíció létrehozására adnak lehetőséget. A partíciók lehetővé teszik 4 
teljesen független terület kezelését, minden területnek megvannak a saját, hozzárendelt zónái. 
Ezzel megoldható az olyan területek védelme, ahol nem mindenki jogosult a védendő terület minden részére 
történő belépésre. 
Például lehet, hogy a területnek csak egy részét akarja kikapcsolni, miközben a többi védve marad. Ez több 
partíció programozásával megoldható. 
Ha nem szükséges a több partíció, a rendszer programozható az egy partíciós működésre. Ez a legelterjedtebb 
és legáltalánosabb működés. 

4.3.3 Partíciófüggés 
Ez csak több partíciós rendszerben működik. 
Egyes esetekben szükség lehet arra, hogy egy partíció automatikusan be/kikapcsoljon, ha más partíciókat 
be/kikapcsolnak. Ez az ún. partíciófüggés. 
Erre példa egy két lakásos házban egy közös társalgó. Ha a két lakás az 1. és a 2. partíció, a társalgó pedig a 
3., akkor az a célszerű, ha a társalgó csak akkor kapcsol be, ha mindkét lakást élesítik, azonban ha csak egy 
lakás éles, a társalgó ne kapcsolódjon be. 
Hasonlóképp, ha mind a 3 partíció éles, a 3.-nak ki kell kapcsolnia, ha bármelyik lakást kikapcsolják (így bárki, 
aki a kikapcsolt lakásból átmegy a társalgóba, nem okoz riasztást. 
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4.4  Csapdakód 
A csapdakód olyan felhasználói kód, amelyet akkor kell beírni, ha valaki a rendszer kikapcsolására kényszeríti. 
A rendszer ezt a kódot normál felhasználói kódként kezeli, és ennek megfelelően a rendszer ki-, ill. 
bekapcsolható vele. Azonban ezen kód használata esetén vészjelzés megy az ügyeleti állomásra, amely értesít 
a kényszerített kikapcsolás tényéről. 

4.4.1 A csapdakód használata 
A csapdakód két módon használható, amely módok külön engedélyezhetők/letilthatók. 

1. módszer 
Ha a kódjában a 3. és 4. számjegy különböző, akkor ezek felcserélésével a kód csapdakódként működik. 
Példa 
FELHASZNÁLÓI KÓD:  123456 
CSAPDAKÓD: 124356 

2. módszer 
Csapdakódnak külön kód is kijelölhető a mesterfelhasználó vagy a telepítő által. 

4.5  Hibaje lző  hangok 

A rendszerhiba esetén megszólaló hibajelző hang elhallgattatásához nyomja meg a  /  gombot. 

4.6  Vészhelyzetek  

4.6.1 Tűzriasztás indítása 
Tűzriasztás indításához nyomja meg, és tartsa nyomva 2 mp-ig a  gombot. 
A tűzriasztás a külső és belső szirénákat is indítja.  
Három emelkező hang hallható, és jelzés megy az ügyeleti állomásra. 

4.6.2 Pánikriasztás indítása 
Pánikriasztás indításához nyomja meg, és tartsa nyomva 2 mp-ig a  gombot. 
A pánikriasztás programozástól függően lehet csendes vagy hangos. Hangos esetén a riasztás a külső és belső 
szirénákat is indítja és jelzést küld a ügyeleti állomásra, ha csendes csak az ügyeleti jelzés megy. 

4.6.3 Orvosi segélykérő riasztás indítása 
Orvosi segélykérő riasztás indításához nyomja meg, és tartsa nyomva 2 mp-ig a  gombot. 
Az orvosi segélykérő riasztás a külső és belső szirénákat is indítja, a kezelőn magas, ismétlődő hangjelzés 
hallható. Az ügyeleti állomásra orvosi segélykérő jelentés megy. 
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CHAPTER 5 :  FELHASZNÁLÓI  FUNKCIÓK 

A rendszer telepítéskor csak a telepítő által elérhető módban fel van programozva. Azonban több alapvető 
funkció és az felhasználói kódok a felhasználó által is beállíthatók a Felhasználói módban. A felhasználói mód 
funkciói és beállításai az alábbiakban találhatók. 
A felhasználói kódnak alapvetően két fajtája van: mester és korlátozott felhasználói kód. A mesterfelhasználói 
kód több funkcióhoz ad hozzáférést. Ha az itt leírt funkciók közül valamelyik nem elérhető, akkor az Ön kódja 
valószínűleg korlátozott. 
5.1  E lérhető  fe lhasználó i  funkciók 
Az alábbi felhasználói funkciók használhatók. A korlátozott felhasználói kódokkal mesterfelhasználói funkciók 
nem érhetők el. 
Mester Korlátozott Felhasználói funkció Leírás 

  Élesítés kiiktatással Kiiktatott zónákkal történő élesítés 

  Napló kijelzése Eseménynapló megtekintése 

  Hangerő beállítása A kezelő hangerejének beállítása 

  Háttérvilágítás beállítása A kezelő háttérvilágításának beállítása 

  Idő & dátum megnézése Rendszeridő/dátum megtekintése 

  Idő beállítása Rendszeridő beállítása 

  Dátum beállítása Rendszerdátum beállítása 

  Felhasználó 
szerkesztése 

Felhasználók szerkesztése, jogosultságok módosítása 

  Kódváltoztatás Felhasználói kódok módosítása 

  Felhasználónév szerk. Felhasználói nevek módosítása 

  Kártyaolvasó hangereje Kártyaolvasó hangerejének beállítása 

  Proximity kártyák Proximity kártyák hozzárendelése/törlése 

  Távkapcsoló hozzáadása Távkapcsolók hozzárendelése/törlése 

  PGM 1 impulzus PGM kimenet működtetése 

  1 órás letöltési ablak 1 órás fel/letöltési időablak engedélyezése 

  Rendszerteszt Kezelő/panel teszt végrehajtása 
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5.2  Belépés fe lhasználó i  módba 
Az olyan funkciók használatához, mint pl. eseménynapló megnézése, kódváltoztatás vagy órabeállítás... stb. 
előbb be kell lépni felhasználói módba. Rejtett kijelzés esetén abból ki kell lépni a menübe történő belépés előtt. 
Ezáltal a rendszer információit jogosulatlan személyek nem láthatják/módosíthatják. 

IKON kezelő LCD kezelő 

Felhasználói módba csak akkor lehet belépni, ha a 
kódhoz rendelt partíciók ki vannak kapcsolva. 

Nyomja meg a  gombot, majd írja be a kódját. 

Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallatszik, a  ikon 
villog, és az OK ikon eltűnik. Ez jelzi, hogy 
felhasználói módban van. 

A felhasználói módban választhat az alábbi funkciók 
közül. 

Megj.: Ha belép felhasználói módba, és 
egy ideig nem nyom meg gombot, a 
rendszer kilép a menüből, és visszatér 
normál nappali állapotba.  

Ha a kijelzés rejtése engedélyezve van, 
ez az idő 20 mp, ha nincs, akkor 2 perc. 

Felhasználói módba belépéshez nyomja meg a  
gombot, majd írja be a kódját. Ha nem akar belépni, 
nyomja meg a  gombot mégegyszer. Nyugtázó hang 
hallatszik, és az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

Megj.: Ha belép felhasználói módba, és nem 
választ funkciót,  a rendszer kilép a menüből, 
és visszatér normál nappali állapotba. 

Ha a kijelzés rejtése engedélyezve van, ez az 
idő 20 mp, ha nincs, akkor 2 perc. 

5.3  Ki lépés fe lhasználó i  módból  

IKON kezelő LCD kezelő 

Kilépéshez nyomja meg az   gombokat. A  
ikon nem villog, és az OK ikon újra megjelenik. 

Kétféleképpen lehet kilépni: 

1. Lépjen a menü végére az   gombbal. 

Az alábbi jelenik meg 

 

 

Kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

2. A menüben nyomja meg, és 2 mp-ig tartsa nyomva 
a  gombot. Ez nem használható, ha funkcióba van 
belépve. 

 

FELH. MENÜ 
>ÉLESÍTÉS KIIKTATÁSSAL 

FELH. MENÜ 
>kilépés 
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5.4  É les í tés  k i ik ta tással  
Ez a funkció lehetővé teszi élesítés előtt bármely zóna kiiktatását. 

IKON kezelő LCD kezelő 

1. Lépjen be felhasználói módba 

2. Nyomja meg:    

A kijelzőn két vízszintes vonal jelenik meg, ekkor 
be kell írni a zónaszámot két számjeggyel (pl. 01).

Ha meg akarja változtatni a számot, egyszerűen 
írja be az újat, az előző felülíródik. 

3. A zóna kiiktatásához nyomja meg a  gombot. 
Ha jogosult a zónához, nyugtázó hangjelzés 
hallatszik. Ha nem jogosult, alacsony hibajelző 
hang hallatszik, és a zóna nem fog kiiktatódni. 

4. Ismételje meg ezt minden kiiktatandó zónához. 

5. Ha mégsem akarja a zónákat kiiktatni, nyomja 
meg a  gombot mégegyszer. Alacsony 
hibajelző hang hallatszik, és a zónák nem 
lesznek kiiktatva. 

6. Kiiktatott zónákkal történő élesítéshez nyomja 
meg a , gombot, majd az A, B, C vagy D-t az 
élesítési mód kiválasztásához. 

7. A rendszer élesedni kezd a kiválasztott zónák 
kiiktatásával. Az  ikon élesedés közben 
villogással jelzi, hogy egy vagy több zóna ki van 
iktatva. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “zóna kiiktatás” 
pontra, majd nyomja meg a  gombot. Az alábbi 
kijelzés látható: 

 

 

 

A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt 
zónát, vagy írja be a kétjegyű zónaszámot. 

A zóna kiiktatásához nyomja meg a  gombot. 

Ha élesítés nélkül akar kilépni a funkcióból, nyomja 
meg a  gombot kétszer. 

A kijelölt zónák kiiktatásával történő élesítéshez 
nyomja meg a  gombot. 

 

 

 

Az élesítési mód kiválasztásához nyomja meg az  
  vagy  gombot. 

Egy partícióhoz rendelt kezelő esetén az élesedés a 
választott módban megkezdődik (B mód), az ábra 
szerint. 

 

 

 

Több partícióhoz rendelt kezelő esetén meg kell adni 
a partíciószámot. Válassza ki a partíciót, majd 
nyomja meg a  gombot. 

 

 

Beélesedéskor a kiiktatás jelzése eltűnik. 

 

zónaválaszt.  01 
>zóna 1 

zónakiiktatás 
>élesítési mód: 

zónakiiktatás 
>élesítési mód: ! b 

PARTíció  1  2  3  4 
állapot   !
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5.5  Eseménynapló  megje lení tése 

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

A legutóbbi naplóbejegyzés jelenik meg. 

Régebbi események megnézéséhez nyomja meg a 
 gombot. 

Újabb események megnézéséhez nyomja meg a  
gombot. 

A naplóból való kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

A napló elejének vagy végének az elérésekor a 
kijelzőn két vízszintes vonal jelenik meg (_ _). 

Az eseménynapló sokféle információt tárolhat, 
amelyeket speciális jelekkel jelenít meg. Ezen 
jelzések jelentése az 52. oldalon levő táblázatban 
található. 

Egyes események nem jelennek meg, ha a kódjának 
jogosultsága ezt nem engedélyezi. 

Az eseménynapló megnézése törli a fennmaradó 
riasztások jelzését. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “napló” pontra.  
Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi egy példa egy naplóbejegyzésre. 

 

 

 

A régebbi események a , az újabbak a  
gombbal nézhetők meg. 

Egy esemény további információiért nyomja meg a 
 gombot. 

Megj.: Nem minden eseményhez tartozik 
további információ. 

A  gomb megnyomására visszatér az 
eseménytípusra. 

Az események a  vagy  gombokkal 
léptethetők. 

A naplóból kilépéshez nyomja meg a  gombot. 

A naplóbejegyzések értelmezéséhez nézze meg a 
naplójelzések táblázatát.  

Az eseménynapló megnézése törli a “nézze meg a 
naplót” üzenetet. 

 

FELH. MENÜ 
>napló 

11:45 hét 11 jun 
>kikapcsolás 
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5.6  Hangerő  beá l l í tása  

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

A hangerő növeléséhez nyomja meg a  gombot. 

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  
gombot. 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

A hangerő beállítása közben a  vagy  gombok 
minden megnyomásakor a kezelő hangjelzést ad, 
amely a pillanatnyi hangerő jelzésére szolgál. 

Riasztás alatt a kezelő hangereje átmenetileg a 
maximális lesz.  

A  vagy  gombokkal lépjen a “hangerö állítás” 
pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A hangerő a  vagy  gombokkal állítható. 

A kijelző az alábbi módon jeleníti meg a beállítást: 

 

 

 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

Riasztás alatt a kezelő hangereje átmenetileg a 
maximális lesz. 

 

FELH. MENÜ 
>hangerö állítás 

hangerö állítás 
fel-le nyilakkal 

hangerö állítás 
[iiiiiiiiiiiiiiii  ] 
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5.7  Hát térv i lág í tás  beál l í tása  

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:     

A fényerő növeléséhez nyomja meg a  gombot. 

A fényerő csökkentéséhez nyomja meg a  
gombot. 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

A fényerő beállítása közben a  vagy  gombok 
minden megnyomásakor a kezelő fényereje a 
beállításnak megfelelően változik. 

Maximális fényerő beállítása esetén a kezelő 
világítása nem halványodik el, ha bizonyos ideig nem 
történt gombnyomás. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “háttérvil. állítás” 
pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a   
gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A fényerő a  és  gombokkal állítható. 

A kijelző az alábbi módon jeleníti meg a beállítást: 

 

 

 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

A háttérvilágítás 2 perc múlva elsötétül, ha nincs 
maximumra állítva. Gombnyomáskor visszaáll a 
beállított értékre. 

 

FELH. MENÜ 
>háttérvil. állítás 

háttérvil. állítás 
fel-le nyilakkal 

háttérvil. állítás 
[iiiiiiiiiiiiiiii  ] 
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5.8  Idő  és  dátum megnézése 

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:     

Az aktuális óra jelenik meg. 

A  gomb többszöri megnyomásával jelezhető ki az 
óra, perc, nap, hónap és év, ebben a sorrendben. 

Az év kijelzése után a  gomb megnyomására 
visszalép a felhasználói menübe. 

Az idő 24 órás formátumban jelenik meg. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “óra,dátum ellen.” 
pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A menübe visszalépéshez nyomja meg a  
gombot. 

 

FELH. MENÜ 
>óra,dátum ellen. 

FELH. MENÜ 
>11:35 pén 15 aug. 
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5.9  Idő  beá l l í tása  

IKON kezelő LCD kezelő 

Nymoja meg:    

Írja be az időt 24 órás formátumban, két számjeggyel 
az órát, kettővel a percet. 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

A  vagy  gombokkal lépjen az “óra beállítás” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a   
gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

Írja be az órát két számjeggyel (24 órás formátum). 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

Írja be a percet két számjeggyel. 

Ha újra be kellene írnia az időt, ismételje meg a két 
utolsó lépést. 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

Az új idő jelenik meg: 

 

 

 

A menübe visszalépéshez nyomja meg a  
gombot. 

 

FELH. MENÜ 
>óra beállítás. 

óra beállítás 
??:   < óra 

óra beállítás 
12:?? < perc 

óra beállítás 
12:30 pén 15 aug 
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5.10  Dátum beál l í tása  

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

Egy számjeggyel írja be a napot: 

  Hétfő 
  Kedd 
  Szerda 
  Csütörtök 
  Péntek 
  Szombat 
  Vasárnap 

2 számjeggyel írja be az évet:   -   

2 számjeggyel írja be a hónapot:   -   

2 számjeggyel írja be a napot:   -   

Pl. a 2006. aug. 15-e, kedd beállításához a 
következőt kell beírni: 

       

Az új dátum rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “dátum beállítás” 
pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A  vagy  gombokkal válassza ki a napot. 

Nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

2 számjeggyel írja be az évet. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

2 számjeggyel írja be a hónapot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

2 számjeggyel írja be a napot. 

A rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 

 

FELH. MENÜ 
>dátum beállítás 

válasszon napot 
>hét 

év 
>hét  /   /?? 

hónap 
>hét  / ?? /06 

dátum 
>hét ??/ 08 /06 
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5.11  Felhasználó i  kódok módosí tása/ tör lése,  kódtula jdonságok 
módosí tása –  IKON kezelő  

5.11.1 Kód változtatása/törlése 
Nyomja meg:    

Kódsorszám megadása 
Két villogó vízszintes vonal jelenik meg, ekkor kell beírni a módosítani kívánt kód sorszámát. Max. 32 kód írható 
be. 
A sorszám beírható két számjeggyel, VAGY az adott partícióhoz rendelt kódok sorszáma megnézhető a  és 

 gombokkal. 
Az így kijelölt sorszám kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Megj.: A  gomb megnyomása ennél a pontnál törli a kódot és visszalép a felhasználói 
menübe. 

Új kód beírása 
Ha a sorszám érvényes, nyugtázó hangjelzés hallatszik. Ha nem, hibajelző hang hallható, és új kódsorszámot 
kell választani. 
Írja be az új felhasználói kódot. Ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  gombot. 
Megerősítésként írja be újra a kódot. Ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  
gombot. 
Ha elkészült, nyugtázó hangjelzés hallatszik. 

5.11.2 Felhasználók hozzáadása/törlése/módosítása 
Itt van lehetőség új felhasználók hozzáadására, vagy a meglévők tulajdonságainak módosítására. 
Ennel a funkciónak 5 szakasza van, amelyeken végig kell menni. Ezek: 
1. Felhasználó kiválasztása. 

2. Felhasználói kód beírása. 

3. Partíciók hozzárendelése. 

4. Kódjogosultságok megadása. 

5. Kódhasználat max. számának megadása. 

Nyomja meg:    

Felhasználó sorszámának megadása 
Két villogó vízszintes vonal jelenik meg, ekkor kell beírni a módosítani kívánt felhasználó sorszámát. Max. 32 
kód írható be. 
A sorszám beírható két számjeggyel, VAGY az adott partícióhoz rendelt felhasználók sorszáma megnézhető a 

 és  gombokkal. 

Megj.: A  gomb megnyomása ennél a pontnál törli a felhasználót és visszalép a 
felhasználói menübe. 

Új kód beírása 
Ha a sorszám érvényes, nyugtázó hangjelzés hallatszik. Ha nem, hibajelző hang hallható, és új kódsorszámot 
kell választani. 
Írja be az új felhasználói kódot. Ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  gombot. 
Megerősítésként írja be újra a kódot. Ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  
gombot. 
Ha elkészült, nyugtázó hangjelzés hallatszik. 
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Partícióhoz rendelés 
A  és  gombokkal válassza ki a partíciót, amelyhez a kódot rendelni akarja.  

Megj.: Bár a számok 8-ig léptethetők, csak 4 partíció használható. 
A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn. 
A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon el nem tűnik a 
kijelzőről. 
A partícióhoz rendelés befejezése után nyomja meg a  gombot. 

Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az elejétől újraindul, és 
az eddigi változtatások elvesznek. Ez akkor történik, ha a kód már foglalt, vagy a kód számjegyei 
szerepelnek a meglévő kódban. 

Jogosultságok megadása 
Minden felhasználóhoz különböző jogosultságok rendelhetők. Ezek segítségével különbözőképpen korlátozható 
a rendszerhez való hozzáférés. A jogosultságok az alábbiak. 
A  és  gombokkal válassza ki a tulajdonságot (1-8) az alábbi táblázatból. 
 Sziréna ikon KI ( ) Sziréna ikon BE ( ) Alapértelmezett érték 
1 Zónakiiktatás nem engedélyezett Zónakiiktatás engedélyezett BE 

2 Normál felhasználói kód Csak csapdakód KI 

3 Csapdakódként nem használható Csapdakódként használható BE 

4 Élesítés nem engedélyezett Élesítés engedélyezett BE 

5 Kikapcsolás nem engedélyezett Kikapcsolás engedélyezett BE 

6 Kényszer újraélesítés nem eng. Kényszer újraélesítés 
engedélyezett 

KI 

7 Fenntartva Fenntartva KI 

8 Korlátozott kód Mesterkód 1 = BE 
2-32 = KI 

A tulajdonság a  gombbal kapcsolható ki vagy be.  
A tulajdonságok beállítása után a rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 
Ügyeljen arra, hogy az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja 
visszaállítani. 

Kódhasználat maximális száma 
A kód használatainak maximális száma jelenik meg.  

Érték Leírás 
00 Korlátlan. Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak. 

01 Egyszeri használat. Egy be- vagy kikapcsolás után törlődik. Általában olyan személyeknek 
adható, akik csak alkalmanként léphetnek be (pl. kézbesítő). 

02 - 99 A megadott számú alkalommal használható kód. 

Írja be a kívánt értéket a fenti táblázat alapján. 
A rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 
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5.12  Felhasználó i  kódok módosí tása/ tör lése,  kódtula jdonságok 
módosí tása –  LCD keze lő  

5.12.1 Felhasználói kód megváltoztatása 
Ha csak a kódot akarja módosítani, kövesse az alábbiakat: 
A  vagy  gombokkal lépjen a “kódváltoztatás” pontra. Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
Nyomja meg a   gombot a belépéshez. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt felhasználót. 
A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg. 

Meg.: Ennél a pontnál a  gomb megnyomásával kiléphet a kódváltoztatás pontból. 

A módosítandó felhasználó kijelöléséhez nyomja meg a  gombot. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
Írja be az új kódot, ha az 6 számjegynél rövidebb, nyomja meg a  gombot. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
Írja be az új kódot mégegyszer, ha az 6 számjegynél rövidebb, nyomja meg a  gombot, ekkor nyugtázó 
hangjelzés hallható, majd visszatér a felhasználói menübe. 

felh. menü 
>kódváltoztatás 

felh. választ 
>fel-le nyilakkal 

felh. választ  01 
>       új kód 

felh. választ  01 
>* * * *   új kód 
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5.12.2 Kódok és jogosultságok módosítása 
Ha a kódot és a jogosultságokat is módosítani akarja, kövesse az alábbiakat:: 
A  vagy  gombokkal lépjen a “felh.-i jogok” pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
Nyomja meg a  gombot a belépéshez. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt felhasználót. 
A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg. 

Meg.: Ennél a pontnál a   gomb megnyomásával kiléphet a felh.-i jogok pontból. 
A módosítandó felhasználó kijelöléséhez nyomja meg a  gombot. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
Írja be az új kódot, ha az 6 számjegynél rövidebb, nyomja meg a  gombot. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
Írja be az új kódot mégegyszer, ha az 6 számjegynél rövidebb, nyomja meg a  gombot, ekkor nyugtázó 
hangjelzés hallható. 
Ezután a kódot partícióhoz kell rendelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

felh. menü 
>felh.-i jogok 

felh. választ 
>fel-le nyilakkal 

felh. választ  01 
>       új kód 

felh. választ  01 
>* * * *   új kód 
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Partícióhoz rendelés 
A partícióhoz rendelés az alábbi táblázatban látható: 

Érték KI BE Alapértelmezés 

1 A kód nem érvényes az 1. partíción A kód érvényes az 1. partíción BE 
2 A kód nem érvényes a 2. partíción A kód érvényes a 2. partíción BE 
3 A kód nem érvényes a 3. partíción A kód érvényes a 3. partíción BE 
4 A kód nem érvényes a 4. partíción A kód érvényes a 4. partíción BE 

 

 

 

 
A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt partíciót. 
A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a  gombot, amíg az ENG. meg nem jelenik. 
A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a  gombot, amíg a TILT meg nem jelenik. 
Ismételje meg az 1-3 lépéseket a többi partíció hozzárendeléséhez. 
A rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 

Megj.: Kód csak azokhoz a partíciókhoz rendelhető, amelyre a mesterfelhasználó 
jogosult. 
Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az elejétől újraindul, és az eddigi 
változtatások elvesznek. 
A partíciók hozzárendelése után a jogosultságokat kell megadni. 

Felhasználói jogosultságok 
A jogosultságok az alábbiak: 

Érték Riasztás LED KI Riasztás LED BE Alapértelmezés 

1 Zónakiiktatás nem engedélyezett Zónakiiktatás engedélyezett BE 
2 Normál felhasználói kód Csak csapdakód KI 
3 Csapdakódként nem használható Csapdakódként használható BE 
4 Élesítés nem engedélyezett Élesítés engedélyezett BE 
5 Kikapcsolás nem engedélyezett Kikapcsolás engedélyezett BE 

6 Kényszer újraélesítés nem eng. Kényszer újraélesítés 
engedélyezett 

KI 

7 Fenntartva Fenntartva KI 

8 Korlátozott kód Mesterkód 1 = BE 
2-32 = KI 

 

partíciók 
>partíció 1: eng 
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1. lépés: A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt tulajdonságot. 
2. lépés: tulajdonság engedélyezéséhez nyomja meg a   gombot, amíg az ENG. meg nem jelenik. 
3. lépés: tulajdonság tiltásához nyomja meg a  gombot, amíg a TILT meg nem jelenik. 
A többi tulajdonság beállításához ismételje meg az 1-3 lépéseket. 
A rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 
A jogosultságok beállítása után a kódhasználat max. számát kell megadni. 

Megj.: Az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja 
visszaállítani. 

Kódhasználat max. száma 
Az aktuális beállítás jelenik meg: 
 
 
 
 
Két számjeggyel adja meg a kívánt beállítást: 
00 = Korlátlan. 

(Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak. Ez az alapértelmezett 
beállítás minden felhasználónak) 

01 = Csak egyszeri használatra. 
(Egy be- vagy kikapcsolás után törlődik. Általában olyan személyeknek adható, akik csak alkalmanként 
léphetnek be). 

02 - 99 = A megadott számú alkalommal használható kód.   
A rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 

zónakiiktatás 
>opció 1: eng 

max használat 
00 
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5.13  Felhasználónevek szerkesztése –  csak LCD kezelőn 
A kódhoz tartozó felhasználónév módosítása. 
A  vagy  gombokkal lépjen a “felh.-i nevek” pontra.  Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
Nyomja meg a  gombot a belépéshez. 
Az alábbi kijelzés látható: 
 
 
 
 
 
A  vagy  gombokkal válassza ki a kívánt felhasználót. 
A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg. 
 
 
 
 
A  vagy  gombokkal válassza ki a módosítandó nevet.  Az alábbi kijelzés látható, az elején villogó 
kurzorral. 
 
 
 
 
A kurzor a  és  gombokkal mozgatható. A név a 0-9 gombokkal írható be. Lásd a karaktertáblázatot. 
A név rögzítéséhez nyomja meg a  gombot. 
 
 
 
 
A funkcióból való kilépéshez és a menübe visszalépéshez nyomja meg a  gombot. További nevek 
szerkesztéséhez a  és  gombokkal válasszon új felhasználót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

felh. menü 
>felhaszn. nevek 

felh. választ 
>fel-le nyilakkal 

felh. választ  04 
>user 4 

szerkesztés  04 
>user 4 

szerkesztés  04 
>kiss béla 
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Az egyes gombokhoz tartozó karakterek 
OROSZ / BOLGÁR 

Gomb Gombnyomások száma   Gomb Gombnyomások száma  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 AA  BB  CC  11  ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ББ  ГГ ДД bb ЫЫ ąą  PP QQ RR 66  ßß  ΣΣ  ππ  ЯЯ  ®®
 DD  EE  FF  22  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ФФ ⌂⌂  ЗЗ  ęę     SS TT UU 77  ÙÙ  ÚÚ  ÛÛ  ÜÜ  ЪЪ ŚŚ
 GG  HH  II  33  ÌÌ  ÍÍ  ÎÎ  ÏÏ  ËË дд         VV WW XX 88  ПП  УУ  ФФ  ЦЦ  ЧЧ
 JJ  KK  LL  44  ЖЖ  ЭЭ  ИИ  ЙЙ  ЛЛ ЬЬ         YY ZZ 99 ♥♥  ♫♫  ♦♦  шш  ЩЩ  ЮЮ ŻŻ ŹŹ
 MM  NN  OO  55  ÑÑ  ÒÒ  ÓÓ  ÔÔ  ÕÕ ÖÖ  ШШ      

 

 00 ## !!            
CSEH 

Gomb Gombnyomások száma   Gomb Gombnyomások száma  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 AA  BB  CC  11  ÀÀ  ÁÁ  ÂÂ  ÃÃ  ÄÄ ÅÅ  ÆÆ  ÇÇ  ББ  ГГ ДД bb ЫЫ  PP QQ RR 66  ßß  ΣΣ  ππ  ЯЯ  ®®
 DD  EE  FF  22  ÈÈ  ÉÉ  ÊÊ  ËË  ФФ ⌂⌂  ЗЗ       SS TT UU 77  ÙÙ  ÚÚ  ÛÛ  ÜÜ  ЪЪ
 GG  HH  II  33  ÌÌ  ÍÍ  ÎÎ  ÏÏ  ËË          VV WW XX 88  ПП  УУ  ФФ  ЦЦ  ЧЧ
 JJ  KK  LL  44  ЖЖ  ЭЭ  ИИ  ЙЙ  ЛЛ śś         YY ZZ 99 ♥♥  ♫♫  ♦♦  шш  ЩЩ  ЮЮ
 MM  NN  OO  55  ÑÑ  ÒÒ  ÓÓ  ÔÔ  ÕÕ ÖÖ        

 

 00 ## !!            
GÖRÖG 

Gomb Gombnyomások száma   Gomb Gombnyomások száma  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 A B C 1 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Б Г Д b Ы ą  P Q R 6 ß Σ π Я ®
 D E F 2 È É Ê Ë Ф ⌂ З Ш   S T U 7 Ù Ú Û Ü Ъ ♰
 G H I 3 Ì Í Î Ï Ë ♫     V W X 8 П У Ф Ц Ч
 J K L 4 Ж Э И Й Л       Y Z 9 ♥ ♫ ♦ ш Щ Ю ♱ Ź
 M N O 5 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ♯   

 

 0 # !      
A TÖBBI NYELV 

Gomb Gombnyomások száma   Gomb Gombnyomások száma  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 A B C 1 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Б Г Д b Ы ą  P Q R 6 ß Σ π Я ®
 D E F 2 È É Ê Ë Ф ⌂ З ę   S T U 7 Ù Ú Û Ü Ъ ś
 G H I 3 Ì Í Î Ï Ë ć     V W X 8 П У Ф Ц Ч
 J K L 4 Ж Э И Й Л Ł     Y Z 9 ♥ ♫ ♦ ш Щ Ю Ż Ź
 M N O 5 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ń   

 

 0 # !      
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5.14  Kár tyaolvasó hangere jének beál l í tása  
A rendszerhez csatlakoztatott kártyaolvasók hangerejének beállításához kövesse az alábbiakat. 

IKON kezelő LED kezelő 

Nyomja meg:     

Írja be annak az olvasónak a számát (1-4), amelynek 
a hangerejét módosítani akarja. 

Ha az adott címen nincs olvasó, hibajelző hang 
hallható. 

A hangerő a  és  gombokkal állítható. 

A kártyaolvasó az egyes gombnyomásokra az adott 
hangerővel hangjelzést ad. 

Rögzítéshez nyomja meg a  gombot. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “kártyaolv.hang” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

Írja be a beállítani kívánt olvasó számát. 

Ha az olvasó nem található, hibajelző hang hallatszik, 
és visszalép a menübe. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A hangerő a  es  gombokkal állítható. 

A kijelző az alábbi módon jeleníti meg a beállítást: 

 

 

 

A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a   gombot. 

Nyugtázó hang hallható, és visszalép a menübe. 

 

FELH. MENÜ 
>kártyaolv. hang 

Válasszon olvasót 
>   [1-4] 

hangerö állítás 
fel-le nyilakkal 

hangerö állítás 
[iiiiiiiiiiiiiiii  ] 
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5.15  Proximi ty kár tyák hozzáadása/ tör lése 

Megj.: Ahhoz, hogy kártyákat lehessen a rendszerhez rendelni, a telepítőnek ezt a 
lehetőséget programoznia kell. 

IKON kezelő LCD kezelő 

Proximity kártyák hozzáadása 
Nyomja meg:    

Írja be annak a felhasználónak a számát (01-32), 
amelyhez a kártyát rendelni akarja, VAGY a  vagy 

 gombokkal válassza ki a felhasználót, majd 
nyomja meg a  gombot. 

Tartsa a kártyát az olvasóhoz egyszeri hangjelzésig, 
utána vegye el. 

Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kártya már 
programozva van a rendszerben máshol. Ismételje 
meg másik kártyával VAGY nyomja meg a  gombot 
a kilépéshez. 

Ha a programozás sikeres, nyugtázó hang hallatszik, 
majd visszalép a menübe. 

Kártya törlése 
Lépjen be felhasználói módba. 

Nyomja meg:    

Írja be annak a felhasználónak a számát (01-32), 
amelyhez a kártyát rendelni akarja, VAGY a  vagy 

 gombokkal válassza ki a felhasználót, majd 
nyomja meg a  gombot. 

Az ehhez az felhasználóhoz rendelt kártya törléséhez 
nyomja meg a  gombot egyszer. Nyugtázó hang 
hallatszik, majd visszalép a menübe. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “kártyák” pontra. 
Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

Válassza ki a kártyához rendelendő felhasználót a 
 vagy  gombokkal, majd nyomja meg a  

gombot. 

Az alábbi kijelzés látható. 

 

 

Megj.: A  gomb megnyomása ennél a 
pontnál visszaléptet a menübe. 
A már hozzárendelt kártya törléséhez nyomja meg a 

, ekkor visszalép a menübe. 

Tartsa a kártyát az olvasóhoz egyszeri hangjelzésig, 
utána vegye el. Ha a programozás sikeres, nyugtázó 
hang hallatszik. 

Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kártya már 
programozva van a rendszerben máshol. Ismételje 
meg másik kártyával vagy nyomja meg a  gombot 
a kilépéshez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELH. MENÜ 
>kártyák 

FELH. MENÜ       01 
>user 01 

hozzáadás/törlés 
>user 03 
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5.16  Távkapcsolók hozzáadása/ tör lése 

IKON kezelő LCD kezelő 

Megj.: Ha a távkapcsoló (KF4DW) egyszer már be 
lett tanítva, törölni kell a hozzá tartozó 
felhasználó információit, mielőtt újhoz rendelné. 
Lásd alább. 

Távkapcsolók hozzáadása 
Nyomja meg:    

Írja be annak a felhasználónak a számát (01-32), 
amelyhez a távkapcsolót rendelni akarja, VAGY a  
vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót, majd 
nyomja meg a  gombot. 

Ha a kijelzőn felhasználósorszám jelenik meg, ahhoz 
a felhasználóhoz már van hozzárendelt távkapcsoló. 
Válasszon új felhasználót (  gomb), vagy törölje ezt 
a felhasználót (  gomb). 

 

A távkapcsoló felhasználóhoz rendeléséhez tegye be 
az elemet a távkapcsolóba. A NARANCS LED 
villogni kezd, és a kezelő nyugtázó hangjelzést ad. 
Ezután visszalép az felhasználói módba. 

 
Távkapcsolók törlése 
Lépjen be felhasználói módba. 

Nyomja meg:    
Írja be annak a felhasználónak a számát (01-32), 
amelyhez a távkapcsolót rendelni akarja, VAGY a  
vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót, majd 
nyomja meg a  gombot. 

Az ehhez az felhasználóhoz rendelt távkapcsoló 
törléséhez nyomja meg a  gombot egyszer. 
Nyugtázó hang hallatszik, majd visszalép a menübe. 

Megj.: a távkapcsoló kezelőn történő törlése után a 
távkapcsolót is resetelni kell. 

 

Megj.: Ha a távkapcsoló (KF4DW) egyszer már be 
lett tanítva, törölni kell a hozzá tartozó 
felhasználó információit, mielőtt újhoz rendelné. 
Lásd alább. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “távkapcsolók” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 
 

 
Válassza ki a távkapcsolóhoz rendelendő 
felhasználót a  vagy  gombokkal, majd nyomja 
meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható. 
 

 

 

 

Megj.: A  gomb megnyomása ennél a 
pontnál visszaléptet a menübe. 
Ha a fenti kijelzés alsó sorában felhasználósorszám 
jelenik meg, ahhoz a felhasználóhoz már van 
hozzárendelt távkapcsoló. Válasszon új felhasználót (  
gomb), vagy törölje ezt a felhasználót (  gomb). 

A távkapcsoló felhasználóhoz rendeléséhez tegye be 
az elemet a távkapcsolóba. A NARANCS LED 
villogni kezd, és a kezelő nyugtázó hangjelzést ad. 
Ezután visszalép az felhasználói módba. 
 
Az aktuális felhasználóhoz rendelt távkapcsoló 
törléséhez nyomja meg a  gombot egyszer. 
Nyugtázó hang hallatszik, majd visszalép a menübe. 

Megj.: a távkapcsoló kezelőn történő törlése után a 
távkapcsolót is resetelni kell. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELH. MENÜ 
>távkapcsolók 

FELH. MENÜ       01 
>user 01 

hozzáadás/törlés 
reset 
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5.17  Távkapcsoló  resete lése 

Ezt akkor kell végrehajtani, ha a távkapcsolót minden rendszerből törölni akarja. Ez a reset 
visszaállítja a távkapcsolót a gyári alapbeállításokra. 

1. Vegye ki az elemet a távkapcsolóból. 
2. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a NYITÁS és ZÁRÁS gombokat. 

 
3. Helyezze vissza az elemet, ügyelve a polaritásra. 
4. 2 mp múlva a ZÖLD és PIROS LED váltakozik, jelezve a beállítások resetelődését. 
5. Engedje el a NYITÁS és ZÁRÁS gombokat. A ZÖLD és PIROS LED nem villog, a 

SÁRGA LED villogni kezd, jelezve, hogy a távkapcsoló megpróbálja másik vevőhöz 
rendelni magát. 

6. Vegye ki az elemet a távkapcsolóból. 

ZÁRÁS 
gomb 

NYITÁS 
gomb 
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5.18  Rendszer teszt  

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

Az összes ikon villogni kezd. 

Nyomja meg a -t a hangjelző tesztjéhez. 

A ki/belépési hang megszólal. 

Nyomja meg a -t, a kimenetek tesztje elindul, a 
hangjelzések elhallgatnak. 

Ha a programozható kimenetek egyike sincs 
felhasználói tesztelésre programozva, a felhasználói 
teszt itt befejeződik. Ha egy vagy több kimenet 
tesztelésre van programozva, akkor az alábbiak 
szerint folytatódik 

A  gomb minden egyes megnyomására egy 
kimenet be, majd kikapcsol. Ha az összes kimenet 
tesztelve lett, a teszt befejeződik és visszalép a 
felhasználói menübe. 

A teszt bármikor megszakítható a  gomb 
megnyomásával. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “RENDSZER TESzT” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

A funkció kiválasztásához nyomja meg a  gombot. 

Az alábbi kijelzés látható: 

MATRIX

0123456789 : ; < = > ? 
@ABCDEFGHIJKLMNO

 

Nyomja meg a  gombot a hangjelző tesztjéhez. 

A ki/belépési hang megszólal. 

Nyomja meg a  gombot, a kimenetek tesztje 
elindul, a hangjelzések elhallgatnak. 

A  gomb minden egyes megnyomására egy 
kimenet be, majd kikapcsol. 

Ha az összes kimenet tesztelve lett, a teszt 
befejeződik és visszalép a felhasználói menübe. 

A teszt bármikor megszakítható a  gomb 
megnyomásával. 

 
 

5.19  PGM akt ivá lása a  kezelő rő l  
Ha ez a beállítás engedélyezve van, a kezelőről működtethető a programozható kimenet. Ez pl. olyan érzékelők 
resetelésére szolgálhat, amelyek riasztás után egy rövid idejű tápelvételt igényelnek. 

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

Ez 5 mp-re bekapcsolja a programozható kimenetet. 
A  vagy  gombokkal lépjen a “PULSE PGM 1” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

Megj.: A “PULSE PGM 1” kiírás a telepítő által 
átírható bármely olyan szövegre, amely utal a 
kimenet funkciójára. 

Nyomja meg a  gombot. Nyugtázó hang 
hallatszik. 

Ez 5 mp-re bekapcsolja a programozható kimenetet. 

Visszalép a felhasználói menübe. 

 

FELH. MENÜ 
>rendszer teszt 

FELH. MENÜ 
>pulse pgm 1 
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5.20  1  órás  fe l / le tö l tés i  időablak  engedélyezése 
Ezzel a funkcióval engedélyezhező egy 1 órás időablak, amelyen belül a letöltőszoftverrel a rendszer elérhető 
adatok fel- vagy letöltése céljából. 

IKON kezelő LCD kezelő 

Nyomja meg:    

Ettől kezdve egy óra időtartamra a rendszer távolról 
elérhető. 

A  vagy  gombokkal lépjen a “távtöltés enged” 
pontra. Az alábbi kijelzés látható: 

 

 

 

 

Nyomja meg a  gombot. Nyugtázó hang 
hallatszik. 

Ez szükséges ahhoz, hogy a telepítő távolról el tudja 
érni a rendszert. 

 

FELH. MENÜ 
>távtöltés enged 
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5.21  Zónat ípusok 
Az alábbi táblázatban találhatók a Matrix rendszerben használható zónatípusok, és az IKON kezelő kijelzései. A 
zónatípusok a telepítő által programozhatók. 

Ikon 
kijelzés Zónatípus Leírás 

E Ki/belépő Ez a zóna bizonyos idejű késleltetést ad, ami alatt a rendszer távozáskor be, 
érkezéskor kikapcsolható.  

a Követő 
Ha a rendszer élesítve van, és ezt a zónát a ki/belépő zóna után sértik meg, 
akkor késleltetett, ha azonban a ki/belépő megsértése előtt, akkor azonnali 
riasztást okoz. 

i Azonnali A zóna megsértése élesített állapotban azonnali riasztást okoz. 

 Orvosi A zóna megsértése orvosi segélykérő jelzést küld az ügyeleti állomásra, és 
azonnali riasztás keletkezik. 

s Élesítő 
Ez a zóna a kilépési késletetés befejezésére használható. Megsértésekor a 
rendszer élesedik. Erre rendszerint a védendő területen kívülre elhelyezett 
nyomógomb köthető. 

o Kiiktatott A kiiktatott zónát a rendszer nem figyeli. 

f Tűz 
A tűzzóna megsértése azonnali riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a 
rendszer élesítve van-e, vagy nem. A tűzriasztást az egyéb jelzésektől jól 
megkülönböztethető három hangból álló jelzés jelzi, a sziréna egy mp-es 
megszakításokkal szól. 

p Pánik 
A pánik zóna megsértése azonnali riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a 
rendszer élesítve van-e, vagy nem. A pánik zóna lehet csendes is. A csendes 
riasztásra a sziréna vagy villogó nem indul, de jelzés megy az ügyeleti 
állomásra.  

h 24 órás A 24 órás zóna megsértése azonnali riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a 
rendszer élesítve van-e, vagy nem (a tűz, pánik és szabotázs 24 órás zónák). 

 Kulcstároló Ezen zóna megsértése naplózódik, és jelentődik az ügyeleti állomásra. 

 Kezelői 
beléptető zóna 

Ez a zóna külső kezelőre köthető. A zóna megsértése a kilépési késleltetés 
ideje alatt befejezi a kilépési késleltetést, ekkor egy programozható időtartam 
(végső kilépés) indul, mielőtt a rendszer beélesedik. Élesített állapotban a zóna 
megsértése indítja a belépési késleltetést.   

 Szabotázs A szabotázs zóna megsértése azonnali riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a 
rendszer élesítve van-e, vagy nem.  

 Kétállású 
kulcsos kapcs. 

A rendszer bármely módban be-, ill. kikapcsolható a zónára kötött kétállású 
kulcsos kapcsolóval. 

u Nem használt A zónát a rendszer egyáltalán nem figyeli. 

y 
Impulzusos 
kulcsos kapcs. 

A rendszer bármely módban be-, ill. kikapcsolható a zónára kötött impulzusos 
kulcsos kapcsolóval. 
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CHAPTER 6 :  ZÓNA &  PARTÍC IÓ  TÁBLÁZAT 

ZÓNA PARTÍCIÓ 

TÍPUS 
Sz. NÉV 

A B C D 
HELY Sz. i. NÉV 

1          

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         
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CHAPTER 7 :  PROXIM ITY  KÁRTYAOLVASÓ 
 

7.1  BEVEZETÉS 
Az MX-Prox olvasó a Matrix 832 / 832+ / 424 riasztóközpontokhoz tervezett kártyaolvasó. Az olvasóhoz 
közelített kártyával a rendszer be-, ill. kikapcsolható kezelő használata nélkül. 
 
A kártyákat használat előtt felhasználóhoz kell rendelni. Ez a Proximity kártyák hozzáadása/törlése 
mesterfelhasználói funkció (42. old.) segítségével végezhető el. 

7.2  Egy par t íc iós  rendszer  
A kártyalovasón 4 állapotjelző LED van. Egy partíciós módban ezek az A, B, C vagy D élesítési módoknak 
felelnek meg. 

KÁRTYAOLVASÓ 
 

Táp ÁLLAPOTJELZŐ LEDEK 

 D ÉLESÍTÉSI MÓD (NARANCS 
LED) 

C ÉLESÍTÉSI MÓD (ZÖLD LED) 
 

B ÉLESÍTÉSI MÓD (SÁRGA 
LED) 

A élesítési mód (Piros LED)  

  

7.2.1 A rendszer élesítése 
Tartsa a kártyát az olvasóhoz egy bizonyos ideig (minden másodpercet egy sípolás jelez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Táp LED kialszik, jelezve, hogy ki/bekapcsolási módban van. 
A kártya közelítése 1 mp-re A módban élesít (piros LED kigyullad). 
A kártya közelítése 2 mp-re B módban élesít (sárga LED kigyullad). 
A kártya közelítése 3 mp-re C módban élesít (zöld LED kigyullad). 
A kártya közelítése 4 mp-re D módban élesít (narancs LED kigyullad). 
(Ez a ciklus ismétlődik, amíg a kártyát el nem veszi az olvasótól.) 
A kártya elvételére az élesedés megkezdődik a kiválasztott módban. 
A rendszer a választott módban élesedik, és szaggatott magas hangjelzés jelzi a kilépési késleltetést. 

Kártya közelítése 
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7.2.2 Kikapcsolás 
Tartsa a kártyát az olvasóhoz 1 másodpercig (várjon az olvasó hangjelzéséig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Táp LED kialszik, jelezve, hogy ki/bekapcsolási módban van. 
A kártya elvételére a rendszer kikapcsol. 

7.3  Több par t íc iós  rendszer  
A kártyalovasón 4 állapotjelző LED van. Több partíciós módban ezek az 1., 2., 3. vagy 4. partícióknak felelnek 
meg. 

KÁRTYAOLVASÓ 

  Táp ÁLLAPOTJELZŐ LEDEK 

 4. PARTÍCIÓ (NARANCS LED) 

3. PARTÍCIÓ  (ZÖLD LED) 
 

2. PARTÍCIÓ (SÁRGA LED) 

1. partíció (Piros LED)  

 
 

7.3.1 Élesítés 
Tartsa a kártyát az olvasóhoz egy bizonyos ideig (minden másodpercet egy sípolás jelez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Táp LED kialszik, jelezve, hogy ki/bekapcsolási módban van. 
A kártya közelítése 1 mp-re az 1. partíciót élesíti (piros LED kigyullad). 
A kártya közelítése 2 mp-re a 2. partíciót élesíti (sárga LED kigyullad). 
A kártya közelítése 3 mp-re a 3. partíciót élesíti (zöld LED kigyullad). 
A kártya közelítése 4 mp-re a 4. partíciót élesíti (narancs LED kigyullad). 
(Ez a ciklus ismétlődik, amíg a kártyát el nem veszi az olvasótól.) 
A kártya elvételére a kiválasztott partíció élesedése megkezdődik. 
A partíció A módban élesedni kezd, a kilépési késleltetést szaggatott magas hangjelzés jelzi. 
Ismételje meg további partíciók élesítéséhez. 

Kártya közelítése 

Kártya közelítése 
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CHAPTER 8 :  TÁVKAPCSOLÓ 
 

8.1  Bevezetés  
A KF4DW a Matrix 832+ riasztóközponthoz tervezett távkapcsoló. A megfelelő gomb megnyomásával a 
rendszer ki-, ill. bekapcsolható kezelő használata nélkül. 
Használat előtt a távkapcsolót felhasználóhoz kell rendelni. Lásd: 43. oldal. 

8.2  A távkapcsoló  használata  
A rendszer a távkapcsoló megfelelő gombjának a LED zöld villogásáig történő nyomvatartásával 
élesíthető/kikapcsolható. A LED villogása jelzi, hogy a rendszer a gombnyomást elfogadta. A gombok funkciói a 
telepítő által vannak programozva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LED ezután narancssárgán villan, ami azt jelzi, hogy a vezeték nélküli bővítő elfogadta a gombnyomást. 
Ha a narancssárga LED többször felvillan, a távkapcsoló nem tud kommunikálni a vezeték nélküli 
bővítővel, és hatótávolságon kívül van. 
8 .3  Ál lapot je lző  LED 
A távkapcsolón levő állapotjelző LED jelzi a rendszer állapotát bármely élesítő vagy kikapcsoló gomb 
megnyomása esetén. A jelzések az alábbiak: 
 

Rendszer állapota LED jelzés 
Kikapcsolva Zöld 3 mp-ig 

Élesedés 3 mp-es zöld/piros villanások a beélesedésig 
Élesítve Piros 3 mp-ig 

Riasztásban Villogó zöld 3 mp-ig 
Riasztás utáni állapotban Villogó zöld 3 mp-ig 

 

8.4  Távkapcsoló  lezárása 
A távkapcsoló lezáró funkcióval rendelkezik. Ha a távkapcsoló le van zárva, a gombnyomásokra nem történik 
művelet. 
A távkapcsoló lezárásához tartsa lenyomva bármelyik két, átlós irányban levő gombot a piros LED gyors 
felvillanásáig. A feloldáshoz tartsa lenyomva bármelyik két, átlós irányban levő gombot a zöld LED gyors 
felvillanásáig. 
Ha a távkapcsoló lezárt állapotában megnyom egy gombot, a távkapcsoló LEDje gyors piros felvillanással jelzi, 
hogy a gombnyomásra nem történt művelet. 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLLAPOT 
LED 
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CHAPTER 9 :  AZ  ESEMÉNYNAPLÓ K IJELZÉSEI  

Az eseménynapló megnézhető a kezelőn a 13. funkció használatával (27. old.). 

9.1  IKON kezelő  naplóki je lzései  
Az IKON kezelő naplóbejegyzései az alábbi táblázat alapján értelmezhetők. A     megjelölés villogó ikont jelent. 
Pl.:  = folyamatos,  = villogó. 

Gombnyomás 
1. 2. Ikon Leírás 

Riasztások 
00   Ki/belépési késleltetés lejárt 

00-32   Pánikzóna riasztás, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés) 
00-32   Tűzzóna riasztás, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés) 

f   Kezelői tűzjelzés 
f   Tűzérzékelő bemenet szabotázsa 

01-32   Betörés, a szám a zónát jelzi 
01-32   Zónaszabotázs, a szám a zónát jelzi 
00-32   Orvosi segélykérő riasztás, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés) 

Szabotázs 
 01  Általános szabotázshurok szakadása 
 02  Sziréna szabotázshurok szakadása 
 04  Paneli zónabővítő modul nincs jelen 
 06  Hiányzó távoli eszköz által okozott szabotázs 
 08  Billentyűzeti szabotázs 
 09  Távoli eszköz szabotázsa 
l   Telefonvonali hiba riasztás 
 

01-99  

Távoli eszköz szabotázsa 
A 2. gombnyomás megadja a típust, a 3. az eszközre jellemző 
szabotázst: 

3. gomb Jelentés 
01 Első szabotázs 
02 Hátsó szabotázs (Falkapcsoló) – csak 

LCD 
03 Fenntartva 
04 Fenntartva 
05 Fenntartva 
06 Fenntartva 
07 Fenntartva 
  

Villogó 
szabotázs LED: 
szabotázs 
riasztás 
Folyamatos 
szabotázs LED: 
szabotázs 
helyreállás 

 
Helyreállások 

01-32   Pánikhelyreállás 
01-32   Zónahelyreállás 
01-32   Tűzhelyreállás 
01-32   Általános szabotázs helyreállás 
01-32   Orvosi segélykérés helyreállás 
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Gombnyomás 
1. 2. Ikon Leírás 

Fel/letöltés eseményei 
pc 00  Panel bejelentkezett 
pc 01  Panel megszakította a vonalat 
pc 02  Teljes letöltés a panelra 
pc 03  Teljes feltöltés a panelról 
pc 04  Részleges letöltés a panelra 
pc 05  Letöltés a panelra befejeződött 
pc 06  Feltöltés a panelról befejeződött 
pc 07  Érvénytelen letöltőkód 
pc 08  Érvényes letöltőkód 
pc 09  Idő/dátum PC-ről beállítva 
pc 10  Várakozás helyi kapcsolatra 
pc 11  Ki/bekapcsolás PC-ről 

Nyitás/zárás 
 01-32  Kiiktatott zóna, a szám a zónát jelzi 
a 01-32  Élesítés A módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma 
 01-32  Élesítés B módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma 
c 01-32  Élesítés C módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma 
 01-32  Élesítés D módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma 
u 01-32  Kikapcsolás A módban, a szám a kikapcsoló felhasználó sorszáma 
a   Élesítés inaktivitás miatt 
ap   Élesítés partíciófüggés miatt 
up   Kikapcsolás partíciófüggés miatt 
1 

01-32  Riasztás utáni nyitás, a szám a felhasználó sorszáma (riasztás utáni 
mód) 

2   Szirénaidő lejárt 
Rendszeresemények 

eo   Kilépés programozói módból 
ei   Belépés programozói módba 
 1  Bejárásteszt indítása 
 2  Bejárásteszt vége 
 3  Napló törlése 
 4  Visszaállítás gyári alapra 
 01-32  Idő/dátum felhasználó által beállítva, a szám a használt kód sorszáma 

?? 01-64  Távoli eszköz észlelve az adatbuszon, a szám a típus/azonosító 
? 01-64  Távoli eszköz eltűnt az adatbuszon, a szám a típus/azonosító 

Rendszerhibák 
 1  Szirénabiztosíték hiba 
 2  Kimenő táp biztosíték hiba 
 3  Hiányzó akku 
 4  Alacsony akkufeszültség 
 5  Hálózathiba 
 6  Telefonvonali hiba 
 7  Távoli eszköz észlelése/hiánya az adatbuszon 
 8  Kommunikációs hiba 
 9  Gyenge elem a vezeték nélküli érzékelő(k)ben 

Gombnyomás 
1. 2. Ikon Leírás 

 A  Gyenge elem a távkapcsoló(k)ban 
   Zavarás a vezeték nélküli bővítőn 
 c  Érzékelő jelszintje alacsony 
   Érzékelő jelének kiesése 
 1- 8  Rendszerhiba helyreállása 
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9.2  LCD kezelő  naplóki je lzései  

Az egyes naplóbejegyzések idő és dátumbélyegzővel vannak ellátva. A bejegyzések a  vagy  gombokkal 
léptethetők. Egyes bejegyzések további információi a  gombbal nézhetők meg. 
Az LCD kezelő naplóbejegyzései az alábbi táblázat alapján értelmezhetők. 

Fő bejegyzés További információ Leírás 
Ki/bejárat   Ki/belépési késleltetés lejárt 
Személyi támad. Zónaszám  Pánikriasztás, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés) 
Tűzriasztás Zónaszám  Tűzzóna riasztás, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés) 
Riasztás Zónaszám Zóna név Betörés, a szám a zónát jelzi 
Zóna szabotázs Zónaszám Zóna név Zónaszabotázs, a szám a zónát jelzi 
Orv. segélyhívás Zónaszám  Orvosi segélykérés, a szám a zónát jelzi (00 = kezelői jelzés)
Szabotázs 01  Általános szabotázshurok szakadása 
Szabotázs 02  Sziréna szabotázshurok szakadása 
Szabotázs 04  Paneli zónabővítő modul nincs jelen 
Szabotázs 06  Hiányzó távoli eszköz által okozott szabotázs 
Szabotázs 08  Billentyűzeti szabotázs 
Szabotázs 09  Távoli eszköz szabotázsa 
Telefonvonali 
hiba     Telefonvonali hiba riasztás 

Kiiktatott zóna 01-32 Zóna név Kiiktatott zóna, a szám a zónát jelzi 
Eszköz szabotázs Eszk.típ. 01-99 Eszköz típus Távoli eszköz szabotázsa 

Pánik helyreállás Zónaszám Felhasználóné
v Pánikhelyreállás  

Zóna helyreállás Zónaszám Felhasználóné
v Riasztáshelyreállás 

Tűz helyreállás Zónaszám Felhasználóné
v Zónahelyreállás 

Szabotázs helyr. Zónaszám Felhasználóné
v Tűzhelyreállás 

Segély.helyreállá
s Zónaszám Felhasználóné

v Általános szabotázs helyreállás 

Kulcstároló nyitás Zóna név Zónaszám Kulcstároló zóna kinyílt 
Kulcstároló zárás Zóna név Zónaszám Kulcstároló zóna bezáródott 
Rendszerhibák 
Sziréna bizt. hiba (helyreállás)  Szirénabiztosíték hiba (helyreállás) 
Kimenő bizt. hiba (helyreállás)  Kimenő táp biztosíték hiba (helyreállás) 
Akku hiányzik (helyreállás)  Hiányzó akku (helyreállás) 
Akkufesz.alacsony (helyreállás)  Alacsony akkufeszültség (helyreállás) 
230V hiba (helyreállás)  Hálózathiba (helyreállás) 
Telefon hiba (helyreállás)  Telefonvonali hiba (helyreállás) 
Eszköz hiba (helyreállás)  Távoli eszköz hiánya/észlelése az adatbuszon 
Sikertelen jelentés (helyreállás)  Kommunikációs hiba 
Érzékelő elem 
hiba (helyreállás) Zónaszám Gyenge elem a vezeték nélküli érzékelő(k)ben 

    
 

Fő bejegyzés További információ Leírás 

Távkapcs. elem (helyreállás) Felhasználóné
v Gyenge elem a távkapcsoló(k)ban 

Vevő zavarás (helyreállás) Bővítő száma Zavarás a vezeték nélküli bővítőn 
Alacsony jelszint (helyreállás) Zónaszám Érzékelő jelszintje alacsony 
Jelkiesés (helyreállás) Zónaszám Érzékelő jelének kiesése 
 

Fel/letöltés eseményei 
Tel. kapcs. indul   Panel bejelentkezett 
Tel. kapcs. vége   Panel megszakította a vonalat 
Teljes letöltés   Teljes letöltés a panelról 
Teljes feltöltés   Teljes feltöltés a panelra 
Részl. feltöltés   Részleges letöltés a panelra 
Letöltés kész   Letöltés a panelra befejeződött 
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Feltöltés kész   Feltöltés a panelról befejeződött 
Rossz letöltőkód   Érvénytelen letöltőkód 
Letöltőkód OK   Érvényes letöltőkód 

Idő, dátum  Felhasználóné
v Idő/dátum PC-ről beállítva 

Helyi kapcs. vár.   Várakozás helyi kapcsolatraa 
PC nyitás/zárás   Ki/bekapcsolás PC-ről 
Nyitás/zárás 

Élesítés 01-32 A Felhasználóné
v Élesítés A módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma

Élesítés 01-32 B Felhasználóné
v Élesítés B módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma

Élesítés 01-32 C Felhasználóné
v Élesítés C módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma

Élesítés 01-32 D Felhasználóné
v Élesítés D módban, a szám az élesítő felhasználó sorszáma

Nyitás 01-32 Felhasználóné
v Kikapcsolás A módban, a szám a felhasználó sorszáma 

Óra élesedés 01-32  Élesítés inaktivitás miatt 
Függő élesedés   Élesítés partíciófüggés miatt 
Függő nyitás 01-32  Kikapcsolás partíciófüggés miatt 

Riaszt. után kód 01-32 Felhasználóné
v 

Riasztás utáni nyitás, a szám a felhasználó sorszáma 
(riasztás utáni mód) 

Sziréna leállt   Szirénaidő lejárt 
Táp rákapcsolás   Panel táp alá helyezve 
Rendszeresemények 
Prg. mód kilép   Kilépés programozói módból 
Prg. mód belép   Belépés programozói módba 
Sétateszt indul   Bejárásteszt indítása 
Sétateszt vége   Bejárásteszt vége 
Napló törölve   Napló törlése 
Memória törlés   Visszaállítás gyári alapra 

Idő, dátum vált. 01-32 Felhasználóné
v 

Idő/dátum felhasználó által beállítva, a szám a használt kód 
sorszáma 

Eszköz megvan 01-64  Távoli eszköz észlelve az adatbuszon, a szám a 
típus/azonosító 

Eszköz hiány 01-64  Távoli eszköz eltűnt az adatbuszon, a szám a 
típus/azonosító 
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9.3  Napló  zónar iasztás  után 
Az alábbi egy tipikus naplóbejegyzés. A rendszer A módban volt élesítve az 1. felhasználó által. A 3. zónán 
riasztás történt. Ezután az 1. felhasználó kikapcsolt. 
Nyomja meg:   , majd nyomja meg többször a  gombot, amíg 2 vízszintes vonal jelenik meg. Ez a 
napló eleje. 

Gomb Kijelzés Jelentés 

 
 
 

  

 

1. felhasználó kikapcsolt 

 
 
 

 
 

 

1. felhasználó riasztás utáni módba lépett 

 
 

((      ))

 

A 3. zóna okozott riasztást 

 
 
 

 
 

 

1. felhasználó élesített 

A napló eseményei egymás után jelennek meg, a legutóbbi esemény legelőször. Ha két vízszintes vonal 
látható, elérte a napló végét. 
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