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Felhasználókódok 
1. Nyomja meg az [ENTER] gombot, majd 

adja meg a mesterkódot (alap: 474747) 
vagy Felhasználókód 1-et. Ezután hallja a 
„megerősítő” csippanást és villog az 
[ENTER]. 

2. Adja meg a kétjegyű „kódszámot” 
(01-48) a programozni kívánt 
felhasználókódhoz (vagy 00-át a 
mesterkódhoz). Ezután hallja a 
„megerősítő” csippanást és világít az 
[ENTER]. 

3. Adjon meg 4- vagy 6-jegyű 
felhasználókódokat és nyomja meg az 
[ENTER] gombot. Újra hallja a 
„megerősítő” csippanást. Az [ENTER] 
gomb villog. Folytathatja a  

 
programozást, vagy nyomja meg a 
[CLEAR] gombot kilépéshez. 

 

 
 

 
 
[10] gomb – Szokásos élesítés 
Amikor a „ready” LED világít, nyomja meg 
a [10] gombot 2 másodpercig és a rendszer 
automatikusan élesedik. 
[STAY/11] gomb – Stay élesítés 
Nyomja meg a [STAY/11] gombot 2 
másodpercig és a rendszer automatikusan 
élesedik. 
Dupla Stay élesítés 
Stay élesítés után és kilépés késleltetés alatt, 
tartsa nyomja a [STAY/11] gombot, és a  
 

 
zónák „Azonnali” zónára váltanak. Szokásos 
élesítés törli a „Dupla Stay” élesítést. 
 
Gyors kilépés és Stay élesítés 
A már Stay élesített terület elhagyásához, 
hogy Stay élesített maradjon, nyomja meg a 
[STAY/11] gombot 2 mp-ig. A rendszer 
kilépés késleltetésre vált („ready” LED 
villog). Leteltekor, a rendszer visszatér 
„Stay” élesítésre. 
Gyors kilépés és Szokásos élesítés 
A már Stay élesített terület elhagyásához és 
Szokásosra kapcsolásához nyomja meg a 
[10] gombot 2 mp-ig. A rendszer átvált 
Szokásos élesítésre ([11] és [12] gomb 
villog) kilépés késleltetéssel. A késleltetés 
leteltekor a rendszer Szokásos élesített. 
Kulcskapcsolós élesítés 
Kulcskapcsolóval is élesítheti a rendszert. Ha 
riasztás történik a rendszerben, vagy nem 
Stay zónának definiált zóna nyílik élesítés 
után, a rendszer csak a kezelőről 
hatástalanítható (ha a kulcskapcsoló Stay 
élesítésre van definiálva). 
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Riasztás memória 
Ha riasztás fordult elő a [MEM] LED világít. 
Hatástalanítás után nyomja meg a [MEM] 
gombot a riasztás alatt kinyitott zónák 
megtekintéséhez. 
„Pánik 1” – Pánik riasztás 
Az [1] és [3] gomb egyidejű 2 másodperces 
lenyomása „Pánik 1” vagy „Pánik riasztást” 
indít. 
„Pánik 2” – AUX riasztás 
A [4] és [6] gomb egyidejű 2 másodperces 
lenyomása „Pánik 2” vagy „AUX riasztást” 
indít. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hiba kijelzés 
Amikor hiba jelentkezik a [TRBL] gomb 
világít és, ha a telepítő beállította, a kezelő 
csipog. Megnyomva a [TRBL] gombot, 
villogni fog, jelezve, hogy hiba kijelző 
módban van, és a világító gombok jelzik a 
hibákat. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Csipogó zónák 
A csipogó zóna gyors, szaggatott csipogást 
hallat, amikor nyitva van. A csipogó zóna 
bekapcsolásához nyomja meg a választott 
zónához tartozó gombot 3 mp-ig, amíg a 
szaggatott csipogás hallatszik. A csipogás 
minden kezelőre külön programozható. 
 
Csipogó gombok 
[1] – [6]:  A csipogást ki/bekapcsolja  
  1-6 zónákra. 
[8]:  A csipogást ki/bekapcsolja a 

kezelőhöz tartozó zónákra. 
 
Központ csengő némítás 
[9]: A kezelő csengőjét kapcsolja 

be/ki (szaggatott csipogás 
jelzi, hogy a némítás aktív, és 
a kezelő csengő kikapcsolt. 
Nyomja le újra 2 mp-re 
bekapcsoláshoz). 


