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A GEM-K2AS a Napco riasztóközpont-
okhoz tervezett "okos", felhasználóbarát, 
interaktív menüvezérelt kezelõegység.  
Alfanumerikus kijelzõjén nem csak a 
rendszer állapota látható, hanem emellett 
lépésrõl lépésre instrukciókkal segíti az 
egyes mûveletek elvégzését. 

 

Ez a füzet a GEM-K3DGTL ke- 
zelõvel felszerelt riasztóközpontról tartal- 
maz fontos információkat. Figyelmesen  
olvassa el, és tartsa kéznél szükség ese- 
tére. Az esetleg ismeretlen kifejezések 

magyarázatát megtalálja a Szómagya- 
rázat fejezetben. 

 

Valószínûleg talál olyasmiket is 
a leírásban, amik nem alkalmazhatók 
az Ön rendszerére. A Napco riasztó- 
központok a funkciók olyan széles vá- 
lasztékával rendelkeznek, hogy kevés 
rendszer használja ki mindet. A telepítõ 
az Ön igényeinek leginkább megfelelõ
funkciókat állítja be. 

 

A rendszer összeállításától függetlenül 

biztos lehet abban, hogy a legmagasabb 
szintû, szigorú ipari szabványoknak meg- 
felelõen lett tervezve és gyártva. Az 
optimális mûködés és biztonság érde- 
kében ismernie kell a rendszer mûködését.  
Idõközönként ellenõrizze a berendezés 
mûködését és készültségét legalább heti 
egy alkalommal hálózati/akkumulátoros és
csak akkumulátoros üzemben (a teszt vég- 
rehajtásáról érdeklõdjön a telepítõnél). 

        

   BEVEZETÉS 

                                         FONTOS - HETENTE ELLENÕRIZZE A RENDSZERT 
Sziréna ellenõrzése 
1. Kikapcsolt állapotban írja be a kódját, majd nyomja meg a R gombot. 

2. Válaszoljon NEM-mel (Q gomb), amíg a “3” (Szirénateszt)  
meg nem jelenik a kijelzõn. 

3. A teszt végrehajtásához nyomja meg az IGEN-t (P gomb). 
A sziréna kb. 2 mp-re megszólal.  

•  Ha nem szólal meg, vagy a hangja gyenge, hívja a telepítõt. 

 
 

Telefonvonal ellenõrzése 
(Telefonteszt programozva? IGEN  NEM)   
1.  Értesítse az ügyeleti állomást a tesztrõl. 
2.  Kikapcsolt állapotban írja be a kódját, majd nyomja meg a R gombot. 

3.  Válaszoljon NEM-mel (Q gomb), amíg a “15" (Telefonteszt) 
meg nem jelenik a kijelzõn. 

4.  A tesztjelzés küldéséhez nyomja meg az IGEN-t (P gomb). 

•  Sikertelen teszt esetén az “E03” hibajelzés jelenik meg, amely 
kommnuikációs hibát jelez. Ebben az esetben hívja a telepítõt. 

Megj.: A soron következõ sikeres étvitel törli az “E03" 
hibajelzést. 
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RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSÁHOZ ÍRJA BE A KÓ-  
DOT, ÉS NYOMJA MEG AZ J-T. 

  TELEPÍTÕ:  __________________  

  ÜGYELETI ÁLLOMÁS: __________________  

  KILÉPÉSI KÉSLELTETÉS:   ______________  

  BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS:  _____________  

  TÛZRIASZTÁS HANGJELZÉSE*: 

 ________________________________  

  BETÖRÉSRIASZTÁS HANGJELZÉSE*: 

 ________________________________  
 

  KEZELÕI TÛZ ENGEDÉLYEZVE?     q IGEN !NEM 

  KEZELÕI PÁNIK ENGEDÉLYEZVE? !IGEN !NEM 

  KEZELÕI VEZ. ENGEDÉLYEZVE?   !IGEN !NEM 

 
 *A TÛZJELZÉSNEK ELSOBBSÉGE VAN A RIASZTÁSSAL SZEMBEN. 
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KEZELÕ GOMBJAI  & JELZÉSEI  

Kijelzõ A fényjelzések a rendszer 
állapotára utalnak; a számkijelzõ a 
zónaszámot, funkciószámot vagy 
hibakódot jelezhet. 

STATUS fény. Világít (zöld), ha 
a rendszer élesítésre kész. Ha egy  
zóna nincs zárva, a fény nem vilá- 
gít, és a zóna száma megjelenik 
a kijelzõn. Ha egy zóna ki van ik- 
tatva, a STATUS fény élesítéskor vil- 
log. 

ARMED fény. Világít (piros), ha a rend- 
szer élesítve van. Ha riasztás volt, a 
fény villogni fog.  
 

MENU gomb. Az elérhetõ rend- 
szerfunkciók kiválasztása. A kijelzett 
funkció kiválasztásához és végre- 
hajtásához nyomja meg a U gombot. 

BYPASS Button. (1) A kijelölt 
zónák kiiktatása a rendszerbõl. (2) 

Kiiktatott zóna visszakapcsolása. (csak
GEM-3200/9600 központoknál). 

RESET gomb. (1) Rendszerhibák 
és egyéb kijelzések törlése (Lásd: 
szöveg) (2) Füstérzékelõk resete- 
lése 

Számgombok (1-9, 0) Kódok, zóna- 
számok bevitele. 

ENTER gomb Beviteli gomb. A be- 
írt kód érvényesítése, vagy a kivá- 
lasztott funkció végrehajtása. 

STAY gomb. (1) Minden belsõ zóna 
egyidejû kiiktatása ("Otthoni mód"), 
így a védett területen szabadon lehet 
mozogni. Tartsa nyomva a P 
gombot, ha a rendszer "Otthoni mód- 
ban" van, ezzel a ki/belépési késlelte-
tés ideiglenesen törlõdik, a bejárati zó- 
na azonnalivá válik. (2) A kijelzést elõ- 
re lépteti (NEXT). (3) IGEN-nel vá- 
laszol a menükérdésekre. 
  

AWAY gomb (1) Élesíti az összes zó- 
nát. (2) A kijelzést hátrafelé lépteti. 
(PRIOR) (3) A menükérdésekre NEM- 
mel válaszol. 
  

AREA gomb (G). Másik terület 
kiválasztása, vagy a segélykérõ gom- 
bokkal együtt használható. 

Segélykérõ gombok. Ezek a gombok a 
G  gombbal együtt segélykérésre 
használhatók, az alábbiak szerint: 

•   Nyomja meg a 7 és G 
gombot tûzjelzés küldéséhez. 

•   Nyomja meg a 8 és G 
gombot orvosi jelzés küldéséhez. 

•   Nyomja meg a 9 és G 
gombot pánikjelzés küldéséhez. 
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TELJES ÉLESÍTÉS:  A RENDSZER BEKAPCSOLÁSA TÁVOZÁSKOR  

A rendszer élesítése 
1. Ellenõrizze a kezelõt. Az élesítéshez a zöld STATUS fénynek világítania kell.  
     Ha nem világít, a nyitott zónák száma látható a kijelzõn. Ellenõrizze a zónalis-   

tán, hogy az egyes számok mire utalnak (ajtó, ablak...stb.) és zárja be õket. 
Ha minden zóna bezáródott, a zöls STATUS fény kigyullad, és a rendszer éle- 
síthetõ. 

2. Élesítse a rendszert. Írja be a kódját, majd nyomja meg az Q gombot. 
A STATUS fény kialszik, a piros ARMED kigyullad. Megj.: érvénytelen kód be- 
írása esetén a kezelõ négy sípolással jelzi a hibát. Írja be újra a kódot. 
  

3. Távozzon az épületbõl.  Távozzon a kijárati ajtón a kilépési idõ lejárta elõtt. 
 
 

Prioritásos élesítés  
Ha nyitott Prioritás zóna mellett kísérli meg az élesítést, a kezelõ 3 mp-s hangjel- 
zést ad, és a kijelzõn egy �P� jelenik meg, amely azt jelzi, hogy az élesítés elõtt a 
a zónákat be kell zárni.   
 
 

Zónák szelektív kiiktatása 
Ha nem tudja behatárolni vagy bezárni a nyitva maradt, zónát, az kizárható, vagy  
kiiktatható a rendszerbõl. Zóna kiiktatásához nyomja meg a  B gombot, majd 
írja be a zóna számát (vagy fordítva). A kiiktatás tényét a sárga BYPASS fény vi- 
lágítása jelzi.   
Megj.: A kiiktatott zónák védtelenek. Ha a hibás zónát nem sikerül bezárni, el- 
lenõriztesse a rendszert a lehetõ leghamarabb. 

   12 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

    INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   P INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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TELJES ÉLESÍTÉS:  A RENDSZER BEKAPCSOLÁSA TÁVOZÁSKOR  
Rendszerhiba Ha élesítéskor a SYS TBL fény világít, a kezelõ 3 mp-es hangjelzést ad, 
és a kijelzõn a �P� jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a rendszer hibát észlelt, amely befo- 
lyásolhatja a megfelelõ mûködést. A kijelzõn a hiba fajtájára utaló szám jelenik meg. 
A számkódok jelentéséhez és a hibák leírásához lásd a RENDSZERHIBÁK KÓDJAI 
részt. Ha a hibát nem sikerül azonnal kijavítani, az élesítés elõtt nyomja meg a 
C gombot, és ezután élesítsen. Megj.: Ha nem tudja megoldani a problémát, elle- 
nõriztesse a rendszert a lehetõ legrövidebb idõn belül. 

Terület élesítése (Opcionális) 
Több területre osztott rendszerben egy vagy több terület élesíthetõ, miközben a többi terület kikapcsolva maradhat. 
 

Manager mód. 
A Manager módban másik terület kapcsolható ki, és be egy területekre osztott rendszerben. Másik terület élesítése:  

1.  Nyomja meg a az élesítendõ terület számát. 
2.  Nyomja meg a G, majd az U gombot. A kezelõrõl ezután a választott terület látható és kezelhetõ. 
3.  A terület élesítéséhez írja be a kódját, majd nyomja meg az Q gombot.  
4.  Az eredeti területre való visszatéréshez nyomja meg a G, majd az U gombot. 

Globális élesítés (Opcionális)  (csak GEM-P3200/9600 központoknál). 

Minden terület egyszerre történõ élesítéséhez nyomja meg a 9, G gombokat, írja be a kódot, majd nyomja meg az U-t. 

A területek kikapcsolásához nyomja meg a 0, G gombokat, írja be a kódot, majd nyomja meg az U gombot. 

•   A kódnak minden területen érvényesnek kell lennie.  
•  Ha bármely zóna nyitva van, a kijelzõn �P� jelenik meg. Az adott területen minden zónát be kell zárni vagy kiiktatni  

élesítés elõtt. Megj.: Rendszerhiba esetén a rendszer ezzel a módszerrel nem élesíthetõ. 

 

   P INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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Otthoni módú élesítés  
A belsõ zónák, ha ki vannak iktatva, szabad mozgást engednek az épületben, miközben 
a héjvédelmi zónák élesítve maradnak. A belsõ zónák kiiktatásához írja be a kódot, 
majd nyomja meg a P gombot. A piros ARMED fény kigyullad, a zöld STATUS 

villog, jelezve, hogy zónák vannak kiiktatva. A kijelzõn kigyulladnak az INTERIOR (belsõ) és BYPASS (kiiktatás) fények.   
 
Azonnali védelem 
Ha mindenki otthon van,  a belépõzónákon éjszakára letiltható a belépési késleltetés. Azonnali védelemmel történõ élesítéshez   
élesítés után nyomja meg, és 2 mp-ig tartsa nyomva a P gombot. Az azonnali védelem állapotában a bejárati ajtó nyitása 
azonnali riasztást fog okozni. 

•   Azonnali módú élesítéskor a kilépési késleltetés érvényben marad, lehetõvé téve az élesítés utáni távozást.   
•   Élesített állapotban a piros ARMED fény gyors villogása jelzi az azonnali védelmet. 

 

OTTHONI  VÉDELEM: ÉLESÍTÉS,  HA OTTHON TARTÓZKODNAK  

    INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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OTTHONI  VÉDELEM: ÉLESÍTÉS,  HA OTTHON TARTÓZKODNAK  

Segélykérõ gombok (Csak akkor használható, ha programozva van) 
 

A segélykérõ gombok (7, 8&9), ha programozva vannak, mindig aktívak 
függetlenül a rendszer be- vagy kikapcsolt állapotától. A vészjelzés csak akkor jelentõdik, ha 
az adott segélykérõ gombot és a G egyszerre nyomja meg. 

•  Tûzjelzés  Egyszerre nyomja meg a 7 és G gombokat tûzriasztás küldéséhez.
* (Tûzjelzés programozva? ! IGEN !NEM) 

•  Orvosi segélykérés  Egyszerre nyomja meg a 8 és G gombokat orvosi segélykérõ 
riasztás küldéséhez.* (Orvosi segélykérés programozva? !IGEN  !NEM)  

•  Pánikriasztás  Egyszerre nyomja meg a 9 és G gombokat pánikjelzés küldéséhez. 
* (Pánikriasztás programozva? !IGEN  !NEM)  

Egyszerû kilépés (Opcionális - Egyszerû kilépés programozva? !IGEN  !NEM)   
 

A rendszeren programozva lehet az Egyszerû kilépés, amely lehetõvé teszi a távozást, miközben a rendszer otthoni módban élesítve 
marad. Az Egyszerû kilépés indítására (a rendszer otthoni módú élesített állapotában) elindul a kilépési késleltetés, amely alatt távozni 
lehet a kijárati ajtón. Az Egyszerû kilépés késleltetése megegyezik a kilépési késleltetéssel, ez az az idõ amely rendelkezésre áll 
otthoni élesítés esetén. Ez lehetõvé teszi pl. azt, hogy aki kora reggel indul munkába, annak ne kelljen a többieket zavarni a ki/bekap- 
csolással 

 

!Az Egyszerû kilépés indításához nyomja meg az U gombot.   (GEM-P3200/GEM-P9600 V20 vagy újabb, GEM-P816/P1632 V9A vagy újabb) 

* Megj.: A segélykérõ funkciókat  
beszélje meg a telepítõjével. 
  

STAY 

AWAY 

E
N
T
E
R 
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RENDSZER KIKAPCSOLÁSA ÉRKEZÉSKOR  
A rendszer kikapcsolása 

1.    A bejárati ajtó kinyitásakor a kezelõ folyamatos hangjelzést ad, hogy figyelmeztessen a kikapcsolásra, még a belépési kés- 
leltetés lejárta elõtt. 

2.  Írja be a kódot, majd nyomja meg a U gombot. A piros ARMED fény kialszik, jelezve, hogy a rendszer kikapcsolt. 

•    Érvénytelen kód beírása esetén a kezelõ 4 sípolással jelzi a hibát. Írja be újra a kódot. A belépési késleltetés utolsó 10 
másodpercében a kezelõ szaggatott sürgetõ hangjelzést ad. 

 

Riasztásjelzés / Riasztás leállítása 
Ha az ARMED fény villog, akkor a távollétében riasztás történt. (A kijelzõ a megsértett zónák számait lépteti.)  Figyelem! Ha úgy 

gondolja, hogy a behatoló még bent lehet, hagyja el az épületet, és hívja a hatóságokat. 
  

Hangos riasztás leállítása: 
1.  Írja be a kódját, majd nyomja meg az U gombot. Kikapcsolás után a kijelzõ továbbra is a riasztást okozó zónák számait lépteti.  

 
2.  A kijelzés törléséhez jegyezze fel a zónákat, majd nyomja meg a C gombot. 

 

Csapdakód (opcionális) A csapdakód típusa: !1. TÍPUS (elõtét) !2. TÍPUS (egyedi)   Csapdakód: ___________________ 
Ha a behatoló a rendszer kikapcsolására kényszeríti, írja be a csapdakódot, majd nyomja meg az U gombot. A csapdakód 2 típusa:  

(1) 2 jegyû elõtétszám, amelyet a normál kód elé kell beírni. (2) Egyéni, különálló felhasználói kód.   
Példa az 1. típusra (Elõtét):  Ha a felhasználói kódja 1234, a csapdakód pedig 99, írja be: 991234U.   
Példa a 2. típusra (Egyedi):  Ha a felhasználói kódja 1234, a csapdakód pedig 8899, írja be: 8899U. 
A csapdakód használata esetén az ügyeleti állomásra csendes riasztás megy. Az ARMED fény kialszik, a kijelzõn semmi jelzés 

nem utal a csendes riasztás elküldésének tényére. 
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TÛZVÉDELEM  
   

Tûzzónariasztás 
Ha a rendszer tüzet észlel, a kijelzõn kigyullad a FIRE/TBL fény, megjelenik a zóna- 

szám, és a kezelõ szaggatott hangjelzést ad. 
•  Ha tûz van, azonnal hagyja el az épületet! Ha szükséges, hívja a tûzoltóságot 

a legközelebbi telefonról. 
•  Ha tûznek nincs jele, a kezelõi hangjelzés leállításához nyomja meg a U gombot. 

  
•  Ellenõrizze a füstérzékelõ(ke)t. Ha egy füstérzékelõ riasztásba ment, a jel- 

zõfénye világít. 
• A riasztás okának megszûnése után (termosztát lehûlt; a füst kitisztult a füstér- 

zékelõbõl...stb.), a C gomb megnyomására a kezelõ alaphelyzetbe áll kb. 
10 mp-en belül. 

 
Tûzzónahiba 
•  A rendszer folyamatosan felügyeli a tûzzónát a megfelelõ mûködés biztosítása 

érdekében.  
•  Ha a tûzzónában hiba keletkezik, a hibát a kijelzõn az E41 hibajelzés, majd 

a hibás tûzzóna száma jelenik meg. Hangjelzés hallható, a SYS TBL fény kigyul- 
lad, és a FIRE/TBL fény villog.  

•   A hangjelzés leállításához nyomja meg a C gombot. Azonnali szervizt igényel! 

   NN INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   NN INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   41 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   E INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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TÛZVÉDELEM 

Menekülési terv készítése 
Még a legjobb tûzvédelmi rendszer ese- 
tében is, a megfelelõ védelem érdekében 
menekülési tervre van szükség. 
 

A tervezéshez rajzolja le az épület alap- 
rajzát. (A rajzot a következõ oldalon elké- 
szítheti.) Minden helyiségbõl két kijáratot 
tüntessen fel (hátsó ajtó vagy ablak). 
(Gyõzõdjön meg az ablakok nyithatósá- 
gáról. Ha az ablak magasan van, szük- 
ség lehet tûzlétrára). Tüntessen fel egy 
kinti találkozóhelyet. 
 

Próba 
A menekülési tervet be kell gyakorolni: 
1.  Mindenki a szobájában tartózkodik, 

az ajtók csukva. 

2.   Valaki indítja a riasztást. 
3.   Mindenki ellenõrzi az ajtóját. 
4.   Tételezze fel, hogy az ajtó forró, és 

távozzon a másik kijáraton. 
5.  Mindenki menjen a kijelölt talál- 

kozóhelyre.
 
Figyelem! - Figyelmesen olvassa el 
Az alábbiakat beszélje meg mindenkivel, 
aki az épületet használja: 
 

1.   Lakóépületben csukott ajtónál aludjon. 
A csukott ajtó megakadályozza a füst 
beáramlását. 

2.   A riasztás elhangzásakor azonnal indul- 
jon. Ne álljon meg csomagolni. 

3.   Ellenõrizze az ajtót. Ha forró, a kijutás- 

hoz a tartalék kijáratot használja. Ha az 
ajtó hideg, vállal nekitámaszkodva óva- 
tosan nyissa ki. Figyeljen arra, hogy ha 
füst vagy hõ jön mögüle, azonnal be tud- 
ja csapni. A füstön visszatartott léleg- 
zettel menjen át. Az ajtót csukja be, ez- 
zel lassítja a tûz továbbterjedését.  
 

4.  Menjen a kijelölt találkozóhelyre, és gyõ- 
zõdjön meg róla, hogy mindenki meg- 
van-e. 

5.  Valaki mindig figyelje, hogy senki ne  
menjen vissza az égõ épületbe. 

6.  Hívja a tûzoltóságot a legközelebbi tele- 
lefonról. 
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TÛZVÉDELEM 

Alaprajz 
Az alábbi helyre készítse el az épület alaprajzát.  

 

Alaprajz 
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TÛZVÉDELEM 

Még a legjobbra és legmegbízhatóbbra 
tervezett rendszer és érzékelõeszközök sem 
garantálhatnak teljes és tökéletes védelmet a 
tûz ellen. Bármilyen ilyen jellegû eszköz meg- 
hibásodhat különbözõ okokból: 
  

A központok, kommunikátorok, telefon- 
hívók, füstérzékelõk és egyéb érzékelõk nem 
mûködnek áram nélkül. Az elemes eszközök 
nem mûködnek elem nélkül, kimerült, vagy 
rosszul behelyezett elemekkel. A kizá- 
rólag hálózatról táplált eszközök nem 
mûködnek, ha a hálózati ellátás bármilyen 
okból megszakad. 

A tûz gyakran az elektromos rendszer 
hibáját okozza. Ha a jelzõrendszer nem 
rendelkezik szünetmentes táplálással, és az 
azt tápláló áramkör megszakad, vagy bármely 
okból nem mûködik, a rendszer nem fogja a 
hõt, füstöt vagy egy lehetséges tûz elõjelét 
észlelni. 

A jelzés átviteléhez szükséges tele- 
fonvonallal elõfordulhat, hogy megszakad, 
vagy egyéb okból nem mûködik.  

A füstérzékelõk, bár igen hatékonyak a  

tûz általi halálesetek csökkentésében, nem 
adnak kellõen korai jelzést, különbözõ okok- 
ból: (a) nem érzékelik azokat a tüzeket, ame-  
lyek ott keletkeznek, ahonnan a füst nem éri 
el õket, pl. kénény, fal, tetõ, zárt ajtó mö- 
gött...stb.; (b) nem biztos, hogy érzékelik az 
épület más szintjén keletkezõ tüzet; (c) az ér- 
zékelõképességüknek vannak korlátai: nincs 
olyan füstérzékelõ, amely mindig mindenfajta 
tüzet érzékel. 

A hõérzékelõk nem mindig észlelik 
a tüzet, ha az lassan izzó, lassú hõfejlõdéssel 
járó típusú (füstképzõ); vagy az érzékelõ 
nincs közel a tûzhöz; vagy a tûz hõje nem 
éri el az érzékelõt. Ezek az érzékelõk nem 
észlelik az oxigénszintet, füstöt, lángot, vagy 
a mérgezõ gázokat. Ezért ezek csak egy ösz- 
szetett tûzjelzõ rendszer részegységeiként 
játszhatnak szerepet, egyéb eszközökkel 
együttmûködve. A hõérzékelõk semmiképpen 
sem lehetnek a tûzjelzés egyedüli eszközei.  
  
 

A jelzõeszközöket, mint pl. sziréna, kürt, 
csengõ, nem biztos, hogy mindenki meghallja 
zárt vagy félig nyitott ajtónál. Az egyik szin- 
ten elhelyezett jelzõeszközt nem biztos, hogy 

meghallják a másik szinten. Még az ébren  
levõk sem hallják, ha a hangot elnyomja a 
hangos zene, rádió, légkondicionáló, vagy  
egyéb hangos berendezés, vagy a forgalom 
zaja...stb. A hallássérültek még a leg- 
hangosabb jelzõeszközt sem biztos, hogy 
meghallják. 

A riasztórendszerek, mint minden elektro- 
nikus eszköz, ki van téve az alkatrészek meg- 
hibásodásának. Még ha a berendezés évekig 
tartó hibamentes mûködésre is lett tervezve, az 
egyes alkatrészek bármikor elromolhatnak.  

A fentiekben néhány ok látható, amelyek 
miatt egy riasztórendszer nem jelez. A leggya- 
koribb oka annak, hogy a rendszer nem jelez 
tûz esetén, a nem megfelelõ ellenõrzés és kar- 
bantartás. A rendszert legalább hetente szük- 
séges ellenõrizni, hogy minden eleme megfe- 
lelõen mûködik-e. 

Míg a riasztórendszer biztosítási díjked- 
vezményre jogosíthat, nem helyettesítheti a 
biztosítást.  
 
  
  

A TÛZJELZÕ RENDSZEREK KORLÁTAI 
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FUNKCIÓMENÜ  

A kezelõn a funkciók széles választáka érhetõ el. Ezek "IGEN/NEM" jellegû kérdések formájában jelennek meg. 
   

 

1. A funkciómenübe való belépéshez nyomja meg a R gombot.  
•   Nagy biztonságú rendszereknél a R gomb megnyomása elõtt érvényes felhasználói kódot kell beírni. 

2. Funkció átugrásához válaszoljon NEM-mel (Q gomb), vagy nyomja meg a R gombot. 
3. Funkció kiválasztásához és végrehajtásához válaszoljon IGEN-nel (P gomb), vagy nyomja meg a U gombot. 

•     A funkciók léptethetõk elõre vagy hátra a R, ill. B gombokkal. 
•    A normál mûködéshez való visszatéréshez nyomja meg a C gombot. A kezelõ akkor is visszatér normál módba, 

ha 1 percnél hosszabb ideig nem történik mûvelet.  

1.   Zónaállapot kijelzése? Kijelzi a nyitott zónákat. A nyitott zónák számai a 
NEXT és PRIOR gombokkal léptethetõk. 
  

 
 
 
 
 
 
 

2.  Kiiktatott zónák kijelzése? Kijelzi a kiiktatott zónákat. A zónák a NEXT (P) 
és PRIOR (Q) gombokkal léptethetõk. 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Szirénateszt indítása? Megszólaltatja a szirénát (a rendszer kikapcsolt állapo- 
tában) kb. 2 mp-re, és az akkumulátort is ellenõrzi. Ha a sziréna nem szólal 
meg, hívja a telepítõt. Ha az akkufeszültség alacsony, az E02 jelzés jelenik 
meg. Ha az akku 24 órán belül nem töltõdik vissza, hívja a telepítõt. 

   01 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   02 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   03 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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FUNKCIÓMENÜ  

4. Rendszerhibák kijelzése? 1 vagy 2 jegyû kóddal kijelzi a rendszerben észlelt 
hibákat. (A kódok jelentéséhez lásd a RENDSZERHIBÁK KÓDJAI fejezetet.) 
A hibakijelzések a NEXT(P) és PRIOR (Q) gombokkal léptethetõk. 
(Csak GEM-P9600/3200 központoknál).  
 
5. Tûzriasztások kijelzése? Kijelzi a tûzzónákon történt riasztásokat. A zónaszá- 
mok a NEXT(P) és PRIOR (Q) gombokkal léptethetõk. 
 
 
6. Tûzzónahibák kijelzése? Kijelzi a tûzzónákon észlelt hibákat. A zónaszámok 
a NEXT(P) és PRIOR (Q) gombokkal léptethetõk. 
 
 
7. Ajtóharang bekapcsolása? Ha az ajtóharangra programozott zóna kinyílik, a 
kezelõ hangjelzést ad. Az ajtóharang kikapcsolásához hajtsa végre ismét a 7. funk- 
ciót. Megj.: Az ajtóharang élesített állapotban nem mûködik. 
 
 
8. Figyelõmód bekapcsolása? (Opcionális - Figyelõmód programozva?!IGEN !NEM)  
Ez a funkció az összes zónát nappali zónára állítja, ekkor, a rendszer kikapcsolt 
állapotában minden zóna kinyílásakor a kezelõ hangjelzést ad. A figyelõmód kikap- 
csolásához élesítse, majd kapcsolja ki a rendszert. A nappali zónák visszaállnak 
normál zónákra. Megj.: A figyelõmód élesített állapotban nem mûködik. 
   

   04 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   05 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   06 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   07 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   08 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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FUNKCIÓMENÜ  
9. Rendszerhibák törlése?  
A rendszerhibák kiírással és hangjelzéssel jelennek meg a kezelõn. A hiba megszün- 
tetése a legtöbb jelzést törli, azonban a következõk kézi törlést igényelnek: E11; E13; E19; 
E20 and E22. (A kódok jelentéséhez lásd a RENDSZERHIBÁK részt.) 
 
 
 
 

10. Érzékelõfigyelési hiba törlése? (Érzékelõfigyelés programozva? !IGEN !NEM).  
A rendszeren programozva lehet az érzékelõfigyelés, amely a mozgásérzékelõket felü- 
gyel. Ha a rendszer érzékelõfigyelési hibát észlel E22-NN hibajelzés keletkezik, ahol 
az NN a kérdéses érzékelõ zónaszámát jelzi. A hibajelzés törléséhez nyomja meg a  C gombot, lépjen be a funkciómenübe, lépjen az Érzékelõfigyelési hiba törlése pont- 

ra, majd nyomja meg a U gombot. Ha nem sikerül megszüntetni a hibát, hívja a telepítõt. 
 
 
 

11. Kilépési idõ indítása? (Opcionális) (Kilépési idõ indítása programozva? !IGEN !NEM) 
Kereskedelmi rendszereknél programozható, hogy a kilépési idõ akkor induljon, ha a rend- 
szer megkapta az ügyeleti állomásról a visszajelzõ jelet. Ha a visszajelzés nem érkezik 
meg élesítés után kb. 30 mp-en belül, akkor lehetséges, hogy kommunikációs hiba áll fenn. 
Ebben az esetben a “Kilépési idõ indítása" funkcióval indítsa a kilépési késleltetést, 
majd távozzon. Ellenõriztesse a kommunikációt a telepítõvel, a lehetõ legrövidebb idõn 
belül. 

   09 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   11 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   10 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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FUNKCIÓMENÜ  

15. Telefonteszt indítása? (Telefonteszt programozva? !IGEN !NEM). Tesztjelzést 
küld az ügyeleti állomásra. Az esetleges kommunikációs hibát a kijelzõn megjele- 
nõ �E03-00" jelzés jelzi. Kísérelje meg a tesztküldést mégegyszer, mivel a sikeres 
jelentés törli a hibajelzést. 
  
 
 

 
16. Élesítés késleltetése 1-4 órával. (Nem UL-besorolású rendszernél). A rendszer 
programozható, hogy 1-4 óra 15 perces késleltetéssel automatikusan élesedjen.  
 

Az élesítés késleltetéséhez: 
•     A 16. funkción belül írja be a kívánt késleltetést órában 

(1, 2, 3, vagy 4), majd nyomja meg a U gombot.  
 

Az 1-4 órás késleltetési periódus végén a sziréna 2 mp-es figyelmeztetõ jelzést ad,  
és a kezelõn 15 perces visszaszámlálás indul, szaggatott hangjelzéssel. A hang- 
jelzés ekkor a C gombbal leállítható, de élesítés elõtt 1 perccel folyamatos jel- 
zésre vált, amely idõ alatt az épületbõl távozni kell. 
  
 

Elõre programozott automatikus élesítés késleltetése ugyanígy végezhetõ, ha az  
automatikus élesítés programozva van. 

   15 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   16 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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FUNKCIÓMENÜ  

17. Programozás indítása? Belép programozói módba az 1. kezelõrõl. Megj.: ez 
élesített állapotban le van tiltva. (Lásd: FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Letöltés indítása? Csak telepítõi használatra. Ha véletlenül rálép, nyomja meg a C gombot. 
Megj.: Ez  a funkció élesített állapotban le van tiltva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Relévezérlés? (Relévezérlés programozva? !IGEN !NEM) (csak GEM-P3200/9600 központok) 

Egy vagy több programozott relécsoport ki/bekapcsolása. A kijelzett csoport az U  
gombbal kapcsolható ki vagy be; a következõ csoportra a NEXT(P),az elõzõre 
a PRIOR (Q) gombbal léphet. Befejezés után nyomja meg a C gombot. 

•   01. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   02. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   03. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   04. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   05. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   06. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   07. relécsoport: [ ____________________________________ ] 
 

•   08. relécsoport: [ ____________________________________ ] 

   17 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   19 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 

   18 INTERIOR BYPASS FIRE/TBL SYS TBL CHIME 
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A rendszer programozható úgy, hogy 
a jelzéseket távfelügyeleti állomásra 
küldje. A beépített digitális kommunikátor
a rendszer jelzéseit, és a rendszer 
állapotára vonatkozó információkat küld- 
het a 24 órás ügyeleti állomásra. 
 
Kommunikátor jellemzõi 

Jelentéskésleltetés A telepítõ meg-
mondja, hogy mely zónákon van je- 
lentéskésleltetés, amely lehetõvé te- 
szi a kikapcsolást, mielõtt a jelzés 
elmegy az ügyeletre. A rendszeren 
a SIA CP-01 szabvány által elõírt 30 
mp-es késleltetés van. Ez törölhetõ,
vagy akár 45 mp-ig növelhetõ igény
szerint, a telepítõ segítségével. 
  

Betörés (nem 24 órás) zóna jelentése 
törlõdik, ha a késleltetési idõn belül 
kikapcsolás történik. A 24 órás zó- 
nák és a helyreállásjelentésre prog- 
ramozott zónáknak elõször helyre 
kell állniuk, majd egy be- és kapcso-
szükséges, mindez a késleletési 
idõn belül. 

Nyitás és/vagy zárásjelentés.  
A rendszer jelentést küldhet minden 
élesítés és kikapcsolás alkalmával. 
Az akár 96 felhasználó bármelyike,  
vagy mindegyike regisztrálható. 
Ha a rendszer zárásjelentésre van 

programozva az ügyeleti állomás 
visszaigazolja a zárást. 
Ez a visszaigazolást a kezelõn hang- 
jelzés jelzi. Megj.: Ha nem hallja a 
visszajelzést, hívja a telepítõt.  
 

 

TÁVFELÜGYELET 

Trükkösbélabá
Text Box
Értesített szervek

Trükkösbélabá
Text Box
Kivonulás

Trükkösbélabá
Text Box
Telefon-vonal

Trükkösbélabá
Text Box
Ügyeleti állomás

Trükkösbélabá
Text Box
Digitális kommunikátor

Trükkösbélabá
Text Box
Digitális kommunikátor

Trükkösbélabá
Text Box
Védett épület

Trükkösbélabá
Text Box
Védett épület
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TOVÁBBI  FUNKCIÓK  
Biztonsági kiiktatás/visszaiktatás  
(Biztonsági kiiktatás programozva? !IGEN !NEM). 
Nagy biztonságú alkalmazásoknál zónák csak érvényes kód beírása után iktathatók ki (vagy vissza), az alábbiak szerint: 

1.  Írjon be egy kiiktatásra jogosult kódot, és nyomja meg a B gombot. 

2.    Nyomja meg a B gombot, majd írja be a kiiktatandó zóna számát (vagy fordítva). 
 
Kiiktatott zóna ugyanezen módon visszaiktatható (ez a funkció csak a GEM-P9600/3200 központoknál használható). 
 
Kilépési idõ indítása visszajelzés után (Csak kereskedelmi alkalmazásoknál) 
(Opcionális - Kilépési idõ indítása programozva? !IGEN !NEM). 
Ha a rendszer ügyeletre jelent, programozva lehet, hogy a kilépési késleltetést az ügyeleti visszajelzés beérkezésekor indítsa. Ebben 
az esetben élesítéskor a rendszer jelzést küld az ügyeleti állomásra. Amikor az ügyelet visszajelzése megérkezik, a kilépési késlelte- 
tés elindul. Ha a visszajelzés nem érkezik meg 30 mp-en belül, az kommunikációs hibát jelenthet; ezt ellenõriztetni kell. Ebben az esetben 
a 11. funkció (Kilépési késleltetés indítása) segítségével a késleltetés kézzel indítható, azonban elõfordulhat, hogy az átjelzés nem 
mûködik. (Ha a rendszer nincs jelentésre programozva, vagy visszajelzési funkció nincs programozva, a kilépési késleltetés a kód 
beírásakor indul. Vegye figyelembe, hogy ha kivételi idõablak van programozva, és a zárás arra az idõszakra esik, nincs visszajelzés. 
A funkcióról érdeklõdjön a telepítõnél). (Ez a funkció csak a GEM-P9600/3200 központoknál használható). 
 
Kilépési idõ újraindítása   
(Kilépési idõ újraindítása programozva? !IGEN !NEM). 
Élesítéskor a programozott kilépési késleltetés elindul. A kijárati ajtó kinyílása és csukódása után a késleltetés 60 mp-re változik, így 
ha hosszú kilépési késleltetés lett programozva, az kilépéskor 60 mp-re rövidül. Ha ezen 60 mp alatt új belépés történik, a kilépési késlel- 
tetés mégegyszer (és csak egyszer) újraindul 60 mp-rõl. a programozva van, a kilépési késleltetés letelte utáni 60 mp-en belüli ismé- 
telt belépés esetén a riasztás 2 mp-re megszólal (a belépési hangjelzéssel együtt), hogy figyelmeztessen a kikapcsolásra. (Ez a funkció  
csak a GEM-P9600/3200 központoknál használható). 
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FELHASZNÁLÓI  KÓDOK PROGRAMOZÁSA  
A rendszerben van egy speciális felhasználói kód, amely nem csak a rendszer élesítésére és kikapcsolásra alkalmas, hanem jogosult 
a felhasználói programozói módba való belépésre is, amelyben a kódok programozhatók. A kódok programozása, ill. törlése az alábbi- 
ak szerint történik. 

 

Belépés programozói módba 
1  Írja be a kódot, majd nyomja meg a R gombot. 
2   Válaszoljon NEM-mel (Q gomb), amíg a kijelzõn a �17� (Programozás) meg nem jelenik, majd nyomja meg a P gombot. 

A kijelzõn a következõk léptetõdnek: �P� (Programozói mód); 4 számjegy (szoftververzió); majd �UP� (Felhasználói program). 
Prograzmozói módban a kezelõ lámpái villognak. 

Felhasználói kódok programozása/átírása 
1   Nyomja meg a R gombot, majd írja be a programozandó kód sorszámát 2 számjeggyel. (Pl. a 4. számú kódhoz: "04"). 
2   Nyomja meg a R gombot, majd írja be az új kódot. Megj.: A kódok akár 6 jegyûek is lehetnek. A 6 jegynél rövidebb kódoknál 

a maradék számjegyeket a G0 gombokkal töltse ki.   
3   Nyomja meg a R gombot többször, amíg az �UP� meg nem jelenik.  
4   A kód mentéséhez nyomja meg az U gombot. Megj.: Egyezõ kódok nem lehetnek; ha már meglévõ kódot ír be, a kijelzõ törlõ- 

dik az U gomb megnyomásakor. A többi kód programozásához végezze el újra az 1-4 lépéseket. 

Felhasználói kód törlése 
Kód törléséhez nyomja meg a R-t, írja be a kód sorszámát, majd R, ezután a G0 gombok, amíg az �UP� látható, majd U. 
•  Pl. a 3. számú kód törlése: 
Nyomja meg: R03RG0G0G0G0G0G0 (�UP� látható) U 

 Meglévõ felhasználói kód megtekintése 
Kód megnézéséhez nyomja meg a R gombot, írja be a kód sorszámát, ezután a kód számjegyei a R gombbal léptethetõk. 
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FELHASZNÁLÓI  KÓDOK PROGRAMOZÁSA  

Kilépés felhasználói programozói módból 
A kódok programozásának befejezése után a kilépéshez nyomja meg a C gombot. 
Programozási példa: 
Pl. programozza a 3. számú kódhelyre a �3784�-et. Megj.: 6 jegynél rövidebb kódoknál a maradék számjegyek a G0 

gombokkal hagyhatók üresen.   
1.   Írja be a kódot, majd nyomja meg a R gombot. 
2.   Válaszoljon NEM-mel (Q gomb), amíg a �17� meg nem jelenik a kijelzõn, ekkor nyomja meg a P gombot. 

A kijelzõn léptetve a �P�, majd 4 számjegy, majd az �UP� (programozói mód jelzése) jelenik meg, a lámpák villognak. 
3.      Nyomja meg a R gombot, majd a 03 gombokat (3. kód), majd újra a R gombot, ezután a 
3784G0G0RR  gombokat a kód beírásához (az �UP� jelenik meg). 

4.       A kód mentéséhez nyomja meg a U gombot.   
5.  Programozói módból való kilépéshez nyomja meg a C gombot. 

Megj.: 
•   Ha a rendszerben egynél több kezelõ van, programozni csak az 1. számúról lehet. (Ha nem tudja, melyik az 1. számú, 

kérdezze meg a telepítõt). 
•  Programozói módban az ARMED és STATUS fények nem világítanak, és a betörési és tûzriasztási funkciók nem mûködnek. 

A kódokat úgy válassza meg, hogy ne tartalmazzanak ismétlõdõ számokat (1111), egymás után következõ számokat (1234), születési 
évszámot, irányítószámot, vagy egyéb egyszerû kombinációt. Válasszon 6 jegyû kódot (minimum 4 számjegy ajánlott és szükséges). 

•   Egyezõ kódok nem lehetnek; ha már meglévõ kódot ír be, a kijelzõ törlõdik az U gomb megnyomásakor. 

•   Programozói módban a kezelõ 15 mp-enként egyet sípol. 
•   Ha a kezelõn nem történik mûvelet több, mint 4 percig, folyamatos hangjelzés hallható. Leállításához nyomja meg a C gombot. 
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SZÓMAGYARÁZAT  

Az alábbiakban a leírásban használt kifejezések és funkciók magyarázata található. Az Ön rendszerében elérhetõ 
funkciók és jellemzõk a kiépítéstõl és programozástól függenek. 

Jelentéskésleltetés - Késleltetés, 
amely alatt a rendszer kikapcsolha- 
tó, mielõtt jelentés menne az ügye- 
leti állomásra. 

Beléptetõkód - Kód (akár 6 jegyû), 
amellyel elektromos zár mûködtet- 
hetõ. 

Csapdakód - Vagy (1) egy 2-je- 
gyû kód, amit a felhasználói kód 
elé kell írni, vagy (2) egy különálló 
3-6 jegyû kód, amelyet kényszerí- 
tett kikapcsolás esetén kell beírni. 
Csendes riasztást küld, bármilyen 
kezelõi jelzés nélkül. 

Terület - Egyes rendszerek terü- 
leteknek nevezett, függetlenül kezel- 
hetõ alrendszerekre oszthatók. Az 
egyes területek a saját kezelõikrõl, 
vagy Manager módban másik terü- 
let kezelõjérõl kezelhetõk. 
  

Élesítés/kikapcsolás - A rendszer 
be/kikapcsolása az alábbiak szerint:   

Élesítés=Kód + P vagy Q; 
Kikapcsolás=Kód + U. 

Otthoni élesítés - Élesítés a belsõ 
zónák kiiktatásával, így a védett te-
rületen szabadon lehet mozogni.   

Teljes élesítés - Élesítés MINDEN 
zóna bekapcsolásával.   

Akkumulátor - Tartalék áramforrás 
a központ dobozában, áramkimara- 
dás esetén is biztosítja a rendszer 
mûködését. 

BYPASS gomb - Lehetõvé teszi 
egy vagy több zóna kézi kiiktatását a 
rendszerbõl. 

Ügyeleti állomás - Figyeli a riasz- 
tórendszerekrõl küldött riasztásokat,  
vészjelzéseket, és értesíti a megfele- 

lõ személyeket vagy hatóságokat. 
  

Ajtóharang - Kezelõi hangjelzés, 
amely figyelmeztet az arra progra- 
mozott zóna kinyílásakor. 

Zárási ablak - (Opcionális) Az az 
idõszak, amelyen belül a zárás 
(élesítés) lehetséges anélkül, hogy 
jelentene az ügyeletre. 

Kommunikátor - Elküldi a betöré- 
si, segélykérõ, nyitási, zárási... stb. 
jelzéseket az ügyeleti állomásra te- 
lefonvonalon keresztül. 

Központ - A rendszer "agya", ez 
vezérli a rendszer minden funkció- 
ját. 

Zónalista - A beírt zónamegneve- 
zések memóriában tárolt listája. 
   

Egyszerû élesítés - (1) Gyors 
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SZÓMAGYARÁZAT  

Az alábbiakban a leírásban használt kifejezések és funkciók magyarázata található. Az Ön rendszerében elérhetõ 
funkciók és jellemzõk a kiépítéstõl és programozástól függenek. 

Otthoni módú élesítés (P gomb 
hosszan nyomva). (2) Gyors teljes  
élesítés (Q gomb hosszan). 

Ki/belépési késleltetés - Különbö- 
zõ idõtartamok, amelyek alatt be le- 
het lépni vagy távozni, riasztás oko- 
zása nélkül élesített rendszernél. 

Azonnali védelem - Élesítés a be- 
lépési késleltetés ideiglenes törlésé- 
vel (a P gomb nyomvatartásá- 
val) miközben az épületben marad. 

Kezelõ - A rendszer vezérlésére 
szolgál. Az épületen belül bárhova 
felszerelhetõ. 

Manager mód - Több területes rend- 
szerben alacsony biztonságú mód 
amelyben bármely terület élesíthetõ. 

Pánikgombok - Kék gombok a 
kezelõn (G gomb és 7, 

8 vagy 9). Ha engedélyez- 
ve van, a G és 7, vagy a 
8 vagy 9 gombok egyide- 
jû megnyomásával tûz, orvosi segély- 
kérõ vagy pánikjelzés küldhetõ. 

Területekre osztott rendszer -  
Olyan rendszer, amely 2 vagy több 
(max. 8) független alrendszerre 
(terület) van osztva. 

Elõriasztásjelzés - Kezelõi hang- 
jelzés, amely az induló riasztásra fi- 
gyelmeztet. Ez zónánként progra- 
mozható, a jelentéskésleltetéssel 
megegyezõ idõtartamra. (lásd: 
Jelentéskésleltetés). 

Jelentés - Az ügyeleti állomásra 
küldött jelzés, amely a rendszer álla- 
potáról ad információt (riasztás, hiba, 
akkumerülés...stb.). 

Adó gyenge elem - (csak rádiós 

rendszereknél) Az adóban levõ  
elem merül. 

Adó felügyelet - (csak rádiós rend- 
szereknél) Idõközönkénti tesztjelzés 
az adóról (ha a jelzés nem érkezik 
meg idõn belül, felügyeleti hibajelzés
keletkezik). 

Visszajelzés - Élesítés utáni hang- 
jelzés, amely az ügyelet visszaigazo- 
lását jelenti. 

Szervizkód - Ideiglenes használatú 
kód. 

Hangjelzõ - Helyi hangjelzõ eszköz 
a kezelõn, amely figyelmeztet (a) belé- 
lépési késleltetésre; (b) nyitott zónával 
való élesítési kísérletre; (c) nappali zó- 
nahibára (lásd: Zónák: Nappali zóna; 
(d) 10 mp maradt a kilépési idõbõl; (e) 
érvénytelen kód beírására, vagy (f) az 
ügyeleti állomás visszaigazolta az éle- 
sítést (lásd: Visszajelzés). 
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SZÓMAGYARÁZAT  

Az alábbiakban a leírásban használt kifejezések és funkciók magyarázata található. Az Ön rendszerében elérhetõ 
funkciók és jellemzõk a kiépítéstõl és programozástól függenek. 

  
Rendszerhiba - Probléma (merülõ 

akkumulátor, áramszünet... stb.) me- 
rült fel a rendszerben. 

Nyitottság - Nyitott zóna; nyitva ha- 
gyott ajtó, ablak, vagy egyéb problé- 
ma, amely akadályozza az élesítést. 

Felhasználói kód - az Ön szemé- 
lyes kódja, amely a rendszer be- vagy 
kikapcsolására szolgál. Akár 6 jegy- 
bõl is állhat. 

Zónák - Az épület egyes részeit 
védõ független áramkörök: 
  

•  Auto. kiiktatódó zóna: Olyan 
zóna, amely automatikusan 
kiiktatódik a rendszerbõl, ha 
élesítéskor nyitott vagy hibás. 
  

• Betörészóna: Behatolást ész- 

lelõ zóna. 
•  Nappali zóna: Olyan zóna, a- 

mely a rendszer kikapcsolt álla- 
potában hallható és látható jel- 
zést ad, ha kinyílik vagy hibás. 

•  Ki/belépõ követõ zóna: Ki- és  
belépési késleltetést ad a bel- 
sõ eszközökre. Belépési késlel- 
tetést csak akkor ad, ha elõtte 
belépõzóna nyílt ki (bejárati ajtó). 
  

•  Tûzzóna: Tûzriasztást vagy hi- 
bát észlel. 

•  Belsõ zónák: Az épületen be- 
lüli zónák, általában térvédel- 
mi eszközöknél vagy belsõ aj- 
tóknál...stb. használatos, külsõ 
ajtóknál, ablakoknál nem. 
    

• Prioritás zóna:  Megakadá- 

lyozza az élesítést, ha hibás. 
• Prioritás zóna kiiktatással:  

Olyan prioritás zóna, amely 
kiiktatható a C gomb
megnyomásával. 

•  Szelektíven kiiktatható zóna:  
Olyan zóna, amely egyedileg ki- 
iktatható aB gomb után
a zónaszám beírásával. 

• 24-órás zóna:  Olyan zóna,  
amely mindig élesített állapot- 
ban van, vészhelyzet esetére. 
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RENDSZERHIBÁK KÓDJAI  
A rendszer sokféle, a mûködést befolyásoló zavar észlelésére képes. Abban az esetben, ha probléma merülne fel, a kezelõn kigyullad 
a SYS TBL (rendszerhiba) fény, és a kijelzõn egy vagy több hibakód jelenik meg az alábbiak közül. 
Ha a hiba egy konkrét zónával vagy eszközzel kapcsolatos, az annak megfelelõ szám is megjelenik. 
Az alábbi táblázatban a gyakrabban elõforduló hibák láthatók, a szükséges tennivalóval együtt, ha van ilyen. Ha itt nem feltüntett  
jelzés jelenik meg, hívja a telepítõt. Rendszerhiba esetén a kezelõi hangjelzés elhallgattatható, és a hibakijelzés törölhetõ a C gomb megnyomásával. Ezután a rendszer a szokásos módon élesíthetõ. 
Megj.: Ha nem sikerül elhárítani a hibát, hívja a telepítõt, és javíttassa ki a hibát a lehetõ legrövidebb idõn belül. 

 Hiba-  
  jelzés 

       Hiba 
  

Teendõ 
 

E-01 AC hiba Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a hálózati feszültség nincs jelen. Ellenõrizze, hogy a tanszformátor 
csatlakoztatva van-e, ellenõrizze a biztosítékot, ha nem ez az ok, hívja a telepítõt. 

 
E-02 

Alacsony akkufeszültség  Hosszabb idejû áramszünet esetén az akkumulátor ideiglenesen részben lemerülhetett, és újra kell 
töltõdnie. A központ 24 óránként automatikusan ellenõrzi az akkumulátor állapotát, és ha ezen idõ 
alatt az visszatöltõdött, a hibajelzés megszûnik. 
 
Ha a jelzés 24 óránál hosszabb ideig fennáll, hívja a telepítõt. 

 
E-03 

Kommunikációs  
hiba 

A rendszer nem tudott jelenteni az ügyeleti állomásra. Ha ez a telefonszolgáltatás ideiglenes hibája 
miatt történt, a hiba törlõdik, ha a szolgáltatás mûködik. Ez a kommunikációs teszttel ellenõrizhetõ, 
amely az alábbiak szerint hajtható végre:   
 

1.    Kikapcsolt állapotban nyomja meg a  R gombot. 
2.    Válaszoljon NEM-mel (Q gomb), amíg a �15� (Telefonteszt) meg nem jelenik a kijelzõn. 
3.    Nyomja meg az IGEN-t (P gomb) a tesztjelentés küldéséhez (sikeres teszt törli a hibát). 
4.    Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a telepítõt. 
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RENDSZERHIBÁK KÓDJAI  

Hiba-  
 jelzés 

Hiba 
 

Teendõ 
 

E-04-NN Rádióadó felügyeleti  
hiba 

Hiba egy rádiós adóban. Hívja a telepítõt. 

E-05-NN Rádióadóban 
merül az elem 

Az egyik adóban gyenge az elem, cserélni kell. A kérdéses adó az NN helyén jelzett számú zónán van. 
A GEM-TRANS2 ajtó/ablaknyitásérzékelõhöz, a GEM-PIR mozgásérzékelõhöz és a GEM-GB üvegtörés- 
érzékelõhöz szükséges elem a Duracell DL123A 3 volt lítium. (2 db szükséges a GEM-PIR-hez és a GEM- 
GB-hez.) A GEM-SMK-hoz 2 db 9 voltos Duracell MN1604 alkálielem, a GEM-DT dual érzékelõhöz 4C alkáli 
elem szükséges. 
 
 
Figyelem: Az elemeket csak a megadott típusúakra cserélje. Eltérõ típus használata tûz- vagy robbanásve- 
szélyt okozhat. Az elemeket ne töltse újra, ne szedje szét, ne dobja tûzbe. 

E-06-NN Vevõ válaszhiba 
 

Hívja a telepítõt. 

E-07-00 Letöltési hiba Hívja a telepítõt. 

E-08 Telefonvonal szakadása     A telefonvonal nem mûködik. Ha a telefonszolgáltatás ideiglenesen szünetel, a hibajelzés a szolgáltatás 
helyreállása után automatikusan törlõdik. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a telepítõt. 

E-09-00 Rendszer hidegindítás  

E-10-NN Kezelõ válaszhiba 
  

Hívja a telepítõt. 
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Hiba-  
 jelzés 

Hiba  
 

Teendõ 
 

E-11-NN Kezelõ szabotázs A kezelõt elmozdították a falról. Ha nem sikerül megoldani a problémát, hívja a telepítõt. 
 

E-12-NN Zónabõvítõ modul 
válaszhiba 
  

Hívja a telepítõt. 

E-13-NN Zónabõvítõ modul   
szabotázs 

A zónabõvítõ fedelét kinyitották. A rendszer problémát észlelt egy zónabõvítõben. 
Hívja a telepítõt. 

E-14-NN Relépanel válaszhiba 
 

NN= Relépanel száma. Hívja a telepítõt. 

E-15-NN Rádióadó szabotázs A rádióadó dobozát kinyitották. NN= az adó azáma. Hívja a telepítõt. 
  

E-16-NN Rádióvevõ zavarása A rádióvevõben probléma merült fel. Hívja a telepítõt. 

E-17-NN Rádióvevõ szabotázs 
  

Hívja a telepítõt. 

E-18-NN Távkapcsoló gyenge 
elem 

A rádiós távkapcsolóban az elem gyenge, cserélni kell. A szükséges elem #386 típusú óraelem. 
   
 
Figyelem: Az elemeket csak a megadott típusúakra cserélje. Eltérõ típus használata tûz- vagy robba- 
násveszélyt okozhat. Az elemeket ne töltse újra, ne szedje szét, ne dobja tûzbe. 

RENDSZERHIBÁK KÓDJAI  
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RENDSZERHIBÁK KÓDJAI  
Hiba-  

 jelzés 
 Hiba 

 
Teendõ 

 
E19-00               Felhasználói memória hibája Hívja a telepítõt. 
E-20-00 Telepítõi memória hibája Hívja a telepítõt. 
E-21-00 Rendszerleállás Hívja a telepítõt. 
E-22-NN Érzékelõfigyelési hiba A jelzett zónán levõ mozgásérzékelõn az érzékelõfigyelési teszt sikertelen volt. Ellenõrizze,  

hogy az érzékelõ észlelni tudja-e a mozgást a területen; távolítson el minden akadályt, amely 
esetleg eltakarhatja az érzékelõt. A kijelzõ törléséhez nyomja meg a C gombot, majd a 
Funkciómenüben hajtsa végre az Érzékelõfigyelési hiba törlése funkciót (ld. 17. old.). Ha ezzel 
nem sikerül megszünetni a hibát, hívja a telepítõt. 

E-23-00 Adatbusz hiba Hívja a telepítõt. 
E-24 Szervizüzenet A rendszerre egy karbantartó szerviz-betárcsázás szükséges.  
E-27-00 Nyomtatóhiba Hívja a telepítõt. 
E-39-00 Vevõ kapacitási hiba Hívja a telepítõt. 
E-40-NN Rádiós önteszt hiba A jelzett zónán levõ mozgásérzékelõn az automatikus önteszt sikertelen volt.  

Hívja a telepítõt. 
E-41-NN Tûzzónahiba  A jelzett tûzzónán hiba történt.Hívja a telepítõt. (Csak a GEM-P1632 és GEM-P816 közpon-  

toknál). 
E-51 Szirénahiba Hiba a szirénában. Hívja a telepítõt. 
E-58-00 Telemetriahiba Hívja a telepítõt. 
E-59-00 Telemetria üzemzavar Hívja a telepítõt. 
E-66-00 Szennyezõdött füstérzékelõ Tisztítsa ki az érzékelõt, vagy hívja a telepítõt. 
E-99-00 Kezelõi pánik túl sokáig zárva Hívja a telepítõt. 
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HIBAELHÁRÍTÁS  

 
 
Mi a teendõ, ha... További információ: 

Élesítéskor a kijelzõn csak a P betû jelenik meg, és a kezelõ sípol.  

Ha a zöld STATUS fény nem világít, egy zóna nyitva van. Nézze meg a zónalistát, és csukja 
be a jelzett ajtót/ablakot.  

Lásd: 6. oldal 

Élesítéskor a kijelzõn csak a P betû jelenik meg, és a kezelõ sípol. A SYS TBL fény világít, és a 
kijelzõn számok kezdenek el léptetõdni. 

 

Rendszerhiba. Jegyezze fel a léptetett hibakódokat, amelyek a hiba fajtájára utalnak. Nyomja 
meg a C gombot, ezután a rendszer élesíthetõ, de a hibát a lehetõ legrövidebb idõn belül 
javíttassa ki.  

Lásd: 7 & 27 old. 

A tûzriasztás szól, és nem sikerül leállítani.   

Ha tûz van, azonnal ürítse ki az épületet! Ha szükséges, hívja a tûzoltóságot a legkö- 
zelebbi telefonról . Ha tûznek nincs jele, a riasztás leállításához írja be a kódját, majd nyomja 
meg az U gombot. Jegyezze fel a kijelzõn villogó zónaszámot. Ellenõrizze a füstérzékelõ(ke)t. 
Ha valamelyik riasztásba ment, a jelzõfény az oldalán világít. A kezelõi hangjelzés elhall-  
gattatásához nyomja meg a C gombot. 

Lásd: 9. oldal 
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