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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 
FELHASZNÁLÁS 
 
  A vezeték nélküli riasztórendszer a legkézenfekvőbb lépés a biztonság növelése 
érdekében. Ideális lakásban, irodában, garázsban, műhelyben, hétvégi házban 
történő felhasználásra. A riasztás ablak- és ajtónyitásra, valamint mozgásra 
aktiválódik. Felszerelése egyszerű, házilag is kivitelezhető. Nincs szükség 
vezetékezésre, percek alatt kényelmesen üzembe helyezhető. Használatát a család 
minden tagja könnyen elsajátíthatja.  
  A személyes kód tetszőlegesen megváltoztatható, a kezelőpanel szabotázsvédett. Ez 
utóbbiban egy sziréna is helyett kapott, amit jól kiegészít a hosszú vezetékkel, akár 
lakáson kívülre is felszerelhető második, szintén szabotázsvédett kültéri sziréna. A 
tápellátás a tartozék hálózati adapterről történik, elemes áthidalással egy esetleges 
áramszünet esetére. 
 
 
TELEPÍTÉS 
 
  Felmérve a védendő helyiségeket, határozza meg az érzékelők felszerelésének 
célszerű helyét. A nyitásérzékelők ablakra és ajtóra egyaránt elhelyezhetők.  
A mozgásérzékelőnek nem kell feltétlenül a védendő helyiségben lennie, ha annak 
bejáratát (bejáratait) védi, akkor az egész helyiség védetté válik.  
  A kezelőpultot a főbejárathoz közel, egy hálózati csatlakozóaljzat közelében célszerű 
felszerelni. Vegye figyelembe, hogy az érzékelők rádiókapcsolatban állnak a 
kezelőpanellal. Szabad téren ez hozzávetőlegesen 30 méteres hatótávolságot tesz 
lehetővé. Épületen belül a falak száma, azok anyaga és a különböző fém tárgyak 
csökkentik ezt. Az érzékelők elemeinek merülése szintén rövidíti az elérhető 
működési távolságot, ezért célszerű minél közelebb, lehetőleg 15-20 méter 
távolságon belül elhelyezni azokat a kezelőpulttól.  
 
 
vezeték nélküli mozgásérzékelő 
 
  A passzív infravörös mozgásérzékelő 9 Voltos (6LR61) 
elemmel működik. Behelyezéséhez csavarja ki az alsó 
részen található csavart és távolítsa el az elemtartó 
fedelét. Csatlakoztassa az elemet és a csavarral rögzítse 
a fedelet.  
  Az érzékelő feléledési ideje két perc. Mozgást érzékelve 
felvillan az előlapján látható piros visszajelző, és rádiójelet 
küld a kezelőpanelnak. A mozgás megszűnte után két 
perccel áll készen a következő riasztásra.  
  A mozgásérzékelőt fali tartójának gömbcsuklóját használva 
állítsa be a kívánt irányba. (A gömbcsukló stabil tartása a felette lévő csavar 
meghúzásával szabályozható.) Célszerű magasan elhelyezni, mert így nagyobb az 
érzékelési terület. Azonban ne tegye légkondicionáló vagy fűtőtest közelébe! 
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vezeték nélküli nyitásérzékelő 
 
  A mágnest tartalmazó (kis méretű) egység a mozgó,  
nyitható felületre kerül, míg a nagyobb méretű az 
ajtó- vagy ablakkeretre, illetve falra.  
Működéséhez 9 Voltos (6LR61) elemmel kell ellátni.  
Az elemtartó fedelét az alul található csavar rögzíti. 
  Felszerelése öntapadós ragasztóval vagy csavarokkal 
történhet úgy, hogy az elemtartó lefelé néz.  A nyilaknak  
pontosan egymással szembe kell mutatni, és a két rész 
egymástól mért távolsága nem lehet több, mint 12 mm.  
A mágnes a készülék mindkét oldalához felszerelhető,  
az adott körülményeknek megfelelően.  
Tesztelése: a mágnes elmozdításakor felvillan a piros visszajelző, és rádiójelet küld a 
kezelőpanelnak.  
 
 
kezelőpanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Egy méteres távolságon belül egy hálózati csatlakozóaljzathoz, vízszintesen és 
egymástól 137 mm távolságra jelölje ki a falon a rögzítőcsavarok pozícióit. Helyezze 
el a tipliket és a csavarokat az elkészített furatokban.  
  Távolítsa el a kezelőpanel alján található két csavart és két fedelet, hogy szabaddá 
tegye az elemtartót, illetve a sorkapcsokat a bekötéshez. 
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A bal oldali, kisebbik rekeszben látható sorkapocs két vezeték bekötésére szolgál. A 
külső sziréna piros és fekete vezetéke az EXT SIREN „+” és „-” csavarokhoz 
kapcsolandó. 
  Csatlakoztassa a hálózati adapter tápdugóját is és zárja vissza a fedelet. Az aljzat a 
rekesz bal oldalán található, a csatlakozókábel a fedél jobb szélén kiképzett résen 
keresztül vezethető ki. 
  Ezután helyezzen be a megadott polaritásnak megfelelően 3 db 1,5 Voltos AA 
méretű alkáli ceruzaelemet az elemtartóba. A sziréna kettős hangjelzéssel nyugtázza 
ezt.       
  Akassza fel a falon már előkészített csavarokra a kezelőpanelt úgy, hogy a hátlap 
közepén található szabotázs gomb határozottan benyomódjon. Csatlakoztassa a 
hálózatba az adaptert és a rendszer készen áll a beprogramozásra. 
 

 
 
külső sziréna 
 

  A kezelőpultba épített szirénán kívül lehetőség van egy 
második sziréna elhelyezésére egy másik helyiségben, vagy 
a lakáson kívül, hogy a szomszédok is felfigyeljenek az  
illetéktelen behatolásra. Utóbbi esetben védeni kell az 
időjárás viszontagságaitól, nem érheti eső, nedvesség, és  
közvetlen napsütés. Célszerű helye az eresz alatt van.  
Ennek hiányában védőfedelet kell kialakítani számára. 
  Csatlakoztatása a fent már leírt módon történik. A kábelhossz 4 méter. 
A sziréna önálló tápellátását 4 db 1,5 Voltos AA méretű alkáli ceruzaelem biztosítja, 
amelyeket az elemtartóban kell helyezni. Ennek fedele az alsó akasztónyílás alatti 
csavar eltávolításával emelhető le. Ezután a rekeszből óvatosan ki kell venni az 
elemtartót és az ott megadott polaritásnak megfelelően betenni az elemeket.  
 

A sziréna szabotázsvédett, aktivált rendszer esetén vezetékének megszakítása 
azonnali riasztást vált ki. A bekötést elemek nélkül végezze, ellenkező esetben azok 
berakásakor azonnal megszólal!  
 
 
PROGRAMOZÁS 
 

Első lépésként meg kell adni azt a titkos kódot, amely a riasztórendszer 
bekapcsolására és kikapcsolására szolgál: 

1. Üsse be a gyárilag meghatározott „11” kódot és nyomja meg utána a „∗” 
gombot. Egy rövid hangjelzés hallatszik és villog a zöld visszajelző.  

2. 15 másodperc áll rendelkezésre a személyes titkos kód megadásához. Ez egy 
tetszőlegesen kiválasztott, 2-3-4 jegyű szám lehet. Utána ismét nyomja meg 
„∗” billentyűt a számkombináció rögzítéséhez. A műveletet egy felhangzó rövid 
dallam nyugtázza. 

A későbbiekben a kód bármikor megváltoztatható. Ehhez a fent leírt műveleteket kell 
végrehajtani, de a gyári kód helyett immár a régi személyes kódot alkalmazva. 
Áramszünet és ezzel egyidejűleg az elemek kimerülése esetén a gyári kód lép 
érvénybe! 
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ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS 
 
  Üsse be a személyes kódját és nyomja meg a „kulcs” billentyűt. Hangjelzés 
hallatszik és világít a zöld visszajelző. A riasztó be van kapcsolva, az érzékelők 
működnek. Ha eközben mozgást érzékelnek a szenzorok, a kezelőpanel felvillanó 
piros visszajelzője egy rövid hangjelzés kíséretében mutatja ezt. Harminc 
másodperccel a ház elhagyása után elalszik a zöld LED, és e pillanattól a teljes 
rendszer aktív. (A 30 másodperces késleltetés nem az élesítéssel kezdődik, hanem 
akkor, amikor már egyik szenzor sem érzékel mozgást vagy ajtónyitást.)  
  Hazatéréskor rövid hangjelzés figyelmeztet arra, hogy 8 másodperc áll 
rendelkezésre a kód beütéséhez, ezzel pedig a riasztó kikapcsolására. A kód beütése 
után meg kell nyomni a „kulcs” gombot is. Ekkor kettős hangjelzés igazolja vissza 
riasztó hatástalanítását.     
  Ha 8 másodpercen belül nem történik meg a kikapcsolás, akkor a piezo sziréna 
megszólal, jelezve a behatolást. A riasztást ez esetben is a kód és a „kulcs” gomb 
kapcsolja ki. Beavatkozás hiányában 1 perc elteltével hallgat el a sziréna. 
megjegyzés: 
A kezelőpanelt szabotázsvédelemmel látták el. A falról történő eltávolítási kísérlete, a 
hátlapjához történő hozzáférésre irányuló kísérletek a sziréna azonnali működését 
váltják ki.  
 
 
MŰKÖDÉSI CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA 
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  Az AM 500 rádiójel vezérlésű 
riasztórendszer a külső zavarok 
és téves riasztások 
kiküszöbölése érdekében  
(pl. hatótávolságon belüli 
azonos típusú riasztó, vagy 
más rádió-berendezések) 
16 különböző működési 
csatornát ismer. 
  A kezelőpult és a mozgás-, 
valamint nyitásérzékelők 
elemtartóiban egy-egy, négy 
számozott részből álló 
kódkapcsoló (DIP) található. 
Minden egység kapcsolóinak 
azonos állásban kell lenniük!   
Ha indokolatlan riasztások 
történnek, állítsa át 
valamennyi kapcsolót egy 
tetszőleges, de azonos állásba!
Ehhez a művelethez célszerű 
golyóstollat használni. 
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Figyelem! A mozgásérzékelőbe épített kódkapcsoló nem azonos kivitelű a kezelőpult 
és a nyitásérzékelő kapcsolóival. Az adott kapcsoló minden esetben az „ON” felirat 
irányába történő átváltáskor kerül bekapcsolt állapotba. 
 
 
BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉG 
 
  A rendszerhez tetszőleges számban és kombinációban további mozgás- és 
nyitásérzékelők kapcsolhatók. Az érzékelők mennyiségi bővítésének semmilyen 
korlátja nincsen.  
Az önállóan vásárolható vezeték nélküli érzékelők típusa:  
passzív infra mozgásérzékelő + fali tartó: AM 552 
reed-relés, mágneses nyitásérzékelő + mágnes: AM 553 
 
Az újabb érzékelők rendszerbe állításakor ne feledkezzen el az azonos csatorna 
beállításáról! 
 
 
ESEMÉNYMEMÓRIA 
 
  Ha távollétében a rendszer behatolást érzékelt, a zöld LED folyamatosan világítva 
marad. Ezt tapasztalva, hazatérés után ellenőrizze a nyílászárókat és a helyiségeket!  
Az „ARMED” visszajelző a riasztó hatástalanítását követően kialszik. 
 
 
ELEMEK CSERÉJE 
 
  Ha szükségessé válik a kezelőpult elemeinek kicserélése, akkor piros LED 
visszajelzője hozzávetőlegesen másodpercenként felvillan és 20 másodpercenként 
hangjelzés hallatszik.  
Ne felejtse a külső szirénába és az érzékelőkbe helyezett elemeket is időnként 
ellenőrizni! Ehhez célszerű néhány másodperces próbariasztást végezni.  
Ha az érzékelők 9 Voltos elemei kifogástalanok, akkor - élesített riasztó mellett - nem 
csak az érzékelőkön, hanem a kezelőpulton található piros visszajelzőnek is fel kell 
villannia. Ha csak az érzékelőn világít, akkor az abban elhelyezett elem már 
kimerülőben van és nincs rádiókapcsolat a kezelőpanellal. 
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FIGYELMEZTETÉSEK 
 
 

• A készülékek csak beltérben, száraz körülmények között használhatók. 
• A riasztórendszer alkatrészei sérülékenyek, ne ejtse le azokat! 
• Egyik egységet sem érheti közvetlenül napfény vagy más hőhatás!  
• A hatótávolságot befolyásolja az érzékelők és a kezelőpanel közötti falak 

száma, azok anyaga, és más fém felületek. Lehetőleg ne helyezze az 
egységeket nagyobb kiterjedésű fém tárgyak közelébe (radiátor, fém ajtó…)! 

• Használatba vétel előtt ellenőrizze a kódkapcsolók azonos beállításait minden 
egységen! 

• Ne alkalmazzon akkumulátorokat, csak alkáli elemeket! Ezek legyenek 
egyforma típusúak és állapotúak! Ne keverje a régi és új elemeket! 

• Az elemeket akkor is cserélje ki legalább évente, ha ez nem tűnik indokoltnak! 
• Az üzembe helyezést megelőzően ellenőrizze le a hibátlan bekötéseket és a 

behelyezett elemek előírás szerinti polaritását! 
• Esetenként tesztelje le a mozgásérzékelőt oly módon, hogy a rendszer 

aktiválása után elsétál előtte. Eközben a kezelőpanel piros visszajelzőjének és 
az érzékelő saját visszajelzőjének egyaránt fel kell villannia. 

• A mozgásérzékelő téves működését válthatja ki a közeli fűtő- vagy 
hűtőberendezés!  

• Az infravörös szenzor kisebb állatokat is érzékel, ezért a védett területen ne 
legyenek háziállatok! 

• Időnként puha ecsettel portalanítsa a mozgásérzékelő ablakát! 
• Esetenként tesztelje le a nyitásérzékelőt oly módon, hogy a rendszer 

aktiválása után kinyitja a védett ajtót vagy ablakot. Eközben a kezelőpanel 
piros visszajelzőjének és az érzékelő saját visszajelzőjének egyaránt fel kell 
villannia. Ettől eltérő esetben nézze meg, hogy az egymással szemben 
felszerelt két egység ne legyen egymástól 12 mm-nél messzebb.  

• A kezelőpanel kizárólag a mellékelt hálózati adapterrel üzemeltethető! A 
tápdugó középső érintkezője a pozitív polaritású. 

• Ez a készülék az illetéktelen behatoló elrettentésére, figyelmeztetésére lett 
tervezve és önmagában nem garantálja a biztonságot! Csupán riaszt! 
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MŰSZAKI ADATOK 
 
működési frekvencia: .........................................................................433,9 MHz 
hatótávolság nyílt terepen: ................................................................... kb. 30 m 
belépési késleltetés: ....................................................................... 8 másodperc 
kilépési késleltetés: ..........................................30 másodperc, jelenléttől függően 
riasztás időtartama: .................................................................................1 perc 
behatolás utólagos jelzése: ............................................... zöld LED visszajelzővel  
elem-állapot kijelzés:.................................................. hang és piros fényjelzéssel 
piezo szirénák hangereje: ........................................................ 2  x 110 dB / 1 m 
mozgásérzékelők érzékenysége:.........................kb. 7 méter, 120°-os látószögben 
 
 
TARTOZÉKOK 
 
kezelőpanel ............................................................................................... 1 db 
passzív infravörös mozgásérzékelő .............................................................. 1 db 
fali tartó mozgásérzékelőhöz ....................................................................... 1 db 
mágneses nyitásérzékelő mágnessel .............................................................1 db   
külső sziréna (4 m vezetékkel) .................................................................... 1 db 
hálózati adapter (230 V∼ 50 Hz - 9 V DC / 500 mA - 4,5 VA).......................... 1 db 
kétoldalú öntapadó ragasztócsík a nyitásérzékelőhöz..................................... 2 db 
∅2,5 x 10 mm + ∅3 x 15 mm csavar nyitásérzékelőhöz..............................2-2 db  
tipli + ∅3 x 20 mm csavar ..................................................................... 6 - 6 db 
(2 db a kezelőpanel, 2 db a fali tartó, 2 db a külső sziréna rögzítésére) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


