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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A SPARTAN 750 KÖZPONT 
KP 600 F LED – ES KEZEL�HÖZ 

 
 

KIJELZ� : 
A sárga állapot LED jelzi, hogy a központ élesítve vagy hatástalanítva esetleg hibás állapotban van.  
 
A RENDSZER KIKAPCSOLT ÁLLAPOTA : 
Ha a sárga állapot LED nem ég, a behatolásjelz� zónák nincsenek beélesítve, a behatolásjelz� zónák LED- je mutatja 
azok állapotát. ( pl: égnek, ha nyitva van az ajtó, nem égnek, ha csukva van ). 
 
ÉLESÍTETT RENDSZER : 
Ha ég a sárga állapot LED, a behatolásjelz� zónák LED-jei jelzik, mely zónák élesek. A 24 órás zónák  normális 
állapotban mindig élesek, a LED-jük pedig ég, hacsak nem töröltek egy el�z� riasztási állapotot. 
( pl.: egy füstérzékel�t nem resetteltek, mely esetben a LED nem fog égni, jelezve hogy a zóna nem élesedett és nem 
élesedik, míg a füstérzékel�t nem resettelte. 
 
HIBA ÁLLAPOT : 
Villogó sárga LED jelzi a hibát, a zóna LED-ek pedig a hiba típusát, mikor megnyomja az Enter gombot. 
3 típusú hiba lehetséges: 1. Hálózati áramkimaradás 
 2. Alacsony akkufeszültség 
 3. T�z probléma 
A probléma típusát a következ�képpen lehet megállapítani: 
Mikor villog a sárga LED, tartsa lenyomva az Enter gombot. Ha az 1.zóna LED-je ég, hálózati áramhiba van. Ha a 
2.zóna LED-je ég, alacsony az akku feszültsége, ha a 3. zóna LED-je ég t�z probléma van. Ha több zóna is t�zzóna, 
akkor a hibás zónát a MODE gomb lenyomásával találhatjuk meg, mivel ezek LED-je ég. Hiba esetén a beépített piezo 
bip-el, míg az Enter gombot meg nem nyomja. A hibát jelz� LED villog, míg a hiba meg nem sz�nik. Ha a státusz LED 
villog, akkor is meg lehet határozni, hogy a rendszer éles vagy hatástalanított. Ha a LED túlnyomórészt ég és néha 
kialszik akkor éles a rendszer, ha túlnyomórészt nem ég, csak néha felvillan, akkor nem éles a rendszer. 
 
HATÁSTALANÍTÁS : 
A rendszert a telepít� által Önnek megmondott 4 jegy� Felhasználói Kód beütéssel lehet hatástalanítani.  A gyárilag 
beállított Felhasználói kód: 1 2 3 4. 
Üsse be: 1 2 3 4 ENTER , így hatástalanította a rendszert. A piros és sárga LED-ek elalszanak. 
( Természetesen az Ön titkos Felhasználói kódja nem 1234 lesz! ) 
 
ÉLESITÉS : 
Élesítéshez üsse be: 1 2 3 4  ENTER. Most éles a rendszer. Az összes sárga és piros LED ég. Nem élesedik a rendszer, 
ha behatolásjelz� zóna triggerelt az élesítéskor, hacsak nem söntölte vagy törölte ezt a zónát.  
( Akkor is lehet élesíteni a rendszert, ha az akku nincs bekötve ! ) 
 
KÓDOK : 
Összesen 5 db négyjegy� kóddal lehet üzemeltetni. Ezek a következ�k : 
1. Kód                 -  Mérnöki kód teszteléshez, programozáshoz 
2. Kód                 -  Els�dleges Felhasználói kód 
3. 4. és 5. Kód     -  Felhasználói alkódok 
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A telepít� a Mérnöki kóddal bármely Felhasználói Kódot meg tudja változtatni a kezel�r�l, amennyiben a központ 
kikapcsolt állapotban van. A F�nöki kóddal csak a F�nöki kódot és a többi alkódot lehet  megváltoztatni. Az 
alkódokkal nem lehet semmilyen kódot megváltoztatni a kezel�r�l. A  F�nök mint 2. fel-  használói kód van megjelölve 
a készülékben. A kódok valamennyien 4 jegy�ek. 
Bármely véletlenül megnyomott gomb vagy egy másik 4 jegy� számsor része részévé válik a kezd� számsorozat -nak. 
Ezt az ENTER billenty� megnyomásával lehet törölni. 
Például:  Mikor a MODE gombot megnyomja a t�z probléma kijelzéséhez, a MODE gomb részévé válik a Felhasználói 
kódnak. Mivel a MODE billenty�t mint a kód els� számjegyét ismeri meg a készülék, az  "igazi" Felhasználói kód 
beütésekor nem élesedik a rendszer. Nyomja meg az ENTER gombot, hogy törölje a hibát, utána kezdje  el�röl a kód 
beütését. Most élesedik a központ. 
 
A FELHASZNÁLÓI KÓD(OK) MEGVÁLTOZTATÁSA A KEZEL�R�L : 
 
A F�NÖKI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA : 
Csak a régi kód ismeretében lehet megváltoztatni a kódokat. A következ� példában a régi kód  4 9 6 3 volt, az új pedig  
9 8 8 6. A f�nöki kód megváltoztatásához üsse be: 
 

 4 9 6 3    MODE   CP      2         9 8 8 6    ENTER 
                                                        régi                           Felh.     új F�nöki 
                                                   F�nöki kód                     száma       kód 
 
Mostantól az új kód az érvényes F�nöki kód. 
 
AZ AL-FELHASZNÁLÓI KÓDOK MEGHATÁROZÁSA : 
Üsse  be : / F�nöki kód / MODE / CP / Felhasználó sorszáma 3 - 5 / új al-kód / ENTER 
Maximum három 4 jegy� alkód lehetséges. 
 
AZ AL-KÓD (OK) TÖRLÉSE : 
Néha szükség van az alkód törlésére. Ehhez üsse be: 
F�nöki kód / MODE / CP / Felhasználó sorszáma / ENTR 
 
ZÓNA KIHAGYÁSA (SÖNTÖLÉSE) 
Egy zónát úgy lehet kihagyni az élesítésb�l, ha a Felhasználói Kód után beüti a kihagyni kívánt zóna számát. Pl: az 1. 
zóna kihagyásához üsse be: 1 2 3 4  1   ENTR. Ekkor a központ éles, csak az 1. zóna nem. Az 1. zóna triggerelésekor 
nem ad riasztást a rendszer. Az 1. zóna LED-je nem ég. A telepít� meg fogja mondani, mely zónák hagyhatók ki.  
 
RIASZTÁSI MEMÓRIA : 
Riasztáskor a zóna LED villog, jelezve, hogy mely zónán volt triggerelés. Ezek égve maradnak, amíg a Felhasználói 
Kódot be nem ütik. 
 
AZONNALI / KÉSLELTETETT : 
A telepít� legalább 1 zónát megjelölhet, amely késeltetett. Erre be is programozza a késleltetési id�t,  mely lehet�vé 
teszi Önnek, hogy belépjen, illetve, hogy elhagyja a helyiségeket. 
 
Kilépéskor késleltetett a rendszer. Ez késlelteti az élesedést, id�t hagy a helyiségekb�l  való távozásra.  Az Ön 
telepít�je, ..........  másodperc kilépési késleltetést programozott be. Belépéskor a riasztás késleltetve van, egy 
figyelmeztet� hang szól. A belépési késleltetés alatt kell kikapcsolnia (hatástalanítania) a rendszert. A telepít�,  .........  
másodperc belépési id�t engedett. 
Az azonnali ( INSTANT ) üzemmódot els�sorban magánlakásoknál használják. Ezt éjszakára kapcsolják be, amikor a 
késleltetés nem kívánatos. 
 
A késleltetett zónát át lehet változtatni azonnalivá a következ� módon : 
 

1 2 3 4           MODE     O     ENTER 
                                                            Felh. Kód                        I/D 
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Bár az Azonnali / Késleltetett módot nem jelzik a LED-ek, a Felhasználó meghatározhatja, melyik módban van a 
központ, ha megnyomja az ENTR gombot. Ha 3 másodperces jelzés jön a piezzóból, miután elengedte az ENTER-t, 
akkor késleltetett a központ. Ha nincs hangjelzés, az azonnali üzemmódban van.  Minden élesítéskor jelzést kap a 
Felhasználó ezen üzemmódokról. A rendszer automatikusan késleltetett módba áll, ha sikeresen hatástalanították egy 
el�z�leg éles állapotból. 
 
KÖVETÖ ZÓNÁK : 
Amely zónára behatolás érzékel� van bekötve, követ� zónának lehet programozni. Ez lehet�vé teszi a  Felhasználó 
számára, hogy áthaladjon az érzékel� el�tt belépéskor vagy kilépéskor a Ki / Belépési zónán keresztül anélkül, hogy 
megszólalna a sziréna. Ha nem a Ki / Belépési zónán keresztül lép valaki a követ� zónába, azonnal riaszt a rendszer. 
 
NYITÁS / ZÁRÁS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL : 
Nyitás és zárás a Felhasználói Kód segítségével azonosítja és rögzíti, ki mikor élesítette és hatástalanította a rendszert. 
Ezt úgy lehet elérni, ha minden Felhasználónak csak egy kódja van és egy-egy kódot csak  egy ember ismer. A Mérnöki 
Kódot mint 1. Felhasználói Kód jelenti le a Központi Felügyeleti Állomásra. 
 
KEZELÖRÖL INDITOTT RIASZTÁS : 
A következ� riasztásokat lehet a kezel�r�l indítani: 
 
1., Cseng� teszt 
2., Kényszerített kikapcsolás 
3., Csendes riasztás 
4., Hangos riasztás (lejelentve) 
5., Hangos riasztás (nem küld róla jelentést a rendszer) 
6., Távriasztás (lejelentve) 
7., Távriasztás (jelentés nélkül) 
 
 
KÉNYSZERITETT KIKAPCSOLÁS : 
Akkor használja, ha a támadó kényszeríti, hogy kapcsolja ki a riasztórendszert. Err�l természetesen jelentést küld a 
központ a diszpécserszolgálatnak, aki így a megfelel� intézkedést fogja megtenni. 
Nyomja  meg a ( 0 ) gombot az Ön Felhasználói Kódja beütése után azonnal, és csak ezután az ENTER  gombot. Ekkor 
a rendszert hatástalanította, de a jelentés elmegy. 4 speciális riasztást lehet a kezel�r�l kezdeményezni. Ehhez billenty� 
párokat kell egyidej�leg lenyomni. 
Ezek a következ�k:     1 és 3 
                                   4 és 6 
                                   7 és 9 
                                   * és # 
 
Ezek használatához kérjen segítséget a telepít�t�l, hogy hogyan programozta a rendszert. A sorok feletti  szimbólumok 
segítenek eligazodni, hogy mikor mit használjon. 
 
HANGOS RIASZTÁS : 
Az Ön telepít�je hangos riasztást programozott. Különböz� módon szól a cseng� t�z és behatolás esetén.  Betöréskor 
folyamatosan szól, t�z esetén szaggatottan. 
 
A KÖZPONT FUNKCIÓINAK TESZTELÉSE : 
A riasztórendszer központját és érzékel�it rendszeresen tesztelni kell. Ön saját maga is tesztelheti a készüléket. 
Pl.: A behatolásjelz� készüléket lehet úgy tesztelni, hogy megkér valakit, hogy mozogjon vagy menjen be adott zónát 
véd� érzékel� el�tt hatástalanított rendszer esetén, és figyeli az adott zóna LED-jét a kezel�n. Behatoláskor ki kell 
gyulladnia, ez azt jelenti, hogy az érzékel� és a bekötések jól m�ködnek. 
 
A KOMMUNIKÁTOR TESZTELÉSE : 
Egyeztesse a telepít�vel, hogy hogyan és milyen gyakran tesztelje a SPARTAN kommunikátor funkcióját. Különböz� 
vev�készülékeknek különböz� tesztelési lehet�ségük van a kommunikátor tesztelésére. 
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AZ AKKUMULÁTOR TESZTELÉSE : 
Legalább hetente ellen�rizni kell az akkumulátort a következ� módon: A telepít� valamely billenty� párra cseng� 
tesztet programozott. Ezt kell megnyomni egy riasztás kiváltásához. Amíg szól a cseng�, vegye el 
a hálózati áramot a készülékt�l. Ha halkabban szól a cseng� a hálózat elvételekor, hívja a telepít�t. Ha vége a 
tesztelésnek, üsse be a Felhasználói Kódját, hogy elhallgattassa a cseng�t. 
 
AZ AKKUMULÁTOR ÉS A CSENGÖ TESZTELÉSE A TESZT / TÜZ / RESET GOMB HASZNÁLATÁVAL 
A központ bal oldalára a telepít� szerelt egy teszt/t�z reset kapcsolót. Ezt a gombot megnyomva elveszi a hálózati 
áramellátást és megszólal a cseng�. Legalább 10 másodpercig lenyomva tartva a gombot figyelje a cseng�t. Ha esik a 
cseng� hangereje, hívja a karbantartókat. 
 
TÜZ / RESET : 
Ha egy füstérzékel�t triggereltek, újabb m�ködés el�tt resettelni kell. A füstérzékel�ket a Teszt / T�z reset gomb 
néhány másodperces megnyomásával lehet resettelni. Ellen�rizze a t�z zónák LED-jét, és 
gy�z�djön meg, hogy valóban visszaállította az érzékel�t. 
 
 
Az Ön rendszerén az alábbi beállítások szerepelnek : 
 
 
Zónák kiosztása :  
 
 
1.Zóna : ....................................................... 4.Zóna : ....................................................... 
 
 
2.Zóna : ....................................................... 5.Zóna : ....................................................... 
 
 
3.Zóna : ....................................................... 6.Zóna : ....................................................... 
 
 
 
 
Kilépési id� : ..................... mp 
 
Belépési id� : .................... mp 
 
Szirénázási id� : ................ mp 
 
 
Téves Riasztások esetén kérjük feltétlenül hívja a Központi Felügyeleti Állomást : 
 
Tel. : 72 / 481 - 846 
 
A rendszerrel kapcsolatos információkért, és hiba bejelentését az alábbi telefonszámokat hívhatja : 
 
Iroda Tel./fax : 72 / 481-846 
 
Mobil Tel. : 30 / 936 - 1697 


