
Rövidített használati útmutató 

Ability központokhoz 

 



A kezelőegység jelzései 

 

 
A védett objektum állapotának kijelzése 
 
K: Riasztó kikapcsolva 
B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) 
M: Éjszakai mód bekapcsolva (van belépési idő) 
D: Éjszakai mód bekapcsolva (nincs belépési idő, az ajtó 
azonnal riaszt!) 

 

 

LED 
Vörös  Sárga  Kék  Zöld  

Kikapcsolva (nem világít) 
A kezelőegység összes 
területe kikapcsolva. 

Nincs fennálló hiba. 
Nyitott zónák a 

kezelőegységhez tartozó 
területeken. 

230V 
hálózatkimaradás. 

Bekapcsolva 
A kezelőegység 

valamely területe be 
van kapcsolva. 

Legalább egy hiba 
fennáll. 

A kezelőegység területeinek 
minden zónája 

készenlétben: bekapcsolásra 
kész a rendszer. 

230V hálózat 
rendben. 

Lassú villogás (0,5mp be, 
0,5mp ki) 

A kezelőegység összes 
területe kikapcsolva. 

A kezelőegység 
legalább egy területén 

riasztás vagy 
szabotázs van tárolva 

a memóriában. 

Nincs fennálló hiba. 
A kezelőegység 

legalább egy 
területének zónája 

át van hidalva. 

- - 

Gyors villogás (0,15mp be, 
0,15mp ki) 

A kezelőegység 
legalább egy területe 

be van kapcsolva. 
Legalább egy 

riasztás/szabotázs 
tárolva van a 
memóriában. 

Legalább egy hiba 
van a kezelőegység 

területeinek 
valamelyikén és 

legalább egy zóna 
át van hidalva. 

- - 



A riasztó be- kikapcsolása 

A riasztó be- és kikapcsolása legegyszerűbben az „F1-F2-F3-F4” 

billentyűk segítségével végezhető el. Ezen gombokat hosszan kell 

megnyomni. Amennyiben az adott művelet kód köteles, megjelenik 

az alábbi felirat: „Adja meg a kódot”  

Ez esetben üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot. 

Az Ön esetében az alábbi módon működnek az „F” billentyűk: 

Művelet Gomb Megjegyzés 
 F1  

 F2  

 F3  

 F4  

 Kód  

 

Bekapcsolás előtt győződjünk meg róla, hogy minden zóna 

nyugalomban van (ajtók, ablakok zárva vannak, az élesítendő 

szobákban nincs senki). Ilyenkor a kezelőegységen világít a kék színű 

LED. 

  



A riasztás jelzés törlése 

Amennyiben (valós vagy téves) riasztás történik, és ezt követően 

kikapcsoljuk a riasztót, a kezelőegység a piros LED villogásával és a 

megsértett zóna nevének megjelenítésével jelzi ezt. Egészen addig 

marad ebben az állapotban, amíg újra bekapcsoljuk a riasztót, vagy a 

Memória törlés-t nem végezzük el. Ezt kétféleképpen tehetjük meg: 

 Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot. 

Válasszuk ki a Riasztás kezelés menüpontot, nyomjuk meg az 

OK gombot. Ez után válasszuk ki a Riasztás törlés parancsot 

majd ismét nyomjuk meg az OK gombot. Végül nyomjuk meg az 

ESC billentyűt. 

 Amennyiben valamelyik F billentyűre be van állítva a riasztás 

törlés funkció (fenti táblázat), ez esetben csak nyomjuk meg 

hosszan az adott F billentyűt. Ha kódot kér, akkor üssük be a 

kódunkat, majd nyomjuk meg az OK gombot. 

 
 

 
 

 
  



Kódváltoztatás 

 

Üssük be a kódunkat, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. 

  
 
Ez esetben megjelenik a 
felhasználói menü.  
A fel-le nyilak segítségével 
keressük meg a Kódváltoztatás 
menüpontot, majd nyomjuk meg 
az OK gombot.  

 

 

Válasszuk ki a megváltoztatni 
kívánt kód sorszámát, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. 

 
 

Üssük be az új kódot, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. 

  
Majd üssük be ismét az új kódot 
és nyomjuk meg az OK gombot. 

  
A kívánt kódváltoztatás ezennel 
sikeresen megtörtént. 
Az ESC gomb megnyomásával 
lépjünk ki a menürendszerből. 

 
 

  



Zóna áthidalása és engedélyezése 
 
Bekapcsolhatjuk a riasztót úgy is, hogy bizonyos érzékelőket inaktívvá 
teszünk, (tehát ezek a zónák nem fognak riasztást kiváltani).  

Üssük be a kódunkat, majd nyomjuk meg az OK 
gombot. 
  

 

Válasszuk ki a nyilak segítségével az Engedélyez, tilt 
menüpontot, majd nyomjuk meg az OK gombot. 
  

 

Válasszuk ki a Zónák menüpontot, majd nyomjuk 
meg az OK gombot. 

 
Ekkor megjelenik az összes zóna, mindegyik előtt 

egy  piktogrammal. Ez jelzi, hogy az adott zóna 
használatban van. 
Válasszuk ki a nyilak segítségével azt a zónát, 
amelyiket ki szeretnénk iktatni. Azaz „álljunk rá” 
úgy, hogy sötét legyen az adott zóna háttere. 

 

Majd nyomjuk meg a kezelőn a „0” gomb melletti 

 piktogramot ábrázoló billentyűt.  
 

Ekkor az adott zóna előtt a piktogram  ábrára 
változik. 
Majd nyomjuk meg az OK gombot. 
Ezzel el is mentettük a változtatást, a kívánt zónák 
ki lettek iktatva, amit a sárga LED villogása is jelez. 
Nyomjuk meg az ESC gombot a menüből való 
kilépéshez. 

 



 

Hibák, riasztási napló megtekintése 

 

Üssük be a kódunkat, majd 
nyomjuk meg az OK gombot. 

  
Válasszuk ki az Esemény, állapot 
menüpontot, majd nyomjuk meg 
az OK gombot. 

 
 

A megjelent menüpontok közül 
válasszuk ki a nekünk megfelelőt, 
majd nyomjuk meg az OK 
gombot. 

 
 

A legutolsó bejegyzést fogjuk 
látni. A felfele nyíl segítségével 
tekinthetjük meg a korábban 
történt bejegyzéseket. 
 

 

 

A „C” billentyű megnyomásával egy szinttel kijjebb léphetünk a 
menürendszerben. 
Az ESC billentyű megnyomásával teljesen kiléphetünk a 
menürendszerből. 

 
 



Zónák 

Zónaszám Elnevezés  Zónaszám Elnevezés 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Belépési-, kilépési-idők 

Belépési idő  

Kilépési idő  

 

Távfelügyelet 

Szolgáltató neve  
Telefonszáma  
Azonosítóm  
 


