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WES+ VEZETÉK NÉLKÜLI TŰZJELZŐ ÉS EVAKUÁCIÓS RENDSZER 

RÖVID KEZELÉSI UTASÍTÁSA 
 

 

 

 

A hibamentesen működő egységeken a ZÖLD LED 4 másodpercenként villan egyet. 

 

 

Az érzékelő riasztási állapotában a PIROS LED villog. (DET=érzékelő, F=kézi jelzésadó) 

 

 

Ha valamelyik egységen a SÁRGA LED villog, azonnali beavatkozást igényel. A hiba elhárításáig nem vehető 
figyelembe a hálózat részeként. 

1 villanás ‐ alacsony töltöttség                                                   
2 villanás ‐ alacsony jelszint                                             
3 villanás‐ nincs jel                                     
4 villanás ‐ szabotázs                              
5 villanás ‐ jelzés utáni állapot                       
 

 
 

A központi egység több hibajelzést ('SYSTEM WARNINGS') is képes a rendszerről megjeleníteni, mely 
hibajelzések LCD kijelzőn megjelenő kódjait az alábbi táblázat tartalmazza. Ezek közül számos jelzés a hiba 
okának megszűnését követően automatikusan megszűnik. NNN: az eszköz 3‐jegyű sorszáma. 

KÓD  JELENTÉSE  LEÍRÁS  TEENDŐ 

BET  Alacsony 
töltöttség 

Az NNN számú eszköz elemének töltése 
alacsony. 

Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel elemcsere 
érdekében. 

DET  Érzékelő 
szabotázs 

Az NNN számú automatikus érzékelő 
fejet eltávolították. 

A hibajelzés megszűnik, ha az érzékelőt 
visszahelyezik. 

EXT  Külső szabotázs‐
kapcsoló 

Az NNN számú egységet eltávolították a 
falról/mennyezetről. 

Az egység visszahelyezése után a hibajelzés 
megszűnik. 

FLT  Lemerülés  Az NNN számú eszköz kikapcsolt az elem 
lemerülése miatt. 

Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel elemcsere 
érdekében. 

INT  Belső szabotázs‐
kapcsoló 

Az NNN számú egységet kinyitották 
(feltételezhetően megrongálták). 

Oka vizsgálandó. A jelzés törölhető a központi 
egységről vagy mobil app‐ról, de a garancia 
megszűnik. Forduljon a szervizhez. 

LAT  Benyomott kézi  Az NNN számú egységen a kézi 
benyomva maradt jelzéstörlés után. 

Az egység manuális visszaállításával (lásd 
később) a jelzés megszűnik. 

REM  Eltávolítás 
 

Az NNN számú egységet kikapcsolták és 
eltávolították a hálózatból. 

Vizsgálni kell az okát, de az egység visszakapcsolása 
után a jelzés megszűnik. 

SIG  Alacsony jelszint 
 

Az NNN számú egység által vett rádiós 
jel alacsony. 

A hiba megszűnik, ha az egységet áthelyezik 
vagy Rádióerősítő egységet beiktatnak. 

TST  Csendes Teszt 
 

az NNN számú egység 'Csendes Teszt'‐
ben van. 

A jelzés a teszt befejezésével megszűnik. 

   

LED KÓDOK 

ZÖLD LED 

SÁRGA LED 

PIROS LED 

KÖZPONTI EGYSÉG FIGYELMEZTETŐ KÓDJAI
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A kézi jelzésadó egység szaggatottan sípol a jelzés 
törlését követően 

A kézi  jelzésadót az erre szolgáló speciális kulccsal 
alapállapotba kell hozni. 

A központi egység sűrű, szaggatott sípolása 

FIGYELMEZTETÉS.  Amennyiben  tűzjelzés  van,  az 
LCD  kijelzőn  az  'ALARM    ALARM    ALARM'  felirat 
jelenik meg a riasztásban lévő egység adataival. 

Ha  másik  jelzés  is  bejön,  ellenőrizni  kell  a 
Figyelmeztető kód táblázat szerint. 

 

 

A tűzjelzés 30 perc után automatikusan elhallgat 

A tűzjelzés törlése a kézi jelzésadón: 

1) Helyezze be a speciális kulcsot úgy, hogy a fogója 
jobb kéz felé essen 

2) Nyomja be a kulcsot ütközésig 

3)  Fordítsa el a  kulcsot az óra  járásával ellentétes 
irányban  addig,  amíg  az  előlap  mechanikai 
visszapattanását nem tapasztalja 

4) Húzza ki a kulcsot 

 

Minden  aktivált  kézi  jelzésadót  vissza  kell  állítani 
alapállapotba a kulccsal. Ennek hiányában a vissza 
nem  állított  egységek  szaggatottan  fognak  sípolni 
továbbra is. 

A tűzjelzés kézi törlése bármely kéziről 

Lehetőség van tűzjelzés esetén a rendszer bármely 
kézi  jelzésadójának  segítségével  némítani  a 
hangjelzést  akkor  is,  ha  nem  az  a  kézi  lett 
benyomva! 

1) Nyomja be bármely kézi jelzésadó előlapját 

2)  Kövesse  az  előző  pontban  már  leírt  'törlési 
eljárás' 

Tűzjelzés törlése a központi egységen 

1) Nyomjon ENTER‐t 

2)  A  SILENCE  ALARM  menüpontnál  válassza  ki  a 
YES‐t 

Riasztást követő periódus 

A  tűzjelzés  törlését  követően  a  rendszer  még  2 
percig  'Riasztás  utáni'  állapotba  kerül.  Ez  alatt  az 
egységek  szaggatottan  sípolnak, mielőtt  nyugalmi 
állapotba kerülnek. 

 

 

A  rendszer  ellenőrzésére  HETENTE  javasolt 
elvégezni és dokumentálni egy ún. csendes tesztet. 
Ennek a folyamata: 

‐  Nyomja  meg  hosszan  a  B  gombot  bármely 
hibamentes  egységen  addig,  míg  a  SÁRGA  LED 
folyamatosan el nem kezd világítani. 

‐  A  SÁRGA  LED  30  másodpercig  folyamatosan 
világít, mialatt minden hálózati eszköz veszi a teszt 
üzenetet. 

‐  Ezt  követően  minden  eszközt  végigjárva 
ellenőrizni  kell,  hogy  az  adott  eszköz  átment‐e  a 
teszten. Lehetséges eredmények: 

MEGFELET 
ZÖLD LED folyamatosan 
világít 

Rádió jel OK, de 
más hiba van 

a SÁRGA LED villogását (lásd 
sárga LED jelzései rész) a 
PIROS LED követi 

Nincs rádió jel 
SÁRGA LED villog (lásd sárga 
LED jelzései rész) 

A 'Csendes Teszt'‐et bármelyik egység B gombjának 
hosszú  lenyomva tartásával kapcsolható ki vagy 20 
perc után automatikusan kikapcsol. 

 

 

A  központi  egység  egyes  funkcióinak  elérése 
kódhoz  kötött.  A  gyári  kód:  1234,  mely  szükség 
esetén megváltoztatható. 

 

HANGJELZÉSEK 

TŰZJELZÉS TÖRLÉSE  CSENDES TESZT 

BELÉPÉSI KÓD

SZERVIZ TELEFONSZÁM (HIBABEJELENTÉS): 06 20 914 4987, 06 20 914 4986


