
 
 

ATS1197 kezelőegység kezelési útmutató 

 

A LED-ek az alábbi állapotokat jelenítik meg: 

1 Zöld/Piros – Élesített/Hatástalanított 
állapot 

Zöld: ha minden a kezelőegységhez rendelt terület 
hatástalanított állapotban van vagy ha a 
képernyővédő aktív. Villogó zöld, ha akkumulátorról 
megy a központ (230V hiba miatt) vagy  a 
kezelőegységhez tartozó ajtónyitás esetén, ha terület 
hatástalanított. 
 
Piros: ha minden a kezelőegységhez rendelt terület 
élesített állapotban van. Villogó piros a 
kezelőegységhez tartozó ajtónyitás esetén, ha terület 
élesített. 
 
LED ki: abban az esetben, ha legalább egy, de nem 
mindegyik kezelőegységhez rendelt terület élesített 
állapotban van. 

2 Sárga – Élesítésre kész állapot 
(Ready) 

Aktív, ha minden - a kezelőegységhez rendelt terület –
zónája normál nyugalmi állapotban van. 

3 Piros – Riasztás állapot Villog, ha valamely kezelőegységhez rendelt terület 
riasztási állapotban van. 

 

  



 
 
A kezelőegységhez rendelt területek élesítéséhez nyomja meg az alábbi gombokat: 

PIN kód + # 

A kezelőegységhez rendelt területek hatástalanításhoz vagy az ahhoz rendelt ajtó kinyitásához 

nyomja meg az alábbi gombokat: 

PIN kód + * 

Amennyiben véletlenül rossz számjegyet írt be, nyomjon *-ot vagy #-et és kezdje újra a PIN kód 

beadását. Ha a rendszer telepítője aktiválta a „Kódszabotázs” opciót a kezelőegységen, akkor 3 

helytelen PIN kód beadása után a kezelőegység 90 mp-re zárolásra kerül. Ilyenkor semmilyen 

billentyűkombinációt nem fogad el. 

Ha nem rendelkezik kényszerélesítési joggal, csak akkor lesz képes élesíteni a terület, ha annak 

minden zónája nyugalmi állapotban van, tehát a kezelőegység (2) sárga LED-je világít. 

Azt, hogy a kezelőegységről melyik terület vagy területek kezelhetők azt a kezelőegységhez rendelt 

kezelési csoport határozza meg. Ennek helyes konfigurációjáról konzultáljon a rendszer telepítőjével. 

 

A kezelőegység használata kártyával vagy tag-el 

 

Ezek a funkciók konfigurálhatók a rendszer telepítője által. 

1., A legegyszerűbb esetben egy felhasználói kártyával lehet nyitni a kezelőegység által vezérelt ajtót. 

Ehhez a felhasználó ajtócsoportjának helyes konfigurációja szükséges. 

2., Lehetséges a kártyával élesíteni és hatástalanítani a kezelőegységhez rendelt területeket, az alábbi 

módokon (egyszerre akár több opció is választható): 

Kártya automatikusan kikapcsol – ajtónyitáskor, ha a kezelőegységhez rendelt terület éles és a 

felhasználónak van jogosultsága hatástalanítani azt, akkor egy olvastatásra nyílik az ajtó és 

automatikusan hatástalanításra kerül a terület is. 

Kártya mindig élesít/kikapcsol – ebben az esetben kártyával vezérelhető a kezelőegységhez rendelt 

terület, élesítéskor és hatástalanításkor egyaránt elegendő 1 olvastatás. 

Kártya 3 olvastatásra élesít – ez az opció akkor hasznos, ha 1 olvastatásra csak ajtót nyitunk és így el 

tudjuk különíteni a beléptetést és a riasztó kezeléstől. 

3., Arra is van mód, hogy a PIN kód és a kártya együttes használatával lehessen csak kezelni a riasztót. 

Ehhez két opció áll rendelkezésre: 

Kártya & PIN (csak kikapcsolás) – élesítéshez nem, de kikapcsolás(hatástalanításhoz) szükség van a 

PIN kódra is és a kártyaolvastatásra is. 

Kártya & PIN (mindig) – mind az élesítéshez, mind a hatástalanításhoz egyaránt szükséges a PIN kód 

és kártya olvastatása is. 


