
WP8010 Rövid felhasználói útmutató 
A rendszer élesítése és hatástalanítása
Lépés Művelet Felhasználói művelet Megjegyzés
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lis 1 Nyomja meg a Partícióválasztó gombot, majd 
válassza ki a PARTÍCIÓT 
(Csak, ha a Partícionálás engedélyezve van.) 

követően bármilyen 

kombinációban: 
"Elutasító hangot" 
hall, ha a választott 
területre nincs 
érzékelő / eszköz 
beléptetve.

2 Távozó élesítés - a rendszer élesítésére szolgál, 
ha a területet teljes egészében elhagyja.  + [ ] vagy kód ÉLESÍTVE 

jelzés: folyamatosan 
világít a rendszer 
élesített állapotában.

ÉLESÍTVE 
jelzés: a 
hatástalanítást 
követően kialszik. A 
hatástalanítás leállítja 
a szirénát is 
függetlenül attól, hogy 
a riasztás Élesített, 
vagy Hatástalanított 
állapotban indult.

Otthonmaradó élesítés – a rendszer élesítésére 
szolgál, ha a védett téren belül tartózkodik valaki.  + [ ] vagy kód 

Hatástalanítás – a riasztórendszer 
kikapcsolása  + [ ] vagy kód 

Gyors Távozó élesítés (Ha a gyors élesítés 
engedélyezve van) – a rendszer kód nélküli 
távozó élesítése
Gyors Otthonmaradó élesítés (Ha a gyors 
élesítés engedélyezve van) – a rendszer kód 
nélküli otthonmaradó élesítése
Kényszerített távozó élesítés (Rendszer nem 
kész) – távozó élesítés, ha a rendszerben nyitott 
zónák vannak. (Ha engedélyezve van)

+ [ ] vagy kód 

a figyelmeztető jelzés 

némításához
Kényszerített otthonmaradó élesítés 
(Rendszer nem kész) – otthonmaradó 
élesítés, ha a rendszerben nyitott zónák 
vannak. (Ha engedélyezve van)

3 Azonnali (Rögtön élesít) – belépési 
késleltetés nélküli élesítéshez

(Otth./ Távozó élesítés után)

Latckey – A Latchkey módot  felhasználói 
kódhoz vagy Proximity tag-hez lehet rendelni.

Megjegyzés: A gyári Mester kód 1111. Élesítéshez nincs szükség kódra, ha a telepítő engedélyezte a "Gyors élesítést". 

Feltétlenül változtassa meg a gyári alapértelmezett kódot.

Vészjelzések indítása
Riasztás Művelet Megjegyzés 

Vészjelzés  ( 2 mp.) A riasztás leállításához nyomja meg a         
gombot és üsse be a felhasználói kódjátTűzriasztás  ( 2 mp.) 

Támadás jelzés  +  ( 2 mp.) 
Felkészülés az élesítésre 
Mielőtt élesíti győződjön meg róla, hogy a rendszer "KÉSZ" állapotban van.  

    KÉSZ   ÓÓ:PP         Ez jelzi, hogy minden zóna nyugalomban van és tetszés szerint élesíthet.
Ha legalább egy zóna nyitva van az alábbi felirat olvasható a kijelzőn:   

NEM KÉSZ ÓÓ:PP   Ez jelzi, hogy a rendszer nem kész az élesítésre. A legtöbb esetben egy, 
vagy több zóna nyitva van. (Ez azt is jelentheti, hogy a rendszerben hibák vannak.)
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+ [ ] vagy kód 

a figyelmeztető jelzés 
némításához
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A nyitott zóna megszüntetéséhez keresse meg és szüntesse meg a zóna aktív állapotát. (Csukja be az ajtót 
vagy ablakot) – lásd az "eszköz kereső" részt lejebb. Nyomja meg a               gombot a következő nyitott zóna, 
vagy hiba megtekintéséhez. Erősen ajánlott az összes nyitott zónaállapot megszüntetése a „KÉSZ” 
rendszerállapot helyreállításához. Ha nem tudja helyreállítani a "KÉSZ" állapotot vegye fel a kapcsolatot a 
telepítővel.
Megjegyzés:  A "KÉSZ" képernyőhöz való visszalépéshez nyomja meg a         gombot.
Eszköz kereső:  Az WP központoknak fejlett „eszköz kereső” funkciója van a nyitott zónák és hibák egyszerű  
azonosításához az LCD kijelzőn. Miközben a panel az LCD kijelzőn kijelzi a nyitott vagy hibás eszközt, a 
hibás vagy nyitott érzékelő LED-je villogva jelez, maximum 16 másodpercig, vagy amíg a kijelzőn az eszköz 
állapota látható.

Zóna kiiktatás
A Zóna kiiktatás lehetővé teszi, hogy zónákat hagyjon ki az élesítéséből, így a felhasználók beléphetnek a 
kiiktatott zóna, vagy zónák által védett területre a rendszer éles állapotában is. A Zóna kiiktatást használhatja a 
hibás érzékelők ideiglenes kikapcsolására is. A kiiktatás menüben választhat a beléptetett érzékelők, a nyitott, 
vagy hibás érzékelők közül, vagy visszaaktiválhatja a kiiktatott érzékelőket. 

Ha belép a Kiiktatás menübe a következő 3 lehetősége van:
 Visszaaktiválhatja a korábban kiiktatott zónákat.

 Megtekintheti a kiiktatott zónákat. (KIIKTAT.ELLENŐRZ)

 Újra kiiktathatja a korábban kiiktatott zónákat. (KIIKTAT.VISSZAHÍV)

Telefonos értesítés
A WP8010 központot programozni lehet szelektív értesítések küldésére az ügyfél saját 
mobiltelefonjára. 
WP8010 központ telefonos jelzései
Riasztás esetén a következő hangjelzéseket küldi a központ a telefonra az események jelzésére: 
* TŰZ: BE - BE - BE - szünet.... (- - -   - - - ......).
**  BETÖRÉS: Folyamatos hang ( ...)
*** VÉSZJELZÉS: 2-hangú sziréna; (mint a mentőautó)
A riasztást a telefon billentyűzetén a "2" billentyűt megnyomva nyugtázhatja. A riasztás jelzés azonnal elhallgat.

További WP8010 leírások letöltéséhez olvassa be a QR kódot:




