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AMAX 
Behatolásjelző rendszer 

Kezelési útmutató kivonat 

 
AMAX panel 2100 | AMAX panel 3000 | AMAX panel 

3000 BE | AMAX panel 4000 

 

Biztonság

Veszély! 
 

Elektromos áram: 
Az elektromos áram sérüléseket okozhat, ha a 
készüléket nem megfelelően működtetik, ha a 
készüléket kinyitják vagy módosítják. 
– Soha ne nyissa ki vagy módosítsa a készüléket. 
– Lépjen kapcsolatba a telepítést végző 
szakemberrel, ha módosíttatani kívánja a 
rendszert. 
 

Vigyázat! 
 

Sérülékeny alkatrészek: 
A sérülékeny alkatrészek tönkre mehetnek, ha a 
rendszert nem körültekintően működtetik, ha a 
készüléket kinyitják vagy módosítják. 
– Mindig kezelje a rendszert körültekintően. 
– Soha ne nyissa ki vagy módosítsa a készüléket. 
– Lépjen kapcsolatba a telepítést végző 
szakemberrel, ha módosíttatani kívánja a 
rendszert.

  

IUI-AMAX3-LED8 IUI-AMAX3-LED16 

  
IUI-AMAX-LCD8 IUI-AMAX4-Text 
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LED/Ikon/LCD Kezelőegységek ikon jelzések: 
 

Kezelőegység 
Jelzőikonok  Állapot   Definíció  

     
 
  

Folyamatosan BE 
Terület AWAY (Teljes) módban van 
élesítve. 

Folyamatosan KI Terület nincs élesítve. 

Lassú villogás Kilépési késleltetés. 

Gyors villogás  

Programozási / kódfunkció üzemmód 
Egy vagy több terület AWAY élesített 

                                                         Folyamatosan BE 
Terület STAY (Kerületi) módban van 
élesítve. 

Folyamatosan KI Terület nincs élesítve. 

Lassú villogás Kilépési késleltetés. 

Gyors villogás 
Programozási / kódfunkció üzemmód 
Egy vagy több terület STAY élesített 

  
Folyamatosan BE 230V folyamatos 

Lassú villogás 230V hiány 

  

Folyamatosan BE 
  

Rendszerhiba, szabotázs, kiiktatott zóna 
Megtekintetett, de még nem törölt hiba 
[kód 6 #] 
A rendszer szerviz módban van. 

  
Folyamatosan KI A rendszer nyugalmi állapotban van. 

 

LED/Ikon Kezelőegység Zóna jelzések: 
Zóna szám Állapot  Definíció 

1---8 
9--16 

Folyamatosan BE 
Aktivált Zóna (kikapcsolt állapotban csak 

visszajelzés) 

Folyamatosan KI Zóna nyugalomban 

Lassú villogás A zóna riaszt, vagy riasztott valamikor. 

Gyors villogás 
Ideiglenesen kikapcsolt zóna (Stay 
élesítés/izolálás) 

 
Kezelőegységek Hang jelzései: 

Hangjelzés  Definíció 

Rövid hangjelzés kezelő-gomb hangja 

Rövid hangjelzés, melyet egy 1mp-es 
hangjelzés követ A kívánt folyamat elutasítva. 

Két rövid hangjelzés 
A rendszer elfogadta a kódot. A rendszer végrehajtotta a 
kívánt funkciót. 

Egy rövid hangjelzés percenként Hibajelzés, nem nyugtázott rendszerhiba. 

Egy rövid hangjelzés két 
másodpercenként A kilépési késleltetés elkezdődött. 

Folyamatos hangjelzés 
  

– Utolsó 10 másodperc a kilépési késleltetés során 
– Hibára, vagy szabotázsra figyelmeztetés  
– Kezelőegység riasztási hangjelzése 

Folyamatosan szaggatott hangjelzés  

Belépési késleltetési idő (a riasztás bekövetkezéséig, illetve a 
rendszer kikapcsolásáig) 
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Élesítés/Kikapcsolás: 

• AWAY (Teljes) élesítés/kikapcsolás: 
Nem partíciónált rendszer 
esetén 

[kód] + [#] vagy gyorsélesítés [#] 3 mp-ig nyomva tartása hangjelzésig 
Kikapcsolása: [kód] + [#]  

 Egy partíció élesítése 
partícióhoz rendelt kezelőn  
(csak 1 partíciót kezel!) 

[kód] + [#] vagy gyorsélesítés [#] 3 mp-ig nyomva tartása hangjelzésig 
Kikapcsolása: [kód] + [#]  

Összes terület élesítése 
mester-kezelőegységen 
(felhasználóhoz rendelt összes 

partíció) 

[kód] + [0] [0] + [#] 
Kikapcsolása: [kód] + [#] 

Egy partíció élesítése 
mester-kezelőegységen 

[kód] + [Partíció száma (2 számjegy)] + [#] 
Kikapcsolása: [kód] + [Partíció száma (2 számjegy)] + [#] 

 
• Stay (Részleges) élesítés/kikapcsolás: 

Nem partícionált rendszer 
esetén 

[kód] + [*] vagy gyorsélesítés [*] 3 mp-ig nyomva tartása hangjelzésig 
Kikapcsolása: [kód] + [#] 

 Egy partíció élesítése 
partícióhoz rendelt kezelőn  
(csak 1 partíciót kezel!) 

[kód] + [*] vagy gyorsélesítés [*] 3 mp-ig nyomva tartása hangjelzésig 
Kikapcsolása: [kód] + [#] 

Összes terület élesítése 
mester-kezelőegységen 
(felhasználóhoz rendelt összes 

partíció) 

[kód] + [0] [0] + [*] 
Kikapcsolása: [kód] + [#] 

Egy partíció élesítése 
mester-kezelőegységen 

[kód] + [Partíció száma (2 számjegy)] + [*] 
Kikapcsolása: [kód] + [Partíció száma (2 számjegy)] + [*] 

 
Zóna kiiktatása/kiiktatás megszűntetése: (egy élesítési ciklusra érvényes) 
Zóna kiiktatása [kód] + [3] [1] + [#] + [zóna száma] + [*] + [#] 

Több zóna kiiktatása [kód]+[3][1]+[#]+[zónaszáma]+[*]+[zónaszáma]+[*]…+[*]+[#] 

Kiiktatás megszűntetése eljárás ugyan az, mint a kiiktatásnál 

 
Zóna izolálása/izolálás megszűntetése: (a kitiltás a megszűntetésig érvényes) 
Zóna kiiktatása [kód] + [3] [5] + [#] + [zóna száma] + [*] + [#]  

Több zóna esetén: [kód]+[3][5]+[#]+[zónaszáma]+[*]+[zónaszáma]+[*]…+[*]+[#]  

Kiiktatás megszűntetése eljárás ugyan az, mint a kiiktatásnál  
Kiiktatott zónák 
megtekintése 
Szöveges LCD kezelőn 

[kód] + [3] [3] + [#] 
zónák megjelenítéséhez [▲] és [▼] gombok használhatók  

 
Hibák és szabotázsállapotok áthidalása: (egy élesítési ciklusra érvényes) 
Áthidalás egy ciklusra [kód] + [3] [4] + [#]  

Áthidalás visszaállítása Élesítés majd kikapcsolás 

 

Egyéb parancsok (további információk a bővített kezelési útmutatóban) 
Hiba/szabotázs visszaállítása [kód] + [6] + [#] 

Kezelői vészhelyzeti riasztás hosszan megnyomva [1] és [3] vagy [*] és [#] 

Kezelőről indított tűzriasztás hosszan megnyomva [4] és [6] 

Kezelői orvosi riasztás hosszan megnyomva [7] és [9] 

Váltás a fő kezelőegységre (szöveges 
kezelőn) [kód] + [0] [0] [0] + [#] 

Váltás a 01–16. területre (szöveges kezelőn) [kód] + [0] [2 számjegyű területszám] + [#] 

Hiba/Szabotázs ellenőrzése, megtekintése  [kód] + [2] [1] + [#] 

Eseménynapló kijelzése (szöveges kezelőn) [kód] + [2] [2] + [#] 

Szirénateszt [kód] + [4] [1] + [#] 

Kommunikációs teszt [kód] + [4] [2] + [#] 

Sétateszt [kód] + [4] [3] + [#] 

Dátum és idő módosítása [kód] + [5] [1] + [#] 
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Kódok 

• Felhasználói kódok hozzáadása/megváltoztatása: 
 

Funkció LED/LCD-ikon LCD szöveges 

Lépjen be a kód menübe [kód] + [5] [4] + [#] 
(STAY /AWAY villogni kezd) 

[kód] + [5] [4] + [#] 
(STAY /AWAY villogni kezd) 

Adja meg a felhasználói 
kód sorszámát  

pld.: [0] [7] + [#] 
(7. felhasználó) 

pld.: [0] [7] + [#] 
(7. felhasználó) 

Válassza ki a felhasználó 
jogosultsági szintjét.  

pld.: [0] [2] + [#] 
(szuper kód jogosultság) 

pld.: [0] [2] + [#] 
(szuper kód jogosultság) 

Válassza ki a 

felhasználóhoz rendelni 
kívánt területeket: 

pld.: [0] [1] + [0] [2]… + [#] 
(1 és 2… partícióhoz rendelve)  

Számok ismételt bevitelével törölhető a 

hozzárendelés 

pld.: [0] [1] + [0] [2]… + [#] 
(1 és 2… partícióhoz rendelve) 

Számok ismételt bevitelével törölhető a 

hozzárendelés (√) 
Válassza ki a 
felhasználóhoz rendelni 
kívánt makrókat:  

pld.: [1] + [3] + [#] 
Ha nincs akkor csak # 

Számok ismételt bevitelével törölhető a 
hozzárendelés 

pld.: [1] + [3] + [#] 
Ha nincs akkor csak # 

Számok ismételt bevitelével törölhető a 
hozzárendelés (√) 

Adja meg a felhasználó 
kódját:  

pld.: [2017] + [#]  
AMAX 2100 esetén a rendszer itt kilép! 

pld.: [2017] + [#]  
AMAX 2100 esetén a rendszer itt kilép! 

3000/4000 esetén RF 
távadó 9 számjegyű ID-je 

pld.: [901402484] + [#]  
Távadó címkéjén található. Ha nincs 

hozzárendelés= # 
 

pld.: [901402484] + [#]  
Távadó címkéjén található. Ha nincs 

hozzárendelés= # 

3000/4000 esetén RF 

távadó 3-as gomb funkció 

pld.: [2] + [#]  
Minden esetben szükséges egy érték bevitele! 

pld.: [2] + [#]  
Ha nincs, akkor csak # 

 
Jogosultsági szintek: 
00-Master1 kód;  01-Master2 kód;  02-Szuper kód;  03-Alap kód;   
04-Élesítés kód;  05-Kényszerítés kód; 06-Nincs használatban 
 
RF távadó 3. gombjának beállítása: 
0=folyamatos kimenet; 1=BE/KI kimenet; 2=Részleges élesítés  
Minden esetben szükséges egy érték bevitele, különben hibának veszi a központ és mentés nélkül kilép. 

 

• Egyéni kód megváltoztatása 

Funkció LED/LCD-ikon LCD szöveges 
Lépjen be a saját kód 
menübe 

[saját kód] + [5] [5] + [#] 
(STAY /AWAY villogni kezd) 

[saját kód] + [5] [5] + [#] 
(STAY /AWAY villogni kezd) 

Adja meg a felhasználó 
kódját:  

pld.: [2017] + [#]  
Helyes bevitel esetén két hangjelzéssel a 

rendszer kilép! 

pld.: [2017] + [#]  
Helyes bevitel esetén két hangjelzéssel a 

rendszer kilép! 

 
Figyelem! 

Ez a funkció automatikusan megszakad 240mp-en belül, amennyiben nem nyom meg egyetlen gombot sem.  

 
Egyéb fontos parancsok: 
 
Hibajelzések törlése / A vezérlőpanel alapállapotba helyezése 

Funkció LED/LCD-ikon LCD szöveges 
Adja ki a következő 
parancsot: 

[kód] + [6] + [#] [kód] + [6] + [#] 
(A rendszer alaphelyzetbe áll, a megszűntetett hibák törlődnek, de a 

fennálló hibák ismét kijelzésre kerülnek) 

 
Eseménynapló kijelzése: 

Funkció LED/LCD-ikon LCD szöveges 
Adja ki a következő 
parancsot: 

 [kód] + [22] + [#] 
Nem használható, az 

információkat számítógéppel 
lehetséges lekérdezni. 

A rendszer időpecséttel 
megjeleníti a legutolsó eseményt. 

Továbbiakhoz használja  
a [▲] és [▼] gombokat 

 
Kezelőről indított riasztások 

  

  

Vészhelyzeti 

riasztás (pánik) 

Tűz riasztás 

Orvosi 

segély hívás 



  AMAX 2100/3000/4000 Kezelési útmutató kivonat 

B pont Kft. Budapest Bécsi út 125   Tel.: +36-1- 240 0653    Mobil: +36-20-9-411-833  Old. 5 

 

Hiba/Szabotázs ellenőrzése, megtekintése: 

Funkció LED/LCD-ikon LCD szöveges 
Adja ki a következő 
parancsot: 

[kód] + [21] + [#] [kód] + [21] + [#] 
Az alábbi táblázat ad további 

információt a hibák felderítésben. 
A zóna számok mutatják a hiba 

típusát. 

A rendszer megjeleníti a nem 
törölt és aktív hibákat és 

szabotázsokat.  
Az összes megjelenítéséhez 

használja  
a [▲] és [▼] gombokat 

 
Rendszerhibák LED/LCD-ikon kezelőkön  
A kijelzőn látható hiba számát üsse be a kezelőn a 2-es, majd a 3-as szintű hiba megtekintéséhez. 

Zóna szám 

(Üsse be a 
számot) 

1-es szintű 

hiba-leírás 

Zóna szám 

(Üsse be a 
számot) 

2-eses szintű hiba-leírás 

Zóna 
(nincs 

további 

szint) 

3-as szintű hiba-leírás 

      

1 
Kiegészítő 
modul hiba 

1 Hálózati/IP modul hiba 1. vagy. 2. Kijelzett 1/2-es Hálózati/IP modul hiba 

2 Kimeneti bővítőmodul hiba 2. vagy. 2. Kijelzett 1/2-es Kimeneti bővítőmodul hiba 

3 Bemeneti bővítőmodul hiba 1.- től 6.-ig 
Kijelzett 1-6-os Bemeneti bővítőmodul 

hiba 

4 Nyomtatóhiba 

1 Nincs DX4010 modul 

2 Nyomtató nem válaszol 

3 Nyomtató hiba/papír hiba… 

5 RF vevőhiba 

1 RF vevő hibás 

2 Nincs 1. RF vevő 

3 Nem működő 1. RF vevő 

6 RF érzékelőhiba 
1 Nincs RF érzékelő* 

2 RF érzékelőhiba* 

7 RF jelismétlő hiba 1.- től 8.-ig Kijelzett 1-8-as RF jelismétlő hiányzik 

8 RF konfig. Hiba 1 Konfigurációs ütközés - érzékelők* 
   2 Konfigurációs ütközés - jelismétlők* 
   3 Konfigurációs ütközés - távadók* 

2 Tápellátási hiba 

1 Vezérlőpanel AC hiba   
2 Vezérlőpanel Akku lemerült 

3 Külső tápellátás hiba 1. vagy. 2. Kijelzett 1/2-es külső tápellátás hiba 

4 Opcionális busz tápellátási hiba 1. vagy. 2. Kijelzett 1/2-es Opcionális busz táp-hiba 

5 RF jelismétlő AC tápellátás hiba 1.- től 8.-ig Kijelzett 1-8-as RF jelismétlő AC hiba 

6 RF jelismétlő akku hiba 1.- től 8.-ig Kijelzett 1 - 8-as RF jelismétlő akku hiba 

7 RF érzékelő elem hiba*     

8 RF távadó elem hiba*   

3 Kimeneti hiba 1 Panelen lévő kimenet hiba  1. vagy. 2. Kijelzett 1/2-es kimenet hiba 

4 Kezelő hiba 1.- től 16.-ig 
Kijelzett 1 - 16-os Kezelőegység 

hiba 
    

5 Rendszerhiba 1 Dátum és idő nincs beállítva   

6 
Kommunikációs 

hiba 

1 Kommunikációs hiba 1 

 
2 Kommunikációs hiba 2 

3 Kommunikációs hiba 3 

4 Kommunikációs hiba 4 

5 Telefonvonal-hiba 

7 Szabotázs 

1 Vezérlő szabotázs   

2 Kezelőegység szabotázs 1.- től 16.-ig Kijelzett 1 - 16-os Kezelőegység szabotázs 

3 Zónabővítő modul szabotázs 1.- től 6.-ig Kijelzett 1-6-os bővítőmodul szabotázs 

4 Zónaszabotázs DEOL 1.- től 16.-ig Kijelzett 1 - 16-os Érzékelő szabotázs 

5 Zónatípus szabotázs 1.- től 16.-ig Kijelzett 1 - 16-os Zónatípus szabotázs 

6 Kezelőegység kitiltása     

7 RF vevőszabotázs 1 1. RF vevőszabotázs 

8 RF jelismétlő szabotázs 1.- től 8.-ig Kijelzett 1-8-as RF jelismétlő szabotázs 

1.- től 16.-ig 
Kijelzett 1 - 16-os Érzékelő külső 

hiba 
    

8 Külső hiba     
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Szöveges (TEXT) kezelő menürendszere  
A menü navigálásához használja a Fel/Le nyilakat. A kívánt érték/menüpont kijelölése a felső sorban 
kiemeléssel (inverz megjelenéssel) történik. A kijelölt érték/menüpont aktiválásához üsse le a #-gombot. 
 
 
 
[- ] FELHASZ.MENÜ 

ÉLESÍT/HATÁSTALAN   (Élesítés Hatástalanítás) 
TELJES ÉLESÍTÉS 
OTTHONI ÉLESÍTES 
HATÁSTALANÍTÁS 

ZÓ/HIB/SZA ÁTHIDAL   (Zóna, Hiba vagy Szabotázs áthidalása) 
ZÓNA ÁTHIDALÁS 
ÁTHIDALAS MEGNÉZ. 
ÁTTHIDAL.HIBA/SZAB  (Hiba vagy Szabotázs áthidalása) 
ZÓNA IZOLÁLVA   (Zóna teljes kizárása, jelzése és szabotázsa is) 
IZOLÁCIÓ MEGNÉZÉSE   

MEGTEKINTÉS 
ZN/HIB/SZAB MEGNÉZ  (Zóna, Hiba vagy Szabotázs megtekintése) 
ÖSSZ ESEMÉNY LEHÍV 
EN ESEMÉNY MEGNÉZ 
TELEF.ESEM. MEGNÉZ 
ESEMÉNY NYOMTATÁS 
NYOMTATÁS ENGEDÉLY 

RESZET     (Rendszer és rendszerhibák visszaállítása alapba) 
RENDSZER TESZT 

SZIRÉNA TESZT 
KOMMUNIKÁCIÓ TESZT 
SÉTA TESZT 

TERÜLET VÁLASZTÁS 
RENDSZER BEÁLLÍT. 

TÉL/NYÁR ÁTÁLL +1ó 
TÉL/NYÁR ÁTÁLL -1ó 
FELH.KÓD H.AD/CSER  (Felhasználói kód hozzáadása és cseréje) 
SAJÁTKÓD VÁLTOZTAT 
VISSZAHIVÁS INDÍT  (Telefonos programozó visszahívása) 
NYELV MEGVÁLTOZTAT 
MAKRO START   (Egy-gombos összetett parancs rögzítése és aktiválása) 

RÖGZÍTÉS VÉGE # 3s 
MAKRÓ LEJÁTSZÁS 

ÜTEMEZÉS ENGEDÉLY.  (A panel időzítései és felhasználók időzített hozzáférései) 
DÁTUM/IDŐ 

DÁT/IDŐ VÁLTOZTAT 
DST OPCIÓK 

PROGRAMOZÓ BELÉPÉS 
PROGRAMOZÓ ENGED 
PROGRAMOZÓ TILTÁS 

 
pld: Rendszer hibáinak visszaállítása: 
 

[kód] + a nyilakkal görgesse a RESZET menüponthoz (felső sor inverz megjelenítés) + [#] 
vagy, ha nincs alaphelyzetben a kezelő 

[-] gomb, a rendszer kéri a kódot [kód] + görgesse a RESZET menüponthoz + [#] 

 
 
További információkért kérjük tekintse meg a teljes leírást. 


