
 
 

 
 

Kezelési Útmutató PARADOX  SP Riasztórendszerhez 
 
Bekapcsolás (Arm): 
Minden nyitásérzékelővel ellátott nyílászáró be van csukva, valamint a mozgásérzékelők nem 
jeleznek, akkor  üsse be az Ön által megadott kódot. Sikeres beütés esetén a bekapcsolva /ARM/ 
piros lámpa az élesedési idő alatt villog, továbbá szaggatott hangjelzést ad a kezelő. 
  
Éjszakai Üzemmód (Sleep): 
A Sleep gomb 3 másodpercig történő nyomva tartása után a citromsárga /SLEEP/ lámpa villogni 
kezd és megerősítő hangjelzést ad a kezelő, akkor sikerült bekapcsolni az előre beprogramozott 
éjszakai üzemmódot. 
 
Kikapcsolás: 
A védett területre mindig késleltetéssel védett területen keresztül menjen be. Ha a rendszer élesítve 
van, akkor a kezelő folyamatos sípoló hanggal figyelmezteti arra, hogy ki kell kapcsolni a riasztót. 
Helyes kód beütése esetén a sípolás abbamarad, és a narancssárga /OFF/ lámpa világít.  
 
Rossz kód beütés: 
Amennyiben rossz kódot adunk a kezelőnek, abban az esetben a kezelő hosszú sípszóval jelzi a 
hibát. Ebben az esetben a CLEAR gomb megnyomásával törölhetjük a rossz kódot, és ezután ismét a 
helyes kód beütése következik.  
 
Zóna kikapcsolás (BYP): 
Lehetőség van arra, hogy egyes zónákat kikapcsoljunk a rendszerből. A BYP gomb, majd a kód 
beütése után a kikapcsolásra szánt zónák számát kell megadni két karakterben.(Hogyha pl. az 1-es 
zónát szeretném kiiktatni akkor 01-t kell beírni a kezelőn) Ezután kikapcsolt zóna száma villog. Az 
ENTER gomb megnyomásával véglegesíthető a zóna kiiktatás. A művelet után ne felejtse el 
bekapcsolni a készüléket. Élesedés után a BYP lámpa világit. 
Miután kikapcsoltuk a riasztót a kiiktatás automatikusan kikapcsol ’elfelejtődik’. 
 
 Memória (MEM): 
Ha a legutóbbi bekapcsolás óta riasztás történt, akkor a MEM gomb világit. Ebben az esetben a MEM 
gomb egyszeri megnyomásával történik, ilyenkor világítanak a riasztást kiváltó zónák. A memória 
kilépése a CLEAR gomb egyszerű megnyomásával történik.  
 
Pánik funkció: 
Hangos: A kezelőn az 1-es és a 3-as gomb egyidejű legalább 3 másodperces megnyomásával a 
sziréna bekapcsol és hangos riasztás történik. Kikapcsolás a kóddal történik. 
Csendes: A kezelőn a 4-es és a 6-os gomb egyidejű legalább 3 másodperces megnyomásával a 
kezelő megerősítő hangjelzést ad és értesítette a távfelügyeletet. 
 
Hiba gomb (TBL): 
Hiba esetén világit.  A számok jelentése a következő:  
[1] Rádiós zóna gyenge akku: Az akkufeszültség egy vagy több rádiós érzékelőben alacsonyabb. 
[2] Táphiba: Ötféle táphiba van – [1] A központ akku gyenge/nincs. [2] Hálózati (AC) hiba jelentkezett a 
központon. [3] AUX túlterhelés 
jelentkezett a központon. [4] A rádiós kezelő AC hibát tapasztal. [5] A rádiós kezelő akku hibát tapasztal. 
[3] Bell hiba: A sziréna kimenet letiltott/túlterhelt a központon. 
[4] Kommunikációs hiba: Nem tud kommunikálni a távfelügyelettel. 
[5] Szabotázs/Zóna vezeték hiba: Vezetékhiba (kábelsérülés) egy vagy több zónában. 
[6] Modul szabotázshiba: A modul (kezelő) szabotázskapcsolóját aktiválták. 
[7] Tűzhurok hiba: Vezetékhiba a füstérzékelőknél. 
[8] Óravesztés: A riasztórendszer óráját újra kell programozni. Csak ezt a hibát próbálja meg egyedül javítani. 
 
Kilépni a CLEAR gomb megnyomásával lehet. Ha a hiba nem szűnik meg, jelezze a B-ANGEL 
Biztonsági Szolgálatnak! 
 



 
 
 
 
Kódok beírása, megváltoztatása: 
A készülék 32 kódot tud kezelni. Mindegyik kóddal ki- és be lehet kapcsolni a riasztót. A 32 kódnak 
sorszáma van, amely 01 és 32 között lehet. A 01, 02 és a 03 sorszámú kódok a mesterkódok, mely 
segítségével lehet hozzáférni a többi kódhoz  
 
A kódok megváltoztatása: 

 - Mesterkód - Kód sorszáma /01-32/ - Új kód - Új kód megerősítése - Enter - Clear 
 
Kódok törlése:  

 - Mesterkód - Kód sorszáma /01-32/ - Sleep gomb nyomva tartása (amíg nem hallja a megerősítő 
csippanást) - Clear 
 
A mesterkódot vagyis a 01-est nem szabad kitörölni, csak felülírni. 
 
Zóna kiosztás: 

 
Zóna  

 
1:............................ 
 

  
Zóna  

 
12: ............................ 

  
Zóna  

 
23: ............................. 

Zóna  2:............................  Zóna  13: .............................  Zóna  24: ............................. 

Zóna  3:............................  Zóna  14: .............................  Zóna  25: ............................. 

Zóna  4:............................  Zóna  15: .............................  Zóna  26: ............................. 

Zóna  5:............................  Zóna  16: .............................  Zóna  27: ............................. 

Zóna  6:............................  Zóna  17: .............................  Zóna  28: ............................. 

Zóna  7:............................  Zóna  18: .............................  Zóna  29: ............................. 

Zóna  8:............................  Zóna  19: .............................  Zóna  30: ............................. 

Zóna  9:............................  Zóna  20: .............................  Zóna  31: ............................. 

Zóna  10:..........................  Zóna  21: .............................  Zóna  32: ............................. 

Zóna  11:..........................  Zóna  22: .............................  

 


