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Bevezetés

Gratulálunk a L020 riasztórendszer vásárlásához. Ez a termék 
egy önállóan összeszerelhető otthoni biztonsági rendszer. 
Automatikusan kapcsolódik számos tartozékhoz, így biztosítva 
teljes körű védelmet otthonának.
Annak érdekében, hogy teljes mértékben élvezni tudja ezt a 
kitűnő terméket kérem, kövesse a használati utasításban leírtakat. 
Ha a termék használata során bármilyen probléma felmerül, 
kérem, forduljon hozzánk bizalommal. 

Funkciók

1. Könnyű kezelés
    Hálózati csatlakozás 10 másodpercen belül
    Interaktivitás mobilalkalmazáson keresztül
    Támogatja a belépési és kilépési késleltetést
    Időzített élesítés és hatástalanítás két csoportban

2. Nagy megbízhatóság
    Beépített 1.000.000 RF kód kombináció
    Beépített 105 dB-es sziréna a behatolók elriasztására

3. Felhasználóbarát
    Több mint 10 órás készenlét
    10 távirányítót, 30 vezeték nélküli érzékelőt támogat

A doboz tartalma

Kérem, ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az alábbi 
elemeket. Ha nem, kérem, vegye fel a kapcsolatot a disztribútorral 
/ kereskedővel.

L020 Vezérlőegység x 1 A vezérlőegységhez 
tartozó elemek x 4

DS2300 Ajtó/ablak 
nyitásérzékelő x 2 Hálózati kábel x 1



03 04

RE2300 Távirányító x 1 SA-A12 adapter x 1

Garancia jegy x 1 Újraindító tű (Reset pin) x 1

A készülék működése

  Ajtó vagy ablak nyitva

Felhasználók

Távirányítón/
mobiltelefonon 
keresztül vezérelhető

Vezérlőegység hangjelzést a
d/azonnali értesítést küld a 
felhasználóknak

Párosított ajtó/ablak nyitásérzékelő
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Áttekintés

Elölnézet

Állapot kijelző

Reset gombElem
+

_

+

_

_

+

_

+

Mobilalkalmazás párosító gomb

Adapter 
csatlakozó

Hálózati kábel 
csatlakozó

Hátulnézet

Állapot kijelző

Reset gombElem
+

_

+

_

_

+

_

+

Mobilalkalmazás párosító gomb

Adapter 
csatlakozó

Hálózati kábel 
csatlakozó

Oldalnézet

Állapot kijelző

Reset gombElem
+

_

+

_

_

+

_

+

Mobilalkalmazás párosító gomb

Adapter 
csatlakozó

Hálózati kábel 
csatlakozó

Bekapcsolás és hálózati beállítások

② ①

Kövesse a fenti ábrán látható utasításokat és csatlakoztassa a 
vezérlőegységet az elektromos hálózathoz és a routerhez. 

Megjegyzés: Áramkimaradás esetén (még ha a rendszer elemről is 
működtethető), illetve a hálózati kábel átvágása esetén a vezérlőegység 
nem lenne képes egy riasztási eseményre reagálni vagy értesítést küldeni, 
ezért ilyenkor a vezérlőegység a helyszínen hangjelzést ad.

Telepítés: A vezérlőegységet a rendszer középpontjába vagy nyíl 
területre célszerű telepíteni, ahol a jelátvitel optimális. Lehetőség 
szerint kerülni kell a teherhordó falakat és a házi elektronikai 
készülékeket, amelyek gyengíthetik a jeleket. 
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Tartozékok

Távirányító
Áttekintés

LED kijelző

Élesítés

Hatástalanítás

Otthoni mód

SOS

Fémkarika

Pontjelzés vakok számára

Megjegyzés: Ha bármelyik gombot megnyomja és a LED kijelző 
homályosan világít, majd kétszeri gyors felvillanást követően kialszik, az azt 
jelenti, hogy az elem lemerült.

Gomb Rendszerállapot

A rendszer beélesítéséhez nyomja meg egyszer. Ha a rendszer 
éles üzemmódba lép, a sziréna egyet sípol, a vörös kijelző pedig 
bekapcsol.

A rendszer hatástalanításához nyomja meg egyszer. Ha a 
rendszer hatástalanítva van, a sziréna kettőt sípol, a zöld kijelző 
pedig bekapcsol.
Megjegyzés: A rendszer azonnal riaszt, ha a 24-órás zónába 
állított érzékelő vagy a szabotázskapcsoló élesítve van.

A rendszer otthoni üzemmódba lépéséhez nyomja meg 
egyszer. Ha a rendszer otthoni üzemmódba lép, a sziréna 3 
másodperc után egyet sípol, a kék kijelző pedig bekapcsol.
Megjegyzés: A rendszer nem észleli az otthoni zónába állított 
érzékelők jelzéseit, így Ön szabadon mozoghat otthon.

A vezérlőegység helyszíni hangjelzést ad, a kijelző villog, 
a felhasználók pedig vészhelyzeti értesítést kapnak 
mobilalkalmazásukon keresztül.

Nyomja meg az [Otthoni mód  ] gombot és a távirányítón 
a kijelző egyszer felvillan, majd 3 másodpercen belül nyomja 
meg az [Élesítés  ] gombot, így némán beélesíti a rendszert.

Nyomja meg az [Otthoni mód  ] gombot és a távirányítón 
a kijelző egyszer felvillan, majd 3 másodpercen belül nyomja 
meg a [Hatástalanítás  ] gombot, így némán hatástalanítja 
a rendszert.

Zóna módok
Az érzékelők három különböző zónacsoportba állíthatóak.

Normál zóna: Éles vagy otthoni éles üzemmódban a normál 
zónacsoportba állított érzékelők rendesen működnek, behatolás 
észlelése esetén riasztást generálnak. 

Otthoni zóna: Otthoni éles üzemmódban az otthoni 
zónacsoportba állított érzékelők nem működnek, csak a többi 
zónában lévő érzékelők észlelése generál riasztást, ezért ez csak 
részleges élesítést jelent.

24-órás zóna: Függetlenül attól, hogy a rendszer élesítve van vagy 
hatástalanítva, a 24-órás zónacsoportba állított érzékelők azonnal 
riasztást generálnak, ha behatolást észlelnek.
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A készletben lévő érzékelő Zónamód (Alapértelmezett)

DS2300 Ajtó/ablak nyitásérzékelő
Normál zóna (mobilalkalmazáson keresz-

tül megváltoztatható)

Megjegyzés: A 24-órás zónacsoportba állított érzékelők zóna módja nem 
változtatható meg.

Ajtó/Ablak nyitásérzékelő 
A nyitásérzékelő tartalmaz egy transzmittert és egy mágnest, 
amely ajtóra, ablakra vagy bármely olyan tárgyra felszerelhető, 
amely nyitható-csukható. Amikor a transzmitter és a mágnes 2 
cm-nél távolabb kerül egymástól, a kapcsoló riasztási jelzést küld 
a vezérlőegységnek.

Áttekintés

Elölnézet

LED kijelző

Mágnes

Hátulnézet

Szabotázskapcsoló

LED jelzések

Egyszer felvillan: Nyitott ajtó/ablak észlelve 

Élesítést követően 3 másodpercenként villog: Gyenge töltöttségű 
elem. Azonnali értesítést küld a mobil alkalmazáson keresztül. 
Kérem, amint lehet, cserélje ki az elemet.

Megjegyzés: Amikor a szabotázskapcsolót megnyomja, a rendszer azonnal 
riaszt.

Telepítés

A telepítést megelőzően győződjön meg róla, hogy az érzékelők 
megfelelően működnek.

1. lépés: Válassza ki a megfelelő 
helyet a telepítésre
Telepítheti ajtóra, ablakra, vagy 
bármely olyan tárgyra, amely 
nyitható-csukható. Ha fém ajtóra 
szereli, kérem, tegyen távtartót a 
transzmitter és a mágnes alá.

2. lépés: Rögzítse az érzékelőt 
kétoldalas ragasztószalaggal

Győződjön meg róla, hogy a traszmitter 
és a mágnes oldalán lévő háromszög 
jelzés 1 cm-nél nincs távolabb 
egymástól. Ha a köztük lévő távolság 
több mint 2 cm, a transzmitteren lévő 
LED egyszer felvillan.

>2cm
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Működtetés mobil alkalmazáson 
keresztül

Apple és Android mobilalkalmazás
Az ’L020 Alarm’ kulcsszó segítségével keresse meg a mobil 
alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en, és töltse le.

L020 Alarm

Különleges tipp (csak iPhone-ra)

Kattintson az OK gombra és engedélyezze, 

hogy az ’L020 Riasztó’ értesítéseket küldjön 

Önnek. Az értesítéséek küldésének letiltása a 

mobilalkalmazása nem megfelelő működését 

eredményezheti. Riasztás esetén telepítse újra 

és engedélyezze az értesítések küldését.

A riasztórendszer vezérlése
Az okos telefonon keresztül a mobilalkalmazás a riasztórendszerrel 
összeköthető. Továbbá ezt a riasztórendszert több felhasználó is 
vezérelheti.
Kérem, győződjön meg róla, hogy a vezérlőegység az adapterről 
működik. Ha a vezérlőegységet elemről működteti, az nem fog 
csatlakozni a hálózatra. 

Regisztráció és a mobil alkalmazás párosítása

Miután regisztrált, kérem, kövesse az alábbi lépéseket a 
mobilalkalmazásban, hogy befejezze a párosítás beállítását.

Kérem, győződjön meg róla, hogy okos telefonja ugyanarra a WiFi 
hálózatra van csatlakoztatva, amelyre a vezérlőegység.

A riasztórendszer távoli irányítása

Frissítéshez
 húzza le

Újracsatlakozás a hálózatra

Hatástalanítás

Otthoni mód

Élesítés
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Rendszer beállítások

① Tartozékok szerkesztése
10 távirányító és 30 érzékelő adható hozzá, valamint az érzékelők 
neve szerkeszthető.

Az érzékelők nevének megváltoztatása lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó gyorsan beazonosítsa a behatolás helyét. Az 
érzékelők számozásának sorrendje azok párosításának sorrendjét 
követi, tehát az elsőként párosított érzékelő neve 1. zóna, a 
másodikként párosított érzékelő neve 2. zóna, stb. Vészhelyzetben 
a vezérlőegység a zóna számát (elnevezését) tartalmazó értesítést 
küld a felhasználónak a mobil alkalmazáson keresztül.

Emellett a tartozék üzemmódja is megváltoztatható (kivéve a 
24-órás zónacsoportba állított érzékelőket) a [  ] vagy [  ] 
szimbólum megnyomásával (ld. ’Zóna módok’ c. fejezet, 8. oldal).  

② Vezeték nélküli sziréna
Ha vezeték nélküli szirénát is vásárolt, azt is vezérelheti a mobil 
alkalmazáson keresztül, pl. ki-, bekapcsolhatja a riasztási funkciót, 
vagy beállíthatja az élesítés/hatástalanítás hangját, stb.

③ Belépési és kilépési késleltetés
Ha nem akarja a távirányítót mindenhová magával vinni, akkor 
belépési és kilépési késleltetési időt állíthat be.
Ha a belépési késleltetési idő 30 másodpercre van állítva, akkor 
Önnek 30 másodperc áll rendelkezésére, hogy a belépést 
követően a rendszert hatástalanítsa. Ha a kilépési késleltetési idő 
35 másodpercre van állítva, akkor Önnek 35 másodpercen belül 
el kell hagynia az ingatlant, különben a riasztó megszólal. Egy 
2 másodpercenként megszólaló sípoló hang figyelmezteti Önt 
arra, hogy a késleltetési idő elindult. Az utolsó 15 másodpercben 
a figyelmeztető sípolás felgyorsul, így Ön még a riasztó 
megszólalása előtt el tudja hagyni az ingatlant.

④ Felhasználó törlése
Ha valamennyi felhasználót törölni szeretné, írja be az azonosító 
számot (a vezérlőegység hátoldalán található).
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Tartozékok párosítása/törlése

A mellékelt tartozékok a gyári beállítás szerint párosítva vannak 
a vezérlőegységgel. Ha új tartozékokat akar párosítani, kérem, 
kövesse az alábbi utasításokat:

Új távirányító és érzékelő párosítása
Nyomja meg a [+] jelet a tartozékok felhasználói felületen, így 
egy párosítási jelet küld, majd az alábbi illusztráción látható 
módon élesítse a tartozékot. 

Fontos: Ne nyomja meg a szabotázskapcsolót párosítás közben, 
különben a rendszer 24-órás zónacsoportba állítja az érzékelőt

Amikor a vezérlőegység egyet sípol, az azt jelenti, hogy a 
tartozék párosítása sikerült. Ha kettőt sípol, az azt jelenti, hogy a 
tartozék már párosítva van.

Megjegyzés: Más érzékelők párosítása esetén kövesse az azokra vonatkozó 
használati utasításokat.

Új vezeték nélküli sziréna párosítása
A vezeték nélküli sziréna külön megvásárolható.

1.A sziréna párosítási üzemmódba lép (annak használati 
utasításában leírtak szerint).
2.A mobilalkalmazáson keresztül párosítási jelzést küld a 
szirénának, így élesíti, vagy hatástalanítja a vezérlőegységet.
Amikor a sziréna egyet sípol, az azt jelenti, hogy a szirénát 
párosította. Ha kettőt sípol, az azt jelenti, hogy a sziréna már 
párosítva van.

Érzékelők és távirányítók törlése
A mellékelt újraindító tű segítségével nyomja meg a RESET 
gombot és tartsa kb. 3 másodpercig. A vezérlőegység egyet sípol, 
ami azt jelenti, hogy valamennyi érzékelő és távirányító törölve 
lett.

Vezeték nélküli sziréna törlése
Nyomja meg a vezeték nélküli sziréna párosítási gombját és 
tartsa. Amikor a sziréna egyet sípol, az azt jelenti, hogy a szirénát 
sikeresen törölte.

Nyomja meg a távirányító 
bármelyik gombját

Nyomja meg a TESZT 
gombot több mint kétszer 
(Külön megvásárolt)

Válassza szét a mágnest és 
a transzmittert
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Gyári beállítások visszaállítása

Mielőtt visszaállítja a gyári beállításokat, kérem, olvassa át 
figyelmesen az alábbi lépéseket.

A mellékelt újraindító tű segítségével nyomja meg a RESET 
gombot (ld. 5. oldal) és tartsa kb. 7 másodpercig, ez idő alatt 
az első 3 másodpercben a vezérlőegység egyet sípol, de ekkor 
még ne engedje el a gombot, várjon a következő sípolásig. Ezt 
követően áll vissza a gyári beállításokra a vezérlőegység. 

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállításával a tartozékokat nem törli.

Tartozékok újratöltése

RE2300 Távirányító

Távolítsa el a gumit Tekerje ki a csavart

Nyissa fel a burkolatot és cserélje ki az elemet

Nyissa fel a burkolatot és cserélje ki az elemet

DS2300 Ajtó/ablak nyitásérzékelő

Távolítsa el a gumit Tekerje ki a csavart

Nyissa fel a burkolatot és cserélje ki az elemet

Nyissa fel a burkolatot és cserélje ki az elemet
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Karbantartás

Ezt a riasztórendszert egyedülállóan zseniális formatervezés és 
kézműves kivitelezés jellemzi. Kérem, bánjon vele óvatosan. Az 
alábbi tanácsok segítségével meghosszabbíthatja a rendszer 
működési élettartamát 
 
1.Tartsa távol a készüléket és a tartozékokat a gyermekektől.

2.Tartsa szárazon a készüléket és a tartozékokat. Eső, nevesség 
és egyéb folyadékok olyan ásványi anyagokat tartalmazhatnak, 
amelyek az elektromos áramköröket elkorrodálják.

3.Ne tartsa a riasztórendszert poros vagy koszos helyen, 
különben az elektromos alkatrészek károsodhatnak.

4.Ne tegye ki magas hőmérsékletnek a riasztórendszert. A magas 
hőmérséklet lerövidítheti az elektromos alkatrészek élettartamát, 
károsíthatja az elemeket, illetve a műanyag részek olvadását, 
deformálódását okozhatja.

5.Ne tartsa a riasztórendszert hideg helyen, mert a hőmérséklet 
normális szintre való emelkedését követően a pára belül 
lecsapódik, amely károsíthatja a nyomtatott áramkört.

6.Rendszeresen ellenőrizze a riasztórendszert és hárítsa el a 
hibákat időben.
 
7.Ellenőrizze rendszeresen a tartozékok beépített elemeit. Ha az 
elem töltöttsége alacsony, cserélje ki azt.

Hibaelhárítás

Ha a riasztórendszer nem működik megfelelően, kérem, először 
nézze meg az alábbi táblázatot.

Problémák Ok/Megoldás

A mobilalkalmazáson 
keresztül nem irányítható a 
vezérlőegység

Ellenőrizze, hogy működik-e a helyi 
hálózat

Győződjön meg róla, hogy a 
vezérlőegység adapterről működik

A távirányító nem működik

Ellenőrizze, hogy párosítva van-e a 
távirányító

A vezérlőegység és a távirányító között 
túl nagy távolság

Ajtó/ablak nyitásérzékelő 
be van élesítve, d e a 
vezérlőegység nem riaszt

Ellenőrizze, hogy a riasztórendszer éles 
üzemmódban van-e

Ellenőrizze, hogy párosítva van-e a 
nyitásérzékelő

Ellenőrizze, hogy a nyitásérzékelő túl 
messze van-e a vezérlőegységtől

Riasztáskor nem szól
Ellenőrizze, hogy a vezérlőegység le 
van-e némítva; Állítsa be a riasztás 
hangerejét a mobilalkalmazáson
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Műszaki jellemzők

L020 Vezérlőegység 

Tápfeszültség                      
Elem                                     
Készenléti áramerősség    
Riasztási áramerősség       
Belső sziréna                      
Tartozékok max. száma   
WiFi                                      
Rádiófrekvencia                              
Ház alapanyaga                 
Működési feltételek        

Méretek 

DC 12V 500mA
AA 1.5V LR 6 x 4pcs
<140 uA
<270 mA
105dB
10 távirányító, 30 érzékelő
IEEE 802.11b/g/h
868MHz (± 75KHz) 
ABS műanyag
Hőmérséklet: 0⁰C - +55⁰C
Relatív páratartalom <80% 
(nem lecsapódó)
117 x 118.5 x 40.5 mm (h x sz x m)

8.A riasztórendszernek a működéshez és a készenléthez 
megszakítás nélküli áramellátásra van szüksége, ezért az adaptert 
egy megbízható konnektorba dugja be. 

9.Lehetőség szerint ne telepítse a vezérlőegységet a hálószobába 
vagy az irodába, hogy az ne zavarja Önt pihenés vagy munka 
közben.

10.Ha hosszú időn keresztül nem használja a rendszert, akkor 
érdemes megszüntetni annak elektromos áramellátását.

11.Ha a riasztórendszert por borítja, törölje azt le egy puha 
ruhával, vagy zsebkendővel. A foltok eltávolításához használjon 
híg, lúgos tisztítószerrel átitatott ruhát, csavarja ki jól, és 
törölje le a készüléket, majd szárítsa meg azt egy száraz, jó 
nedvszívóképességű ruhával.

Kérem, figyelmesen olvassa el, és pontosan tartsa be a fenti 
tanácsokat. Ha a termék hibás, azt karbantartásra elküldheti az 
eladónak, vagy egy szakszerviznek. Amint lehet, mi segítünk 
Önnek. 
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Jognyilatkozat

Kedves Felhasználó!

Körültekintően jártunk el ennek a használati utasításnak az 
összeállításakor, hogy Ön könnyen és egyszerűn kezelni tudja 
ezt a rendszert. Az itt szereplő valamennyi állítás, technikai adat, 
javaslat megbízható, de annak pontossága és teljessége nem 
garantált, így nem tudunk azokért felelősséget vállalni.

A készülékre vonatkozóan - itt közölt - műszaki jellemzők és 
adatok értesítés nélkül módosíthatók.

Fénymásolat, másolat, reprodukció, bármely nyelvre történő 
fordítás készítése, visszakereshető rendszerben való tárolása vagy 
továbbítása, bármely formában, bármilyen célból, elektronikusan, 
mechanikusan vagy egyéb módon szigorúan tilos, előzetes 
írásbeli hozzájárulás nélkül.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetett, különös, véletlen 
vagy ok-okozati összefüggésben lévő káreseményért, legyen 
az bármilyen mértékű kár, veszteség, illetve e dokumentum 
használatával, vagy használhatatlanságával összefüggésben 
felmerülő adatvesztésért vagy károsodásért, még ha jelezték is az 
ilyen jellegű kár bekövetkezésének lehetőségét.

RE2300 Távirányító

Tápfeszültség                     
Átviteli áramerősség        
Átviteli távolság                 
Rádiófrekvencia                 
Ház alapanyaga                  
Működési feltételek         
                                             
Méretek 

DC 3V (CR2032 lítium cellás elem x 1)
<9.5mA
<80m (nyílt területen/interferencia nélkül)
868MHz vagy 915MHZ (+/-75KHz)
PC+ABS műanyag
Hőmérséklet: 0⁰C - +55⁰C
Páratartalom <80% (nem lecsapódó)
71 x 38 x 12 mm (h x sz x m)

DS2300 Ajtó/Ablak nyitásérzékelő

Tápfeszültség                     
Statikus áramerősség        
Riasztási áramerősség       
Átviteli távolság                 
Rádiófrekvencia                 
Ház alapanyaga                  
Működési feltételek

Transzmitter mérete        
Mágnes mérete 

DC 3V (CR2032 lítium cellás elem x 2)
<1 uA
<10.5mA
<80m (nyílt területen/interferencia nélkül)
868MHz vagy 915MHZ (+/-75KHz)
ABS műanyag
Hőmérséklet: 0⁰C - +55⁰C
Páratartalom <80% (nem lecsapódó)
72.5 x 28 x 10 mm (h x sz x m)
58 x 14 x 9.5 mm (h x sz x m)




