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Az alábbiakban néhány egyszerűen használható funkció: 
 
Helyi élesítés (Stay arming) Nyomja ezt a gombot a rendszer otthoni élesítéséhez. Minden héjvédelmi 
(perimeter; kerületi) zóna beélesítésre fog kerülni, de a követő (interior) zónák nem aktiválódnak, így 
engedélyezi a részlegesen védett helyen a bennmaradást az élesített területeken kívül. 
 
Távozó élesítés (Away arming) A rendszer távozó élesítéséhez nyomja meg ezt a gombot. Minden zóna (belső 
és héjvédelmi) élesedni fog, a kijárati feltételek szerint. 
 
Kikapcsolás (Disarm) A rendszer kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. Nem kell a kezelőn felhasználói 
kódot beütni a kikapcsoláshoz, amikor az adóval kapcsolja ki a rendszert. 
 
Tűz (Fire)  Tűz esetén értesítheti vele a távfelügyeletet. 
 
Kimeneti gomb (Auxiliary) Akkor használja ezt a gombot, ha a távfelügyeleti állomást akarja értesíteni egy 
valamilyen egyéb hívással. Beszélje meg ennek a gombnak a funkcióját a telepítővel. 
 
Pánik (Panic) Abban az esetben nyomja meg ezt a gombot, ha olyan az esemény, hogy a távfelügyeletnek 
értesítenie kell a rendőrséget, hasonlóan a betöréshez. 
 
Gyors kilépés (Quick Exit) Az élesített rendszernél 2 perces kilépési időablakot ad, a késleltetett zóna egyszeri 
megsértésére. 
 
Rendszer Teszt (System Test) A rendszer teszt aktíválására használható gomb. „ másodpercecs sziréna teszt, ha 
programozott kommunikációs teszt a felügyeleti állomás felé. 
 
A többi elérhető opció. WLS919NB funkciógombjainak működését beszélje meg a telepítővel  
             
Akkumulátor csere a WLS919NB-nél. 

Az elemcseréhez csavarja ki a hátlapon lévő csavart és óvatosan válassza szét a burkolat két oldalát. 
Távolítsa el a régi elemet az érintkező clips-ek közül. Helyezze be az új elemet az ábra szerint és pattintsa össze 
a műanyagburkolat két oldalát. 

Figyelem: Különösen ügyeljen a polaritásra! 

A WLS919NB vezeték nélküli – kis; zsebben 
könnyedén hordható – kulccsal, ki és be tudja 
kapcsolni a riasztórendszerét, ugyan olyan jól 
végrehajtja a funkciókat mint egy másik normál 
kezelő. A szerelővel együtt eldöntheti, melyik funkció 
milyen hozzáférést biztosítson. 
Bárki aktiválhatja a kiválasztott négy funkciót, 2 
másodpercig lenyomva (és nyomva tartva) a megfelelő 
gombot. A beiktatás során kijelölhető négy gombot, a 
telepítő fogja programozni a javasolt a funkciókra. 
 

A jelzés nem fog megérkezni abban az 
esetben, ha Ön a vevő hatótávolságán kívül 

van. 

 

 
 


