
WS4939-433 Vezeték nélküli kulcs 
 

A WS4939NB vezeték nélküli (433MHz) – kis; zsebben könnyedén hordható – kulccsal, ki 
és be tudja kapcsolni a riasztórendszerét, ugyanúgy végrehajtja a funkciókat, mint egy normál 
kezelő. A szerelővel együtt eldöntheti, melyik funkcióhoz biztosítson hozzáférést. 

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. Az adást LED-del visszajelzi a kulcs. Gyári beállítás mellett a 4-es 
gomb pánik billentyű, így ezt tovább kell nyomva tartani a jelzés aktiválásához (lsd: lent).  

A jelzés nem fog megérkezni abban az esetben, ha Ön a vevő hatótávolságán kívül van. 
 
Az alábbiakban néhány egyszerűen használható funkció, WS4939NB funkciógombjainak 
működését beszélje meg a telepítővel .
 
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 aktiválására használható gomb. 2 
másodperces sziréna teszt, ha programozott 
kommunikációs teszt a felügyeleti állomás 
felé.

             
A pánik billentyű 3 másodperces késleltetésének eltávolítása 
Ha szükséges a 4-es billentyű 3 másodperces késleltetése eltávolítható. Ennek lépései a 
következők:  
1. Mind a 4 gombot egyszerre tartsa nyomva amíg a LED nem villog. 
2. Nyomja meg a 2-es gombot (Gyári: Távozó élesítés). 
Ezzel ki kapcsolta 3 másodperces késleltetést. A funkció ugyanilyen módon vissza 
kapcsolható. 
             
Akkumulátor csere a WS4939NB-nél. 
 Az elem hibajelzése a rendszer billentyűzetén keresztül történik. Ekkor még legalább 7 
napig működőképes az eszköz. 

Az elemcseréhez óvatosan válassza szét a burkolat két oldalát. Távolítsa el az 
elektronikát (középen csavarral rögzítve), ill. a régi elemeket. Helyezze be az új elemeket az 
ábra szerint és szerelje össze a műanyagburkolat két oldalát. Az elem típusa: 2 db CR2025 
3 V-os Lítium elem.  Figyelem: Különösen ügyeljen a polaritásra! 


