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1. Első indítás

Miután  letöltöttük  az  alkalmazást  a  Google  Play  Áruházból  vagy  az  Apple  Store-ból,  az  első

indításkor meg kell adni azt a riasztóközpontot, amit kezelni szeretne az alkalmazás segítségével.

A  Név  mezőbe  be  lehet  írni  egy  nevet  a  rendszerhez  (pl.

Otthon, Nyaraló, stb.). A Kód mezőkben a riasztóközpont és az

alkalmazás  összekötéséhez  szükséges  egyedi  kódot  kell

megadni.  Ezt  csak  a  rendszer  telepítője/szerelője  tudja

kiolvasni  a  riasztóból,  azonban  ha  a  riasztóközponthoz  már

csatlakozott alkalmazás, akkor a beállított kódot adja meg itt.

A Sorozatszám mezőben a riasztóközpont sorozatszámát kell

megadni,  amit  szintén  a  rendszer  telepítője/szerelője  tud

megmondani.

Végül  az  OK  gomb  megnyomásával  lehet  továbblépni  a

következő oldalra.

Ezen a felületen egy egyedi és csak a rendszer felhasználója

által ismert kódot kell megadni, ami minimum 7, de maximum

14 karakter hosszú,  tartalmaz kisbetűt,  nagybetűt és számot,

viszont speciális karakterek nem szerepelnek benne.

Az alkalmazás akár több rendszert is tud kezelni, csak mindegyikhez létre kell hozni egy-egy saját kulcsot,

aztán a kulcsok között bármikor lehet váltani. Ugyanígy egy riasztóközpontot is lehet több alkalmazással

vezérelni, de egy időben csak 1 alkalmazás csatlakozhat hozzá.
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2. Kezdőképernyő

2. 1. Területállapot

A kezdőképernyőn a terület(ek) aktuális állapota a háttér jellegéből látszik:

• Zöld – a területen nincs bekapcsolva a riasztó

• Sárga – a területen van zóna kiiktatás

• Piros – a területen be van kapcsolva a riasztó

• Villog – a területen riasztás van.

2. 2. Rendszerállapotok

A képernyő alján látszik az akkumulátor, a hálózati betáplálás és a kommunikáció állapota. Ha az

ikonok fehér ellipszisben jelennek meg, akkor mindegyik rendszerállapot rendben van, azonban a

villogó piros háttér problémát jelez.
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2. 3. Terület élesítése (a riasztó bekapcsolása)/hatástalanítása (kikapcsolása)

Ha be szeretné kapcsolni a riasztót valamelyik területen, akkor nyomjon rá az adott terület nevére,

majd  a  felugró  ablakban  adja  meg,  hogy normál  vagy  éjszakai  módban  szeretné-e  élesíteni  a

rendszert. Az élesítési mód megadása után már csak a felhasználói kódot kell beírni, és élesedik is a

terület.  Sikeres módosítás esetén a terület háttere pirosra vált,  ha pedig van kilépési késleltetés,

akkor egy csík kezd el töltődni, jelezve a késleltetés állapotát.

A riasztó kikapcsolása a fentiekhez hasonlóan történik.

3. Összetett élesítés/hatástalanítás

Az összetett élesítés oldalon egyszerre több vagy akár az összes területen is bekapcsolható a riasztó.

Ahhoz, hogy hozzáférjen ehhez a menüponthoz, adja meg a felhasználói kódját.

Nyomjon  rá  az  élesíteni  kívánt  területekre,  majd  szükség

esetén adja meg, hogy normál vagy éjszakai módban szeretné

bekapcsolni a riasztót. Az OK gombot megnyomva élesednek a

kiválasztott területek. 

Területek  hatástalanítása  az  előzőekhez  hasonlóan  történik,

azonban ehhez a nyitás, vagyis a riasztó kikapcsolása opciót

kell választani.

4. Pánik

Az alkalmazásból pánik, orvosi és tűz vészjelzés küldhető.

Fontos  tudni,  hogy  mindhárom  pánikjelzés  esetén  a  védett

objektumhoz  vonul  ki  a  kivonuló  szolgálat,  nem  pedig  az

aktuális tartózkodási helyhez!
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5. Zóna áttekintő

A Zóna áttekintő menüben tudja megnézni a zónák állapotát,

illetve azt is jelzi, ha valamelyiknél van kiiktatás. 

A zóna  állapotkijelzésében  5-10  mp  késleltetés  lehet,  ezért

olykor nem az éppen aktuális állapot jelenik meg!

6. Menü

A menübe belépve felhasználói kódot kér a program, majd a

beállított  felhasználói  jogosultságok  alapján  jeleníti  meg  az

elérhető menüket.

7



6. 1. Kiiktatás

A Kiiktatás menüben lehet zónákat kiiktatni. Kattintson rá a

zóna neve és állapota mellett megjelenő gombra, és válassza

ki, hogy mit szeretne tenni az adott zónával: riasztás kiiktatást,

szabotázs  kiiktatást,  vagy teljes,  tehát  riasztási  és  szabotázs

kiiktatást is beállítani.

6. 2. Felhasználók

A Felhasználók menüben egyrészt meg lehet változtatni a saját

felhasználói  kódot,  másrészt  pedig  mester  felhasználóként

belépve a menübe az összes hozzá tartozó felhasználó kódja

megváltoztatható (ahogy a képen is látszik). A változtatáshoz

kattintson a megfelelő felhasználó nevére, majd kétszer adja

meg az új kódot.
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6. 3. Rendszeridők

Itt lehet beállítani a területhez tartozó időzítők értékét, melyek

mindig másodpercben értendőek.

Belépési  késleltetés: Ennyi  idő van arra,  hogy kikapcsolja a

riasztót, miután belépett a védett ingatlanba.

Kilépési késleltetés: Ennyi idő van arra, hogy elhagyja a védett

objektumot, miután bekapcsolta a riasztót.

Partíció visszaugrás: A mobilalkalmazásban nem értelmezett.

Érintési  idő: Ennyi  idő  után  ugrik  a  főképernyőre  az

alkalmazás, ha nem nyom meg semmilyen gombot.

6. 4. Eseménynapló

Az eseménynapló  megmutatja,  hogy mikor  milyen esemény

következett be  a  rendszernél  (pl.  a  riasztórendszer

bekapcsolása), illetve az is látszik, hogy ezek milyen csatornán

keresztül érkeztek meg a távfelügyeleti központunkba.

A különböző típusú jelzések  más  színnel  jelennek meg,  így

például a riasztó ki- és bekapcsolása zöld, egy betörési riasztás

piros, a műszaki események pedig sárga színnel jelennek meg.
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6. 5. Automatikus zárás

Az Automatikus zárás menüben programozható a hét minden

napjára  egy  időpont,  amikor  az  adott  terület  automatikusan

beélesedik.  A beállított  időpont  után 5 perccel  kapcsol  be a

riasztó, hogy időt hagyjon az ingatlanból való távozásra. 

Területet  a  bal  felső  sarokban  lévő,  míg  napot  a  jobb  

felső sarokban lévő gombra való kattintással lehet választani.

Ha  több  napra  is  ugyanazt  az  időpontot  szeretné  megadni,

akkor használja a Másol funkciót.

6. 6. Kimenetek

A Kimenetek  menüben  az  időzített  típusú  kimeneteket  (pl.

garázskapu) lehet vezérelni, ha fel van ilyen programozva.

Ha ki  vagy be szeretné kapcsolni  az adott  kimenetet,  akkor

nyomjon nevére, aminek hatására megváltozik a gomb színe

(zöld – kikapcsolva, piros – bekapcsolva), majd nyomja meg

az OK gombot. A sikeres állapotváltoztatást a felugró  „Mentés

sikeres” ablak jelzi.
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7. Kulcsok

A kulcsok  menüben,  az  Első  lépések  menüpontban  leírtak

érhetőek  el,  tehát  itt  lehet  másik  riasztórendszerrel

összekapcsolni az alkalmazást, a már felvittek között váltani,

vagy törölni őket. 

A Kulcs létrehozása gombbal  lehet  új  rendszert  felvenni  az

alkalmazásba, a Rendszerkulcs jelszó gombbal pedig az éppen

aktuális rendszer kulcsát tudja megváltoztatni. 

Fontos, hogy ha egy rendszer kulcsát megváltoztatjuk, akkor

azt a rendszerhez csatlakozott másik alkalmazásokban is meg

kell tenni!

FIGYELEM! 

Ha az alkalmazás a háttérbe kerül (alkalmazásváltás, bejövő telefonhívás, vagy

tétlenség miatt), akkor az alkalmazás automatikusan bezáródik!

Kompatibilitás:

Támogatott riasztóközpont: MA-RK32

iOS kompatibilitás: iOS 9.2 vagy újabb

Android kompatibilitás: Android 4.1 vagy újabb

Forgalmazza:

Multi Alarm Zrt.

1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180

budapest@multialarm.hu

Multi Alarm Zrt.

7630 Pécs, Basamalom út 33.

Tel: 72/513-110 fax:72/513-113 

pecs@multialarm.hu
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