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Kezelői kézikönyv  

A tűzjelző központ csak a megfelelő verziószámú EasyLyon szoftverrel (v4.0 vagy 
magasabb) programozható. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem 
rendeltetésszerű felhasználásból származó károkra. A központ telepítése szigorúan a helyi 
előírásoknak megfelelően történhet. Tájékozódjanak a helyi előírásokról, illetve a 
karbantartások szükségességéről. A gyártó fenntartja a jogot a központ jellemzőinek 
változtatásához előzetes tájékoztatás nélkül.

A tűzjelző központok megfelelnek az EN54-2 és EN54-4 idevonatkozó előírásainak. 
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ÁTTEKINTÉS 

A LYON központ egy bővíthető intelligens tűzjelző központ. A menü magyar megjelenítésű, de 
igény esetén angol kijelzésre is állítható. A kezelés az előlapon keresztül valósulhat meg kód 
birtokában. A kódok két szintet engednek maximum, függően a kívánt funkciótól. 

A rendszer beüzemelése és műszaki átadása során a telepítő megismerteti a végfelhasználót a 
megfelelő kezelésről, kijelzésekről és teendőkről. Ennek segítésére, kérjük, figyelemmel olvassa 
el a jelen tájékoztatót, mely alap információkat tartalmaz. A teljes kijelzés megismerése és az 
üzenetek értelmezése a LYON tűzjelző központ rendszerleírásában találhatók. 

Relé késleltetések kikapcsolása 

Szirénák némítása 

Kiürítés riasztás indítása 

Kézi módra kapcsolás, melynek során az 
automatikusra programozott relék kiiktatottak 

A kurzorok segítségével lehet a menük között 
lépkedni, illetve a karaktereket beírni szöveges 
üzemnél (pl. címke).

www.jpmtech.hu 3 rendeles@jpmtech.hu



Kilépés menükből, vagy programszintek elhagyása. 

Menübe történő belépéshez, kód szükséges. 

Az adott programpontban a belépést engedi. 

Központ beépített zümmerének némítása. 

Törlés vagy „reset”, melynek segítségével az észlelt esemény 
törölhető. Minden eseményt egyenként kell törölni. 

KIJELZÉSEK 

A zöld LED világít, mutatva a 230 V hálózati feszültség 
meglétét. 

A zöld LED akkor világít, ha a rendszer csak 
akkumulátorról működik. Ilyenkor a TÁPEGYSÉG LED 
nem világít. 

A rendszer vagy egy zóna teszt üzemben működik éppen. 
(Sárga fény) 

Általános hiba a rendszeren (sárga fény). A kijelző mutatja a 
pontos hibát. 

A tápegység hibája (sárga fény). A kijelző mutatja a pontos 
hibát. 

A rendszernek általános hibája van, működése nem 
megfelelő. Hívja a szervizt. 

www.jpmtech.hu 4 rendeles@jpmtech.hu



A rendszeren RIASZTÁS van (piros fény). 

A rendszer legalább egy relét aktivált (sárga fény). 

A központ egy külső egységgel kommunikál (számítógép). 

Kiürítés riasztás aktív. 

ELŐLAP 

A rendszer előlapján megtalálhatóak a magyar és az angol megnevezések. Az alap kezelések a 

panel alsó felén megtalálhatók. 
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HA A ZÜMMER SZÓL: 

A belső beépített zümmer a következő eseményeknél aktív: 
Tűzjelzés
Hibajelzés
Relét aktiválták (működtetés folyamatban)

A zümmer némítható: 

FONTOS! Mielőtt a jelzést nyugtázná, ellenőrizze a kiváltó okot. 

ESEMÉNY ELLENŐRZÉSE: 

A zümmer némítása előtt ellenőrizni kell a kiváltó eseményt. A folyadékkristályos kijelző 
mutatja az aktuális információkat (riasztás, hiba stb.). Amennyiben több esemény érkezik be 
egyszerre, a nyilak segítségével lehet mozogni a különböző típusok között. 

Az ellenőrzés során a riasztások rendelkeznek a legnagyobb prioritással, minden riasztási 
eseményt azonnal ellenőrizni kell. Ha a riasztást lenyugtázták, de valódi, a központ KIÜRÍTÉS 
gombjával újra lehet indítani a jelzéseket (BELÉP gomb kell hozzá). Ez kódot igényel, mint 
minden más általános kezelőgomb megnyomása, kivétel a zümmeré. 

Alap hozzáférési kód: 27, majd BELÉP. 

A KIÜRÍTÉS aktivál minden kapcsolót, relét vagy szirénát. A LED fény szintén visszajelez. 
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SZIRÉNÁK NÉMÍTÁSA: 

A külső program által engedélyezett szirénák némítása lehetséges. A funkcióra külön gomb van: 

A szirénák némításakor a visszajelző LED világít. Amíg ez látható, illetve a némítás aktív, a 
szirénák nem szólalnak meg. 

TÖRLÉS: 

Téves riasztás esetén a rendszert törölni kell. A gomb megnyomása szintén kódot igényel. A 
megfelelő esemény törlése után nyomják meg a gombot, majd BELÉP. Hiba esetén az eljárás 
ugyanaz, de mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a karbantartóval. 

MEGJEGYZÉSEK: 

 A központhoz készült magyar nyelvű alap kezelői kézikönyv a v1.7 verzióhoz igazodik. 
Amennyiben a gyártó a verziószámot megváltoztatja, elképzelhető, hogy a leírás nem 
igazodik a panelhez. 

 A tűzjelző központot csak az arra kioktatott és a hazai szabályzásnak eleget tevő 
személy, vagy cég telepítheti. 

 A gyártó fenntartja a jogot bármilyen technikai vagy szoftveres változtatáshoz előzetes 
tájékoztatás nélkül.

 A magyar menü megjelenítése beavatkozást igényelhet a telepítés során. 

 A LYON címezhető tűzjelző központ magyar nyelvű fordítása a forgalmazó szellemi 
tulajdona, ezért ennek jogtalan felhasználása, változtatása jogi következményeket vonhat 
maga után. A leírás csak teljes terjedelemben másolható. 
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Garanciális feltételek 

A forgalmazó az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes  termékekre a 
117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. 
A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT 
rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást. 
Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, 
vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés 
idejére. 
Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások 
szervizdíj mentesek. 
Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű 
használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, 
tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. 
Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott 
eszközökre, illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire. 

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést 
kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja 
és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően 
telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó 
nem vállal felelősséget. 

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak 
szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó 
hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. 
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További kérdés esetén várjuk jelentkezésüket:

JPM Pannontech Kft.
1031 Budapest,
Monostori út 49.
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