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M500KAC 
Címezhető kézi jelzésadó 
 
 
JELLEMZŐK: 
 

Működési feszültség:   15…30 V DC 
Nyugalmi áramfelvétel:   0.2 mA 
Riasztási áramfelvétel:   5 mA 
LED:     max. 30 mA 
Beltéri kivitel 

 
 
 
 
LEÍRÁS: 
 

Az M500KAC egy beltéri kézi jelzésadó beépített System Sensor címző modullal. A 
bekötés, mint minden más címezhető egységnél két vezetéken keresztül történik. A telepítés 
során lehetőség van süllyesztett, vagy normál felületszerelt kialakításra. Mindkét esetben 
más-más szerelő hátlapra van szükség. A hátlapokon a vezetékek bevezetéséhez előre jelölt 
helyek vannak. 

 
TELEPÍTÉS: 
 

A telepítés során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. Használják a hátlapokon lévő 
csatlakozási pontokat. Állítsa be a címeket a kapcsolók segítségével 01-99-ig. Alap 
helyzetben a kapcsolók 00-ra vannak állítva. A kábelek bevezetését a hátlapon kilökhető 
műanyag lapok segítik. Szerelje össze az egységet, tegye be az üveget, vagy műanyag lapot, 
illetve a védőfedelet (PS078W). A gyárilag adott sárga nyomólapot el kell távolítani. 

 
Az eszköz tesztelhető a dobozban mellékelt kulccsal. A kulcs elmozdítja az üveget, a 

jelzésadó így ad riasztást. A riasztást törölni kell a központ felöl. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 
 

A Firezone Kft. 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. 
 
Forgalmazó:   Firezone Kft. 
    1142 Budapest 
    Erzsébet királyné útja 112. 
    Tel: 273-10-71  Info:toth.gergo@firezone.hu 
 
 
 
 


