
Biztos kommunikációra van szükség a központhoz csatlakozó 
Ajax biztonsági eszközöknek, valamint  
internet-hozzáféréshez - a GSM (GPRS) és / vagy az Ethernet 
hálózaton keresztül. Kívánatos, a központ biztonságos 
elhelyezése.

A SmartBracket panlet a felületre csavarokkal vagy nem 
kevésbé megbízható eszközzel kell rögzíteni. A központot a 
hozzátartozó csavarokkal kell rögzíteni a panelen. 

A Hub telepítésénél és működtetésénél tartsa be az 
elektromos készülékekre vonatkozó általános elektromos 
biztonsági előírásokat, valamint az elektromos biztonsággal 
kapcsolatos jogszabályi előírások követelményeit. Szigorúan 
tilos a készüléket szétszerelni és a sérült tápkábellel együtt 
használni.

1. Ha a SmartBracket panelt lefelé mozgatja, csatlakoztassa 
a tápkábeleket és az Ethernetet az aljzatokhoz, valamint 
telepítse a mobiltelefon SIM kártyáját a letiltott PIN kód 
kéréssel.

2. Kapcsolja be a KÖZPONTOT a gomb 2 másodpercig 
történő lenyomásával, és várjon egy percet - a logó színe 
fehér lesz. Ha a logó piros vagy zöld színnel világít, 
kövesse a Felhasználói kézikönyv utasításait és 
javaslatait. 

3. Telepítse a mobilalkalmazást vagy nyisson meg egy 
webes alkalmazást a böngészőjében, és hozzon létre 
egy Ajax-fiókot.

4. Gyors üzenetek után adjuk hozzá a hubot az 
alkalmazáshoz - ez megjelenik az eszközök listáján, és 
percenként frissíti a rendszerinformációkat.

5. A hub beállításaiban minden felhasználó számára 
értesítést állíthat be: Push üzenetek, SMS üzenetek és 
telefonhívások, vagy ha módosítani szeretné az Ethernet 
és a GSM kapcsolatok paramétereit, valamint a Jeweller 
protokollt.

1. Hub.
2. Tápkábel.
3. Ethernet kábel.
4. Telepítő készlet.
5. GSM start csomag.**
6. Rövidített felhasználói leírás.A központot ne helyezze:

1. Kültérre/ védett területen kívülre.

2. Közel fém eszközökhöz mely rádió zavart vagy 
reflexiót teremthet.

3. Nagy rádiós interferencia közelébe.

4. Olyan területre ahol a működési hőmérséklet túllépi 
a megengedett értékeket.

FUNKCIONÁLIS RÉSZEK

ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS

CSATLAKOZÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

A Hub vezérli az Ajax riasztórendszer működését, amely 
maximálisan 100 vezetéknélküli eszközt képes kezelni  az 
egyedi Jeweller protokollon keresztül akár 2000 méteres 
távolságban is.  A Hub-ot a világ bármely pontjáról 
vezérelhetjük a mobil alkalmazással és működéshez 
mindössze internetkapcsolatra van szükséges. A 
megbízhatóság érdekében két kommunikációs csatorna 
lehetséges - a vezetékes Ethernet és a mobilhálózat GSM 
hálózat (GPRS). Ha bármilyen probléma merül fel, Ön és 
a távfelügyelet is értesülhet. A Hub-ban helyet kapott egy 
akkumulátor egység is amely akár 14 üzemórát is biztosít.

FONTOS: Ez az Indítási segédlet csak általános 
sinformációkat tartalmaz a központról. Az eszköz 
rendeltetésszerű használata elött ajánlott a Felhasználói 
kézikönyv megtekintése a weboldalunkon: 
ajax.systems/support/hubs 

TECH JELLEMZŐK

COMPLETE SET

Csatlakoztatható 
eszközök száma 100

Logikai szobák 
maximális száma 50

50HUB felhasználók 
száma

Tápellátás 110 - 250 V

Akkumulátor egység Li-Ion 2 Ah
(akár  14 óra önálló működés *)

Radio jel akár 2,000 m - re
(nyílt térben)

Kommunikációs 
csatornák

GGSM 850/900/1800/1900 MHz
GPRS, Ethernet

Működési 
hőmérséklet From 0°С - tól +50°С - ig

Külső méretek 162.7 х 162.7 х 35.9 mm

330 gSúly
1 - Logo világító 

visszajelzővel.

3 - Aljzat a tápkábel 
csatlakoztatásához.

4 - Aljzat az ethernet kábel 
csatlakoztatásához.

5 - Foglalat a mobil SIM 
kártya számára 
(Micro SIM).

6 - QR kód.
7 - Tamper kapcsoló.
8 - Be/Ki kapcsoló.

2 - SmartBracket 
rögzítőpanel. 
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HUIndítási segédlet

Biztonságtechnikai vezérlő központ
Modell Név: Ajax Hub

Vezetéknélküli riasztó központ
A központi felügyeleti állomáshoz való kapcsolódás a Contact 
ID protokollon keresztül történik. Az Ajax-rendszert támogató 
szervezetek listája a "Biztonsági cégek" menüben található a 
Hub-beállításokban.

AJAX TÁVFELÜGYELETHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSA

Tamper kacsoló Igen

Frekvencia tartomány 868.0-868.6 mHz

Maximum RF 
kimeneti teljesítmény

Max 25 mW

Moduláció FM

*  Inaktív Ethernet kapcsolat esetén.

**Nem minden országban elérhető.

Ez a termék az összes EU-tagállamban használható.

VIGYÁZAT: A ROBBANÁS VESZÉLYE, HA AZ AKKUMULÁTOR NEM 
MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKBE KERÜL BESZERELÉSBE. A FELHASZNÁLT 
AKKUMULÁTOROK UJRAHASZNOSÍTÁSA AZ ÚTMUTATÓBAN

FONTOS INFORMÁCIÓ

Ez a készülék megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek 2014/53/EU. 
Minden szükséges rádiós teszt el lett végezve.

GARANCIA

Gyártó: Research and Production Enterprise “Ajax” LLC
Cím: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine 

Ajax Systems Inc. kérése szerint

www.ajax.systems

Az Ajax Systems Inc. készülékre vonatkozó garancia a vásárlás után 
2 évig érvényes, és nem vonatkozik a mellékelt akkumulátorra. Ha 
az eszköz nem működik megfelelően, akkor- az esetek felében a 
technikai problémák távolról is megoldhatók- online segítség is 
igénybe vehető !

A garancia teljes szövege elérhető a weboldalon:
ajax.systems/warranty

Technikai segítség:
support@ajax.systems

Felhasználói szerződés:
ajax.systems/end-user-agreement

KOMPLETT SZETT


