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Általános információ 

GYÁRTÓI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Üzemeltetés előtt alaposan olvassa át 

 FIGYELEM! Amennyiben a készüléket nem a gyártó által előírt módon üzemelteti, előfordulhat, hogy a készülék nem képes 

biztosítani a szükséges mértékű védelmet, ami anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járhat. 

Áramerősség: 100 – 240 V~ ±10% 

40 Watt 

50/60 Hz 

Telepítési kategória: II 

Szennyezési fokozat: 3 

Maximális relatív páratartalom: 95%, nem lecsapódó,  

Üzemelési hőmérséklet: -20ºC (-4ºF) és +60ºC (+140ºF) között 

Tárolási hőmérséklet: -30ºC (-22ºF) és +80ºC (+176ºF) között 

Maximális magasság: 3000 méter 

FIGYELEM! Alaposan rögzítse az MZ 6100-t a padlóhoz vagy használja a választható rögzítőalapot illetve ragasztós 

padlórögzítést, az esetleges felborulással járó anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében. 

 FIGYELEM! Az FCC mobil és bázisállomási átviteli eszközök rádiófrekvenciás követelményeinek megfelelése érdekében 

ügyeljen arra, hogy a készülék működtetése során legalább 20 cm távolság legyen az antenna és a készüléket igénybe vevő 

személyek között. Az előírásoknak való megfelelés érdekében nem javasoljuk a fenti távolságnál közelebbi üzemeltetést. A 

készülék jeladó antennája nem működtethető együtt más antennákkal vagy jeladókkal, illetve nem helyezhető azok közelébe. 

 Figyelmeztetés! Akkumulátor-védelem: A Multi Zone akkumulátora szakszerű eltávolítást igényel. 

• Figyelem: Ne okozzon rövidzárlatot. Súlyos égési sérüléseket okozhat.

• Figyelem: Ne tegye ki az akkumulátort tűznek. Robbanást okozhat.

• Figyelem: Ne nyissa fel, illetve ne tegyen kárt az akkumulátorban. Az akkumulátorban található elektrolit mérgező,

bőrre és szemre ártalmas.

• Figyelem: A készülékben található akkumulátorokat ugyanolyan típusúra cserélje ki, mint amilyenek eredetileg voltak a

készülékbe telepítve.

• Figyelem: Ne kezelje hagyományos hulladékként az akkumulátort. Az akkumulátorokat mindig

a helyi jogszabályoknak és a cége biztonsági előírásainak megfelelően távolítsa el.

• Az akkumulátort elfogadó újrahasznosító központok és újrahasznosítási programot ajánló értékesítők listája online

található meg.

 FIGYELEM! Jelen készülék bármilyen helyzetben szállítható, amennyiben az esetleges sérüléseket elkerülendő megfelelően 

kibiztosított. 

SZIMBÓLUMOK: 

Váltakozó 

áram 

Védővezető 

terminál 

FIGYELEM! 

Áramütés-

veszély 

FIGYELEM! 

Forduljon a 

mellékelt 

dokumentációhoz 

Újrahasznosítható 

A Garrett Metal Detectors és a garrett.com a Garrett Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei. Amennyiben további segítségre van szüksége, 

forduljon a gyártóhoz a készülék előlapján található elérhetőségen keresztül. 
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Általános információ 

EGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁG 

A Garrett Metal Detectors minden szükséges lépést megtesz az 

általa forgalmazott termékek biztonságos használatának 

biztosításáért. A Garrett által végzett alapos kutatások kimutatták, 

hogy termékeik nincsenek káros hatással az orvosi 

implantátumokkal rendelkezőkre, várandós nőkre, valamint a 

felvevőeszközökre és mágnesszalagokra. A Garrett mindent 

megtesz, hogy együttműködjön az orvosi műszerek gyártóival, 

valamint a termékei biztonságának érdekében tartja a kapcsolatot az 

olyan szervekkel, mint az Egyesült Államok Élelmiszer- és 

Gyógyszerügyi, illetve Kanada Egészségügyi hatóságai. A Garrett 

termékek által kibocsátott elektromágneses mezők hasonlóak a 

mindennapi élet során tapasztaltakkal és megfelelnek 

az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó amerikai és nemzetközi 

szabványok követelményeinek. 

A Garrett tisztában van azzal, hogy bizonyos orvostechnikai 

műszerek további követelményekkel rendelkezhetnek, ami 

különleges odafigyelést igényel. Javasosljuk a háziorvosok illetve 

az orvostechnikai műszerek gyártói által javasolt irányelvek 

figyelembe vételét. Amennyiben valaki bármilyen okból (például 

orvosi javallatra) megtagadja a fémkeresős átvizsgálást, alternatív 

eljárás alkalmazása javasolt. 

Biztonsági ellenőrzőpont átvilágítási terv kialakítása esetén 

célszerű az alábbiak figyelembe vétele: 

• Forgalmi áramlás—Az áthaladó forgalom áramlásának

mértéke legyen folyamatos, biztosítsa a zavartalan áthaladást annak 

érdekében, hogy az adott személyek a lehető legrövidebb időt 

töltsék közvetlenül a fémkereső kapu alatt. 

• Alternatív átvilágítás—Határozza meg azokat az

átvilágítási módszereket (például kézi fémkeresős átvilágítás, 

kézzel történő átvizsgálás, átjárás megtagadása), melyek 

alternatívaként szolgálhatnak a fémkereső kapun történő 

áthaladáshoz. 

• Személyzeti képzés—Az átvilágításért felelős biztonsági

személyzet feladata ügyelni a speciális kezelést igénylő 

személyekre, valamint olyan alternatív átvilágítási módszereket 

biztosítani, melyek megfelelnek az orvosok illetve orvostechnikai 

készülékek gyártói által előírt követelményeknek. 
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Megjegyzés: Jelen készülék a tesztek alapján megfelelt 

a B osztályú digitális készülékek határértékeire vonatkozó FCC 

szabályok 15. részében foglaltaknak. A határértékek úgy lettek 

megszabva, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak káros 

interferencia ellen lakossági létesítményeken belül. 

A készülék rádiófrekvenciás sugárzás generálására, 

használatára és sugárzására képes. Nem megfelelő telepítés 

esetén rádiókommunikációra káros interferencia gerjesztésére 

képes. Előfordulhat, hogy a létesítménytől függően továbbra is 

interferencia állhat fenn. Amennyiben a készülék rádió vagy 

televíziós vételre káros interferenciát bocsát ki, 

(ami a készülék ki- és újbóli bekapcsolásával állapítható 

meg), az interferencia az alábbi felhasználói intézkedésekkel 

hárítható el:

Igazítsa meg vagy helyezze át a jelvevő antennát. 

Növelje a készülék és a jelvevő közötti távolságot. 

Csatlakoztassa a készüléket egy a jelvevőétől eltérő 

hálózatra. 

Forduljon viszonteladójához, vagy TV/rádiószerelőhöz 

segítségért. 

Jelen készülék engedélyköteles jeladókat/jelvevőket tartalmaz, melyek megfelelnek a kanadai innováció, tudomány és 

gazdaságfejlesztési engedélyköteles RSS szabványainak. A használat a következő két feltételnek kell megfeleljen: 

(1) A készülék nem okozhat interferenciát. 

(2) A készülék alkalmas bármilyen jellegű interferencia fogadására, beleértve a készülék nem 
rendeltetésszerű működését előidéző interferenciát. 

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sci- ences et 

Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes : 

(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 

(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement. 
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1. A MULTI ZONE MZ 6100 ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

• Használat: A Garrett Multi Zone (MZ 6100) fémkereső kapu

rendeltetésszerű használata biztonsági és veszteségmegelőzési

célokra alkalmazandó.

• Alapvető leírás: A Garrett MZ 6100 (Modell 
#11710xx) egy digitálisan vezérelt többzónás, impulzus

indukciós fémkereső.

• Memória: A programok és azok beállításai permanens

memóriában találhatók. A készülék akkor is megőrzi a

beállításokat, ha leválasztásra kerül a hálózatról. A memória

nem igényel akkumulátort.

• Precíz zóna jelzés: A Garrett MZ 6100 korszerű, digitális

jelfeldolgozó (DSP)-alapú áthaladásos fémkereső kapu, ami

kiváló célfelismerési és fém megkülönböztető funkciókkal

rendelkezik. 20 különálló zóna segítségével tetőtől talpig

bárhol azonosíthatók a célpontok, melyet az A és B paneleken

található egyedi LEDes kijelző is jelez a készülék bemeneti és

kimeneti oldalain. Az egyéni zónánként történő kalibrációval

egységes mező lefedettséget érhet el a kapun belül, a telepítési

nehézségektől függetlenül.

• Fokozott érzékenység: Az új, többtekercses kivitelnek

köszönhetően a legkisebb fémtárgyak észlelése is

beprogramozható, formától és helyzettől függetlenül.

• Forgalmi áramlás: A kapu be- illetve kijáratán található vörös

és zöld jelzések biztosítják a folyamatos és hatékony áthaladást.

• Biztonság: A beállításokat 5 számjegyű, betűkből és

számjegyekből álló hozzáférési kódok, valamint 3 hozzáférési

szint védi. A fizikai biztonságért a szekrény zárja felel, ami

megakadályozza a kábelekhez, csatlakozókhoz és nyomtatott

áramkörökhöz való illetéktelen hozzáférést. A billentyűzetet

letiltó kapcsoló ezen a lezárt szekrényen belül található.

• Vezérlés/Kijelzők: Az MZ 6100 LEDes kijelzőkkel és

sávdiagramokkal jeleníti meg az állandó üzemelési állapotot

valamint az öndiagnosztikai eredményeket. A vezérlés és a

beállítások interfésze leegyszerűsített, a menüpontok

kiválasztása és a vezérlés érintőképernyős.

• 1,5 amperórás tartalék akkumulátor: Az előtelepített

tartalék akkumulátor körülbelül egy óráig képes biztosítani a

zavartalan áthaladást. Feltöltés során a megfigyelésért felelős

áramkör biztosítja, hogy a készülék kevesebb, mint három óra

alatt feltöltődhessen, melyet követően csepptöltésre vált a

maximális töltés biztosítása és az akkumulátor állapotának

védelme érdekében. A töltöttség mértéke a vezérlés kijelzőjén

tekinthető meg, az operátort vészjelzés értesíti alacsony töltés

esetén.

• Választható tartozékok: A készülékhez asztali távvezérlés,

görgők a könnyebb szállíthatósághoz, valamint rögzítőalap

illetve ragasztós padlórögzítés választható. További interaktív

tartozékok, mint például a vezetékes/vezeték nélküli iC modul

(internetes vezérlőmodul) hálózati szoftverrel, valamint száraz

érintkező relés relémodul is választhatók. Az MZ beépített

vezeték nélküli szinkronizációs modullal ellátott, ezért nem

szükséges külön modul az igénybe vételéhez.
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KÁBEL 

CSATLAKOZÓ 

VEZÉRLŐ 

MODUL 

TÁP 

MODUL 

AKKUMULÁTOR 

KÁBEL A KÁBEL B 

TÁPKÁBEL 

Por- 
védő 

Érzékelő fej Por- 
védő 

Keresztdarab 

Egyszeri 
Optika 

Csomagoló betét 
(összeszereléshez)

Kettős 
Optika 

2’ AC  10’ Hálózati  
Csatlakozó kábel kábel 

Alátét- 

gyűrűk (8) 

1/4–20x3” 

Csavarok 
(8)

Kulcs 

2. MZ 6100 GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Összetevők Összerakáshoz szükséges: 

• Alátétgyűrűk (8x, mellékelt)

• Csavarok 1/4–20x3” (8x, mellékelt)

• Tapétavágó vagy kés

• Fúró vagy elektromos behajtó

3. számú csavarhúzó fejjel

PANEL A 
2-1 ÁBRA 

PANEL B 

Készülék összeszerelés lépései 

1. Nyissa ki a dobozt, helyezze a paneleket egymástól

párhuzamosan körülbelül 90 centiméter távolságra úgy, hogy

az infravörös szenzorok felfelé nézzenek. Lásd 2-1. ábra.

2. Helyezze a habszivacs távtartó elemeket a panelek közé,

helyezze az érzékelő fejet a szivacsra, érzékelővel lefelé.

Lásd 2-2. ábra.

3. A mellékelt kulccsal nyissa fel az érzékelő fejet.

4. Állítsa az egyik panelt az oldalára úgy, hogy az érzékelő fejen

található vágatokhoz illeszkedjen. rögzítse a panelt a

mellékelt csavarokkal és alátétekkel.

5. Ismételje meg a műveletet a második panelen is.

6. Határozza meg, a készülék melyik oldalán legyen hálózati

csatlakozás, majd telepítse a belső csatlakozót a panel és a

tápmodul között. Lásd 2-3. ábra.

7. Csatlakoztassa az A kábelt (15 tűs) és a B kábelt (25 tűs) a

paneleken található csatlakozókra. Ellenőrizze, hogy a

csatlakozók a megfelelő irányban állnak. Ne erőltesse a

csatlakozást, a deformált tűk tönkreteszik a panelt. A

csatlakozó megfelelő rögzítésekor egy kattanó hang hallható.

8. Helyezze a keresztdarabot a két panel közé, ügyelve arra,
hogy a Garrett logó kifelé nézzen.

9. A fennmaradó négy csavarral és alátétgyűrűvel rögzítse a

keresztdarabot.

10. A kiválasztott panel oldalán vezesse ki a tápkábelt. Lásd 2-

4. ábra.

11. Helyezze a fémkereső kaput sík felületen álló helyzetbe,

majd alaposan rögzítse a csavarokat.
PANEL A 

2-2 ÁBRA 

2-3 ÁBRA 

 

PANEL B 
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Végső összeszerelési lépések 

Gyorsindítási útmutató 

Bekapcsolás 

• Csatlakoztassa a tápkábelt hálózati csatlakozóaljzathoz.

• A bekapcsoláshoz nyomja meg az OPERATE (ÜZEMELÉS)

gombot. Lásd 2-7. ábra.

Húzza ki a tápkábelt azon a 

panelen keresztül, melyik 

oldalon csatlakoztatta az 

érzékelő fejhez. 

Helyezze a kaput álló 

helyzetbe és ellenőrizze, hogy 

a csavarok megfelelően 

rögzítettek. 

2-7 ÁBRA 

2-4 ÁBRA Programozás 
Egyéni készülék üzemelése esetén a készülék "Solo" üzemmódban 

kerül konfigurálásra. A több készülékes üzemeléshez szükséges 

beállítási műveletek a 7. pont alatt találhatók. 

A megfelelő program és alap érzékenységi szintek beállításának 

megállapításához mindig ellenőrizze a biztonsági tervét. Az 

alábbiakban egyéni készülékkel történő üzemeléshez javasolt 

beállítások kerülnek ismertetésre. 

• Az adminisztrátori menü megnyitásához nyomja meg az

Access (Hozzáférés) gombot és adja meg az alábbi

számkódot: 67890

• Válassza ki a SOLO beállítást a készüléknek

• Aktiválja az automatikus frekvencia szkennelést, állítsa be

az átvilágítás időtartamát 30 másodpercre és automatikusan

válassza ki a frekvenciát.

• Válassza ki a SPECIAL EVENTS (KÜLÖNLEGES

ESEMÉNYEK) programot

• Állítsa be az alap érzékenységet 155-re

• Nyomja meg az OPERATE (ÜZEMELÉS) gombot
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3. ALAPVETŐ TELEPÍTÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS

3.1  Telepítés helyének kiválasztása és 

követelményei   
Az MZ 6100 fémkereső kapu helyének kiválasztása előtt vegye 

figyelembe a forgalom és az áthaladás mértékeinek követelményeit, 

a rendelkezésre álló teret, valamint a helyszín általános 

körülményeit. Az MZ 6100 kizárólag egyenletes, stabil felületen 

telepítendő. A sikeres telepítéshez az alábbi helyszíni 

követelményeket javasoljuk, iránymutatásként. 

A Garrett Metal Detectors több évtizedes tapasztalattal 

rendelkezik a biztonsági átvilágítási ellenőrző pontok kivitelezése, 

telepítése és üzemeltetése terén. A Garret tapasztalata az apró, egy-

két kapus ellenőrző pontokon át egészen hatalmas, 900 detektoros 

olimpiai rendezvényekig kiterjedő. A Garrett mindig szorosan 

együttműködik ügyfeleivel a biztonsági pontok kialakításában. 

Minden ügyfél helyzete egyedi, ezért mindegyik valamilyen egyéni 

megoldást igényel. A Garrett-nél örömmel segítünk az ilyen 

megoldások megtervezésében és alkalmazásában. Jelen pont 

általános útmutatóként szolgál a biztonsági átvilágítási pontok 

kialakításához. 

• Elektromos hálózat
A megfelelő áramforrás biztosítása elengedhetetlen a sikeres, 

problémáktól mentes telepítéshez. A Garrett fémkereső kapuk 

100-240 Volt, 50/60 Hertz áramerősséget igényelnek és 

kevesebb, mint fél ampernyi áramot vesznek fel. Emiatt a 

terhelés mértéke a kapuk számától függetlenül minimális 

marad. Több készülékes telepítés esetén kövesse a 7. pont 

alatt található műveletsort. 

A Garrett fémkereső kapuk rendkívül sokoldalúak, 

bármelyik oldalról, alul és felül is egyaránt hálózatra 

csatlakoztathatók. Ez rendkívül megkönnyíti a hálózati 

csatlakoztatást, és számos lehetőséget nyújt a 

felhasználóknak az ellenőrzőpontok kialakításakor. Földön 

történő elvezetés esetén javasoljuk a kábelek kábeltálcával 

vagy jól látható műszaki szalaggal történő rögzítését. Így a 

kábelek az áthaladó forgalom számára is jól láthatóak 

lesznek, valamint elkerülhető a személyi sérülés illetve az 

anyagi kár is. Felső elvezetés esetén javasoljuk hogy a 

tápkábelt a készülék fölött vezesse el. Ezzel a tápkábel 

hozzáférhető marad karbantartási munkálatok esetén, de nem 

akadályozza az áthaladó forgalmat. 

• Telepítés helye
A megfelelő hely kiválasztása és előkészítése 

kulcsfontosságú a sikeres, hatékony és hatásos ellenőrzőpont 

kialakításához. A helyszínnek síknak, egyenletesnek és 

akadályoktól mentesnek kell lennie. Stabil, rázkódásoktól és 

esetleges elmozdulásoktól mentes helyszínt válasszon. A 

legtöbb beltéri helyszín általában megfelel erre a célra. 

Kültéri elhelyezés esetén javasoljuk az aszfalt vagy beton 

felületeket. A fa, illetve 

fém padlófelületeken történő alkalmazás tilos. A kiválasztott 

helyszín álló- vagy vízforrástól mentes legyen és nyújtson 

megfelelő védelmet az elemekkel szemben. Kültéri 

alkalmazás esetén négyfalú ipari sátorral biztosítható az 

elemek elleni védelem. A sátornak megfelelően erősnek kell 

lennie az eső, hó, havas eső és hirtelen széllökések ellen. 

• Ellenőrző pont konfiguráció
Fontos, hogy a helyszín rendelkezzen a fémkereső 

elhelyezéséhez és konfigurálásához megfelelő térrel. 

Amennyiben a helyszín túl kis terjedelmű, az ellenőrzőponton 

torlódás keletkezhet. Ez jelentősen lelassítja a forgalom 

ellenőrzőpont történő áthaladását, ami problémát okozhat 

kötött idejű programok esetén. Amennyiben a helyszín 

túlságosan nagy, az ellenőrzőpont áttekintése túlságosan 

nehéz feladattá válhat, továbbá nagy lehet a kihasználatlan tér 

mértéke. Általában egy kb. 4' széles és legalább 10' hosszú 

sávot célszerű fenntartani minden ellenőrzőponton. A 

fémkereső kapuk számos módon elhelyezhetők az 

ellenőrzőponton. Az elkövetkező oldalakon több, Garrett 

által javasolt konfiguráció illusztrációja található. 

A készülékek elhelyezéséhez szükséges követelményekről 

és telepítésükről további információt a 7. pont alatt találhat. 

• Interferencia
A fémkereső kapuk működtetése során számos tényező 

okozhat interferenciát. Viszont vannak olyan tényezők, 

melyeket már a helyszín kiválasztásakor célszerű azonosítani 

és figyelembe venni. Az ellenőrzőpont elektromos 

interferencia forrásoktól (például generátorok, 

transzformátorok, elektromos panelek, stb.) a lehető 

legtávolabbra telepítendő. Szintén kerülje az olyan nagy 

méretű, mozgó vagy fix fémtárgyakat, mint például a 

lengőajtók, liftek, szeméttárolók, kordonok, stb. Az átvilágító 

asztal és a kezelőszemélyzet a készüléktől legalább 6" 

távolságra elhelyezendő. Az átvilágító és egyéb kiegészítő 

készülékek legalább 12" távolságra elhelyezendők. 

Megjegyzés: Az MZ 6100 TX panele (Panel A) a készülék 

jobb vagy baloldalán egyaránt felhelyezhető. A TX panel 

mindig a potenciális zajforrás (például átvilágító készülék 

vagy egyéb potenciális interferencia forrás) irányába 

elhelyezendő. 

Az interferenciaforrások azonosításával és kezelésével 

kapcsolatos információ a 9.1 pont alatt található. 
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Telepítés 

JAVASOLT EGY SOROS KONFIGURÁCIÓ 

Áthaladó személy

Áramló 
forgalom 

24” (60 cm) 
min 

12” (30 cm) 
min 

Panel A (egyszeri optika) 

Operátor/Kézi átvizsgálási terület 

3-1 ÁBRA 
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Átvilágító 
vagy 

kereső asztal 

Érzékelő 

Várakozó vonal 



Áthaladó 
személy 

12” (30 cm) 
min 

Áramló 
forgalom 

24” (60 cm) 
min 

Áthaladó 
személy 

12” (30 cm) 
min 

Áramló 
forgalom 

24” (60 cm) 
min 

Telepítés 

JAVASOLT TÖBB SOROS KONFIGURÁCIÓ - A 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal 

Panel A (egyszeri optika) 

Operátor/Kézi átvizsgálási terület 

Áthaladó személy 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal

12” (30 cm) 
min

Panel A (egyszeri optika) 

Áramló forgalom 

24” (60 cm)
min 

Operátor/Kézi átvizsgálási terület 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal 

Panel A (egyszeri optika) 

Operátor/Kézi átvizsgálási terület 

3-2 ÁBRA 
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Érzékelő 
Érzékelő 

Érzékelő 

Várakozó vonal 
Várakozó vonal 

Várakozó vonal 



Telepítés 

JAVASOLT TÖBB SOROS, EGYMÁS MELLETTI KONFIGURÁCIÓ - B 

Áthaladó 
személy 

Áramló forgalom

Áramló forgalom 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal

12” (30 cm) 
min

Panel A (egyszeri optika) 

2” (5 cm) 
min

Áthaladó személy 

24” (60 cm)
min 12” (30 cm) 

min

Panel A (egyszeri optika) 

Áthaladó 
személy 

Áramló forgalom

Áramló forgalom

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal

12” (30 cm) 
min

Panel A (egyszeri optika) 

2” (5 cm) 
min

Áthaladó személy 

24” (60 cm)
min 

12” (30 cm)
min 

Panel A (egyszeri optika) 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal 

3-3 ÁBRA 
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Érzékelő 
Érzékelő 

Érzékelő 
Érzékelő 

Várakozó vonal 
Várakozó vonal 

Átvilágító 
vagy 

kereső asztal 



Por- 
védő 

Érzékelő fej Por- 
védő 

Keresztdar
ab 

Egyszeri 
Optika 

Csomagoló betét 
(összeszereléshez)
(összeszerelés 

Kettős 
Optika 

2’ AC           10’ Hálózati kábel 
Csatlakozó kábel 

Alátét- 

gyűrűk (8) 

1/4–20x3” 

Csavarok 
(8)

Kulcs 

3.2  Készülék összeszerelése 

Telepítés 

Szerelje össze a készüléket és helyezze el az ellenőrző pont helyén, 

csatlakoztassa a hálózathoz, állítsa be a kívánt programot/üzemelési 

eljárásokat, ellenőrizze az interferenciát és hajtsa végre a szükséges 

vizsgálatokat. 

• Összeszerelés
Az alábbi lépések segítenek az MZ 6100 összerakásában, beleértve 

a mechanikai szerelést, egy vagy több készülék elhelyezését, 

valamint az elektromos csatlakozásokat. További dokumentáció a 

Sharefile weboldalon érhető el: https://garrett.sharefile.com. 

1. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alábbiakat:

• Panel A (egyszeri optikás jeladó panel)

• Panel B (kettős optikás jelvevő panel)

• Érzékelő készülék (fej)

Habszivacs 

csomagolóelemek 

 

3-5 ÁBRA 

PADLÓ

• Keresztdarab (támasztó elem)

• 2' AC csatlakozókábel

• 10' hálózati kábel

• Nyolc 1/4-20x3” csavar

• Nyolc alátétgyűrű

Tartozékok: 
• Használati utasítás

• Tároló zsebben található tárgyaknak (aprópénztálca)

2. Rendezze el a fő alkatrészeket a 3-4 ábrán látható módon.

3. Helyezze a csomagolóelemeket a 3-5 ábrán látható

módon. Helyezze az érzékelő készüléket (az

érintőképernyős panellel lefelé nézve) a

csomagolóelemekre. Helyezze a panel A-t (egyszeri

optikás) a bal oldalra. 3. számú Philips fejű behajtóval

vagy csavarhúzóval rögzítse az érzékelőt a panelekhez,

négy csavar és négy alátétgyűrű felhasználásával. Ne

szorítsa meg a csavarokat!

4. Panel kábelek csatlakoztatása

Nyissa fel az érzékelő készüléken található nyílást.

Csatlakoztassa az A (15 tűs) és a B (25 tűs) kábeleket a

megfelelő panelekhez. (lásd 3-6 ábra)

Megjegyzés: Az MZ 6100 összeszereléskor a panel (Panel A) 

bármelyik oldalon felhelyezhető. Az 5. lépésben találhat 

további összeszerelési javaslatokat amennyiben ez az 

alternatív elhelyezés megfelelőbb önnek. 

KÁBEL 

CSATLAKOZÓ 

VEZÉRLŐMODUL TÁPMODUL 

AKKUMULÁTOR 

KÁBEL A  KÁBEL B 

TÁPKÁBEL 

PANEL A  PANEL B 

3-6 ÁBRA 

PANEL A 
3-4 ÁBRA 

PANEL B 
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PANELEK 

ÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK 



Telepítés 

5. Általában a fémkereső kapu a sztenderd elhelyezés

szerint összeszerelt, ahol az A panel a vezérlőpanel jobb

oldalán található. Ez nem minden esetben optimális,

például amennyiben a fémkeresőt zajforrás, például

röntgengép, tápkábel, elektromos készülékek stb. mellé

elhelyezendő. Ilyen esetekben célszerű lehet az A panel

megcserélése és az ellenkező elrendezés alkalmazása.

Amennyiben az áramforrás a padló irányábáól 

biztosított, határozza meg melyik panel van az 

áramforráshoz legközelebb. Az érzékelő készüléken 

belül a 2' AC csatlakozókábellel csatlakoztassa a 

kiválasztott panelt a tápmodullal. Vezesse ki a hálózati 

kábelt a kiválaszott panel alján található nyíláson 

keresztül, a bemeneti oldal irányából. (lásd 3-8 ábra) 

3-8 ÁBRA: Hálózati kábel kivezetése 

3-7 ÁBRA: Sztenderd elrendezés 

Sztenderd elrendezés 

• Szerelje össze a 3-4 ábrán látható módot a készüléket

úgy, hogy az A panel a jobb oldalon legyen.

• A leírtak szerint hajtsa végre a szerelést. Az érzékelő fej

irányából nézve, az A panelnek a jobb oldalon kell

elhelyezkednie.

Alternatív elrendezés 

• Szerelje össze a készüléket a 3-4 ábrán látható módon, de

az A és B paneleket megcserélve.

• Helyezze a csatlakozó porvédőket a panelek másik

csatlakozóira.

• Fordítsa meg a kábeleket az érzékelőn belül.

• A leírtak szerint hajtsa végre a szerelést. Az érzékelő fej

irányából nézve, az A panelnek a bal, a B panelnek a jobb

oldalon kell elhelyezkednie.

• Az áthaladó forgalmat számláló kijelző, a be- és kimeneti

állapotjelző lámpák, és a zóna jelzők helyei

automatikusan megcserélődnek.

6. Határozza meg a hálózati csatlakozás helyét és válassza

ki a csatlakoztatás módját. Amennyiben az áramforrás

fentről biztosított, távolítsa el az érzékelő tetején található

gumidugót, vezesse át a hálózati kábelt a nyíláson (vagy

a 2' csatlakozókábelt, amennyiben szükséges) és

csatlakoztassa az érzékelőn belül közvetlenül a

tápkábelhez.

Rögzítse kábelbilinccsel a kábeleket az esetleges 

kábeleket álló helyzetben érhető becsípődéseket és 

sérüléseket elkerülendő. Amennyiben szükséges, rögzítse 

a csatlakozást szigetelőszalaggal vagy bármilyen egyéb 

módon. 

7. A fennmaradó négy csavarral és csavaralátéttel rögzítse a

keresztdarabot a két panelhez. (lásd 3-9 ábra)

3-9 ÁBRA 

8. Amennyiben ragasztós padlórögzítést alkalmaz,

csatlakoztassa a rögzítőlemezeket az oldalpanelekhez. Ne

távolítsa még el a ragasztófelületet védő bevonatot.

Kövesse a rögzítőkészlet utasításait.

9. Kettő vagy több emberrel emelje meg a MZ 6100-t
függőleges helyzetbe és mozgassa a kívánt helyre. (lásd
3-10 ábra) 
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KERESZTDARAB 

ÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK 

PANEL B 
(kettős optikai) PANEL A 

(egyszeri optikai) 



Telepítés 

• Hálózati kábel vezetékelésének leírása
Az MZ 6100 (Modell 1171000) szabvány amerikai földelt hálózati 

kábellel ellátott. Csatlakozó dugó csere vagy eltávolítás esetén: 

Zöld védővezető 

Fekete fázisvezető 

Fehér  nullavezető 

Az MZ 6100 (Modell 1171010) NEMZETKÖZI 

változata európai szabványú hálózati kábellel ellátott. Csatlakozó 

dugó csere vagy eltávolítás esetén: 

Zöld/Sárga védővezető 

Barna fázisvezető 

Kék  nullavezető 

10. Ellenőrizze, hogy az MZ 6100 stabilan helyezkedik el,

és nem áll a saját hálózati kábelén.

11. Rögzítse a csavarokat.

Megjegyzés: Ne cserélje le a leválasztható hálózati kábelt nem 

megfelelő besorolásúakkal. 

3.3  Rögzítés      
Az MZ 6100 közvetlenül a padlóhoz rögzíthető a készülék lábán 

található furatokon keresztül. Továbbá, választható ragasztós 

padlórögzítés és rögzítőalap használata is igénybe vehető. 

A készülék megfelelő rögzítése kifejezetten fontos olyan 

helyszíneken, ahol a padló nem kiegyenlített, továbbá nagyobb 

biztonságot nyújt fegyelmezetlen tömegek, erős szél és egyéb 

eshetőségek esetén is. Állandó rögzítés előtt javasoljuk a készülék 

funkcionális és interferenciát vizsgáló tesztelését. 

3.4  Telepítés befejezése      

Az MZ 6100 telepítésének befejezéséhez: 

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra

2. Válassza ki az üzemelési beállításokat

3. Válassza ki a megfelelő készülék, frekvencia és

csatornabeállításokat. A telepítéshez kapcsolódó specifikus 

utasításokat a 7. pont tartalmazza. 

4. Futtassa a szükséges programokat és állítsa be azokat

5. Ellenőrizze az interferencia jelenlétét és a készülék
megfelelő elhelyezkedését 
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4. VEZÉRLÉS, KIJELZŐK, VÉSZJELZÉSEK ÁTTEKINTÉSE

LED SÁVDIAGRAM LED PANEL 

READY (ÜZEMKÉSZ) FÉNYJELZÉS ALARM (RIASZTÁS) FÉNYJELZÉS 

ÉRINTŐGOMBOK 

4.1  Vizuális vezérlés és kijelzők leírása 

• Sávdiagram
A LED sávdiagram több kisebb lámpából tevődik össze. A 

sávdiagram megvilágítottságának mértéke a kapuban 

észlelt fém erősségét jelzi. Az észlelés mértéke nagyban 

függ a fémtárgyak mennyiségétől és összetételétől, 

valamint a készülék programjától és az érzékenységi 

beállításoktól. 

A sávdiagram egyben jelzi a közelben észlelhető 

elektromos, valamint a közelében mozgó fémtárgyak által 

gerjesztett interferenciát. 

• READY (ÜZEMKÉSZ) FÉNYJELZÉS
A zöld READY (ÜZEMKÉSZ) fényjelzés akkor világít, ha 

az MZ 6100 bekapcsolt állapotú és üzemkész fémtárgyak 

észlelésére. Az üzemkész fényjelzésnek világítania kell, 

mielőtt bárkit is átengedne a kapun. Az üzemkész 

fényjelzés villogó állapota azt jelzi, hogy a készülék le lett 

csatlakoztatva a hálózatról és a beépített akkumulátorral 

üzemel. 

• LED PANEL
A vizuális kijelző megjeleníti a kalibrációval és 

üzemeléssel kapcsolatos információkat, beleértve a 

program és érzékenységi beállításokat, az operátori 

funkciókat és a hibajelzéseket. A LED panel szabályozási 

és vezérlőfunkciókkal, valamint az áthaladó forgalommal 

kapcsolatos információkat jeleníti meg. 

• ALARM (RIASZTÁS) FÉNYJELZÉS
A vörös ALARM (RIASZTÁS) fényjelzés akkor kapcsol 

be, ha a készülék a program és a beállítási határértékek által 

megszabott mennyiségű fémet észlel. Célérték észlelése 

esetén a fényjelzés akkor is bekapcsol, ha a hangerő le van 

némítva. 

4-1 ÁBRA 

GÖRGETŐSÁV 

• Billentyűzet engedélyezés/letiltás
Az észlelő fejen belül található kapcsolóval korlátozhatók 

a billentyűzet funkciók annak érdekében, hogy illetéktelen 

személyek ne tudják módosítani. További információt az 

5.6 pont alatt találhat. 

• ÉRINTŐGOMBOK
A készülék az érintőgombokkal kapcsolható be, valamint 

azokkal érhető el a beállítás és a programozás. Az 

érintőgomb funkciók a billentyűzár és a felhasználói 

hozzáférési szinttől függőek. 

• OPERATE (ÜZEMELÉS) (ON / TEST (BE /

TESZT)): Az MZ 6100 az OPERATE (ÜZEMELÉS) 

gombbal kapcsolható be. A készülék tíz másodpercen 

belül lesz üzemkész. Az öndiagnosztika bármikor 

elvégezhető kézileg az OPERATE (ÜZEMELÉS) 

gomb megnyomásával. 

• OFF (KI): Az MZ 6100 az OFF (KI) gombbal

kapcsolható ki. 

• COUNTER (SZÁMLÁLÓ): A COUNTER

(SZÁMLÁLÓ) gombbal tekinthető meg az áthaladó

forgalom mennyisége. A gombbal a riasztási

statisztikák, azaz a riasztások száma, illetve azok

százalékos (%) mértéke is megtekinthető. A

számláló a COUNTER (SZÁMLÁLÓ) gomb öt

másodpercig lenyomva tartásával állítható vissza

alaphelyzetbe.

• VOLUME (HANGERŐ): A hangjelzés és riasztás
hangerejét szabályozza.

• (+) és (–): A plusz (+) és mínusz (-) gombokkal

numerikus értékek módosíthatók, bizonyos

funkciók be/kikapcsolhatók, valamint a riasztás

hangereje is szabályozható.

• MENU (MENÜ) (+) és (–): Művezetői vagy

adminisztrációs hozzáférési kód megadását

követően ezekkel a gombokkal léptethet a

menüelemek között.

• VIEW SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK

MEGTEKINTÉSE): Az aktuális program és az alap

érzékenységi beállítások tekinthetők meg a

gombbal.

• ACCESS (HOZZÁFÉRÉS): A művezetői és

adminisztrátori jelszavas bejelentkezést művelete

kezdhető meg a gombbal.
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SETTINGS
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Test Hold to Reset



Vezérlés/Kijelzők/Vészjelzések 

• GÖRGETŐSÁV: A numerikus értékek gyors, egyetlen

egyetlen ujjhúzással történő átgörgetését biztosítja.

Általában nagy tartományú elemek, például a

frekvencia módosítására alkalmas.

• Állapotjelző fények
Az állapotjelző fények az A panel be- és kijárati oldalán 

találhatók. Ezek a fényjelzések, külön-külön beállíthatók: 

OFF (KI), PACING (VÁRAKOZÁS), READY/ALARM 

(ÜZEMKÉSZ/RIASZTÁS). 

• PACING (VÁRAKOZÁS)
Ezzel a beállítással jelezhető az áthaladók számára,

hogy átléphetnek a kapun. Zöld jelzés esetén a kapun

való áthaladás engedélyezett, piros jelzés esetén

várakozás szükséges. (lásd 4-2. ábra)

• READY/ALARM (ÜZEMKÉSZ/RIASZTÁS)
A beállítás kiválasztásakor a fényjelzések

szemmagasságban jelzik a fémérzékelő kapu

üzemelési állapotát. A zöld jelzés azt mutatja, hogy

a rendszer üzemkész, a piros pedig riasztás esetén

jelenik meg.

• Zóna fényjelzések
A zóna fényjelzések az A és B panelek be- és kimeneti 

oldalain egyaránt megtalálhatók. Összesen 20 lehetséges 

helyzet alapján határozzák meg a riasztás észlelt helyét, 

segítve az operátort abban, hogy pontosan azonosítani tudja 

a vészjelzést kiváltó fémtárgy pontos helyét. A zóna 

fényjelzések külön be- és kikapcsolhatók a be- illetve 

kijárati oldalakon. 

4.2 

4.3  Hangjelzések leírása 

• Fém riasztás
Egyenletes hangmagasságú riasztás, jelzi hogy a program 

és az érzékenységi beállítások értékein belüli fémtárgy 

észlelése történt. 

• Véletlenszerű riasztás
Gyorsan váltakozó hangjelzés a zóna fényjelzések villogása 

illetve váltakozása jelzi. 

• Telítettségi riasztás
Váltakozó, két hangszínű hangjelzés, villogó sávdiagram, 

és a LED panelen megjelenő RX SATURATION (RX 

TELÍTETTSÉG) felirat jelzi. A telítettségi riasztás nagy 

fémtartalmú tárgyak (például kerekesszék vagy fém 

tárolók) áthaladásakor vagy a kapu közelében 

tartózkodásakor kapcsol be, illetve több fémkereső kapus 

konfiguráció esetén, amennyiben a másik kapu nem 

megfelelően lett telepítve és ezért interferenciát okoz. Ilyen 

esetekben tilos a személyek átengedése addig, amíg az 

operátor el nem hárítja a hibát. 

• Illetéktelen hozzáférési riasztás
Az ACCESS (HOZZÁFÉRÉS) gomb megnyomásakor a 

fémkereső kapu körülbelül tíz másodpercig hangjelzést ad 

le, amíg a megfelelő hozzáférési kód megadásra nem kerül. 

Amennyiben bármilyen személy vagy tárgy áthalad a kapun 

ez idő alatt, a készülék mély hangszínű riasztással jelez. 

Nem megfelelő kód bevitele esetén az ACCESS DENIED 

(HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA) üzenet jelenik meg a 

LED panelen, a készülék rövid riasztó hangjelzést ad le, 

majd visszavált a szokásos üzemelésre. 

BEJÁRAT KIJÁRAT 

VÖRÖS      ZÖLD 

4-2 ÁBRA 

LED állapotjelző 
fényjelzések 

(Vörös/Zöld) 

4-3 ÁBRA 

LED zóna 
fényjelzések 

(vörös) 
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5. HOZZÁFÉRÉS, TELEPÍTÉS, PROGRAMOZÁS

5.1.  Biztonsági Hozzáférési Szintek      
Az MZ 6100-on három biztonsági hozzáférési szint érhető el. 

• Operátori szint
Az operátor számára az alábbi funkciók és beállítások érhetők 

el: program, alap érzékenység, áthaladó forgalom száma, 

riasztások száma, riasztások százalékos aránya (%), 

véletlenszerű riasztások százalékos aránya (%), szekvencia 

beállítások, hangerő beállítások, számláló alaphelyzetbe 

állítása felhasználói kód nélkül. Lásd Monitor funkciók (5-1. 
Táblázat). Az adminisztrátor bármikor letilthatja a monitor 

funkciókhoz való hozzáférést az operátor számára. 

A program és az érzékenységi alapérték megtekintéséhez 

nyomja meg a VIEW SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK 

MEGTEKINTÉSE) gombot. Az áthaladó forgalom száma, 

riasztások száma, riasztások százalékos aránya (%), 

véletlenszerű riasztások százalékos aránya (%) 

megtekintéséhez nyomja meg a COUNTER (SZÁMLÁLÓ) 

gombot. Tartsa lenyomva a COUNTER (SZÁMLÁLÓ) 

gombot a számláló lenullázáshoz (0). A hangerő-beállítások 

megtekintéséhez kattintson a VOLUME (HANGERŐ) 

gombra, ezt követően a + / - gombokkal növelheti vagy 

csökkentheti a hangerő szintjét. 

• Művezetői szint
A művezetői szintű hozzáférés jelszót igényel, valamint a 

mellékelt kulcs használata is szükséges lehet a készüléken 

belül található billentyűzet zárolási kapcsolóhoz való 

hozzáféréshez, az operátori szinten jóváhagyott funkciók 

áttekintéséhez és módosításához. (további információ az 5-1 
táblázatban és az 5.5 pont alatt található.) 

• Adminisztrátori szint
Az adminisztrátori szintű hozzáférés jelszót igényel, valamint 

a mellékelt kulcs használata is szükséges lehet a készüléken 

belül található billentyűzet zárolási kapcsolóhoz való 

hozzáféréshez, az operátori szinten jóváhagyott funkciók 

áttekintéséhez és módosításához. (további információ az 5-1 
táblázatban és az 5.5 pont alatt található.) 

5.2  Menü táblázat      
A következő oldalon található táblázat (5-1) ismerteti a 

hozzáférési szinteket és a kapcsolódó menü funkciókat. 

5.3  Be/Kikapcsolás (ON / OFF)     
Az OPERATE (ÜZEMELÉS) első megnyomásakor a READY 

(ÜZEMKÉSZ) fényjelzés megjelenik, a LED panelen pedig a 

GARRETT SECURITY felirat látható. Nyomja meg ismét az 

OPERATE (ÜZEMELÉS) gombot, melyet követően a készülék 

minden főbb beállítást és öndiagnosztikai eredményt jelezni fog. A 

LED panel az 5-2 ábrán látható sorrendben jeleníti meg az alábbi 

információkat. 

5.4  Öndiagnosztika   
A készülék öndiagnosztikai funkciója folyamatosan üzemel, és 

azonnal jelzi a súlyos hibákat. Nyomja meg az OPERATE/TEST 

(ÜZEMELÉS/TESZT) gombot (lásd 4-1 ábra) az öndiagnosztikai 

eredmények kijelzőn történő megjelenítéséhez (lásd 5-2. ábra). 
Amennyiben az öndiagnosztika hibát észlel, hibaüzenet jelenik meg 

(például TX FAIL (TX HIBA); a lehetséges hibák és azok 

elhárításához szükséges információk a 9.2 bekezdés alatt 

találhatók). 

5.5 Művezető és adminisztrátor szintű hozzáférés 
A bejelentkezéshez nyomja meg az ACCESS (HOZZÁFÉRÉS) 

gombot (lásd 4-1 ábra). A készülék a megfelelő hozzáférési 

szinthez szükséges jelszó megadását fogja kérni. A jelszavak 

megadásához szükséges karakterek a gombok fölött találhatók. A 

jelszavak más betű és számjegyekből álló új jelszavakkal 

módosíthatók. 

5-2 ÁBRA 
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LED KIJELZŐ ÜZENET DEFINÍCIÓ 

S/N ########  sorozatszám 

VER ###  szoftver verzió 

FREQUENCY #  frekvencia kiválasztás 

MULTI UNIT ROLE (Solo, Leader, Follower)  

TRANSMIT CHANNEL (1, 2, 3, 4)  

szinkronizáció     
csatorna kiválaszás 

PROGRAM: XXXXXXXX  

BASE SENSE: ###  

programválasztás 

alap érzékelési érték 

SINGLE OPTIC POSITION  

SELF-TEST...  

egyszeri optika helyzete 

öndiagnosztika folyamatban 

BATT POWER XX%  

OPERATE  

akkumulátor töltöttség 

váltás üzemelési módra 



5-1. TÁBLÁZAT Hozzáférés / Beállítás / Programozás

TÍPUS FUNKCIÓ 
ÉRTÉK 

Operátor Művezető Adminisztrátor 
Alapértelmezett hozzáférési kód Nem igényel 12345 67890 

Bekapcsolás

Öndiagnosztika

sztika

OFF (KI) / ON (BE) 

View (Megtekintés) 

OFF (KI) / ON (BE) 

View (Megtekintés) 

OFF (KI) / ON (BE) 

View (Megtekintés) 

Programozás Language (Nyelv) 

Felhasználói előbeállítási funkciók: 

- 

- 

- 

- 

Nyelv kiválasztása 

ON (BE) / OFF (KI) 

Preferenciák 
Felhasználói előbeállítások: 

Funkció több készülékes konfiguráció 

esetén 

- 

- 

Választható 1, 2, 3 

- 

Megadható, választható 1, 2, 3  

Választható Solo (Egyéni)/Leader (Elsődleges egység)/Follower 

(Másodlagos egység) 

Automatikus frekvencia szkennelés - - Nyomja meg a + gombot az indításhoz 

és Frekvencia: - - Nyomja meg a + gombot a 0 - 2300 közötti módosításhoz 

Megfigyelés 
Csatorna: 

Program * 

- 

- 

- 

View (Megtekintés) 

Nyomja meg a + gombot az 1, 2, 3, 4 közötti váltáshoz  

Programválasztás 

Alap érzékenység* - View (Megtekintés) 1-200 között választható 

Riasztás szintje - View (Megtekintés) / Reset 

(Visszaállítás) 

View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) 

Zóna erősítés (zónák 1 - 2)* - - Választható + / - 50% 

Zóna erősítés (zónák 3 - 18)* - - Választható + / - 15% 

Zóna erősítés (zónák 19 - 20)* - - Választható -100% és +150% között 

VOLUME (HANGERŐ): Minimum hangerő -12 Minimum hangerő -12 0-12 között választható 

Minimum hangerő - - 0-12 között választható 

Hangszín: - - 1-9 között választható 

Felhasználók száma View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) - 

Felhasználói tényleges riasztás: View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) - 

Felhasználó ténylegesi riasztás %: View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) - 

Adminisztrátori számláló - - View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) 

Adminisztrátor Tényleges riasztás 

számláló

- - View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) 

Adminisztrátor Tényleges riasztás % - - View (Megtekintés) / Reset (Visszaállítás) 

Számlálók visszaállítása Nyomja meg a 

visszaállításhoz 

Nyomja meg a visszaállításhoz Igen 

Számlálás iránya - - Választható, csak előre áthaladó, csak visszafelé áthaladó, visszahaladók 

kivonása, mindkét irányúVéletlenszerű riasztás %* View (Megtekintés) View (Megtekintés) 0 és 100% között választható 

Véletlenszerű riasztás riasztáskor: % - View (Megtekintés) 0 és 100% között választható 

Riasztás hangjelzés időtartama: - - Választható, OFF (KI), 1, 2, 3, 4 másodperc 

Zóna világítás időtartama: - - Választható, 1, 2, 3, 4 másodperc 

Bemeneti zóna fényjelzések: - - Választható ON (BE) / OFF (KI) 

Kimeneti zóna fényjelzések: - - Választható ON (BE) / OFF (KI) 

Bemeneti állapotjelző világítás: - - Választható Pace (Várakozás) / Ready-Alarm (Üzemkész-Vészjelzés) / OFF (KI) 

Kimeneti állapotjelző világítás: - - Választható Pace (Várakozás) / Ready-Alarm (Üzemkész-Vészjelzés) / OFF (KI) 

Infravörös érzékelés: - ON (BE) / OFF (KI) Választható ON (BE) / OFF (KI) 

Sávdiagram: - - Válaszható Normál / Diagnosztikai 

Észlelési sebesség - - Választható Normál / Kiterjesztett 

Jeladás módja - - Választható ON (BE) / OFF (KI) 

M szűrés: - - Választható ON (BE) / OFF (KI) 

RX kiegyensúlyozás: - - View (Megtekintés) 

Akkumulátor kapacitás** - - 1.5 AH, 14 AH 

Szekvencia: View (Megtekintés) View (Megtekintés) View (Megtekintés) 

Üzemidő - View (Megtekintés) View (Megtekintés) 

Hozzáférés 

szabályozás 

Billentyűzet kapcsoló - - Választható Összes korlátozása / Hozzáférés korlátozása 

Művezetői jelszó - Nyomja meg a + gombot a módosításhoz 

Adminisztrátori jelszó - - Nyomja meg a + gombot a módosításhoz 

* Ezek az értékek felhasználói előbeállításonként külön kerülnek 

mentésre illetve betöltésre. 

** Telepített akkumulátor esetén. 
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5.6  Érzékelő beállítások    

 Érzékelő beállítások  

A hozzáférési jelszó megadását követően a felhasználó átnézheti a 

menüelemeket. A felhasználó hozzáférési szintjétől függően 

előfordulhat, hogy bizonyos menüelemek kizárólag olvashatóként 

érhetőek el. Csak olvasható elemek esetén az MZ 6100 nem ajánlja 

fel azok módosítását. A menüelemek lapozásához használja a 

MENU illetve a MENU gombokat, vagy nyomja meg az 

OPERATE (ÜZEMELÉS) gombot a kilépéshez és a normál 

üzemelés megjelenítéséhez. 

• Language (Nyelv)
Az aktuális nyelvi beállításokat a kijelzőn a LANGUAGE 

(NYELV) jeleníti meg. Amennyiben a felhasználó 

rendelkezik a megfelelő hozzáféréssel, a + / - gombokkal 

választhat a nyelvbeállítások közül. Választható nyelvek: 

Angol, spanyol, török, német, cseh, francia, lengyel, japán, 

olasz, portugál, orosz, holland. 

• Előbeállítási funkció használata
A beállítás engedélyezésével (ON) az adminisztrátor 

kritikus észlelési beállításokat határozhat meg (például 

program, érzékénység, zónák erősítése, véletlenszerű 

riasztás %), melyek a három felhasználói előbeállítás 

egyikéhez rendelhetők hozzá. Példa: 

• 1. előbeállítás = {Program: különleges rendezvény, 

alap érzékenység 155, zónák 1–20 = 0% erősítés, 

véletlenszerű riasztások 0%} 

• 2. előbeállítás = {Program: reptér, alap érzékenység 

165, zónák 1–20 = 0% erősítés, véletlenszerű riasztások 

0%} 

• 3. előbeállítás = {Program: börtön, alap érzékenység 

185, zónák 1–20 = 0% erősítés, véletlenszerű riasztások 

0%} 

Az adminisztrátori beállításokat követően, a művezető vagy 

adminisztrátor különböző felhasználói előbeállítások közül 

választhat a fémkereső kapu eltérő biztonsági szintjei 

közötti váltáshoz (lásd 5.1 pont). Az előbeállítások 

letiltásához válassza ki az OFF (KI) beállítást. A funkció a 

+ / - gombokkal kapcsolhat be és ki (ON/OFF). 

Felhasználói előbeállítás kiválasztása 

1. Bejelentkezés Adminisztrátorként

2. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot és

ellenőrizze, hogy az előbeállítások engedélyezettek

(ON).

3. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot ismét

az aktuális felhasználói előbeállítás számának (1, 2,

3) megtekintéséhez.

4. Másik előbeállítás kiválasztásához, nyomja meg a

(+) vagy (-) gombokat a kívánt előbeállítás 

megjelenéséig. 

5. Ezt követően nyomja meg a (+) gombot a választás

megerősítéséhez, vagy a (-) gombot az elvetéséhez.

Felhasználói előbeállítások módosítása 
(kizárólag adminisztrátorok) A három előbeállítás 

bármelyike módosítható adminisztrátorok által, az alábbi 

lépéseket követve: 

1. Válassza ki az 1, 2, 3 előbeállítást a (+) vagy (-)

gombokkal.

2. Ezt követően nyomja meg a (+) gombot a választás

megerősítéséhez, vagy a (-) gombot az elvetéséhez.

3. Válassza ki a menüelemekből, melyiket kívánja

módosítani az alábbi négy kritikus paraméter közül:

Program, Base Sensitivity (Alap érzékénység), Zone

Boost (Zóna erősítés), Random Alarm %

(Véletlenszerű riasztás %). Vegye figyelembe, hogy

bármelyik észlelési paraméter módosítható, viszont

kizárólag csak ez a négy paraméter kerül mentésre

az előbeállításon belül annak módosításakor.

4. További beállítások módosításához ismételje meg az

1-3 lépéseket igény szerint.

• Funkció több készülékes konfiguráció esetén
A készülék gyári alapbeállítása SOLO (egyéni). (A 
szinkronizálás részletesebben a 7. pontban kerül 
ismertetésre.) 

A SOLO (egyéni) beállítás egyéni készülékeken 

alkalmazandó, ami a készülék frekvenciabeállítása alapján 

szinkronizálja önmagát. Más készülékkel való 

szinkronizáció nem érhető el. 

A LEADER (elsődleges egység) beállítás a készülék 

frekvenciabeállítása alapján biztosít szinkronizációt a 

beépített vezeték nélküli szinkronizációs modulon keresztül 

vagy vezetékes úton a többi fémkereső készülék számára. 

A FOLLOWER (másodlagos egység) beállítással az MZ 

6100 a megadott, egyező frekvenciájú, LEADER 

(elsődleges egység) funkciójú készülékkel szinkronizál. 

• Automatikus frekvencia szkennelés
Nyomja meg a (+) gombot a készülék automatikus 1 perces 

frekvencia szkennelési műveletének végrehajtásához, mely 

során a készülék kiválasztja azt az üzemelési frekvenciát, 

ami a legkevésbé okoz interferenciát a közelben található 

elektromos készülékekkel. Ehhez a művelethez az MZ 

készülék a beépített vezeték nélküli szinkronizációs modult 

veszi igénybe. 

Megjegyzés: A beállítás az M szűrő kikapcsolt (OFF) 

állapotában végezhető el a leghatékonyabban. 
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• Frekvencia
Ez a beállítás az automatikus frekvencia szkennelés 

alternatívájaként szolgál, mellyel kézi úton állítható be a 

fémkereső kapu üzemelési frekvenciája. Ezzel a beállítással 

kiválaszthatja a legcsendesebb frekvenciát, vagy beállíthatja a 

LEADER (elsődleges) vagy FOLLOWER (másodlagos) 

készülékeket ugyanazon frekvenciára a megfelelő 

szinkronizációhoz. Az üzemelési frekvencia automatikus vagy 

kézi beállítása rendkívül hasznos és gyakran szükséges a Garrett 

MZ 6100 üzemeltetésekor, amennyiben a készülék egyéb, nem 

Garrett által forgalmazott fémkeresők vagy más környezeti 

zajforrások közelében üzemeltetett. A frekvencia beállítás 0 és 

2300 között szabályozható, vagy vonal értékként adható meg a 

(+) és (-) gombokkal vagy a görgetősávval. 

Megjegyzés: A nullás (0) frekvencia beállítás a 

legmegterhelőbb energiafogyasztási szempontból. valamint 

a legrövidebb akkumulátor élettartamot okozhatja. A PD 

6500i készülékkel történő szinkronizáláshoz a PD6500i 

készüléket egy SM 100 vezeték nélküli szinkronizációs 

modullal kell ellátni. 

• Csatorna
A beállítással több Garrett fémkereső kapu egyidejű üzemelése 

állítható be konszekutív csatornákon keresztül, amennyiben a 

készülékek közötti távolság kisebb, mint öt centiméter. A 

készülékek funkcióját és frekvencia értékeit a 7. pontban, a több 

készülékes üzemelés alatt leírtak szerint kell beállítani. 

Amennyiben kettő vagy több MZ 6100 üzemel egymás 

közelében, válassza ki az 1, 2, 3 vagy 4 csatornát. (lásd 3-3. ábra) 
Megjegyzés: Amennyiben Garrett PD 6500i és MZ6100 

készülékeket használ, az 1. és 2. csatornáknak meg kell 

egyezniük a PD 6500i 1. és 2. csatornáival. 

• Program
A PROGRAM az aktuális programbeállítást jeleníti meg a 

kijelzőn. Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő 

jogosultsággal, a + / - gombokkal válogathat a menüben található 

programok között. A kívánt program kiválasztásához várja meg, 

amíg az megjelenik a kijelzőn. (A programokat, illetve azok 
leírását a 6-1 táblázat ismerteti.) 

• Alap érzékenység
Az érték növelésével fokozhatja a fémkereső fémtárgyakkal 

szembeni érzékenységét. Magasabb érzékenységi beállításokon 

kisebb fémtárgyak is észlelhetővé válnak. Alacsony 

érzékenységen kizárólag nagy méretű fémtárgyaknál jelez a 

készülék. Ügyeljen arra, hogy az érzékenység mértéke elegendő 

legyen az ön biztonsági igényei alapján kiszűrni kívánt legkisebb 

tárgyak észleléséhez. 

A BASE SENSITIVITY (alap érzékenység) az aktuális alap 

érzékenységi értéket jeleníti meg a kijelzőn. Amennyiben a 

felhasználó rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, a + / - 

gombokkal vagy a görgetősávval módosíthatja az alap 

érzékenység értékét 1-200 között. A megfelelő érzékenységi 

beállítások meghatározásához, kövesse 
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a riasztási szintre vonatkozó utasításokat. 

(Az egyes zónák érzékenységének igazításáról a következő 

oldalon, a zóna érzékenység erősítése alatt talál leírást.) 
MEGJEGYZÉS: A program és alap érzékenységi beállítások 

jóváhagyása a végfelhasználó kizárólagos felelőssége. Az 

értékek meghatározásakor mindig a készülék biztonsági célú 

alkalmazás tartandó szem előtt. 

• Riasztási szint
A riasztási szint lekérdezése hasznos módja a riasztáshoz 

szükséges legalacsonyabb érzékenységi szint meghatározásához 

fémtárgy észlelése esetén. Az így kapott információval 

meghatározható a szükséges érzékenységi szint. A riasztási szint 

értéke szintén hasznos lehet az interferencia és zajszintek 

kiértékeléséhez. A riasztási szint egy kizárólag megtekinthető 

érték, ami a fémkereső kapu mért jelszintjét jeleníti meg. 

A kijelzőn az ALARM LEVEL (RIASZTÁSI SZINT) jelenik 

meg, amit az aktuális riasztási szint értéke követ. Az alábbiakban 

néhány példával ismertetjük a riasztási szint használatát. 

Riasztási szint használata interferencia 

meghatározásához: 

1. Kövesse figyelemmel a megjelenített értékeket egy kis
ideig. A 190-nél nagyobb érték nevezhető ideálisnak.
Eltérő érték esetén interferencia áll fenn.

2. Ellenőrizze, hogy a fémkereső kapu stabilan rögzített,

valamint, hogy nincsenek mozgó emberek vagy

fémtárgyak a közelében.

3. A riasztási szint alapértékre állításához enyhén nyomja

meg a + (plusz) gombot.

4. Ismét kövesse figyelemmel a riasztási szint megjelenített

értékét.

5. A 3. és 4. lépések többszöri ismétlésével megállapíthatja a

háttérben található interferencia mértékét.

6. Ideális esetben a riasztási szint értéke 200 körüli vagy

nagyobb, ami kis mértékű interferenciára utal.

7. Amennyiben szükséges, kapcsolja ki a fémkereső

közelében található készülékeket, vagy helyezze át a

fémkereső kaput máshová és ismételje meg a 2., 3., 4. és 5.

lépéseket az interferencia forrásának és/vagy helyének

megállapításához.

Szükséges érzékenységi szint megállapítása a riasztási 

szint értékkel: 

1. Ellenőrizze, hogy nem rendelkezik semmilyen fémtartalmú

tárggyal.

2. Tartsa a teszteléshez használt fémtárgyat derék
magasságban.

3. Haladjon át a fémkereső kapun.

4. Ellenőrizze az újonnan mért riasztási szint értéket.

5. A visszaállításhoz nyomja meg a (+) gombot.

6. Változtassa meg a teszteléshez használt fémtárgy helyét

és/vagy helyzetét.

7. Ismételje meg az első öt lépést az eltérő helyzetű

céltárggyal, addig, amíg
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nem elégett az elvégzett tesztekkel. 

8. Válassza ki a teszteléshez használt fémtárgy

legerősebb mért értékét.

9. Lépjen vissza az alap érzékenységre vonatkozó

beállítási elemre és adja meg 7. lépésben kiválasztott

riasztási szint értékét alap érzékenységi értékként.

10. Ellenőrizze az új alap érzékenységi érték

megfelelőségét a kiválaszott teszt fémtárggyal. A

kapun történő áthaladás során tartsa a tárgyat eltérő

helyeken és helyzetekben (minden esetben riasztania

kell a kapunak). Különösen azokat a helyzeteket

tesztelje, melyeknél úgy véli, hogy az észlelés a

szokásosnál sokkal nehezebb lehet.

11. Az alap érzékenység beállítása után ellenőrizze az

észlelés sikerességét az összes észlelési zónában.

Amennyiben nem történik riasztás minden esetben,

erősítse meg az adott zóna értékét, vagy növelje az alap

érzékenységet.

• Zóna erősítése
Az optimális észleléshez célszerű lehet külön-külön 

módosítani a fémkereső kapu egyes zónáit. Az MZ 6100 

összesen 20 zónával rendelkezik. A 20 zóna és az egyes 

zónákhoz kapcsolódó zóna lámpák a következő oldalon, az 

5-3 ábrán láthatók. 

A módosítások az alap érzékenységi érték bizonyos 

százalékán alapulnak. Az alap érzékenységi szint százaléka 

1%-os léptékekben növelhető vagy csökkenthető a + 

(növelés) vagy a 

- (csökkentés) gombokkal. Nulla százalékos erősítés esetén 

az adott zóna érzékenysége megegyezik az alap 

érzékenység értékével. 

A zóna módosítását az adott zóna világításának 

bekapcsolása jelzi. 

Az alábbiakban néhány példával ismertetjük az alap 

érzékenységi szint (150) módosításához szükséges 

műveleteket. 

• ZONE (ZÓNA) 1= 150+0%

(Az 1. zóna értéke megegyezik az alap érzékenységi értékkel) 

• ZONE (ZÓNA) 3= 150+15%

(A 3. zóna értéke 15%-kal nagyobb az alap érzékenységi értéknél) 

• ZONE (ZÓNA) 5= 150-15% 

(Az 5. zóna értéke 15%-kal nagyobb az alap érzékenységi 

értéknél) 

Az egyes zónák az alábbi tartományokon módosíthatók: 

1. ZÓNA 1:   -50% és + 50% között

2. ZÓNA 2:   -50% és + 50% között

3. ZÓNA 3:   -15% és + 15% között

4. ZÓNA 4:   -15% és + 15% között

5. ZÓNA 5:   -15% és + 15% között

6. ZÓNA 6:   -15% és + 15% között

7. ZÓNA 7:   -15% és + 15% között

8. ZÓNA 8:   -15% és + 15% között

9. ZÓNA 9:   -15% és + 15% között

10. ZÓNA 10: -15% és + 15% között

11. ZÓNA 11: -15% és + 15% között

12. ZÓNA 12: -15% és + 15% között

13. ZÓNA 13: -15% és + 15% között

14. ZÓNA 14: -15% és + 15% között

15. ZÓNA 15: -15% és + 15% között

16. ZÓNA 16: -15% és + 15% között

17. ZÓNA 17: -15% és + 15% között

18. ZÓNA 18: -100% és + 150% között

19. ZÓNA 19: -100% és + 150% között

20. ZÓNA 20: -100% és + 150% között

• Hangerő
A VOLUME (HANGERŐ) a fémkereső kapu aktuális 

hangerő-beállítását jelzi. A felhasználó a +/- gombokkal 

növelheti vagy csökkentheti a riasztás hangerejét. 

Megjegyzés: a minimum hangerőt az Adminisztrátor 

szabhatja meg a MINIMUM VOLUME (MINIMUM 

HANGERŐ) beállítással. Célszerű, ha a maximális hangerő 

szintje nem magasabb a környezeti zajszinthez képest 

szükségesnél. 

• Minimum hangerő
Ez egy adminisztrátori szintű beállítás, amivel 

meghatározható az operátor által beállítható minimum 

hangerő mértéke. 

• Hangszín
A TONE (HANGSZÍN) az aktuális hangszín beállítást 

jeleníti meg a kijelzőn. A felhasználó a + 

/ - gombokkal módosíthatja a hangszínt 1 (basszus) és 9 

(szoprán) értékek között. 

• Felhasználók száma
A beépített és felhasználó által lenullázható áthaladó 

forgalom számláló nyomon követi a fémkereső kapun 

áthaladó egyének számát. A számláló lenullázása a 

számláló visszaállítása c. pont alatt ismertetett. 

• Felhasználó tényleges riasztások száma
Ez egy kizárólag megtekinthető menüelem, ami fémtárgy 

riasztások számát jeleníti meg. Megjegyzés: A tényleges 

riasztások száma nem tartalmazza a véletlenszerű riasztások 

beállítás által létrehozott riasztásokat. A tényleges 
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5-3 ÁBRA: MZ 6100 zónák 

• Összesen 20 különálló, módosítható érzékelési zóna található, melyek a kapu tetejétől az aljáig helyezkednek el.
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riasztások száma az érték visszaállításakor automatikusan 

nullára vált. 

• Felhasználói tényleges riasztások százaléka (%)
Ez egy kizárólag megtekinthető menüelem, ami az áthaladó 

személyek fémtárgy riasztásainak számát jeleníti meg 

százalékos értékben. A tényleges riasztások százaléka (%) 

automatikusan nullára vált az érték visszaállításakor. 

• Felhasználói számlálók

Nyomja meg a + gombot a visszaállításhoz 

• Adminisztrátori számláló
Az ADMIN COUNT (adminisztrátori számláló) egy olyan 

áthaladó forgalmat mutató számláló, ami kizárólag az 

adminisztrátor által tekinthető meg és állítható vissza. 

• Adminisztrátori tényleges riasztási számláló
Az ADMIN REAL ALARMS (adminisztrátori tényleges 

riasztások) a riasztások számát jeleníti meg, ez az érték 

kizárólag az adminisztrátorok számára hozzáférhető. Az 

adminisztrátori tényleges riasztások számlálója az érték 

visszaállításakor vagy túlhaladásakor automatikusan 

nullára vált vissza. 

• Adminisztrátori tényleges riasztások százaléka (%)
Az ADMIN REAL ALARM% (adminisztrátori tényleges 

riasztások százaléka) a tényleges riasztások százalékát 

jeleníti meg, ez az érték kizárólag az adminisztrátorok 

számára hozzáférhető. Az adminisztrátori tényleges 

riasztások százalékának (%) számlálója az érték 

visszaállításakor vagy túlhaladásakor automatikusan 

nullára vált vissza. 

• Adminisztrátori számláló
A + gomb megnyomásával az áthaladó forgalom és a 

riasztások számláló lenullázhatók (0). 

Megjegyzés: A felhasználók a felhasználói számlálókat 

a COUNTER (SZÁMLÁLÓ) gomb 3 másodpercig 

lenyomva tartásával is visszaállíthatják. 

• Számlálás iránya
Kiválaszthatja, melyik irányba kerüljön az áthaladó

forgalom számolásra.

- FORWARD ONLY (CSAK ELŐRE): kizárólag a

normál irányban áthaladó személyeket számolja, az

ellentétes irányban áthaladók nem módosítják a

számlálót.

- REVERSE ONLY (CSAK HÁTRA): kizárólag az

ellentétes irányban áthaladókat számolja, a normál

irányban áthaladók nem módosítják a számlálót.

- SUBTRACT REVERSE (VISSZAHALADÓK

KIVONÁSA): a normál irányban áthaladókat számolja,

az ellentétes irányban áthaladókat pedig kivonja a

számolt értékből.

- BIDIRECTIONAL (MINDKÉT IRÁNYÚ): mindkét

irányban áthaladókat számolja.

• Véletlenszerű riasztások százaléka (%)
A beállítással a készülék a riasztást nem kiváltó személyek 

bizonyos százaléka esetén is riasztást ad le. A véletlenszerű 

riasztás mértéke 0 és 100% között módosítható a + és - 

gombokkal. 10%-os érték esetén például a kapu a riasztást 

nem kiváltó személyek 10%-a esetében is automatikusan 

riaszt. A véletlenszerű riasztást pulzáló hangjelzés és 

fentről lefelé felvillanó zóna fényjelzések jelzik. A 

véletlenszerű riasztások a megadott személyek határértékén 

belül véletlenszerű gyakorisággal történnek. Megjegyzés: 

A véletlenszerű riasztások száma nem adódik hozzá a 

tényleges riasztások számához és százalékához 

% 

Művezetői hozzáférési szinten (ACCESS) ez a 

menüelem kizárólag megtekinthető és az aktuális 

véletlenszerű riasztási értéket jeleníti meg. 

• Véletlenszerű riasztások százaléka riasztáskor (%)
Ezzel a beállítással véletlenszerűen riasztás adható le a 

riasztást kiváltó személyek bizonyos százalékán; a 

véletlenszerű riasztás beállítás kizárólag riasztást nem 

kiváltó személyeken alkalmazható. 

A véletlenszerű riasztások riasztáskor értéke 0 és 100% 

között módosítható a + és - gombokkal. A véletlenszerű 

riasztást riasztáskor pulzáló hangjelzés és az észlelt 

fémtárgy helyén található zóna világítás gyors villogása 

jelzi. A véletlenszerű riasztások a riasztást kiváltó 

személyek határértékén belül véletlenszerű gyakorisággal 

történnek. Megjegyzés: A véletlenszerű riasztások száma 

riasztáskor nem adódik hozzá a tényleges riasztások 

számához és százalékához, sem a véletlenszerű riasztások 

százalékához. 

Művezetői hozzáférési szinten (ACCESS) ez a 

menüelem kizárólag megtekinthető és az aktuális 

véletlenszerű riasztási értéket jeleníti meg riasztás esetén. 

• Riasztási hangjelzés időtartama
A + / - gombokkal szabályozható a riasztás hangjelzésének 

az ideje, 1, 2, 3, 4 másodperc értékben. 

• Zóna világítás időtartama
A + / - gombokkal szabályozható a zóna megvilágításának 

az ideje, 1, 2, 3, 4 másodperc értékben. 

• Bemeneti zóna fényjelzések
A beállítással a bemeneti zóna fényjelzései be- (ON) illetve 

kikapcsolhatók (OFF). 
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• Kimeneti zóna fényjelzések
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Diagnosztika (Diagnostic) —Ez a beállítás 

A beállítással a kimeneti zóna fényjelzései be- (ON) illetve 

kikapcsolhatók (OFF). 

• Bemeneti állapotjelző világítás
A (+) és (-) gombokkal válassza ki a PACE 

(VÁRAKOZÁS) beállítást az áthaladást és várakozást 

jelölő zöld és vörös jelzőfények bekapcsolásához, melyek 

az A és B panelek bemeneti oldalán találhatók. A READY-

ALARM (ÜZEMKÉSZ-VÉSZJELZÉS) beállítással a 

fémkereső kapu állapota kérdezhető le. Az OFF (KI) 

beállítással a bemeneti állapotjelző világítás lekapcsolható. 

• Kimeneti állapotjelző világítás
A (+) és (-) gombokkal válassza ki a PACE 

(VÁRAKOZÁS) beállítást az áthaladást és várakozást 

jelölő zöld és vörös jelzőfények bekapcsolásához, melyek 

az A és B panelek kimeneti oldalán találhatók. A READY-

ALARM (ÜZEMKÉSZ-VÉSZJELZÉS) beállítással a 

fémkereső kapu állapota kérdezhető le. Az OFF (KI) 

beállítással a kimeneti állapotjelző világítás lekapcsolható. 

• Infravörös érzékelés
Infravörös szenzorok segítik a téves riasztások elkerülését, 

melyeket a készülék közelében mozgó fémtárgyak (például: 

kerekesszék, lift, fém implantátummal rendelkező 

személyek, stb.) vagy, kültéri telepítés esetén széllökések 

okozhatnak. Az infravörös érzékelés aktiválásával 

elkerülhető a fent említett körülmények által okozott téves 

riasztások akkor, amikor senki sem tartózkodik a fémkereső 

kapu alatt. Az infravörös érzékelés kikapcsolása esetén 

előfordulhat, hogy a fenti körülmények miatt a fémkereső 

kapu akkor is riaszt, ha senki nem haladt át rajta. Az 

infravörös érzékelés hasznos funkció, de nem szükséges a 

készülék működtetéséhez és igény szerint kikapcsolható. 

A kijelzőn az IR ANALYSIS (INFRAVÖRÖS 

ÉRZÉKELÉS) jelenik meg, valamint az aktuális állapota 

(be (ON) vagy ki (OFF)). A kikapcsoláshoz a mínusz (-), a 

bekapcsoláshoz a plusz (+) gombot  nyomja meg. 

• Sávdiagram
Az elülső panelen található LED sáv információt nyújt a 

fémkereső kapun áthaladó fémtárgy méretéről, valamint 

jelez, ha a közelben található mozgó vagy elektromos 

eszközök interferenciát okoznak. Kétféle sávdiagram 

beállítás érhető el. A + és - gombokkal választhatja ki a 

kívánt beállítást, az alábbi módon: 

Normál (Normal) —Alapértelmezett beállítás, 

normál működéshez, a megadott észlelési beállításnak 

megfelelően jelez jelentősebb aktivitás esetén. 

hibaelhárításkor alkalmazandó, az aktívabb sávmozgás 

hasznosabb a közeli zajforrások azonosítása és 

kiküszöbölése céljából. 

• Észlelési sebesség
Az észlelési sebesség a fémkereső kapun áthaladó fémtárgy 

sebességére vonatkozik. Kétféle észlelési sebességbeállítás 

érhető el. A + és 

- gombokkal választhatja ki a kívánt beállítást, az alábbi 

módon: 

Normál (Normal) —Alapértelmezett beállítás, 

tipikus áthaladó sebességekhez (lassú vagy gyors 

léptékű gyaloglás), melyek gyakoriak a biztonsági 

ellenőrzőpontokon és nemzetközi szabványok számára 

is ismertek. 

Kiterjesztett (Expanded) —Ez a beállítás olyan ritka 

esetekre javasolt, melyek rendkívüli észlelési 

sebességet igényelnek, például fémtárgyak kapun 

keresztül történő áthajítása esetén. A kiterjesztett 

sebességbeállítás növelheti az interferencia zajszintjét. 

• Jeladás módja
A beállítással a jeladó diagnosztikai célból kikapcsolható. 

• M szűrő
Ez egy speciális szűrő az olyan alacsony impulzus 

frekvenciájú interferenciaforrások kiszűrésére, mint a CRT 

monitorok képfrissítése. A legtöbb esetben a beállítás 

kikapcsolt (OFF) állapotú. Célszerű a beállítást bekapcsolni 

(ON), amennyiben a készülék CRT monitor interferenciát 

fogad 1 méter (40") távolságon belül. Próbálja ki mindkét 

beállítást annak megállapítására, hogy melyik üzemmód 

zajmentesebb. 

Megjegyzés: A + és - gombokkal állítható be. 
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• Billentyűzet kapcsoló

A beállítás a kapcsoló engedélyezett (Enabled) vagy letiltott 

(Restricted) helyzetének megfelelően működik. A kapcsoló 

az áramkör modul bal oldalán található az érzékelőn belül 

(lásd. 5-4 ábra). 

Engedélyezett 

BILLENTYŰZET 

Letiltott 

5-4 ÁBRA 

A billentyűzet kapcsolóval megakadályozható az MZ 6100 

menübeállításainak illetéktelen módon történő módosítása. A 

beállítások az alábbi táblázatban ismertetettek (5-5. ábra): 

5-5 ÁBRA 

• Művezetői kód (+ gombbal módosítható)
A művezetői kód (más néven CODE 1) gyári alapértéke 

12345. A módosításhoz: 

1. Nyomja meg a + gombot. 

2. Adjon meg egy új ötjegyű, betű- és számjegyekből 

álló kódot. A betű és számjegyek módosításához nyomja meg 

ugyanazt a gombot több alkalommal. 

3. A REPEAT CODE (KÓD MEGERŐSÍTÉSE) felirat 

kijelzőn történő megjelenésekor adja meg ismét az új 

ötjegyű kódot. Sikeres művelet esetén a CODE ENTERED 

OK (KÓD MEGADÁSA OK) üzenet jelenik meg a kijelzőn. 

(Sikertelen művelet esetén az INVALID ENTRY (HIBÁS 

BEVITEL) üzenet jelenik meg. Ilyenkor ismételje meg a 2. 

és 3. lépéseket.) 

• Adminisztrátori kód (+ gombbal módosítható)

Az adminisztrátori kód (más néven 

CODE 2) gyári alapértéke 67890. A módosításhoz: 

1. Nyomja meg a + gombot.

2. Adjon meg egy új ötjegyű, betű- és számjegyekből álló

kódot.

3. A REPEAT CODE (KÓD MEGERŐSÍTÉSE) felirat

kijelzőn történő megjelenésekor adja meg ismét az új

ötjegyű kódot. Sikeres művelet esetén a CODE

ENTERED OK (KÓD MEGADÁSA OK) üzenet jelenik

meg a kijelzőn. (Sikertelen művelet esetén az INVALID

ENTRY (HIBÁS BEVITEL) üzenet jelenik meg.

Ilyenkor ismételje meg a 2. és 3. lépéseket.)

Megjegyzés: A hozzáférési kód visszaállítása az 5.8 pontban 

ismertetett. 

• RX kiegyensúlyozás
Az RX BAL (kiegyensúlyozás) a jelfogadó antenna 

kiegyensúlyozását mutató, kizárólag megtekinthető elem. 

Bármilyen 50 alatti érték elfogadhatónak tekinthető. 50 feletti 

érték esetén a kijelzőn az RX BAL # üzenet jelenik meg, a 

problémás zónát pedig fényjelzés jelöli. Ilyen esetekben 

ellenőrizze, hogy nem található nagy méretű fémtárgy az MZ 

6100 közelében. Amennyiben mégis, távolítsa el azt, majd 

ellenőrizze, hogy az érték 50 alá csökkent és a fényjelzések 

kialudtak. (Amennyiben szükséges, 

a 9.2 pont alatt további információt találhat az ilyen jellegű 

problémák kiküszöbölésére.) 

• Akkumulátor kapacitás
A Batt Cap (akkumulátor kapacitás) beállítással kiválasztható 

a rendszerbe telepített akkumulátor kapacitása. Alapesetben, 

a menü az alábbi üzenetet jeleníti meg: Batt. Cap 1.5Ahr 

press + to alter (akkumulátor kapacitás 1,5 amperóra, nyomja 

meg a + gombot a módosításhoz). Nagyobb kapacitású, 14 

amperórás akkumulátor külön elérhető a készülékhez. 14 

amperórás akkumulátor telepítése esetén a Batt Cap 

(Akkumulátor kapacitás) menü módosítása szükséges. 

Nyomja meg a + gombot és válassza ki a "Battery Type 

14Ah" (14 amperórás akkumulátor) beállítást. Nyomja meg 

az Operate (Üzemelés) gombot a menüből kilépéshez és 

nyomja meg a + gombot a megerősítéshez vagy a - gombot 

az elvetéshez. Amennyiben a készülékhez nincs akkumulátor 

csatlakoztatva, ez a menüpont nem érhető el. Megjegyzés: 

Akkumulátor leválasztása és újracsatlakoztatása esetén 

várjon, amíg a rendszer 100%-ra fel nem tölt, a töltési jelző 

megfelelő beállításához. Így sokkal pontosabb akkumulátor 

töltöttségi kimutatást érhet el a vezérlőpanel kijelzőjén. Az 

akkumulátor állapota az Operate (Üzemelés) gomb 

megnyomásával ellenőrizhető. 

• Szekvencia
A SEQUENCE (SZEKVENCIA) jelzi a rendszer jelszavas 

hozzáféréseinek a számát. Ez egy kizárólag megtekinthető 

menüelem. 

• Üzemidő
Az OP HOURS (ÜZEMIDŐ) jelöli hány órát volt a készülék 

üzemeltetve (bekapcsolt állapotban). Ez egy kizárólag 

megtekinthető menüelem. 
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Billentyűzet 
menü 

elemek 

Billentyűzet kapcsoló helyzete 

Engedélyezett Letiltott 

RESTRICT 
ACCESS 

(HOZZÁFÉRÉS 
KORLÁTOZÁSA) 

Minden gomb 

üzemkész 

(OPERATIONAL) 

Minden gomb üzemkész 
(OPERATIONAL) 

kivéve az ACCESS 

(HOZZÁFÉRÉS) 

RESTRICT ALL 
(ÖSSZES 

KORLÁTOZÁSA) 

Minden gomb 
üzemkész 
(OPERATIONAL) 

A be (ON) és ki (OFF) 

gombok kivételével 

minden gomb letiltásra 

kerül (BLOCKED)



5.7  Gyári alapbeállítások  

 Érzékelő beállítások  

A Garrett MZ 6100 az alábbi gyári alapbeállításokkal kerül 

kiszállításra: 

Érték: 

Angol 

OFF (KI) 

Solo (Egyéni) 

2200 

1 

Speciális Események 

150 

0% 

05 

0 

5 

Csak előre 

0 %  

0 %  

2 másodperc 

2 másodperc 

Off (Ki) 

On (Be) 

Pace (Várakozás) 

Ready-Alarm (Üzemkész-Vészjelzés) 

On (Be) 

Normál 

Normál 

ON (BE) 

OFF (KI) 

1,5 amperóra 

Hozzáférés korlátozása 

12345 

Funkció:
Nyelv  

Felhasználói előbeállítások funkció  

Több készülékes funkció  

Frekvencia  

Csatorna  

Program  

Alap érzékenység  

Zónák 1-20 BOOST (ERŐSÍTÉS)  

Hangerő  

Minimum hangerő  

Hangszín  

Számlálás iránya  

Véletlenszerű riasztási %  

Véletlenszerű riasztás riasztáskor % 

Riasztás hangjelzés időtartama  

Zóna világítás időtartama  

Bemeneti zóna fényjelzések  

Kimeneti zóna fényjelzések  

Bemeneti állapotjelző világítás  

Kimeneti állapotjelző világítás  

Infravörös érzékelés  

Sávdiagram  

Észlelési sebesség  

Jeladó mód  

M szűrő  

Akkumulátor kapacitás  

Billentyűzet kapcsoló  

Művezetői jelszó  

Adminisztrátori jelszó  67890 

5.8  Kód visszaállítás      
Amennyiben elfelejtette vagy elvesztette az adminisztrátori jelszót, 

az MZ 6100 mechanikus úton is visszaállítható a gyári 

adminisztrátori jelszóra. 

1. Nyissa fel az érzékelő készülék borítását.

2. Távolítsa el a vezérlőmodul borításának rögzítésére

használt három csavart.

3. Kapcsolja be a készüléket és Operate (Üzemelés)

módban tartsa lenyomva az ACCESS CODE

RESET (HOZZÁFÉRÉSI KÓD VISSZAÁLLÍTÁSA)

gombot tíz másodpercig (az áramkör bal alsó oldalán

található). (Lásd az 5-6 ábra szürkével kijelölt részén.)

5-6 ÁBRA 
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RS-485

BILLENTYŰZET

AKKUMULÁTOR

TÁPEGYSÉG

VEZETÉKES
SZINKRONIZÁLÁS

Letiltott

Engedélyezett



 Érzékelő beállítások  

6. PROGRAMOK, ÉRZÉKENYSÉG, ZÓNA ERŐSÍTÉS

Az MZ 6100 általános biztonsági alkalmazások céljára alkalmas 

program és érzékenységi beállításokkal kerül kiszállításra. A 

készülék üzembe helyezése előtt fontos, hogy az adminisztrátor 

meghatározza a telepítés szükséges követelményeit, és az 5. pont 

alatt felsorolt beállításokat azoknak megfelelően módosítsa. 

A fémkereső kapuk program és biztonsági beállításai az 

egyéni biztonsági vizsgálati követelményektől függőek, melyek 

biztosításáért kizárólag a készülék végfelhasználója a felelős. A 

program, érzékenységi és zóna erősítési beállításokat úgy kell 

meghatározni, hogy azokkal sikeresen kiszűrhetőek legyenek a 

tiltott eszközök. Célszerű megszabni a tesztelési műveletek 

követelményeként, hogy a tesztelő személy nem hordhat magán 

semmilyen fémtárgyat (óra, öv, fém talpbetét, mobiltelefon, stb.) a 

teszthez felhasznált fémtárgyon kívül. Kézi fémkeresővel 

ellenőrizze, hogy a tesztelő ténylegesen mentes bármilyen 

fémtárgytól. 

Fontos, hogy a program, érzékenység és zóna erősítési 

beállítások pontosan kerüljenek meghatározásra, mivel a 

szükségesnél alacsonyabb érzékenység esetén a készülék nem 

képes kiszűrni a tiltott eszközöket. Túl magas érzékenység esetén 

megszaporodhatnak a téves riasztások, melyek lelassíthatják az 

áthaladó forgalmat valamint csökkenthetik a készülék és a 

biztonsági eljárás hatékonyságát is. 

• Programválasztás 
Az MZ 6100 több programmal felszerelt, így számos biztonsági 

követelménynek meg tud felelni. A tervezett használatnak 

leginkább megfelelő programot célszerű kiválasztani. A 

Programleírások c. lista felsorolja az összes elérhető programot és 

ismerteti azok jellemzőit. A 6-1. ábra a veszteségmegelőzési 

programok érzékelési jellemzőit mutatja be, különböző 

fémtípusokkal. 

• Érzékenységi és zóna erősítési beállítások
kiválasztása Az 5.6 pontban (riasztási szint) ismertetett 

műveletek hasznosak lehetnek az adott programhoz szükséges 

alap érzékenység megállapításához. Ezt a tesztet általában a test 

középpontján, különböző helyzetekben elhelyezett fémtárgyakkal 

célszerű elvégezni. Az alap érzékenység meghatározását követően 

folytassa a fémtárgy eltérő magasságokban történő tesztelését és 

szükség szerint erősítse meg az adott zónákat. A zónák 

erősítéseinek érzékelésre gyakorolt hatása miatt célszerű 

ellenőrizni a készülék riasztási szintjét. (lásd 5.6 pont, zóna 
érzékenység erősítése) 

• Programok leírásai
Az alábbi lista röviden ismerteti az MZ 6100 programbeállításait 

valamint az esetleges felhasználati módjaikat: 

Program Leírás / Használat 

Iskolák 
Épületek 
Különleges 
események 
Bíróságok 

Elsősorban pisztolyok és hasonló jellegű lőfegyverek szűrésére alkalmas. Meghaladja az FAA 

észlelési követelményeket (például FAA 3 - fegyverteszt). Kiváló szűrést biztosít az olyan ártalmatlan 

tárgyak számára, mint a pénzérmék, kulcsok, ékszerek, fém cipőbetétek, cigaretta csomagok, alufólia 

stb. Általános fegyver átvilágítási célú alkalmazásokra javasolt, nagy áthaladó forgalmat biztosít, 

minimális téves riasztással. 

Börtönök Speciális fegyver észlelési program, bármilyen fémet kiszűr, a lehető legnagyobb fokú biztonságot 

nyújtja. Meghaladja az FAA és TSA észlelési követelményeket. Bármilyen fémtárgy esetén riaszt, 

ezért alacsony forgalmú alkalmazásokhoz javasolt. 
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Programok / Érzékenység / Zóna erősítés 

Repterek 
Atomerőművek 

Lőfegyverek, kések és egyéb lapos vagy rúd alakú fegyverek észlelésére alkalmas. Megfelel a 

közlekedésbiztonsági hatóság (TSA) fokozott fémkereső kapukra vonatkozó (EMD) 

követelményeinek és meghaladja az FAA követelményeket. Kiváló szűrést biztosít az olyan 

ártalmatlan tárgyak számára, mint a pénzérmék, kulcsok, ékszerek, fém cipőbetétek, cigeratta 

csomagok, alufólia stb. Alapos lőfegyver és kés átvilágítási célú alkalmazásokra javasolt, közepes 

áthaladó forgalmat biztosít, enyhe-közepes mértékű téves riasztással. 

Összes fém és 
veszteségmegelőzés 
1 - 6 

Az összes fém és veszteségmegelőzési programokkal vezető és nem vezető fémek, valamint 

vastartalmú és színesfémek is egyaránt észlelhetők. Az All Metal and Loss Prev1 (Össz. fém és 

veszteségmegelőzés 1) program a legtöbb vastartalmú és színesfémet észleli, beleértve az 

ékszereket, számítógép alkatrészeket és pénzérméket. A Loss Prev 2 az 1-es programhoz hasonló, 

de kiszűri a rosszul vezető fémeket, mint például a cigerattán vagy rágógumin található alufóliát és 

kulcsokat. A Loss Prev 3-6 programok kevésbé vezető és nagyobb vastartalmú tárgyak észlelésére 

alkalmas, például a Loss Prev 3-5 észleli a legtöbb fegyvertípust. A Loss Prev 6 programot acél 

eszközök észleléséhez javasolt. Enyhe-közepes áthaladó forgalmú helyeken javasolt. 

A 6-1. ábrán látható a fém és veszteségmegelőzési programok észlelési képességei. 

Egyéb Nehéz környezeti feltételek, illetve elektromos interferencia esetén alkalmazható program. 

Általános fegyvereket észlelő program, közepes mértékű szűrést biztosít zsebméretű tárgyakkal 

szemben. Kiegyensúlyozottan észlel minden fémtípust. Megfelel az FAA követelményeknek 

(például a három lőfegyveres teszt). 

G-1 TÁBLÁZAT 

6-1 ÁBRA 

Összes fém és 

veszteségmegelőzési 

programok 
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Észlelhetőség
Általános rozsdamentes acél 

Jól vezető fémek
(alumínium, nemesfém ékszerek)

Rosszul vezető fémek
(Fóliák, ruhák fém részei)

Vastartalmú (vas, szerszámok)



7. TELEPÍTÉS TÖBB ÁTHALADÁSOS TELEPHELYEN

Több fémkereső kapus üzemeltetés esetén (biztonsági beállítástól 

függően egymástól 25' - 100' m távolságra elhelyezett készülékek) 

bizonyos teljesítményi követelmények és telepítési beállítások 

végrehajtása szükséges a készülékek közötti interferencia kizárása 

érdekében. 

A készülékek többféleképpen telepíthetők egymás közelében 

interferencia nélkül. Az alábbi példák iránymutató jellegűek a 

telepítést végző személy számára, az interferencia kizárására 

leginkább alkalmas módszer kiválasztásához. 

7.1 1. ESET

Mindegyik fémkereső kapu MZ 6100, egymástól 100' vagy nagyobb távolságra, ugyanabba a váltakozó áramú fázisba kötve. 

Távolság a 

szomszédos 

készüléktől 

Szinkronizálás módja 
Fémkereső 

kapu helye 

Funkció több 

készülékes 

konfiguráció 

esetén 

Frekvencia Csatorna Megjegyzés 

Több, mint 

100 láb 

Nem 

szükséges 

Bárhol Solo 

(Egyéni) 

Bárhol Bárhol Frekvencia szkennelés szükséges amennyiben a 

sávdiagram zajt mutat. 

MZ 6100  MZ 6100  MZ 6100

Több, mint 

100 láb

7.2 2. ESET

A fémkereső kapuk közötti távolság 25 és 30 láb közötti. 

Több mint …… 
100'

Távolság a 

szomszédos 

készüléktől 

Szinkronizálás módja 
Fémkereső 

kapu helye 

Funkció több 

készülékes 

konfiguráció 

esetén 

Frekvencia Csatorna Megjegyzés 

25 és 100 láb 

között 

Frekvencia-

távolság 
Bárhol Solo 

(Egyéni) 

Automatikus 

frekvencia 

szkennelés 

szükséges 

Bárhol 

1. A művelet megkezdésekor minden készülék legyen 

kikapcsolt állapotú. 

2. Kapcsolja be az egyik készüléket.

3. Hajtsa végre a frekvencia szkennelést.

4. Hagyja a készüléket bekapcsolva és készülékenként 

egyesével hajtsa végre a 2-4 lépéseket. 

MZ 6100  MZ 6100

25' és

100' 
25' és 

100' 

MZ 6100 

25' és

100' 

MZ 6100 

Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) 

Frekvencia: Szkennelés végrehajtása Frekvencia: Szkennelés végrehajtása Frekvencia: Szkennelés végrehajtása Frekvencia: Szkennelés 

végrehajtásaCsatorna: Bárhol Csatorna: Bárhol Csatorna: Bárhol Csatorna: Bárhol 

 30 1534500.REV C1 Garrett Metal Detectors 

Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) 

Frekvencia: Bárhol Frekvencia: Bárhol Frekvencia: Bárhol 

Csatorna: Bárhol Csatorna: Bárhol Csatorna: Bárhol 

 



7.3 3. ESET

 TELEPÍTÉS TÖBB ÁTHALADÁSOS TELEPHELYEN  

Több fémkereső kapuból álló klaszter, ahol vezeték nélküli szinkronizáció esetén kevesebb, mint 50' távolság van az elsődleges és 

másodlagos készülékek között (vezetékes szinkronizáció esetén nem tényező a készülékek közötti távolság). 

Távolság a 

szomszédos 

készüléktől 

Szinkronizálás módja 
Fémkereső 

kapu helye 

Funkció több 

készülékes 

konfiguráció 

esetén 

Frekvencia Csatorna Megjegyzés 

Bárhol 

Vezetékes vagy 

vezeték nélküli 

szinkronizáció 

Központi Elsődleges 

(Leader) 

Automatikus 

frekvencia 

szkennelés 

szükséges 

Lásd lent 
• Vezeték nélküli szinkronizálás esetén a készülékek 

maximum 50 láb távolságra lehetnek az elsődlegesként 

kijelölt készüléktől. 

• Vezetékes szinkronizáció esetén sodort érpárból álló 

vezetékkel csatlakoztassa a fémkereső kapukat. 

• Kövesse az oldal alján található, elsődleges (leader) és 

másodlagos (follower) készülékek beállítására vonatkozó 

utasításokat. 

• Amennyiben túl magas az egyik készülék zajszintje, 

kapcsolja ki az összes készüléket, végezzen el frekvencia 

szkennelést kizárólag a magas zajszintű készüléken, majd 

állítsa be az összes készüléket ugyanarra a frekvenciára. 

• A készülékek közötti minimum távolság 1" is 

lehet. 

• A frekvencia értékét 1970 és 2300 között állítsa be.

Többi 

készülék 

Másodlagos 

(Follower) 

Kézileg 

állítsa be az 

elsődleges 

(Leader) 

készüléken a 

frekvenciát 

Egymást 

követő:  

Ch1, Ch2, 

Ch3, Ch4, 

Ch1, Ch2… 

Vezeték nélküli 

kapcsolat esetén: 

kevesebb, mint 50'

Vezeték nélküli 

kapcsolat esetén: 

kevesebb, mint 50' 

MZ 6100 MZ 6100 MZ 6100 MZ 6100 MZ 6100 

(>1") (>1") (>1") (>1") 

Funkció: Másodlagos (Follower) Funkció: Másodlagos (Follower) Funkció: Elsődleges (Leader) Funkció: Másodlagos (Follower) Funkció: Másodlagos 

(Follower) 

Frekvencia: Az elsődleges (Leader) 

készülékkel megegyező

Frekvencia: Az elsődleges (Leader) 

készülékkel megegyező 

Frekvencia: Szkennelés végrehajtása Frekvencia: Az elsődleges (Leader) 

készülékkel megegyező

Frekvencia: Az elsődleges 

(Leader) készülékkel

megegyező

Csatorna: 3 Csatorna: 4 Csatorna: 1 Csatorna: 2 Csatorna: 3 

Elsődleges (Leader) készülék beállítása 

1. A művelet megkezdésekor minden készülék legyen kikapcsolt állapotú.

2. Kapcsolja be a központi készüléket és jelentkezzen be adminisztrátori hozzáféréssel (ACCESS > 67890).

3. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Multi-Unit Role (Több készülékes funkció) beállítás megnyitásához és válassza ki a Leader (Elsődleges) funkciót a + és - gombokkal. 

4. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az Auto Freq Scan (automatikus frekvencia szkennelés) funkció kiválasztásához, a művelet megkezdéséhez pedig nyomja meg

a + gombot. A telepítés helyének legmegfelelőbb frekvencia kiválasztása több másodpercet is igényelhet. Jegyezze meg a frekvencia értékét, ugyanis a többi másodlagos 

(Follower) funkciójú készülék is ugyanezt a frekvenciát fogja használni. 

5. A beállítás módosításához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza ki a Channel (Csatorna) beállítást, majd nyomja meg a + gombot. A + és - gombokkal váltson a(z) 1. 

csatornára. 
Megjegyzés: Az elsődleges (Leader) készüléknek nem muszáj az 1. csatornát kijelöli, amennyiben a többi készülék egymást követő csatornákat használ. Lásd a fenti ábrát példaként.

Másodlagos (Follower) készülék beállítása 

1. Kapcsolja be a következő készüléket és jelentkezzen be adminisztrátori hozzáféréssel (ACCESS > 67890).

2. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Multi-Unit Role (Több készülékes funkció) beállítás megnyitásához és válassza ki a Follower (Másodlagos) funkciót a + és -

gombokkal. 

3. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Frequency (frekvencia) funkció kiválasztásához, a művelet megkezdéséhez pedig nyomja meg a + gombot. Állítsa be az 

elsődleges (Leader) készülék beállításának 4. lépésében megadott frekvencia értéket. Megjegyzés: A frekvencia értéke a + és - gombokkal, vagy a görgetősávon történő

bal vagy jobb irányú csúsztatással módosítható (lásd 4.1 ábra). 

4. A beállítás módosításához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza ki a Channel (Csatorna) beállítást, majd nyomja meg a + gombot. A + és - gombokkal váltson a(z) 2. 

csatornára. 
Megjegyzés: A csatornák közötti interferencia elkerülése érdekében a készülékeket balról jobbra haladva állítsa be növekvő, jobbról balra haladva pedig csökkenő 

számsorrendben. 

5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a többi másodlagos (Follower) funkciójú készüléken is, ügyeljen arra,hogy a csatornákat megfelelő számsorrendben állítsa be. 
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7.4 4. ESET

 TELEPÍTÉS TÖBB ÁTHALADÁSOS TELEPHELYEN  

Leírás: Az összes készülék MZ 6100 típusú, melyek ugyanolyan váltakozó áramú fázisba vannak kötve. 

MZ 6100

 

 

 

MZ 6100 

 

 

 

 

 

MZ 6100 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ 6100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ 6100 

(>1")  (>1")  (>1")  (>1") 

Váltóáram 

Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) Funkció: Solo (Egyéni) 

Frekvencia: Vezetékes (Line) Frekvencia: Vezetékes (Line) Frekvencia: Vezetékes (Line) Frekvencia: Vezetékes (Line) Frekvencia: Vezetékes 

(Line)Csatorna: 1 Csatorna: 2 Csatorna: 3 Csatorna: 4 Csatorna: 1 

Több készülék beállítása vezetékes szinkronizációval 

1. A művelet megkezdésekor minden készülék legyen kikapcsolt állapotú.

2. Kapcsolja be az egyik készüléket és jelentkezzen be adminisztrátori hozzáféréssel (ACCESS > 67890).

3. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Multi-Unit Role (Több készülékes funkció) beállítás megnyitásához és válassza ki a Solo (Egyéni) funkciót a 

+ és - gombokkal.

4. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Frequency (frekvencia) funkció kiválasztásához, a művelet megkezdéséhez pedig nyomja meg a + 

gombot. A + gomb megnyomásával vagy a görgetősáv jobb irányú csúsztatásával addig módosítsa a frekvenciabeállítást amíg a képernyőn a Line 

(vezetékes) felirat nem jelenik meg.

4. A beállítás módosításához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza ki a Channel (Csatorna) beállítást, majd nyomja meg a + gombot. A + és -

gombokkal váltson a(z) 1. csatornára.

Megjegyzés: A csatornák közötti interferencia elkerülése érdekében a készülékeket balról jobbra haladva állítsa be növekvő, jobbról balra 

haladva pedig csökkenő számsorrendben.

5. További készülékek beállításához ismételje meg a 2-4. lépéseket.
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Távolság a 

szomszédos 

készüléktől 

Szinkronizálás módja 
Fémkereső 

kapu helye 

Funkció több 

készülékes 

konfiguráció 

esetén 

Frekvencia Csatorna Megjegyzés 

Bárhol Vezetékes 

szinkronizáció 
Bárhol Solo 

(Egyéni) 

Kézileg állítsa 

be a frekvencia 

értékét 

vezetékesre 

(LINE) 

Egymást 

követő:  

Ch1, Ch2, 

Ch3, Ch4, 

Ch1, Ch2… 

• Ügyeljen arra, hogy a készülékek

ugyanarról a váltakozó áramforrásról

kapják az áramot, például a

tápkábelek láncba kötésével,

ugyanazon megszakítóhoz

csatlakoztatott áramforrások vagy

ugyanazon fázisú megszakítók

használatával.



8. ÜZEMELÉS

8.1.  Üzemelés tesztelése 

• Teszteléshez használt tárgyak
A kezdeti kalibráció végrehajtásához használjon

ténylegesen szűrni kívánt fémtárgyakat. A fémkereső

beállításainak megadását követően célszerű egy, a

legkisebb szűrni kívánt tárgyhoz hasonló méretű, alakú és

fémtartalmú tárgyat választani tesztekhez. A teszteléshez

használt tárggyal rendszeresen ellenőrizhető a készülék

megfelelő üzemelése az ellenőrzőponton anélkül, hogy

valódi fegyvert kellene az operátoroknak maguknál

tartaniuk.

A Garrett külön választható, kis méretű, kézi lőfegyver 

alakú működési tesztelemet (OTP) is forgalmaz, ami 

megfelel az Amerikai Szövetségi Repülési Hivatal (FAA) 

előírásainak. A Garrett továbbá külön lapos tesztelemet 

(FTP) is forgalmaz, ami egy kisméretű késnek felel meg. 

Amennyiben az ellenőrzőponton a lőfegyvereken és 

késeken kívül más tárgyakat is szűrni kíván, célszerű lehet 

az azoknak megfelelő méretű tesztelemek beszerzése is. 

8.2  Operátori kötelezettségek   
Az operátorok kötelessége, hogy a művezetői utasításokat 

betartva kezeljék az MZ 6100-t és riasztások esetén is 

megfelelően járjanak el. 

Az operátor felelőssége biztosítani, hogy az MZ 6100 

mindig a LED panelen található információknak 

megfelelően üzemeljen (4-1 ábra) , valamint riasztások 

esetén azonosítani azok kiváltó okait. 

Az operátor kötelessége biztosítani: 

1. Az MZ 6100 megfelelő működését.

2. A VIEW SETTING (beállítás megtekintése) gomb

megnyomásakor megjelenített program és

érzékenységi beállítások pontosak.

3. A LED sávdiagram minimális (maximum két

izzónyi) mértékű interferenciát mutat

4. A zöld READY (ÜZEMKÉSZ) fényjelzés világít.

5. Üzemelési tesztek végrehajtása a művezetői

utasításoknak megfelelően.

6. A hangerő mértéke a környezetéhez képest nem

túlságosan magas.

• READY (ÜZEMKÉSZ) FÉNYJELZÉS
A zöld READY (ÜZEMKÉSZ) fényjelzésnek világítania

kell, mielőtt bárkit átenged a fémkereső kapun.

Amennyiben a READY (ÜZEMKÉSZ) fényjelzés 

kikapcsol és kikapcsolva marad, az operátor feladata 

megnyomni az OPERATE (ÜZEMELÉS) gombot az 

öndiagnosztika elindításához, melynek eredményei a LED 

kijelzőn jelennek meg. Az öndiagnosztika során 

senki sem haladhat át a kapun. A forgalom áthaladása csak 

akkor folytatható, ha a READY (ÜZEMKÉSZ) világítás 

ismét megjelenik és világítva marad. Amennyiben a 

READY (ÜZEMKÉSZ) fényjelzés nem áll vissza vagy 

hibaüzenet jelenik meg a LED kijelzőn, az operátor 

felelőssége a hiba elhárítása, valamint sikertelen 

hibaelhárítás esetén a művezető értesítése. 

• Diagnosztikai problémák
Az öndiagnosztika során kijelzett hibák esetében az

operátor feladata a megadott hibaelhárítási utasítások

követése. Az operátor az alábbi meghibásodásokat képes

önerőből elhárítani:

• RX OPTIC FAIL (RX OPTIKAI HIBA): Ellenőrizze,

hogy az optikai szenzorok (mindkét oldalpanelen a padlótól 

körülbelül 30" magasságban találhatók) nincsenek 

takarásban. 

• RX ZN # BAL FAIL (KIEGYENSÚLYOZÁSI

HIBA): Ellenőrizze, hogy nincsen nagyméretű fémtárgy az 

MZ 6100 közelében. 

Amennyiben az öndiagnosztika olyan súlyos hibát 

észlel, ami megakadályozza az MZ 6100 üzemelését, a 

készülék hangjelzést ad le, a LED kijelző felvillan és a 

SYSTEM FAILURE (RENDSZERHIBA) üzenetet jeleníti 

meg. A LED a készülék kikapcsolásáig vagy a hiba 

elhárításáig folyamatosan villog. Az operátor felelőssége 

értesíteni a művezetőt bármilyen meghibásodás esetén. 

• Válaszlépések riasztás esetén
Amennyiben az áthaladó személy miatt a kapu riaszt és a

riasztási fényjelzés bekapcsol, az operátor feladata utasítani

az egyént, hogy lépjen ki a kapu alól, és távolítsa el a rajta

található fémtárgyakat. Ezt követően az operátor kézi

fémkeresővel, mint például a Super- Scanner vagy a

SuperWand segítségével vizsgálja át a személyt, vagy

utasíthatja, hogy ismét haladjon át a fémkereső kapun.

Amennyiben a fémkereső kapu ismételt áthaladáskor is 

jelez, kézi fémkeresős vizsgálat végrehajtása szükséges. 

Az átvilágítást segítő fényjelzések jelzik az ÖSSZES 

riasztást kiváltó fémtárgyat a 20 különböző zónán belül. 

Egynél több tárgy esetén az összes vizsgálatot igénylő 

helyet kimutatják a fényjelzések. A fényjelzések 

segítségével az operátor tudni fogja, mely terület(ek) 

igényelnek tüzetesebb vizsgálatot kézi átvilágításakor, 

ezzel egyaránt fokozva a biztonság és az áthaladó forgalom 

mértékét. 
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9. KARBANTARTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS

Számos tényező okozhat nehézséget az MZ 6100 készüléken. Ide 

értendők a telepítés során felmerülő problémák, a környezeti zajok, 

a nem megfelelő programválasztás vagy az áramköri 

meghibásodások. A problémák a legtöbb esetben pótelemek, vagy 

gyártói, illetve viszonteladói segítség igénylése nélkül is 

kiküszöbölhetők az alábbi intézkedésekkel. 

Az alábbi pontok specifikus beállítási információkat 

tartalmaznak, melyek felhasználhatók a hibaelhárítási műveletek 

részeiként: 

Művelet: Pont az útmutatón belül: 
Telepítés helyének kiválasztása és követelményei 3.1 pont  

Készülék összeszerelése  3.2 pont 

Öndiagnosztika  5.4 pont 

Program és érzékenységi beállítások  6. pont 

Több készülékes telepítés  7. pont 

Üzemelés  8. pont 

Megjegyzés: Amennyiben nehézségek lépnek fel a telepítés során 

vagy szeretné újrakezdeni a műveletet az alapbeállításokkal, 

keresse fel az az 5.7 Gyári alapbeállítások c. pontot. 
Amennyiben nem talál megoldást problémájára a fent felsorolt 

pontokban, 9.1 és 9.2 pontok ismertetik leggyakrabban előforduló 

teljesítményproblémákat. 

9.1  Zajforrás azonosítása és hibaelhárítása 
Az MZ 6100 a legkorszerűbb digitális jelfeldolgozó 

technológiák felhasználásával szűri ki a külső zajforrások 

zömét. Viszont, a kis méretű tárgyak észleléséhez szükséges 

nagy mértékű érzékenység miatt a készülékre hatással 

lehetnek a külső forrásokból származó 

interferenciaforrások. A zajforrásokat általában a 

sávdiagram sárga és vörös zónákba történő felfutása jelzi 

akkor, amikor senki sem tartózkodik a kapu alatt. A 

zajforrás mechanikus vagy elektronikus is lehet. Két 

módszerrel is meghatározható a zajforrások helyzete. 

• Zaj és interferencia helyének meghatározása

1. Engedélyezze a billentyűzethez való hozzáférést a

vezérlő áramkör bal szélén található billentyűzet

kapcsoló ENABLE (ENGEDÉLYEZETT) állapotba

történő kapcsolásával (lásd az 5–4. ábrát).

2. Lépjen be a diagnosztikai módba

az ACCESS (HOZZÁFÉRÉS) gombbal, és adja meg

a 09821 jelkódot.

3. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a zónák

riasztási szintjeinek egymás után történő 

megtekintéséhez. A középen található szám az 

aktuálisan megfigyelt 

zónát, az oldalon található szám pedig az adott zóna 

riasztási szintjének (például zajszint) mértékét jelöli. 

4. A riasztási szint az interferencia csúcsértékét jelöli.

Nyomja meg a + gombot az érték alaphelyzetbe

állításához és új mérés megkezdéséhez. Egy adott

zóna többszöri mérését követően nyomja meg a

MENU (MENÜ) gombot és váltson a következő

zónára.

5. Jegyezze fel minden egyes zóna riasztási szintjét. Az

alacsonyabb értékek nagyobb környezeti zajt

jelentenek. A magas értékek (190 fölött) alacsony,

vagy semmilyen mértékű interferenciát jelent. A

kiválasztott érzékenységi értéket megközelítő vagy az

alatti riasztási szintű zónák esetében az érzékenységi

érték korrekciója szükséges.

6. A zajforrások meghatározása érdekében egyesével

kapcsolja le a készülék közelében található

elektromos készülékeket, és kövesse nyomon a

riasztási szintek változásait. Sok esetben a készülék

interferenciaforrásoktól (egyéb eszközök, fali,

padlóban találhatót zajforrások) távoli vagy eltérő

szögben történő áthelyezése is segíthet.

7. Lehetséges interferencia források lehetnek a mozgó

kapuk, az átvilágító berendezéseken meglazult

panelek, illetve egyéb, a készülék közelében

elhelyezett készülékek elektromos komponensei.

Vegye figyelembe, hogy a készülék közelében

(néhány méternyire) elhelyezett készülékek egy vagy

két zóna világításának bekapcsolását okozhatják. A

távolabbi források több zóna világítást is

bekapcsolhatnak.

8. Egyéni (Solo) módban történő üzemelés esetén

használja az automatikus frekvencia szkennelési

funkciót. Vezetékes illetve vezeték nélküli

szinkronizáció esetén ügyeljen arra, hogy az

elsődleges (LEADER) és a másodlagos

(FOLLOWER) készülékek frekvenciája megegyezik.

Amennyiben az egyik készülék hibaelhárítása miatt

módosítania kell annak frekvenciáját, módosítsa a

többi készülék frekvenciáját is.

9. Az interferencia az M szűrő be- (ON) vagy

kikapcsolásával (OFF), vagy a frekvencia

módosításával is kiküszöbölhető. (lásd M szűrő, 5.6
pont)
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 KARBANTARTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS   

Hibaüzenet Súlyos hiba Lehetséges meghibásodás Javasolt intézkedés 

TX (Transmit) Fail (Jeladó 

hiba) 
Igen 

A jeladók kikapcsolt állapotúak (TX off). Kapcsolja be a jeladót. 

Panel A kábelcsatlakozás a panel oldala felől Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

Panel A kábelcsatlakozás a nyomtatott áramkör oldala felől Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

RX (Receiver) Saturation 

(Jelvevő telítettség) Igen 

Nagyméretű tárgy vagy eszköz a panel közelében. Távolítsa el a nagyméretű fémtárgyat. 

Másik, közeli fémkereső által 

gerjesztett interferencia. 

Kapcsolja ki a készülék mellett üzemelő fémkeresőket, növelje meg a 

készülékek közötti távolságot, hajtsa végre a megfelelő több készülékes 

szinkronizációs beállításokat 

RX (Receiver) Zone # Fail 

(Jelvevő zóna 

meghibásodás) 

Igen Panel B kábelcsatlakozás a panel oldala felől Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

Panel B kábelcsatlakozás a nyomtatott áramköri oldal felől, J4, J5 

csatlakozók 

Szorosan csatlakoztassa a vezetékeket. Cserélje ki a vezetéket. 

TX Optics Fail (Optikai 

meghibásodás) 

NEM 
Panel A kábelcsatlakozás a panel oldala felől Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

Panel A kábelcsatlakozás a nyomtatott áramköri oldal felől, J7 

csatlakozó 
Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

RX Optics Fail (Optikai 

meghibásodás) 

NEM 

Panel B kábelcsatlakozás a panel oldala felől Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. Cserélje ki a vezetéket. 

Panel B kábelcsatlakozás a nyomtatott áramköri oldal felől, J8 

csatlakozó 

Szorosan csatlakoztassa a vezetékeket. Cserélje ki a vezetéket. 

Panel B infravörös érzékelő takarásban Távolítsa el az akadályozó elemet. 

Hibás RX optikai modul a panelen Ellenőrizze a csatlakozást. Cserélje ki a modult. 

No Line Sync (nincs 

vezetékes szinkronizáció) 
NEM 

Tápegység meghibásodás Csere 

Nyomtatott áramköri vezérlő meghibásodás Csere 

Tápegység csatlakozás, J1 csatlakozó Szorosan csatlakoztassa a vezetéket. 

Power Mod Fail 

(Tápegység meghibásodás) 
Igen Hibás tápegység Cserélje ki a tápegységet 

Cable Misconnect (Kábel 

csatlakozási hiba) 
Igen 

Kábel leválasztódás panel vagy nyomtatott áramköri oldalon. Csatlakoztassa vissza 

Vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása az áramkör J4 

és J5 csatlakozóihoz (megegyező vezetékek) 

A nyomtatott áramkör diagramjának megfelelően csatlakoztassa megfelelően a 

vezetékeket. 

No Leader (nincs 

elsődleges készülék 

meghatározva) 

NEM Nem érhető el vezetékes ill. vezeték nélküli elsődleges (leader) 

készülék. 

Kapcsolja be az elsődleges (leader) funkciót ellátó készüléket. Vezeték nélküli 

kapcsolat esetén ellenőrizze, hogy az elsődleges (leader) és másodlagos 

(follower) készülékek frekvenciái megegyezők. 

Vezetékes szinkronizáció esetén ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat. 

DSP Fail (Digitális 

jelfeldolgozó meghibásodás) 

Igen Hibás vezérlő áramkör Cserélje ki a vezérlő áramkört. 

Invalid TX Freq Please 

Correct (nem megfelelő 

jeladó frekvencia) 

NEM Nem megfelelő frekvencia tartomány (nem 

0-1969 közötti érték), elsődleges (leader) illetve másodlagos 

(follower) funkció esetén 

Váltson egyéni (solo) funkcióra, vagy 1970-2300 közötti frekvenciaértéket 

adjon meg 

9-1 ÁBRA 
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9.2  Hibakód-táblázat, Diagnosztika 

Súlyos és nem súlyos meghibásodások 
A meghibásodások súlyos és nem súlyos besorolással 

ellátottak (lásd a 9-1. ábra táblázatát). A súlyos 

meghibásodások akadályozzák az MZ 6100 működését és 

azonnal elhárítandók. Súlyos meghibásodás esetén a 

készülék hangjelzést ad le, a LED kijelző felvillan és a 

SYSTEM FAILURE (RENDSZERHIBA) üzenetet jeleníti 

meg. 

A nem súlyos meghibásodások nem akadályozzák az MZ 

6100 működését, viszont a lehető leghamarabb elhárítandók. 

9.3  Javítás 
Az MZ 6100 moduláris kivitelének köszönhetően könnyen 
szétszerelhető és karbantartható. 

Amennyiben a problémák a telepítés helyszínével 

kapcsolatosak, nézze át a 3.1 pont alatt található 

információkat vagy forduljon a gyártóhoz további 

segítségért. Gyakran a készülék, vagy a készülék közelében 

található eszközök áthelyezése elegendő a probléma 

elhárításához. 

Amennyiben a készülék nem üzemel megfelelően, 

forduljon a gyártóhoz további segítségért. 

• Vezérlő áramkör
Az érzékelőn belül található vezérlő áramkör tartalmazza

a készülék üzemeléséhez szükséges fő nyomtatott

áramkört. A vezérlő áramkört az

oldalpanelekkel összekötő vezetékek a panelek tetején 

található csatlakozókkal rögzíthetők. Ne távolítsa el a 

vezérlő modul borítását, kivéve, ha: 

• A hozzáférési kódokat gyári alapértékekre kívánja

visszaállítani (lásd 5.7 pont);

• Javítási munkálatokat hajt végre;

• Szinkronizációhoz szükséges vezetékeket kíván 

csatlakoztatni.

• TÁPMODUL
A tápegység modul biztosítja az üzemeléshez szükséges

áramforrást. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel a modul

bal alsó oldalához, valamint a panel a tápkábelhez

egyaránt csatlakoztatott.

• Akkumulátor modul
A tartalék lítium akkumulátoros modul használat előtt

kalibrációt igényel. A kalibráció az akkumulátor teljes

feltöltésével (100%) végezhető el, így az akkumulátor

töltöttség jelzője az akkumulátor tényleges kapacitását

jeleníti meg. Kalibrálja az akkumulátort, amennyiben a

Multi Zone 0% töltöttség mellett is huzamosabb idejű

üzemelésre képes, vagy megfelelő mértékű töltöttségi

százalék ellenére mégis kikapcsol.
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9.4  Alkatrészcsere     

 KARBANTARTÁS / HIBAELHÁRÍTÁS   

A Garrett biztosít cserealkatrészeket a forgalmazott 

készülékek számára. A 9-4. táblázat és az alábbi 

illusztrációk felhasználásával azonosíthatja a készülék 

alkatrészeit, illetve azok cikkszámait. 

ELEM LEÍRÁS CIKKSZÁM DB 

1 Hozzáférési kódkártya 1556000 2 

2 Használati útmutató 1534500 1 

3 ÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK 2235701 1 

4 PANEL A 2235501 1 

5 PANEL B 2235601 1 

6 TX/RX jeladó/jelvevő nyomtatott áramkörös részegység 2341001 1 

7 Felhasználói interfész nyomtatott áramkörös részegység 2351001 1 

8 Infravörös jeladó nyomtatott áramkörös részegység 2342002 1 

9 Infravörös érzékelő nyomtatott áramkörös részegység 2342102 2 

10 Zóna jelzés vezérlő Panel A 2350601 1 

11 Zóna jelzés vezérlő Panel A/B külső 2350611 1 

12 Zóna jelzés vezérlő Panel B 2350621 1 

13 Zóna jelző készlet 2236500 2 

14 Tápegység modul 2338612 1 

15 Hangszóró 2425100 1 

16 Kábel csomag A (15 tűs) 2465901 1 

17 Kábel csomag B (25 tűs) 2466001 1 

18 Szalagkábel 16 x 6” 9504700 1 

19 Hajlítható (flex) kábel 4 x 1" 9440300 8 

20 Tápkábel 110V 17' 9411500 1 

21 Tápkábel - EU csatlakozó 9421300 1 

22 Tápkábel - brit csatlakozó B51363 9435700 1 

23 Tápkábel - ausztrál csatlakozó A53112 9428400 1 

24 Tápkábel - NEMA L5-I5P 9411570 1 

25 Csatlakozókábel, 2' 9427600 1 

26 Tápkábel, 10', összekapcsolható 9431900 1 

27 Keresztdarab 2351300 1 

28 Csavar ¼-20x3 9820400 8 

29 Alátétgyűrű 9820501 8 

30 Infravörös jeladó/érzékelő rögzítő szerelvény 2400203 3 

31 

32 

Lyukdugó 1 3/16” 

Lyukdugó 7/16” 

9832300 

9887900 

1 

1 

33 Lencse fénysor 9889000 4 

34 Védőburkolat 9889200 2 

36 Porvédő 25 tűs 9890100 1 

37 Porvédő 15 tűs 9890200 1 

38 Lítium tartalék akkumulátor 1,5 amperóra 1171300 1 

9-4 ÁBRA 
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KIJELZŐ ÁRAMKÖR 

Engedélyezett   
BILLENTYŰZET 

Letiltott 

ÁLLAPOTJELZŐ 

VEZETÉKES 

KÓD
VISSZAÁLLÍTÁS

SZINKRONIZÁLÁS 
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9.5  Jótállási információ     

 Karbantartás / Hibaelhárítás   

A Garrett Electronics Inc. (továbbiakban: Garrett) minden 

egyes, Garrett által gyártott biztonsági készülékre 24 

(huszonnégy) havi korlátozott alkatrészekre és munkára 

vonatkozó garanciát (továbbiakban: Garancia) biztosít. A 24 

hónapos időszak alatt a Garrett megvizsgálja az összes 

gyártónak vagy hivatásos szervizközpontnak visszaküldött 

készüléket annak megállapítására, hogy a berendezés 

megfelel-e a Garrett által előírt teljesítményi 

specifikációknak. A Garrett térítésmentesen kicseréli az 

összes meghibásodottnak ítélt alkatrészt. A garancia nem 

vonatkozik az akkumulátorokra, továbbá nem terjed ki a 

szándékos károkozás, illetéktelen beavatkozás, lopás okozta 

károkra, az időjárás, akkumulátorsav vagy egyéb szennyező 

anyagok által okozott meghibásodásokra, valamint 

harmadik fél által elvégzett javítási munkákat követően. 

JELEN GARANCIA MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY 

HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT HELYETTESÍT, 

BELEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGRE VAGY 

MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 

VONATKOZÓKAT IS. AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA, HOGY AZ 

ÉRTÉKESÍTŐ KÉPVISELŐJE ÁLTALI, JELEN 

SZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ ÁRURA VONATKOZÓ SZÓBELI 

NYILATKOZATOK, AMENNYIBEN TETTEK ILYEN 

KIJELENTÉSEKET, NEM JELENTENEK GARANCIÁT, AZ 

ÜGYFÉL AZOKRA NEM HIVATKOZHAT, VALAMINT AZOK 

NEM KÉPEZIK RÉSZÉT JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI 

SZERZŐDÉSNEK. JELEN SZÖVEG A SZERZŐDÉS EGÉSZÉT 

MAGÁBA FOGLALJA. JELEN SZÖVEG A FELEK VÉGSŐ 

MEGÁLLAPODÁSÁNAK KIFEJEZÉSEKÉNT, VALAMINT 

JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK TELJES ÉS 

KIZÁRÓLAGOS NYILATKOZATAKÉNT KEZELENDŐ. 

A Felek megegyezek arról, hogy az Ügyfél az Eladóhoz 

kizárólag a meghibásodott elemek javítása és cseréje esetén 

fordulhat jogorvoslati célból. Az Ügyfél elfogadja, hogy 

további jogorvoslatok (beleértve, de nem kizárólag az 

értékesítési veszteségek okozta közvetlen és közvetett 

károk, elmaradt haszon, illetve személyi sérülések vagy 

anyagi kár esetén) nem biztosítottak a számára jelen 

megállapodás keretében. 

10. TARTOZÉKOK

A kiegészítő tartozékokkal kapcsolatos naprakész információkért 

látogassa meg a Multi-Zone (MZ 6100) garrett.com-on található 

oldalának "Accessories" (Tartozékok) aloldalát. Az alábbiakban 

néhány, Multi Zone készülékhez választható tartozékot 

ismertetünk röviden. 

Működési tesztelem (OTP): FAA által jóváhagyott  MZ 6100 asztali távvezérlő konzol 

Görgők a maximális mértékű mozgathatóságért  SmartScan™ hőképalkotó rendszer 
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11. MŰSZAKI JELLEMZŐK: MZ 6100

11.1 30" KÉSZÜLÉK MÉRETEI 

• Átjáró belső méretek:

Szélesség: 0,76 m (30")

Magasság: 2 m (80")

Mélység: 0,58 m (23")

• Külső méretek:

Szélesség: 0.9 m (35.6")

Magasság: 2.2 m (87")

Mélység: 0,58 m (23")

• Szállítási méretek:

Szélesség: 0.9 m (35.5")

Magasság: 2.3 m (92")

Mélység: 0,17 m (6,5")

• Szállítási súly:

70.3 kg (155 lbs)

  cm (32.5") KÉSZÜLÉK MÉRETEI 

• Átjáró belső méretek:

Szélesség: 0.83m (32,5")

Magasság: 2 m (80")

Mélység: 0,58 m (23")

• Külső méretek:

Szélesség: 0.97m (38,1")

Magasság: 2.2 m (87")

Mélység: 0,58 m (23")

• Szállítási méretek:

Szélesség: 0.9 m (35.5")

Magasság: 2.3 m (92")

Mélység: 0,17 m (6,5")

• Szállítási súly:

71.2 kg (157 lbs)

11.2  Üzemelési feltételek    

• Felhasználási hőmérséklet:

-10ºC (+14ºF) és +60ºC (+140ºF) között

• Tárolási hőmérséklet:

-10ºC (+14ºF) és +80ºC (+176ºF) között

• Töltés:

0ºC (+32ºF) és +45ºC (+113ºF) között

• Páratartalom:

95%-ig, nem lecsapódó pára esetén.

11.3 VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT 
Az MZ 6100 megfelel az FCC szabályok 15. részében 

foglaltaknak. A használat a következő két feltételnek kell 

megfeleljen: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ez 

az eszköz bármilyen bejövő interferenciát el kell fogadjon, 

beleértve az olyan interferenciát, amely akár az eszköz nem kívánt 

működését okozhatja. 

A berendezés bármilyen, a gyártó által nem engedélyezett 

módosítása érvényteleníti a felhasználó felhatalmazását a 

berendezés működtetésére. 

Ez a termék megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS 

szabványának. A használat a következő két feltételnek kell 

megfeleljen: (1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ez 

az eszköz bármilyen bejövő interferenciát el kell fogadjon, 

beleértve az olyan interferenciát, amely akár az eszköz nem kívánt 

működését okozhatja. 

Ce produit est conforme aux normes RSS exemptes de licence 

d’Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer 

d’interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, 

y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement. 

Vezeték nélküli jeladó adatok 
Üzemelési frekvencia: 2405–2480 MHz 

Átviteli teljesítmény: 7.6 dBm EIRP 
Tanúsítványok: CSA, FCC, CE, IC, AS/NZ 
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12. JOGSZABÁLYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

12.1 ELEKTROMOS BIZTONSÁG 
A tesztek alapján a Garrett MZ 6100 az 
alábbiaknak felel meg: 

• Nemzetközi szabvány:

IEC 61010-1 3rd ED:2010 Villamos mérő-, szabályozó-

és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 1. rész:

Általános előírások (50ºC hőmérsékletig).

• CAN ICSA C22.2 No. 61010-1-12 Villamos mérő-,

szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági

előírásai

• UL 61010-1 Villamos mérő-, szabályozó- és

laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai.

• OSHA 29 CFR 1910.147 készülékek 

feszültségmentesítésére vonatkozó szabályozás.

12.2 MÁGNESES MEZŐ BIZTONSÁG 
A tesztek alapján a Garrett MZ 6100 az 
alábbiaknak felel meg: 

• ACGIH-0302 al-rádiófrekvenciás (30 kHz alatti)

mágneses mezők.

• Villamos- és Elektronikai Mérnöki Intézet (IEEE) IEEE

C95.1 Elektronikus és villamos berendezések biztonsági

szintjei az embert érő elektromágneses terek (3 kHz –300

GHz) expozíciójának korlátozása szempontjából,

valamint IEEE C95.6 Elektromágneses terekre

vonatkozó biztonsági szintek (0–3 kHz).

• EN 62311:2008 Elektronikus és villamos berendezések

értékelése az embert érő elektromágneses terek (0 Hz –

300 GHz) expozíciójának korlátozása szempontjából.

• Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi

Bizottság (ICNIRP), Irányelvek változó időtartamú

elektromos, mágneses és elektromágneses térnek való

kitettség korlátozására (300 GHz-ig).

• NBS 500-101, különleges kiadás: A számítógépes

mágneses adathordozók gondozása és kezelése.

• Állami Rendészeti és Büntető Igazságszolgáltatási

Intézet: Fémkereső kapukra vonatkozó fegyverészlelési

szabványok, NILECJ-STD-0601.00, 4.11. pont.

12.3 ORVOSI BIZTONSÁG 

• Kanadai egészségügyi és jóléti szabványok: RPB-SC-18

tejlesítményi szabványok (áthaladásos)

szívritmus-szabályozókra gyakorolt elektromágneses

hatások okozta problémákról szóló 3.2.2 pontja.

• Munkahelyi és Biztonsági Egészségügyi Igazgatóság

(OHSA): Sugárzásvédelmi előírás, 29 CFR 1910.97

bekezdés (2) i.

• Az MZ 6100 által gerjesztett mágneses mezők szintjei az

aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó

ISO 14117, ISO 14708-1-től ISO 14708-7-ig terjedő

szabványok teszt szintjei alattiak.

12.4 ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS A 

tesztek alapján a Garrett MZ 6100 az alábbiaknak 

felel meg: 

• FCC 47 CFR, 15. rész, B alrész: Vezetett és kibocsátott

sugárzás, A. osztály.

• EN 55024: Információtechnikai berendezések

- Zavartűrési jellemzők.

• EN 55032: Multimédiás készülék elektromágneses

kompatibilitása.

• EN 61326 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi

készülékek biztonsági előírásai - elektromágneses

összeférhetőségi (EMC) követelmények

• EN 303 454, Rövid hatótávolságú, 1 kHz és 148,5 kHz

közötti frekvenciatartományú eszközök, fém- és

tárgyészlelési érzékelők.

• ICES - 003, Vezetett és kibocsátott sugárzásra vonatkozó

4. pont.

12.5 FIZIKAI VÉDELEM 
A tesztek alapján a Garrett MZ 6100 az 
alábbiaknak felel meg: 

• IEC 68-2-27, 29 ütés és rázkódás elleni védelem.

• ASTM F1468-95, 5.4 pont Felborulás (rögzítést igényel).

• IEC 529 IP55 ill. IP65 víz és idegen tárgyak elleni

védelem.
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