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POWITANIE 
Gratulujemy zakupu centrali alarmowej CS150. Prosimy o uwa�ne 
przeczytanie niniejszego podr�cznika i zaznajomienie si� z prawidłowym 
u�ytkowaniem centrali. Instalator centrali udzieli tak�e szkolenia w 
zakresie jego u�ytkowania. 

Prosimy o wpisanie poni�szych danych i przechowywanie podr�cznika 
w bezpiecznym miejscu umo�liwiaj�cym łatwe korzystanie. 

Wa�ne numery telefonów 

• Firma ochrony mienia 
 

• Inny 
 

• Lokalny posterunek policji 
 

Linie alarmowe 
Lini� alarmow� mo�e by� cz��� pomieszczenia, całe pomieszczenie lub 
kilka pomieszcze�. Poni�ej nale�y wpisa� poło�enie Linii alarmowych. 

• Linia alarmowa 1 
 

• Linia alarmowa 2 
 

• Linia alarmowa 3 
 

• Linia alarmowa 4 
 

• Linia alarmowa 5 
 

• Linia alarmowa 6 
 

 

Korzystanie z podr�cznika 
W podr�czniku u�yte s� symbole w celu ułatwienia post�powania:  

� Wcisn�� klawisz 

 Słycha� brz�czyk. 

 Słycha� brz�czyk lub sygnalizator akustyczny. 

 �wieci si� dioda �wiec�ca LED. 

 
Dioda �wiec�ca LED nie �wieci si�. 



WST�P 
W centrali alarmowej CS150 zostały zastosowane nowe elementy. 

Nawet je�li u�ytkownik jest ju� zaznajomiony z domowymi centralami 
alarmowymi, to powinien przeczyta� niniejszy wst�p aby móc w pełni 
wykorzysta� mo�liwo�ci centrali. 

Jak działa centrala CS-150? 
CS150 nieustannie sprawdza stan przył�czonych urz�dze� centrali 
alarmowej w domu. Obejmuj� one: 

• Manipulatory 

• Stacje zazbrojenia/rozbrojenia 

• Klucze 

• Wbudowane sygnalizatory akustyczne 

• Zewn�trzne sygnalizatory akustyczne 

• Linie telefoniczne 

• Zasilanie 

• Czujki układów zabezpiecze�. 

Linia telefoniczna jest u�yta do zgłaszania alarmów w stacji monitorowania 
alarmów (SMA). 

Czujki s� zgrupowane w liniach alarmowych. Podczas zazbrajania centrali 
mo�na wybra� pomi�dzy zabezpieczeniem całego obiektu lub jego cz��ci. 
Umo�liwia to zabezpieczenie osób i mienia podczas pobytu w domu. 
Mo�na sprawdzi�, które linie nie mog� zosta� zazbrojone. Nazywaj� si� 
one liniami alarmowymi otwartymi. 

Przy rozbrajaniu centrali, diody �wiec�ce LED wskazuj�, czy w 
poszczególnych liniach alarmowych wyst�powała aktywacja. Mo�e to 
oznacza� wej�cie osób nieupowa�nionych lub prób� sabota�u. 

Ochrona �ycia 
CS150 nie tylko chroni Twój dobytek, ale mo�e te� uratowa� �ycie w 
przypadku zagro�enia. Centrala  zabezpiecza budynek przed włamaniem, 
ale  zawsze obsługuje te�  trzy rodzaje alarmów zwi�zanych z 
zagro�eniem �ycia. S� to: 

• Napad 

• Alarm medyczny 

• Alarm po�arowy. 
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Stany zabezpieczenia 
 

Układ CS150 znajduje si� zawsze w jednym z czterech stanów. S� to: 

• Zazbrojenie 

• Cz��ciowe zazbrojenie 

• Rozbrojenie 

• Zazbrojenie wymuszone. 

W ka�dym z tych stanów mog� wyst�pi� ró�ne rodzaje alarmów. 

Na przykład uszkodzenie linii telefonicznej wywoła alarm lokalny, gdy 
centrala jest rozbrojona, a pełny alarm gdy centrala jest zazbrojona. Alarm 
lokalny cz�sto nie spowoduje uruchomienia sygnalizatorów akustycznych 
ani wysłania raportu do przył�czonej firmy ochrony mienia. 

-�

Central� alarmow� mo�na wył�czy� po alarmie wprowadzaj�c kod 
u�ytkownika. Sygnalizatory akustyczne zostaj� wtedy wył�czone. 

Stan rozbrojenia 

Central� uruchamia alarm lokalny w przypadku prób sabota�u. Oznacza 
to, �e dzwoni� sygnalizatory wewn�trzne oraz brz�czyk manipulatora. 

Stan zazbrojenia 

Centrala reaguje na ka�d� prób� sabota�u oraz odpowiada na 
pobudzenie czujek. Wywołuje pełny alarm. Oznacza to dzwonienie 
sygnalizatorów wewn�trznych i zewn�trznych, buczenie brz�czyków 
manipulatorów oraz przesłanie raportu do stacji alarmowej (SMA), je�li 
centrala jest  do niej przył�czona. 

Stan zazbrojenia cz��ciowego 

Pewne linie alarmowe s� zazbrojone, a inne rozbrojone. 

Instalator w porozumieniu z u�ytkownikiem podzieli dom na linie alarmowe 
tak, aby mo�na było swobodnie porusza� si� w niektórych 
pomieszczeniach, podczas gdy inne pozostan� zabezpieczone. Na 
przykład CS150 mo�e cz��ciowo zabezpieczy� dom na noc, zazbrajaj�c 
drzwi wej�ciowe i okna budynku oraz obszary aktywno�ci dziennej.  

Stan zazbrojenia wymuszonego 

Jest to inny sposób zazbrojenia centrali. 

Stan zazbrojenia wymuszonego zabezpiecza obiekt, pozostawiaj�c nie 
chronione linie alarmowe otwarte. Stosuje si� go, gdy podczas zazbrajania 
centrali okazuje si�, �e pewne linie wci�� pozostaj� otwarte, lecz mimo to 
chce si� obiekt zazbroi�. Na przykład mo�e by� uszkodzony zamek okna. 
Cz��� budynku z liniami otwartymi pozostanie niezabezpieczona.  
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zasilanie 
(zielona) 

Za�wiecenie oznacza zasilanie centrali. 

  
kłopoty 
(pomara�czowa) 

Za�wiecenie oznacza, �e wyst�puj� problemy w samej 
centrali lub innych elementach systemu. 

  
stan (czerwona) Instalator mo�e j� zaprogramowa� tak, �eby �wieciła, 

gdy centrala jest zazbrojona. 

     klawisze 
funkcyjne 

Mo�na je zaprogramowa� tak, �eby wykonywały 
pewne zadania bez uprzedniego wprowadzenia kodu. 

�

�

�

	

�

�




�

� �� �  

LEDy 1 – 8  
i 9 – 16 

LEDy te podaj� informacje o liniach alarmowych 
i stanie centrali. 

  
opu�ci� obiekt Za�wiecenie oznacza zazbrajanie centrali. 

 
 

Linie alarmowe 
otwarte 

Za�wiecenie oznacza, �e jest otwarta linia. 

  
Potwierdzenie 
alarmu 

Za�wiecenie oznacza, �e alarm został zgłoszony 
do centrali (SMA) lub instalatora. 

  
Klawisze 
nawigacyjne 

Klawisze te s� u�ywane przez instalatora przy 
programowaniu. Dzi�ki nim mo�na tak�e zobaczy�, 
które linie alarmowe s� otwarte, a które wył�czone. 

NO
 

NO Nacisn�� w celu anulowania zadania. 

OK

 
OK Nacisn�� w celu zako�czenia danego kroku. 

# Klawisz #  Naciska� przed oraz pomi�dzy cz��ciami zadania. 
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Przyciski z cyframi 
Jest 10 przycisków oznaczonych cyframi od 0 do 9. U�ywa si� ich do 
wprowadzania kodów, programowania zada� oraz odczytywania 
informacji. 

Klawisze funkcyjne 
S� trzy klawisze funkcyjne: F1, F2 i F3. Pozwalaj� one na niezwłoczne 
wykonywanie zadania bez wprowadzania kodu. Na przykład, F1 mo�na 
zaprogramowa� tak, aby przy jego naci�ni�ciu nast�powało zazbrojenie 
wymuszone. Normalnie s� one zaprogramowane przez instalatora, lecz 
u�ytkownik mo�e to zmieni�. 

U�ywanie klawiszy funkcyjnych 

Klawisz funkcyjny nale�y nacisn�� i przytrzyma� przez 2 sekundy, lub 
nacisn�� dwukrotnie w ci�gu 2 sekund. 

 

 

 

Szybko nacisn�� dwa razy albo Wcisn�� i przytrzyma� przez 2 sekundy 

Klawisze nawigacyjne 
Klawisze nawigacyjne s� oznaczone strzałkami skierowanymi 
w gór� i w dół. Normalnie s� u�ywane przez instalatora podczas 
programowania centrali. Mo�na ich u�ywa� do otwierania i wył�czania linii 
alarmowych. 

Klawisze polece� 
Istniej� trzy klawisze oznaczone OK, NO i #. U�ywa si� ich do 
wprowadzania i anulowania polece�. 

• OK. (tak) Potwierdza polecenie. Normalnie naciska si� 
go raz na zako�czenie zadania. 

• NO (nie) Anuluje polecenie. Mo�na go u�y� wył�cznie 
zanim zostanie przyci�ni�ty klawisz OK. 

• # Naciska� przed i pomi�dzy elementami 
zadania. 
Na przykład nale�y go wcisn�� pomi�dzy 
godzinami i minutami przy nastawianiu czasu. 

 



D	wi�ki wydawane przez brz�czyk 

• Wyj�cie Ci�gły sygnał przy zaprogramowanym czasie 
wyj�cia/wej�cia. 

• Wej�cie Krótkie sygnały przez czas zaprogramowany przez 
instalatora lub a� do momentu rozbrojenia centrali. 

•  Alarm 
medyczny 

Szybki sygnał a� do chwili skutecznego przyj�cia 
sygnału w stacji alarmowej (SMA). Sygnał wtedy 
zamienia si� w powolny a� do chwili wprowadzenia 
kodu u�ytkownika. 

• Odmowa 3 powolne sygnały. Generowane przy złym wpisie 
z klawiatury 

• Nieprawidłowy 
klawisz 

Podwójny sygnał. 

• Po�ar Trzysekundowy sygnał i jednosekundowa przerwa. 

Stan centrali 
Instalator mo�e zaprogramowa� układ w taki sposób, �e �wiec�ce si� 
diody LED wskazuj�, czy centrala jest zazbrojona, czy rozbrojona. 

 LED stanu 

 

LED zasilania 

 
 

Rozbrojona Diody  LED 
Zasilanie, Kłopoty 
oraz Stan migaj� 
sekwencyjnie. 

�

�

�

	

�

�




�

����  
 

Zazbrojona �wiec� si� diody LED 
Zasilania i Stanu. 
�wiec� si� te� diody 
1-6 (7)odpowiadaj�ce 
zazbrojonym liniom  

�

�

�

	

�

�




�

����  
 

Regulacja gło�no�ci manipulatora 

1. Przycisn�� jednocze�nie 
klawisze 1 i #, i przytrzyma� 
przez 2 sekundy. 

� #� 

2. Manipulator przechodzi w tryb 
regulacji gło�no�ci. Brz�czyk 
wydaje krótkie sygnały. 

 
pisk pisk pisk  

3. Poziom gło�no�ci regulowa� 
klawiszami nawigacyjnymi. 

� 
  

4. Nacisn�� klawisz OK.  �  OK
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PRZED PRZYST
PIENIEM DO OBSŁUGI CENTRALI 

Najprostszym sposobem u�ytkowania centrali CS150 jest post�powanie 
według zamieszczonych na dalszych stronach instrukcji podaj�cych krok 
po kroku kolejne czynno�ci. 

-  

Nale�y zwróci� uwag� na to, �e niektóre zadania mog� by� wykonane 
wył�cznie po wprowadzeniu głównego kodu. Główny kod umo�liwia nie 
tylko zazbrojenie i rozbrojenie centrali alarmowej, lecz tak�e jej 
testowanie i obsług�. 

Wiele fałszywych alarmów jest spowodowanych bł�dem u�ytkownika. 
Mo�na im zapobiec, przestrzegaj�c poni�szych zalece�: 

• Wszyscy regularni u�ytkownicy powinni wiedzie�, w jaki sposób maj� 
wchodzi� i wychodzi� z budynku, oraz jak wł�cza� i wył�cza� central� 
alarmow�. Powinien tak�e zosta� uzgodniony rutynowy sposób 
post�powania w przypadku wyst�pienia alarmu. 

• Nale�y zawsze pami�ta�, aby sprawdzi�, czy wszystkie zabezpieczone 
drzwi i okna s� prawidłowo zamkni�te przed wł�czeniem centrali. 

• Upewni� si�, �e nie wyst�puje mo�liwo�� spadania przedmiotów przed 
czujkami. Na przykład ozdoba spadaj�ca z parapetu okiennego przed 
detektorem mo�e spowodowa� uruchomienie alarmu. 

• Je�eli centrala alarmowa nie działa prawidłowo, nale�y niezwłocznie 
powiadomi� instalatora. Mo�e by� to spowodowane prób� sabota�u, 
b�d	 umy�lnego, b�d	 przypadkowego. 

Jak działa centrala CS150 
CS150 składa si� z wielu elementów. Powinna by� zainstalowana przez 
znan� firm� instaluj�c�, której pracownik powinien szkoli� u�ytkownika 
w korzystaniu z centrali tak długo, a� u�ytkownik b�dzie si� ni� swobodnie 
posługiwał. 

• Manipulatory  W obiekcie mo�na mie� do czterech manipulatorów. Wszystkie 
polecenia s� z nich przekazywane do urz�dzenia steruj�cego. 

• Stacje 
zazbrojenia/ 
rozbrojenia 

Umo�liwiaj� zdalne zazbrojenie i rozbrojenie centrali kluczem 
zbli�eniowym, działaj�cym na podczerwie�. Mo�na je tak�e 
zaprogramowa� na alarmy typu napad, alarm medyczny 
i po�arowy. 

• Urz�dzenie 
steruj�ce 

Stanowi serce centrali. Przyjmuje sygnały i polecenia 
z manipulatorów i czujek. Jest podł�czone do linii telefonicznej 
i mo�e wysyła� alarmy do stacji monitorowania alarmów (SMA). 

• Czujki S� zainstalowane na ró�nych liniach alarmowych. Przesyłaj� 
sygnały do układu steruj�cego w przypadku zaistnienia alarmu. 

• Sygnalizatory 
akustyczne 

Mog� to by� syreny umieszczone wewn�trz i na zewn�trz 
obiektu. Wł�czaj� si� przy alarmach pełnych i lokalnych. 



KORZYSTANIE Z CENTRALI CS150 

Zazbrajanie 
Zazbrajanie oznacza wł�czenie centrali w stan dozoru. Istnieje kilka 
ró�nych sposobów zazbrajania. Niektóre mo�liwo�ci zale�� od sposobu 
zaprogramowania centrali przez instalatora. 

 

• Zazbrojenie 
pełne 

Wł�cza cały system (wszystkie linie) 

 

• Zazbrojenie 
cz��ciowe 

Oznacza, �e pewne linie alarmowe s� zazbrojone, 
a inne nie zazbrojone. Stosuje si� kiedy chce si� 
pozostawa� w obiekcie i jednocze�nie mie� jego 
cz��� zabezpieczon�. W przypadku aktywacji linii 
zabezpieczonej uruchomi si� alarm. 

 

• Zazbrojenie 
wymuszone  

Stan zazbrojenia wymuszonego zabezpiecza obiekt, 
pozostawiaj�c niechronione linie alarmowe otwarte. 
Stosuje si�, gdy podczas zazbrajania centrali okazuje 
si�, �e pewne linie alarmowe wci�� pozostaj� otwarte, 
lecz mimo to chce si� obiekt zazbroi�. Na przykład 
mo�e by� uszkodzony zamek okna. Cz��� budynku 
z liniami alarmowymi otwartymi pozostanie nie 
zabezpieczona, lecz reszta b�dzie normalnie 
chroniona. W niektórych krajach europejskich 
przepisy zabraniaj� stosowania tego sposobu! 

1
 

• Cz��ciowe 
zazbrojenie 
wymuszone 

Obejmuje zazbrojenie wymuszone i zazbrojenie 
cz��ciowe. Stosuje si�, gdy wci�� wyst�puj� nie 
zabezpieczone linie alarmowe w budynku, który chce 
si� zazbroi�. 

 

• Szybkie 
zazbrojenie 

Wł�cza central�, nie pozostawiaj�c czasu na 
opuszczenie obiektu. Manipulator nie mo�e 
znajdowa� si� w obszarze chronionym – ma by� poza 
obr�bem głównego wej�cia. Na przykład mo�e 
znajdowa� si� przed frontowymi drzwiami mieszkania 
na zewn�trz. 

1  
• Szybkie 

zazbrojenie 
cz��ciowe 

Obejmuje szybkie zazbrojenie i zazbrojenie 
cz��ciowe. 

Zazbraja z góry zaprogramowan� cz��� obiektu, 
nie pozostawiaj�c czasu na wyj�cie. Manipulator nie 
mo�e znajdowa� si� w obszarze chronionym. 

 

• Szybkie 
zazbrojenie 
wymuszone 

Obejmuje szybkie zazbrojenie i zazbrojenie 
wymuszone. Wł�cza central�, nie pozostawiaj�c 
czasu na wyj�cie. Manipulator nie mo�e znajdowa� 
si� w obszarze chronionym. Jednak�e wci�� 
pozostaj� linie nie zabezpieczone, które pozostaj� 
nie chronione. 
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• Szybkie 
cz��ciowe 
zazbrojenie 
wymuszone 

Obejmuje szybkie zazbrojenie cz��ciowe, szybkie 
i wymuszone. 

Zazbraja cz��� centrali, nie pozostawiaj�c czasu 
na wyj�cie. Manipulator nie mo�e znajdowa� si� 
w obszarze chronionym. 

Jednak�e wci�� pozostaj� linie nie zabezpieczone, 
które pozostaj� nie chronione. 

 

• Zawieszanie 
linii 

Linie mog� by� indywidualnie wył�czone spod dozoru 
(zawieszone). Funkcja przydatna gdy np. jedna linia 
jest uszkodzona (stale otwarta lub w stanie sabota�u). 
Zawieszenie musi by� wykonane przez zazbrojeniem. 

Rozbrajanie 

 

• Rozbrajanie  Central� rozbraja si�, wprowadzaj�c kod 
u�ytkownika, lub przy pomocy klucza zbli�eniowego. 

 

• Rozbrajanie 
pod 
przymusem 

W przypadku, gdyby u�ytkownik został przez intruza 
zmuszony do wył�czenia centrali zabezpieczenia, 
to mo�e wprowadzi� specjalny kod przymusu. 
Centrala zostaje wówczas normalnie rozbrojona, lecz 
wiadomo�� zostaje wysłana do stacji monitorowania 
alarmów (SMA). 

 

• Rozbrajanie 
po 
uruchomieniu 
si� alarmu 

Central� rozbraja si�, wprowadzaj�c kod 
u�ytkownika, lub przy pomocy klucza zbli�eniowego. 

Kasowanie alarmu po�arowego 

 
W przypadku wyst�pienia alarmu po�arowego nale�y ewakuowa� si� z 
budynku. Gdy mo�liwy jest powrót, nale�y skasowa� stan czujki 
po�arowej. Stanowi to informacj� dla centrali, �e alarm po�arowy jest 
sko�czony. Centrali nie mo�na ponownie zazbroi� przed wykonaniem tej 
czynno�ci. 

Zaplanowanie drogi ewakuacji po�arowej 

Wa�ne jest stworzenie planu ewakuacji po�arowej. Nale�y si� upewni�, 
�e plan ewakuacji umo�liwi szybkie opuszczenie budynku oraz, �e 
wszystkie osoby, które w nim przebywaj�, praktycznie prze�wiczyły 
ewakuacj�. Plan taki powinien uwzgl�dnia�: 

• Zaplanowanie dróg ewakuacji ze wszystkich cz��ci budynku.  

• Zaplanowanie sposobu udzielenia pomocy dzieciom, chorym i osobom 
starszym. 

• Zapewnienie drogi zej�cia na ziemi� z pi�ter, nawet je�li klatka 
schodowa jest obj�ta po�arem. 

• Utworzenie punku zbiórki. 



 

Alarmy 

 

• Alarm 
po�arowy 

Jednoczesne naci�ni�cie klawiszy 1 i 3 powoduje 
wszcz�cie alarmu po�arowego i wysłanie 
wiadomo�ci do stacji monitorowania alarmów 
(SMA). 

 
•  Alarm 

medyczny 
Jednoczesne naci�ni�cie klawiszy 4 i 6 powoduje 
wysłanie alarmu medycznego do stacji 
monitorowania alarmów (SMA). 

 

• Napad Jednoczesne naci�ni�cie klawiszy 7 i 9 powoduje 
wysłanie meldunku o napadzie do stacji 
monitorowania alarmów (SMA). Mog� tak�e wł�czy� 
si� dzwonki, o ile zostało to tak zaprogramowane. 

Próby centrali 
Korzystne jest przetestowanie centrali w celu sprawdzenia, czy wszystko 
funkcjonuje poprawnie. 

 

• Próby czujek (walk 
test) 

W próbie tej sprawdza si�, czy we wszystkich 
liniach alarmowych czujki si� wł�czaj�. 

 

• Próby dzwonków Badanie działania sygnalizatorów 
akustycznych. 

 

• Próby gongów Badanie działania gongów przy drzwiach. 

 

• Próby LED Badanie działania diod �wiec�cych LED. 

 

• Pokazanie linii 
otwartych 

Pokazuje, które linie s� nie zabezpieczone 
w chwili zazbrajania centrali. Na przykład mo�e 
pokaza� otwarte okno lub drzwi. 

 

• Pokazanie linii 
alarmowych 
wył�czonych 

Pokazuje, które linie s� wył�czone w chwili 
zazbrajania centrali. Oznacza to, �e nie zostały 
one zazbrojone. 

 
• Poka� bł�dy 

systemu 
Wy�wietla wszelkie problemy wyst�puj�ce w 
samym systemie. 
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Obsługa centrali 

����****
 

• Zmiana kodu Umo�liwia zmian� kodu u�ytkownika i kodu 
przymusu. Mo�na zmieni� swój własny kod, 
lecz tylko osoba znaj�ca główny kod mo�e 
zmieni� kody innych osób. 

 
• Nastawianie czasu Zmienia czas systemowy. Dokładny czas jest 

wa�ny dla rejestru zdarze�. 

 

• Zmiana daty Zmienia dat� systemow�. Dokładna data jest 
wa�na dla rejestru zdarze�. 

 
• Programowanie 

klawiszy 
funkcyjnych 

Umo�liwia przydzielenie nowych zada� 
klawiszom funkcyjnym. 

 

• Inicjacja 
upload/download 
(ładowania 
skro�nego) 

Umo�liwia centrali CS150 komunikacj� 
z komputerem osobistym instalatora. Instalator 
mo�e o to prosi�. 

 

• Przerwanie 
raportowania 

Zatrzymanie raportowania do stacji SMA i 
przerwanie poł�czenia z wykasowaniem 
zdarze� czekaj�cych na przesłanie. Tylko kody 
zwi�zane z napadem zostan� przesłane. 

 
• Wy�wietlanie stanu 

centrali 
Pokazuje, czy centrala jest rozbrojona, czy 
zazbrojona i w jaki sposób. 

 
• Ograniczanie 

dost�pu instalatora 
 

W razie potrzeby mo�na ograniczy� dost�p 
instalatora do systemu wł�czaj�c opcj� znan� 
jako �cisł� norm� EN50131. 
 

����****

 

• Uniemo�liwienie 
zmiany kodu 
u�ytkownika przez 
instalatora 

W razie potrzeby mo�na uniemo�liwi� 
instalatorowi zmian� jakiegokolwiek kodu 
u�ytkownika. 



KODY SKRÓCONE 
Kody skrócone s� łatwym sposobem wykonywania zada�. Nale�y 
nacisn�� #, kod u�ytkownika, ponownie # i kod skrócony. Wi�cej 
informacji i szczegółowe instrukcje post�powania znajduj� si� dalej. 

Przyci�ni�cie klawisza NO przed wci�ni�ciem OK anuluje zadanie. 

-  

Wykonanie ka�dego zadania wi��e si� z wprowadzeniem kodu 
u�ytkownika ( z wyj�tkiem alarmu medycznego, po�arowego oraz 
napadu).Wi�kszo�� kodów pozwala tylko na zazbrajanie i rozbrajanie 
centrali. Kod główny jest kodem u�ytkownika daj�cym dost�p do 
mo�liwo�ci przeprowadzania prób i dokonywania obsługi centrali. 

 

 
Zadanie 

  #Kod 
u�ytkownika# 

Kod 
skrócony 

 

 
Wy�wietlanie stanu 
centrali � # ****# �  

 

Zazbrajanie pełne � # ****# �  

 
Zazbrajanie cz��ciowe � # ****# ��  

 

Zazbrajanie wymuszone � # ****# ��  

1
 

Zazbrajanie wymuszone 
cz��ciowe � # ****# ���  

 

Zazbrajanie szybkie � # ****# 	  

1  
Zazbrajanie szybkie 
cz��ciowe � # ****# 	�  

 

Zazbrajanie szybkie 
wymuszone � # ****# 	�  

1  
Zazbrajanie szybkie 
wymuszone cz��ciowe � # ****# 	��  

 
Gong � # ****# 
�  

 
Próba sygnalizatorów 
(zewn�trznych) � # ****# 
	  

 
Próba sygnalizatorów 
(wewn�trznych) � # ****# 

  

 
Próba diod �wiec�cych 
manipulatora � # ****# 
�  

 
Próba brz�czyka 
manipulatora � # ****# 
�  

 
Próba czujek � # ****# 
�  
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Zadanie 

  #Kod 
u�ytkownika# 

Kod 
skrócony 

 

 
Przegl�danie rejestru � # ****# ��  

 
Nastawianie czasu � # ****# �	  

 
Nastawianie daty � # ****# �
  

����****
  

Zmiana kodu 
u�ytkownika (własnego) � # ****# �  

����****
 1 

Zmiana kodu głównego � # ****# ��  

����****
 2 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 2 � # ****# �	  

����****
 3 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 3 � # ****# �
  

����****
 4 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 4 � # ****# ��  

����****
 5 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 5 � # ****# ��  

����****
 6 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 6 � # ****# ��  

����****
 7 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 7 � # ****# ��  

����****
 8 

Zmiana kodu 
u�ytkownika 8 � # ****# �  

����****
 

Zmiana kodu przymusu � # ****# ��  

 
Kasowanie detektora 
po�arowego � # ****# �  

� 
Zawieszanie linii � # ****# ��  

 

Poka� zawieszone linie � # ****# ��  

� 
Zawieszanie sabota�u � # ****# ��  

 Programowanie 
klawisza funkcyjnego 1 � # ****# �  

 Programowanie 
klawisza funkcyjnego 2 � # ****# 	  

 Programowanie 
klawisza funkcyjnego 3 � # ****# 
  

 
Zatrzymaj  raportowanie � # ****# �  



 
Zadanie 

  #Kod 
u�ytkownika# 

Kod 
skrócony 

 

 
Wy�wietlanie linii 
alarmowych otwartych � # ****# ��  

 
Poka� bł�dy systemu � # ****# �
  

 

Ograniczenie   dost�pu 
dla instalatora � # ****# ��  

����****

 

Uniemo�liwianie 
instalatorowi dost�pu do 
kodów u�ytkowników 

� # ****# ��  

 
Pocz�tek sesji 
upload/download � # ****# ��  
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ZAZBRAJANIE PEŁNE 

 

Zazbrojenie pełne wł�cza cał� central� (wszystkie linie) . 

Central� mo�na zazbroi�  w prosty sposób, przez wprowadzenie 
dowolnego kodu u�ytkownika z wyj�tkiem kodu głównego. 

Post�powanie 

1. Wprowadzi� swój kod u�ytkownika. �  ****   

2. Centrala zaczyna zazbrajanie    

3. LED opu�ci� obiekt za�wieca si� 
na czas potrzebny na wyj�cie. 
�wiec� si� diody dla wszystkich 
zazbrajanych linii 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

-  

�wiecenie si� diody 7 oznacza, �e w 
systemie jest tak�e linia po�arowa (dwu-
przewodowa) 

  

4. Rozlega si� brz�czyk na czas  
wyj�cia. W tym czasie mo�na opu�ci� 
budynek/ 

  
 

5. Po upływie czasu wyj�cia wył�cza 
si� dioda Opu�� Obiekt. Dioda 
Stan �wieci si� jeszcze co najmniej 
30 sekund. Dioda Stan mo�e by� 
tak zaprogramowana , aby �wieciła 
si� przez cały czas, gdy system jest 
zazbrojony. 

 

 

 

 

 

 

-  

Je�li dioda LED otwarte linie �wieci si�, jedna lub kilka 
linii nie jest zabezpieczonych i system nie mo�e si� 
zazbroi�. W pokazanym przykładzie linie 2, 4 i 6 
pozostaj� nie chronione. 
Nale�y albo zamkn�� linie alarmowe i spróbowa� 
ponownie, albo dokona� zazbrojenia wymuszonego. 
Zabezpieczy to budynek, pozostawiaj�c bez ochrony linie 
nie zabezpieczone. 

�

�

	

�




�

� � ����  

 

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 



Zazbrajanie pełne przy u�yciu skróconych kodów 
 

 Ten sposób jest na ogół u�ywany tylko z kodem głównym, poniewa� jest 
znacznie łatwiej zazbroi� central� przez wprowadzenie normalnego kodu 
u�ytkownika. 

 
 

1. Wcisn�� # i nast�pnie wpisa� kod  �  #****   

2. Wcisn�� #1. � #�  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. LED opu�ci� obiekt za�wieca si� 
na czas potrzebny na wyj�cie. �wiec� 
si� diody dla wszystkich zazbrajanych 
linii 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

-  

�wiecenie si� diody 7 oznacza, �e w 
systemie jest tak�e linia po�arowa (dwu-
przewodowa) 

  

5. Rozlega si� brz�czyk.   
 

6. Po upływie czasu wyj�cia wył�cza 
si� dioda Opu�� Obiekt. Dioda 
Stan �wieci si� jeszcze co najmniej 
30 sekund. Dioda Stan mo�e by� 
tak zaprogramowana , aby �wieciła 
si� przez cały czas, gdy system jest 
zazbrojony. 

 

 

 

 

 

 

-  

Je�li dioda LED otwarte linie �wieci si�, jedna lub kilka 
linii nie jest zabezpieczonych i system nie mo�e si� 
zazbroi�.W pokazanym przykładzie linie 2, 4 i 6 pozostaj� 
nie chronione. 
Nale�y albo zamkn�� linie i spróbowa� ponownie, 
albo dokona� zazbrojenia wymuszonego. Zabezpieczy 
to budynek, pozostawiaj�c bez ochrony linie nie 
zabezpieczone. 

�

�

	

�




�

� � ����  

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 
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ZAZBRAJANIE CZ��CIOWE 

 

W ten sposób zazbraja si� zaprogramowan� z góry cz��� budynku, 
pozostawiaj�c pozostał� cz��� nie chronion�. Z tej mo�liwo�ci 
najwygodniej jest korzysta� przy u�yciu odpowiednio zaprogramowanych 
klawiszy funkcyjnych.  

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #11. � #��  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. LED opu�ci� obiekt �wieci si� 
przez czas przeznaczony na 
wyj�cie. Za�wiec� si� te� diody 
zazbrajanych linii (w przykładzie: 
linie 1 do 3) 

   

�

�

	

�




�

� � ����

 

-  

�wiecenie si� diody 7 oznacza, �e w 
systemie jest tak�e linia po�arowa (dwu-
przewodowa) 

  

5. Rozlega si� brz�czyk. Mo�na teraz 
wyj�� 

  
 

6.Po upływie czasu wyj�cia wył�cza 
si� dioda Opu�� Obiekt. Dioda Stan 
�wieci si� jeszcze co najmniej 30 
sekund. Dioda Stan mo�e by� tak 
zaprogramowana , aby �wieciła si� 
przez cały czas, gdy system jest 
zazbrojony. 

 

 

 

 

 

 

-  

Je�li dioda LED otwarte linie �wieci si�, jedna lub kilka 
linii nie jest zabezpieczonych i system nie mo�e si� 
zazbroi�.W pokazanym przykładzie linie 2, 4 i 6 pozostaj� 
nie chronione. 
Nale�y albo zamkn�� linie i spróbowa� ponownie, 
albo dokona� zazbrojenia wymuszonego. 
Zabezpieczy to budynek, pozostawiaj�c bez ochrony 
linie nie zabezpieczone. 

 

�

�

	

�




�

� � ����  
 

 

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 

 



ZAZBRAJANIE WYMUSZONE 

 

Zazbrojenie wymuszone zabezpiecza obiekt, pozostawiaj�c nie chronione 
linie alarmowe otwarte. Stosuje si�, gdy podczas zazbrajania centrali 
okazuje si�, �e pewne linie alarmowe wci�� pozostaj� otwarte, lecz mimo 
to chce si� obiekt zazbroi�. Na przykład mo�e by� uszkodzony zamek 
okna. Cz��� budynku z liniami alarmowymi otwartymi pozostanie nie 
zabezpieczona, lecz reszta b�dzie normalnie chroniona. Z tej mo�liwo�ci 
najwygodniej jest korzysta� przy u�yciu odpowiednio zaprogramowanych 
klawiszy funkcyjnych. Przepisy w niektórych krajach zabraniaj� 
stosowania zazbrajania wymuszonego. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #14. � #��  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza stan linii. Je�li 
zazbrojenie wymuszone jest 
mo�liwe, to rozlega si� ci�gły 
sygnał brz�czyka. Je�eli nie jest 
mo�liwe, usłyszymy krótki sygnał 
odrzucenia operacji. 

 

 

 

 
 

bip bip  bip 

 

5. LED opu�ci� obiekt �wieci si� 
przez czas przeznaczony na 
wyj�cie. �wiec� si� te� diody 
zazbrajanych linii (1 i 5 w tym 
przykładzie) 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

-  

�wiecenie si� diody 7 oznacza, �e w 
systemie jest tak�e linia po�arowa (dwu-
przewodowa) 

  

6.Buczek wł�cza si� na czas wyj�cia. 
Mo�na teraz opu�ci� obiekt. 

  
 

7.Po upływie czasu wyj�cia wył�cza 
si� dioda Opu�� Obiekt. Dioda Stan 
�wieci si� jeszcze co najmniej 30 
sekund. Dioda Stan mo�e by� tak 
zaprogramowana , aby �wieciła si� 
przez cały czas, gdy system jest 
zazbrojony. 
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ZAZBRAJANIE WYMUSZONE CZ��CIOWE 

1
 

 Obejmuje zazbrojenie wymuszone i zazbrojenie cz��ciowe. Stosuje si�, 
gdy wci�� wyst�puj� niezabezpieczone linie alarmowe w budynku, który 
chce si� zazbroi�. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #151. � #���  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza stan linii. Je�li 
zazbrojenie wymuszone jest 
mo�liwe, to rozlega si� ci�gły 
sygnał brz�czyka. Je�eli nie jest 
mo�liwe, usłyszymy krótki sygnał 
odrzucenia operacji. 

 

 

 

 
 

bip bip  bip 

 

5. LED opu�ci� obiekt �wieci si� 
przez czas przeznaczony na 
wyj�cie. �wiec� si� te� diody 
zazbrajanych linii (1 i 5 w tym 
przykładzie) 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

-  

�wiecenie si� diody 7 oznacza, �e w 
systemie jest tak�e linia po�arowa (dwu-
przewodowa) 

  

6.Buczek wł�cza si� na czas wyj�cia. 
Mo�na teraz opu�ci� obiekt. 

  
 

7.Po upływie czasu wyj�cia wył�cza 
si� dioda Opu�� Obiekt. Dioda Stan 
�wieci si� jeszcze co najmniej 30 
sekund. Dioda Stan mo�e by� tak 
zaprogramowana , aby �wieciła si� 
przez cały czas, gdy system jest 
zazbrojony. 

 

 

 

 

 

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 

 



ZAZBRAJANIE SZYBKIE 

 

Wł�cza system zabezpieczaj�cy, nie pozostawiaj�c czasu na opuszczenie 
obiektu. Oznacza to, �e manipulator nie mo�e znajdowa� si� w obszarze 
chronionym. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #2. � #	  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Za�wiec� si� diody zazbrajanych 
linii. W przykładzie: linie 1 do 6 

  �

�

	

�




�

� � ����

 

5. Za�wieci si� LED stanu przez co 
najmniej 30 sekund 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����  

6. Je�li tak zostało zaprogramowane, 
to LED stanu �wieci si� a� do 
momentu rozbrojenia centrali lub 
wyst�pienia alarmu. 
W przeciwnym razie ga�nie po 
upłyni�ciu czasu opuszczenia 
obiektu. 

 
 

 

 

-  

Je�li dioda LED otwarte linie �wieci si�, jedna lub kilka 
linii nie jest zabezpieczonych i system nie mo�e si� 
zazbroi�.W pokazanym przykładzie linie 2, 4 i 6 
pozostaj� nie chronione. 
Nale�y albo zamkn�� linie i spróbowa� ponownie, albo 
dokona� zazbrojenia wymuszonego. Zabezpieczy to 
budynek, pozostawiaj�c bez ochrony linie nie 
zabezpieczone. 

�

�

	

�




�

� � ����  

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 
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SZYBKIE ZAZBRAJANIE CZ��CIOWE 

1  

Obejmuje zazbrojenie szybkie i zazbrojenie cz��ciowe. Wł�cza system 
zabezpieczaj�cy, nie pozostawiaj�c czasu na opuszczenie obiektu. 
Oznacza to, �e manipulator nie mo�e znajdowa� si� w obszarze 
chronionym. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #21. � #	�  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Za�wiec� si� diody zazbrajanych 
linii. W przykładzie: linie 1 do 3 

  �

�

	

�




�

� � ����

 

5. Za�wieci si� LED stanu przez co 
najmniej 30 sekund 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����  

6. Je�li tak zostało zaprogramowane, 
to LED stanu �wieci si� a� do 
momentu rozbrojenia centrali lub 
wyst�pienia alarmu. 
W przeciwnym razie ga�nie po 
upłyni�ciu czasu opuszczenia 
obiektu. 

 
 

 

 

-  

Je�li dioda LED otwarte linie �wieci si�, jedna lub kilka 
linii nie jest zabezpieczonych i system nie mo�e si� 
zazbroi�.W pokazanym przykładzie linie 2, 4 i 6 
pozostaj� nie chronione. 
Nale�y albo zamkn�� linie i spróbowa� ponownie, 
albo dokona� zazbrojenia wymuszonego. Zabezpieczy 
to budynek, pozostawiaj�c bez ochrony linie nie 
zabezpieczone. 

�

�

	

�




�

� � ����  

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 

 



SZYBKIE ZAZBRAJANIE WYMUSZONE 

 

Obejmuje zazbrajanie szybkie i zazbrajanie wymuszone. Umo�liwia 
zazbrojenie budynku, pozostawiaj�c pewne linie alarmowe nie chronione. 
Nie pozostawia czasu na wyj�cie, wi�c manipulator musi znajdowa� si� 
poza obszarem chronionym. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #24. � #	�  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza stan linii. Je�li 
zazbrojenie wymuszone jest 
mo�liwe, to rozlega si� ci�gły 
sygnał brz�czyka. Je�eli nie jest 
mo�liwe, usłyszymy krótki sygnał 
odrzucenia operacji. 

 

 

 

 
 

bip bip  bip 

 

5. Za�wiec� si� diody zazbrajanych 
linii. W przykładzie: linie 1 do 3 

  �

�

	

�




�

� � ����

 

6. Za�wieci si� LED stanu przez co 
najmniej 30 sekund 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����  

7. Je�li tak zostało zaprogramowane, 
to LED stanu �wieci si� a� do 
momentu rozbrojenia centrali lub 
wyst�pienia alarmu. 
W przeciwnym razie ga�nie po 
upłyni�ciu czasu opuszczenia 
obiektu. 

 
 

 

 

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 
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SZYBKIE CZ��CIOWE ZAZBRAJANIE WYMUSZONE 

1  
 

Obejmuje zazbrajanie szybkie, wymuszone i cz��ciowe. Zazbraja cz��� 
budynku nie daj�c czasu na wyj�cie, lecz pozostawiaj�c pewne linie 
alarmowe nie zabezpieczone. Oznacza to, �e manipulator nie mo�e 
znajdowa� si� w obszarze chronionym. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i nast�pnie swój kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #251. � #	��  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza stan linii. Je�li 
zazbrojenie wymuszone jest 
mo�liwe, to rozlega si� ci�gły 
sygnał brz�czyka. Je�eli nie jest 
mo�liwe, usłyszymy krótki sygnał 
odrzucenia operacji. 

 

 

 

 
 

bip bip  bip 

 

5. Za�wiec� si� diody zazbrajanych 
linii. W przykładzie: linie 1 do 3 

  �

�

	

�




�

� � ����

 

6. Za�wieci si� LED stanu przez co 
najmniej 30 sekund 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����  

7. Je�li tak zostało zaprogramowane, 
to LED stanu �wieci si� a� do 
momentu rozbrojenia centrali lub 
wyst�pienia alarmu. 
W przeciwnym razie ga�nie po 
upłyni�ciu czasu opuszczenia 
obiektu. 

 
 

 

-  
Dla niektórych ustawie� regionalnych (np. dla Szwecji) działanie diod LED 
mo�e by� inne od opisanego (np. nie s� pokazywane zazbrajane linie) 

 



ZAWIESZANIE LINII I SABOTA�Y 
Zawieszanie linii pozwala na wył�czenie niektórych linii spod dozoru. 
Mo�e by� stosowane wtedy, gdy np. jaka� czujka ulegnie uszkodzeniu. 
Zawieszanie mo�na stosowa� równie� w przypadku sabota�u (np. 
uszkodzenie obwodu sygnalizatora, przerwa na linii) , pozwalaj�c dora	nie 
zazbroi� system pomimo uszkodzenia. 

Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa , zawieszanie linii jest kasowane przy 
ka�dym rozbrojeniu centrali. Oznacza to, �e procedur� zawieszania 
nale�y powtarza� przy ka�dym zazbrojeniu. Zawieszanie nigdy nie 
powinno by� regularn� czynno�ci� u�ytkownika, a jedynie tymczasowym 
rozwi�zaniem problemów z systemem do przybycia instalatora. 

-  
Gdy linia jest zawieszona, to wszystkie doł�czone do niej czujki NIE 
zgłaszaj� alarmów. Reszta systemu pracuje normalnie 

Zasady obowi�zuj�ce przy zawieszaniu linii 
• Zawieszanie mo�na stosowa� przy wszystkich rodzajach zazbrojenia (pełne, szybkie, 

wymuszone i cz��ciowe). Po zawieszeniu, central� mo�na zazbroi� w dowolny sposób 
(z klawiatury lub stacji zazbrajania) 

• Nie mo�na zawiesza� linii typu Po�ar, Klucz i Napad 

• Linie 24 godzinne s� zawieszone tylko wtedy, gdy system jest zazbrojony 

• Gdy system jest zazbrojony, mo�ne wy�wietli� które linie alarmowe s� zawieszone 
(kod skrócony 76) 

• Ka�de zawieszenie linii jest rejestrowane w rejestrze zdarze� 

Jak zawiesza� linie ? 
Linia po zawieszeniu nie b�dzie zgłasza� �adnych alarmów. Zawieszenie 
sabota�u pozwala na zazbrojenie systemu nawet w przypadku, gdy 
zgłaszane jest uszkodzenie. 

• Wprowad	 swój kod i skrócony kod  typu zawieszenia 

• Wprowad	 # i podaj numer zawieszanej linii. Wprowadzenie po raz drugi 
tego samego numeru linii wyklucza j� z listy linii zawieszanych. Aby 
zawiesi� kilka linii nale�y nacisn�� # i wprowadzi� nast�pny numer linii – 
a� do zawieszenia wszystkich. Gdy wprowadzisz wszystkie numery – 
naci�nij OK. Po kilku sekundach za�wiec� si� diody LED zawieszonych 
linii. 

• Centrala zapami�tała operacj� zawieszenia linii i jest gotowa do 
zazbrojenia. 

• Zazbrój system zgodnie ze standardow� procedur� 
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Przykład 

#KOD#76#1#3OK zawieszenie linii 1 i 3 

#KOD#77#2OK zawiesznie sabota�u na linii  2  

Je�eli w czasie tych czynno�ci naci�nie si� NO to cały proces zawieszania   
zostanie zatrzymany.  

Je�eli linia nie mo�e by� zawieszona, u�ytkownik usłyszy sygnał 
d	wi�kowy Odrzucenia (trzy* beep).  

Jak zawiesza� otwarte linie  

1. Naci�nij #kod �  #****  

2. Wprowad	 #76 � #��  

3. Naci�nij # i wprowad	 
kolejne numery 
zawieszanych linii 
(separowane przez #) 

� #�#�  

4. Po ka�dym wpisie 
numeru linii za�wieci 
si� odpowiadaj�ca jej 
dioda. B�dzie si� te� 
�wieciła dioda Otwarte 
Linie. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

5. Gdy zako�czysz 
zawieszanie naci�nij 
OK.  

� OK  
 

6. Usłyszysz ‘bip’ jako 
potwirdzenie.    

7. Mo�na teraz zazbroi� 
system w normalny 
sposób. 

   

 



Jak zawiesza�  linie w stanie sabota�u 

1. Naci�nij #kod �  #****  

2. Wprowad	 #77 � #��  

3. Naci�nij # i wprowad	 
kolejne numery 
zawiesznych linii 
(separowane przez #) 

� #�  

4. Po ka�dym wpisie 
numeru linii za�wieci 
si� odpowiadaj�ca jej 
dioda. B�dzie si� te� 
�wieciła dioda Otwarte 
Linie. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

5. Gdy zako�czysz 
zawieszanie naci�nij 
OK.  

� OK  
 

6. Usłyszysz ‘bip’ jako 
potwirdzenie.    

7. Mo�na teraz zazbroi� 
system w normalny 
sposób. 

   

    

Jak blokowa� sabota� (uszkodzenie) centrali i innych 
urz�dze� 

 
Je�eli centrala lub inne urz�dzenie doł�czone do centrali zgłasza uszkodzenie, nie 
jest mo�liwe zazbrojenie systemu. Aby zazbroi� system nale�y  zablokowa� t� 
cz���  a� do przybycia serwisu i usuni�cia usterki. 
 
Gdy wykryte zostanie uszkodzenie, migaj� si� diody Kłopoty oraz Potwierdzenie 
Alarmu. �wieci si� równie� dioda z numerem od 1 do 6 okre�laj�ca rodzaj 
uszkodzenia: 
 

LED Uszkodzenie LED Uszkodzenie 

 1 
2 
3 

Linia po�arowa 
Sygn. Zewn.  
Sygn. Wewn. 

4 
5 
6 

Centrala  
Manipulator 
Magistrala 

�

�

	

�




�

� � ����  

 Przykład pokazuje sygnalizacj� uszkodzenia sygnalizatora 
wewn�trznego. 
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Jak blokowa� uszkodzenie  
 
Blokowanie uszkodzenia wykonuje si� niemal identycznie jak  zawieszanie 
sabota�u linii. Jedynie wprowadzane numery s� inne : powy�ej 6. Zasad� jest 
dodanie cyfry 6 do numeru pokazywanej usterki i wpisanie otrzymanej sumy: 
 

LED Uszkodzenie LED Uszkodzenie 
7 
8 
9 

Linia po�arowa 
Sygn. Zewn.  
Sygn. Wewn. 

10 
11 
12 

Centrala  
Manipulator 
Magistrala 

 
 
 

1. Naci�nij #kod �  #****  

2. Wprowad	 #77 � #��  

    

3. Naci�nij # i wprowad	 
kolejne numer usterki, 
dodaj�c 6  (przykład: 
sygnalizator wewn.) 

� #�  

4. Po ka�dym wpisie 
numeru linii za�wieci 
si� odpowiadaj�ca jej 
dioda. B�dzie si� te� 
�wieciła dioda Otwarte 
Linie. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

5. Gdy zako�czysz 
zawieszanie naci�nij 
OK.  

� OK  
 

6. Usłyszysz ‘bip’ jako 
potwirdzenie.    

7. Mo�na teraz zazbroi� 
system w normalny 
sposób. 

   

    

 



CENTRALA NIE CHCE SI� ZAZBROI�… 
Niekiedy centrala nie zazbraja si� zgodnie z oczekiwaniem. 

W takim przypadku nale�y sprawdzi� �wiec�ce si� diody LED i spróbowa� 
rozwi�za� problem. 

Linia 
sabota�owa 

Je�li migocz� LEDy kłopoty i linie alarmowe 
otwarte, oznacza to, �e kto� próbował 
dokona� sabota�u w jednej lub kilku liniach 
alarmowych. �wiec�ce si� LEDy linii wskazuj�, 
o które linie chodzi. 
Na przykładzie pokazano, �e chodzi o lini� 1. 
 
Wezwa� instalatora!  Dora	nie mo�na zawiesi� 
sabota� (skrócony kod 77) i zazbroi� system. 
 
UWAGA: Je�li migocz� LEDy „kłopoty” i 
„wyjd	 teraz”, lecz nie jest wy�wietlany �aden 
numer linii, oznacza to alarm po�arowy. 

�

�

�

	

�

�




�

����  

Linia 
alarmowa 
otwarta 

Je�li migocze LED linie alarmowe otwarte, 
oznacza to, �e jedna lub kilka linii alarmowych 
jest otwartych i nie mog� by� zazbrojone. 
Nale�y albo zamkn�� linie i spróbowa� 
ponownie, zawiesi� linie albo dokona� 
zazbrojenia wymuszonego. 
 
Na przykładzie pokazano, �e linie 2, 3 i 5 s� 
nie zabezpieczone. 

�

�

�

	

�

�




�

����

 

Sabota� 
sytsemu / 
uszkodzenie 

Je�li migocz� LEDy kłopoty i potwierdzenie 
alarmu, to uszkodzony jest element systemu 
alarmowego �wiec�ca si� dioda LED 
wskazuje, o który element chodzi. Nale�y 
wezwa� instalatora, a dora	nie mo�na 
zablokowa� to uszkodznie (opcja 77) 

 

 
1. Po�ar 
2. Sygnalizator 

zewn�trzny 
3. Sygnalizator 

wewn�trzny 

4. Centrala 
5. Manipulator 
6. Magistrala 

�

�

�

	

�

�




�

����

 
 Na przykładzie pokazano, �e kto� usiłował 

dokona� sabota�u manipulatora. Mo�na 
zablokowa� usterk� poprzez procedur� 
zawieszania (dodaj�c cyfr� 6 do 
wy�wietlanego numeru) 
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Uszkodzenie 
centrali 

Je�li migocz� LEDy kłopoty, wyjd	 teraz, linie 
alarmowe otwarte i potwierdzenie alarmu, 
oznacza to, �e w centrali wyst�piło wewn�trzne 
uszkodzenie. Diody LED linii alarmowych b�d� 
wskazywa� uszkodzone cz��ci. 
 

 

 1.Uszk. akumulatora 
2.Bł�d ładowania 
3.Brak 220V 
4.Bł�d pami�ci ROM 
5.Bł�d pami�ci RAM  
6.Bł�d pam.  EEPROM 
 
 

7.Bezpiecznik Wyj�cia 
8. Bezpiecznik Akum. 
1 i 9-16. Wyj.Zasilania 
2 i 9-16 Linia Tel. 
3 i 9-16 Skasuj czujki  
             p.po�  

�

�

�

	

�

�




�

����

 

 Na przykładzie obok przedstawiono uszkodzenie 
pami�ci RAM. 
Uszkodzenie tego typu nie mo�e by� 
zablokowane. W ka�dym przypadku nale�y 
wezwa� instalatora. 

 

 



KASOWANIE ALARMU PO�AROWEGO 

 

Instalator mo�e wł�czy� do centrali detektory po�arowe. Zwykle linia 
po�arowa ma numer 7 i jest wydzielon� lini� w centrali, na której s� 
powieszone wszystkie detektory po�arowe. 

Linia po�arowa nigdy nie jest rozbrojona. W przypadku zadziałania wywołuje 
alarm po�arowy nawet je�li centrala jest rozbrojona. 

Do rozbrojenia centrali konieczny jest kod u�ytkownika lub klucz zbli�eniowy, 
a potem linia po�arowa musi zosta� specjalnie wykasowana przez 
u�ytkownika. Je�li w pomieszczeniu wci�� znajduje si� dym, to u�ytkownik 
musi poczeka� i wyzerowa� detektor po ust�pieniu dymu. Centrali nie mo�na 
zazbroi� normalnie ani w sposób wymuszony przed skasowaniem linii 
po�arowej. 

-  

Alarm po�arowy, który został wywołany przez u�ytkownika, a nie przez dym, 
nie wymaga kasowania detektora. 

Post�powanie 

1. �wieci si� LED kłopoty. 

  

 

2. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

3. Nacisn�� #7. � #�  

4. Nacisn�� OK.  � OK

 
 

• Je�li dym ust�pił, to centrala si� rozbraja. 

• Je�li dym nie ust�pił, to nale�y poczeka� 
i potem spróbowa� ponownie. 

• Nie da si� zazbroi� centrali je�li detektor 
dymu nie zostanie wykasowany. 

   

5. Centrala jest rozbrojona. LED kłopoty 
ju� si� nie �wieci.   

 

6. Nie �wieci si� �adna LED linii 
alarmowych. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

 

-  
Wprowadzenie kodu u�ytkownika rozbroi central� i wył�czy sygnalizatory 
akustyczne. Jednak�e system po�arowy zostanie wtedy wył�czony i nie 
zareaguje na kolejny alarm po�arowy a� do momentu ponownego 
wprowadzenia kodu u�ytkownika. 

Bardzo wa�ne jest przeprowadzenie kasowania czujki po�arowej. 
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ROZBRAJANIE NORMALNE 

 

Rozbrajanie centrali, je�li nie wyst�powały zdarzenia. 

Je�li centrala zadziałała, to migocz� diody LED stanu. Błyska tak�e LED 
potwierdzenia alarmu, je�li wł�czenie zostało zameldowane do stacji 
monitorowania alarmów (SMA) lub u instalatora. W takim przypadku nale�y 
post�powa� według instrukcji podanej w rozdziale „Rozbrajanie po alarmie”  

Post�powanie 

1. Wprowadzi� swój kod 
u�ytkownika. 

�  ****   

2. LED stanu ga�nie. 
 

 
 

3. LED potwierdzenie alarmu si� 
nie �wieci. 

   

 

4. Nie �wieci si� �aden LED linii 
alarmowych. 

  �

�

	

�




�

� � ����  
 



ROZBRAJANIE PO ALARMIE 

 

Rozbrajanie centrali w przypadku, gdy wyst�piło jego wł�czenie. 

Je�li wyst�piło wł�czenie, to migocze dioda LED stanu. Dioda 
potwierdzenia alarmu tak�e błyska, je�li wł�czenie centrali zostało 
zameldowane w stacji monitorowania alarmów (SMA) lub u instalatora. 

Post�powanie 

1. Wprowadzi� swój kod 
u�ytkownika. 

�  ****   

2. LED potwierdzenia alarmu 
migocze przez 30 sekund, je�li 
alarm został zgłoszony do SMA.  

 

 

3. LED stanu błyska pokazuj�c, �e 
wyst�powały zdarzenia.  

 

 
 

4.   Diody LED wy�wietlaj� wszystkie 
linie, które były aktywowane od czasu 
ostatniego zazbrojenia/rozbrojenia 
systemu. 

• Je�li linia była aktywowana, dioda 
LED tej linii �wieci si�. 

• Je�li linia uległa sabota�owi, dioda 
LED tej linii wolno miga. 

• Je�li linia uległa sabota�owi i była 
aktywowana, dioda LED tej linii 
szybko miga. 

5.  Je�li zaszło jakiekolwiek inne 
zdarzenie, na przykład bł�d systemu, 
dioda LED problem �wieci si�.  

  �

�

	

�




�

� � ����  
�

�

	

�




�

� � ����  
�

�

	

�




�

� � ����  

6. Nacisn�� OK. � OK

 
 

-  

Je�li wyst�pił alarm po�arowy, dioda 
LED problem miga.W razie 
konieczno�ci nale�y post�powa� 
według instrukcji kasowania detektora 
po�aru. 
 

 
 

 

7. Diody LED stanu i potwierdzenia 
alarmu gasn�. 

 

 

 

�

�

	

�




�

� � ����  
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ZAZBRAJANIE/ROZBRAJANIE POD PRZYMUSEM 

 

Je�li centrala jest zazbrojona, to przy u�yciu tej funkcji zostaje rozbrojona, 
lecz przekazuje do stacji monitorowania alarmów (SMA) wiadomo��, 
�e rozbrojenie nast�piło pod przymusem. W obiekcie ani na manipulatorze 
nie ma �adnych �ladów alarmu czy przesłania meldunku. 

Je�li centrala jest rozbrojona, to wprowadzenie kodu zazbraja central�, 
a tak�e spowoduje przesłanie wiadomo�ci do SMA. 

Post�powanie 

1. Wprowadzi� kod przymusu. �  ****   

2. Centrala niezwłocznie przesyła 
meldunek o rozbrojeniu pod 
przymusem do SMA, lecz LED 
potwierdzenia alarmu si� nie 
za�wieca. 

  

 

3. Nawet je�li od momentu 
ostatniego zazbrojenia centrali 
wyst�powały zdarzenia, to nie 
s� one wy�wietlone przy 
pomocy diod LED. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

4. LED stanu ga�nie. 
 

 
 

 

 



PRZEGL
DANIE REJESTRU ZDARZE 

 

W czasie przegl�dania dziennika zdarze� wy�wietlane s� zdarzenia, które 
wyst�piły od czasu ostatniego zazbrojenia lub rozbrojenia systemu. 

 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i kod główny. �  #****   

2. Nacisn�� #41.  � #��  

3. Nacisn�� OK. �  OK

 
 

4. Aby kolejno przegl�da� 
zdarzenia, naciskaj strzałki 
kierunku. 

 

�   
 

5. Diody LED wy�wietlaj� 
zdarzenia w kolejno�ci, w jakiej 
miały miejsce, przy czym jako 
pierwsze wy�wietlane jest 
zdarzenie ostatnie. 

 

   

• Dwa górne rz�dy diod LED 
wy�wietlaj� typ zdarzenia . 
Instalator potrafi zinterpretowa� 
te wskazania. 

• Dolny rz�d diod LED wy�wietla 
numer linii lub numer 
u�ytkownika. 

 

   

• Linia 1 /u�ytkownik główny 
diody LED 9-16 

• Linia 2/ u�ytkownik 2 dioda  
LED 6 

• Linia 3/ u�ytkownik 3 dioda  
LED 6 i 9-16  

• Linia 4/ u�ytkownik 4 dioda 
LED 3 

• Linia 5/ u�ytkownik 5 dioda 
LED 3 i 9-16  

• Linia 6/ u�ytkownik 6 dioda 
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LED 3 i 6  

• U�ytkownik7 dioda LED 3, 6 i 
9-16 

• U�ytkownik 8 Dioda LED 
potwierdzenia alarmu 

6. W tym przykładzie pokazano 
rozbrojenie pod przymusem przez 
u�ytkownika 1. 

  �

�

	

�




�

� � ����  

7. Aby zatrzyma� wy�wietlenie, 
nale�y nacisn�� klawisz NO. 

� NO  
 

 

 



ALARM MEDYCZNY 

 

Nast�puje zawsze po wci�ni�ciu na manipulatorze klawiszy oznaczaj�cych 
alarm medyczny. Alarm zostaje przesłany do stacji monitorowania alarmów 
SMA nawet je�li centrala jest rozbrojona. Wprowadzenie kodu u�ytkownika 
kasuje alarm. 

Post�powanie 
1. Wcisn�� jednocze�nie 

klawisze 4 i 6. �  ��  

2. Centrala niezwłocznie 
rozpoczyna przekazywanie 
alarmu medycznego do SMA. 

   

• Migocze LED stanu. 

 

 
 

• Brz�czyk wydaje szybkie 
d	wi�ki. 

 

  pisk pisk pisk 

• Kiedy meldunek zostaje 
przekazany do SMA, to 
cz�sto�� migotania LED 
i sygnałów d	wi�kowych jest 
mniejsza. 

 

   

3. W celu skasowania alarmu 
medycznego nale�y 
wprowadzi� kod u�ytkownika. 

�  ****  

 

-  

 
Mo�e by� po�yteczne przypisanie tego do klawisza funkcyjnego. 
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ALARM PO�AROWY 

 

Jest wywoływany naci�ni�ciem klawiszy alarmu po�arowego na 
manipulatorze. Alarm zostaje wysłany do stacji monitorowania alarmów 
(SMA) nawet je�li centrala jest rozbrojona. Wprowadzenie kodu 
u�ytkownika kasuje alarm. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� jednocze�nie klawisze 1 i 3. �  �
  

2. Centrala natychmiast rozpoczyna 
przekazywanie alarmu po�arowego 
do SMA. 

   

• Uruchamiaj� si� sygnalizatory 
d	wi�kowe. 

 
  

• Migocz� LEDy stanu. 

 

 
 

• Brz�czyk wydaje szybkie d	wi�ki.   pisk pisk pisk 

3. Kiedy meldunek zostaje przekazany 
do SMA, to cz�sto�� migotania LED 
i sygnałów d	wi�kowych jest 
mniejsza. 

   

4. W celu skasowania alarmu 
po�arowego nale�y wprowadzi� kod 
u�ytkownika. Nast�pnie nale�y 
wykona� procedur� kasowania 
detektora. 

�  ****  

 

-  

 
Mo�e by� po�yteczne przypisanie tego do klawisza funkcyjnego. 

 

W przypadku po�aru pami�ta�: 

• Opu�ci� budynek i wezwa� stra� po�arn�. 

• Nie wchodzi� z powrotem do budynku pod �adnym pozorem. 

�ycie ma wi�ksz� warto�� ni� mienie! 



NAPAD 

 

Alarm jest wyzwalany poprzez naci�ni�cie klawiszy napadu na 
manipulatorze. Alarm zostaje przekazany do stacji monitorowania alarmów 
(SMA) nawet je�li centrala jest rozbrojona. Alarm kasuje si� poprzez 
wprowadzenie kodu u�ytkownika. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� jednocze�nie 
klawisze 7 i 9. 

�  ��  

2. Centrala natychmiast 
rozpoczyna przekazywanie 
meldunku o napadzie do SMA. 

   

• Je�li centrala została 
zaprogramowana na słyszalny 
alarm przy napadzie, to 
uruchamiaj� si� sygnalizatory 
d	wi�kowe. 

 
  

• Migocz� LEDy stanu. 

 

 
 

• Brz�czyk wydaje szybkie 
d	wi�ki. 

 pisk pisk pisk 

3. Kiedy meldunek zostaje 
przekazany do SMA, to 
cz�sto�� migotania LED 
i sygnałów d	wi�kowych jest 
mniejsza. 

   

4. W celu skasowania alarmu 
z powodu napadu nale�y 
wprowadzi� kod u�ytkownika. 

�  ****  

 

-  

 
Mo�e by� po�yteczne przypisanie tego do klawisza funkcyjnego. 
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ALARM LOKALNY 
 Alarm lokalny jest wynikiem zdarzenia nie zagra�aj�cego �yciu w czasie, 
gdy centrala jest rozbrojona. Zdarzenie zostaje zapisane w rejestrze. 
Wł�czaj� si� wewn�trzne sygnalizatory akustyczne. Alarm lokalny mo�e 
by� spowodowany przez: 

• Uszkodzenie linii telefonicznej 

• Nieprawidłowe działanie cz��ci centrali 

• Sabota� 

• Alarm 24-godzinny 

• Alarm wej�cia/wyj�cia. Wyst�puje wtedy, gdy u�ytkownik zbyt długo 
pozostaje w budynku po zazbrojeniu centrali, lub nie rozbroi centrali 
dostatecznie szybko po wej�ciu do obiektu. 

Post�powanie 

1. Rozlega si� wewn�trzny 
sygnalizator akustyczny.   

 

2. Wprowadzi� kod u�ytkownika. � ****  

Je�li zdarzenie zostało wysłane do 
ARC, przez krótki czas b�dzie 
miga� dioda LED potwierdzenia 
alarmu.  Nast�pnie dioda wył�czy 
si�. 

   

3. U�ytkownik powinien sprawdzi� 
central�, �eby dowiedzie� si�, 
co si� wydarzyło przed jej 
zazbrojeniem. 

Mo�na to zrobi�, sprawdzaj�c 
linie alarmowe wy�wietlane 
diodami LED i upewniaj�c si�, 
�e mo�na je zabezpieczy�. 

   

 



PEŁNY ALARM 
Pełny alarm powstaje kiedy centrala jest zazbrojona i nast�pi jej 
zadziałanie lub wyst�pi bł�d systemu. 

Mo�e to oznacza� prób� wej�cia przez intruza albo odł�czenie telefonu. 

Post�powanie 

1. Słycha� zewn�trzne 
sygnalizatory akustyczne, je�li 
zostały zaprogramowane na 
wł�czenie si�. 

  
 

2. Wprowadzi� kod u�ytkownika. � ****  

Je�li zdarzenie zostało wysłane do 
ARC, przez krótki czas b�dzie 
miga� dioda LED potwierdzenia 
alarmu.  Nast�pnie dioda wył�czy 
si�. 

   

3. U�ytkownik powinien sprawdzi� 
central�, �eby dowiedzie� si�, 
co si� wydarzyło przed jej 
zazbrojeniem. 
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TEST CZUJEK 

 

Sprawdzane s� kolejno wszystkie linie alarmowe. 

Test czujek mo�e przeprowadzi� tylko osoba znaj�ca kod główny.  

Nale�y sprawdzi�, czy za�wieciły si� wszystkie LEDy linii alarmowych przed 
rozpocz�ciem testu czujek. Potem trzeba dokona� obchodu całego obiektu, 
pobudzaj�c czujki z wszystkich linii. Po pobudzeniu czujki nale�y sprawdzi�, czy 
odpowiedni dla niej LED ga�nie. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod główny. �  #****   

2. Nacisn�� #36. � #
�  

3. Nacisn�� OK.  �  OK

 
 

• Rozpoczyna si� test czujek centrali. 
Za�wiecaj� si� wszystkie LEDy 
zaprogramowanych linii alarmowych. 

• Je�li linia nie została ustawiona 
przez instalatora, dioda LED nie 
b�dzie �wieci� si�. 

  �

�

	

�




�

� � ����

 

• Je�li którakolwiek z linii alarmowych 
jest otwarta, �wieci dioda LED linie 
alarmowe otwarte, a LEDy linii 
wskazuj�, które linie nie s� 
chronione. 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

• Otworzy� ka�d� lini� pobudzaj�c  
znajduj�ce si� w niej czujki. Na 
przykład mo�na przej�� przed 
pasywn� czujk� podczerwieni (PCP)  

• W miar� wł�czania ka�dej linii ga�nie 
przypisany jej LED. 

• W tym przykładzie zadziałały czujki 
linii 1. 

  
�

�

	

�




�

� � ����

 

• Je�li LED linii alarmowej nie ga�nie, 
to nale�y sprawdzi�, czy na pewno 
wł�czyło si� czujk� tej linii. Je�li to 
niemo�liwe, to wezwa� instalatora. 

   

• Po prawidłowym przeprowadzeniu 
testu czujek gasn� wszystkie LEDy. 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����

 

4. Przycisn�� klawisz NO, aby � NO  
 



zatrzyma� test (w dow. momencie) 
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WY�WIETLANIE LINII ALARMOWYCH OTWARTYCH 

 

W ten sposób pokazuje si�, które linie nie s� zamkni�te, co jest 
po�yteczne, gdy centrala nie chce si� zazbroi� i chce si� stwierdzi�, na 
których liniach wyst�puj� trudno�ci. 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i wprowadzi� swój 
kod u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #91 lub dwukrotnie 
nacisn�� klawisz ze strzałk� 
w dół. 

� #�� 
lub     

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza linie 
alarmowe. Je�li wszystkie linie 
daj� si� zabezpieczy�, to po 30 
sekundach wszystkie LEDy 
gasn�. 

  
�

�

	

�




�

� � ����

 

5. Je�li pewnych linii nie da si� 
zabezpieczy�, to zapala si� LED 
linie alarmowe otwarte, a 
diody LED linii wskazuj�, które 
linie s� otwarte. 

Nast�pnie po 30 sekundach 
wszystkie LEDy gasn�. 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 
�

�

	

�




�

� � ����

 



WY�WIETLANIE LINII ALARMOWYCH ZAWIESZONYCH 

 

W ten sposób pokazuje si�, które linie nie zostały zazbrojone. Jest to 
po�yteczne gdy chce si� sprawdzi�, które cz��ci obiektu nie s� chronione, 
bo linie zostały wył�czone spod dozoru ( zawieszone) 

Post�powanie 

1. Wcisn�� # i wprowadzi� swój 
kod u�ytkownika. 

�  #****   

2. Wcisn�� #76 lub dwukrotnie 
nacisn�� klawisz ze strzałk� 
w gór�. 

� #�� 
 

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Centrala sprawdza linie.     

5. Je�li jakie� linie s� zawieszone, 
to powoli miga dioda LED linie 
alarmowe otwarte, a diody 
LED linii wskazuj�, które linie 
zostały zawieszone. 

  
 

�

�

	

�




�

� � ����

 

6. Po 30 sekundach wszystkie 
LEDy gasn�. 

  �

�

	

�




�

� � ����
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PRÓBA SYGNALIZATORÓW 

 

W ten sposób sprawdza si�, czy wszystkie sygnalizatory pracuj� 
prawidłowo. Prób� sygnalizatorów mo�e przeprowadzi� tylko u�ytkownik 
znaj�cy kod główny. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #32 w celu 
przeprowadzenia próby 
sygnalizatorów zewn�trznych, 
a #33, aby przetestowa� 
sygnalizatory wewn�trzne. 

W przykładzie obok 
sprawdzane s� sygnalizatory 
zewn�trzne. 

� #
	  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Sygnalizator dzwoni przez 3 
sekundy i pozostaje cichy przez 
1 sekund�. Próba trwa a� do 
naci�ni�cia klawisza NO. 

 
 

 

5. Prób� dzwonków zako�czy� 
przez wci�ni�cie klawisza NO. 

� NO  
 



PRÓBA GONGU 

 

W ten sposób sprawdza si�, czy gong działa prawidłowo. Prób� gongu 
mo�e przeprowadzi� tylko u�ytkownik znaj�cy kod główny. 

 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #31. � #
�  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Gong dzwoni przez 3 sekundy 
i pozostaje cichy przez 1 
sekund�. Próba trwa a� do 
naci�ni�cia klawisza NO. 

  
 

5. Prób� gongu zako�czy� przez 
wci�ni�cie klawisza NO. 

� NO  
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PRÓBA �WIECENIA DIOD LED 

 

Przy pomocy tego testu sprawdza si�, czy wszystkie diody �wiec�ce LED 
działaj� prawidłowo. Prób� t� mo�e przeprowadzi� tylko u�ytkownik 
znaj�cy kod główny. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #34. � #
�  

3. Wcisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Diody �wiec�ce LED na 
wszystkich zainstalowanych 
manipulatorach za�wiecaj� si� 
kolejno na pół sekundy.  

 Kolejno�� jest nast�puj�ca: 
zasilanie, kłopoty, stan, opu�ci� 
obiekt, otwarte linie alarmowe, 
potwierdzenie alarmu, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 oraz 9-16 
i pod�wietlenie. Je�li LED 
pod�wietlenia nie jest 
zainstalowany, to przez ten 
czas nie �wieci si� nic. 

 Jedna kompletna sekwencja 
trwa 8 sekund. 

�

�

	

�




�

� � ����

 

5. Prób� �wiecenia diod LED 
zatrzymuje si�, wciskaj�c 
klawisz NO. 

� NO  
 

 



TEST BRZ�CZYKA MANIPULATORA 

 

W tym te�cie sprawdza si�, czy brz�czyk manipulatora działa prawidłowo. 
Prób� t� mo�e przeprowadzi� tylko u�ytkownik znaj�cy kod główny. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

� #****   

2. Nacisn�� #35 � #
�  

3. Wcisn�� OK.  � OK

 
 

4. Brz�czyk manipulatora wydaje 
d	wi�ki we wszystkich 
dost�pnych tonach, dla 
ka�dego tonu przez 1 sekund�  

  
 

5. Prób� brz�czyka zatrzymuje 
si�, wciskaj�c klawisz NO. 

� NO  
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ZMIANA KODU 

����****
 

Bez znajomo�ci kodu głównego u�ytkownik mo�e zmieni� tylko swój kod  
Znajomo�� kodu głównego umo�liwia zmian� kodu innych u�ytkowników. 

Jest rzecz� wa�n�, aby natychmiast po zainstalowaniu systemu 
alarmowego zmieni� domy�lny kod u�ytkownika. 

Kody musz� by� unikatowe. Dwa kody nie mog� zawiera� tej samej 
sekwencji liczb na pocz�tku. Na przykład, je�li jeden kod zawiera cyfry 
4567, nie mo�na utworzy� nast�pnego zawieraj�cego cyfry 45678 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� 
kod główny. 

� #****  

2. Wcisn�� #5. 

Tylko przy u�yciu kodu 
głównego mo�na zmieni� 
kod innych u�ytkowników. 

� #� 
lub: 
#51 w celu zmiany kodu głównego, 
#52 w celu zmiany kodu u�ytkownika 2 
#53 w celu zmiany kodu u�ytkownika 3 
#54 w celu zmiany kodu u�ytkownika 4 
#55 w celu zmiany kodu u�ytkownika 5 
#56 w celu zmiany kodu u�ytkownika 6 
#57 w celu zmiany kodu u�ytkownika 7 
#58 w celu zmiany kodu u�ytkownika 8 
#59 w celu zmiany kodu przymusu 

3. Wcisn�� # i nowy kod 
u�ytkownika. W przykładzie 
obok został nadany nowy 
kod 46723. 

� #���	
 
 

4. Wcisn�� # i wprowadzi� 
ponownie nowy kod 
u�ytkownika. W ten sposób 
nowy kod zostaje 
potwierdzony. 

� #���	
 
 

5. Przycisn�� OK.  �  OK

 
 

 

6. Nowy kod stał si� 
obowi�zuj�cy. 

   

-  Naci�ni�cie przycisków ##6##6 zamiast wprowadzenia nowego kodu spowoduje 
skasowanie kodu. 
Na przykład naci�ni�cie przycisków #****#53##6##6 spowoduje skasowanie kodu 3 
Kodu głównego nie mo�na skasowa�. 



NASTAWIANIE ZEGARA 

 

W ten sposób dokonuje si� zmiany czasu systemowego. Mo�e j� 
przeprowadzi� tylko u�ytkownik znaj�cy kod główny. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #42. � #�	  

3. Nacisn�� # i wprowadzi� 
godziny (według oznacze�  
24-godzinnych), nast�pnie # 
i minuty 

W przykładzie obok nastawiono 
zegar na 15.30. Przy 
wprowadzaniu migocze LED 
odpowiadaj�cy ka�dej cyfrze. 

Przy wprowadzaniu zera LED 
linii alarmowej nie zabły�nie, 
lecz b�dzie tak�e słycha� pisk 
brz�czyka przy wciskaniu 
klawisza. 

� #��#
� 
�

�

	

�




�

� � ����  
 

4. Przycisn�� OK.  �  OK

 
 

5. Aby wstrzyma� wprowadzanie 
nowego czasu nale�y nacisn�� 
klawisz NO w dowolnej chwili 
przed przyci�ni�ciem klawisza 
OK. 

� NO  
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ZMIANA DATY 

 

 W ten sposób przeprowadza si� zmian� daty systemowej. Mo�e j� 
przeprowadzi� tylko u�ytkownik znaj�cy kod główny. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #43. � #�
  

3. Nacisn�� # i wprowadzi� dzie�, 
nast�pnie # i miesi�c oraz # 
i rok w postaci dd-mm-rrrr. 

 W przykładzie obok nastawiono 
zegar na 1 maja 1999. 

 Przy wprowadzaniu zera, LED 
linii alarmowej nie zabły�nie, 
lecz b�dzie tak�e słycha� pisk 
brz�czyka przy wciskaniu 
klawisza. 

� #��#��#���� 
�

�

	

�




�

� � ����  

4. Przycisn�� OK.  �  OK

 
 

5. Aby wstrzyma� wprowadzanie 
nowej daty nale�y nacisn�� 
klawisz NO w dowolnej chwili 
przed przyci�ni�ciem 
klawisza OK. 

� NO  
 

 
 
 



PROGRAMOWANIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH 

 

Klawisze funkcyjne mo�e programowa� tylko u�ytkownik znaj�cy 
kod główny. 

W ten sposób przypisuje si� do klawiszy poszczególne zadania centrali. 
W przykładzie został zaprogramowany klawisz funkcyjny 1. W celu 
oprogramowania klawisza funkcyjnego 2 nale�y wcisn�� #82, klawisza 
funkcyjnego 3 - #83. 

Nast�puj�ce kody skrócone mo�na zaprogramowa� jako klawisze 
funkcyjne: 

Nieu�ywany 
 � Zazbrajanie szybkie � Alarm 

medyczny  
Zazbrajanie � Zazbrajanie szybkie 

wymuszone � Napad � 
Zazbrajanie 
wymuszone 	 Zazbrajanie szybkie 

cz��ciowe � Alarm 
po�arowy �� 

Zazbrajanie 
cz��ciowe 
 Kasowanie 

detektora po�aru �   

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod główny. �  #****   

2. Przycisn�� #81. � #�  

Nacisn�� # i skrócony kod funkcji. 
W przykładzie pokazano 
przypisywanie zazbrajania 
wymuszonego do klawisza 
funkcyjnego. 

� #	  

3. Przycisn�� OK.  �  OK

 
 

4. Je�li oprogramowanie klawisza 
funkcyjnego jest prawidłowe, 
generowany jest akceptuj�cy sygnał 
d	wi�kowy. 

Je�li oprogramowanie klawisza 
funkcyjnego jest nieprawidłowe, 
generowany jest sygnał d	wi�kowy 
odrzucenia. 

 

 
�

�

	

�




�

� � ����  

5. Aby przerwa� programowanie 
klawiszy funkcyjnych nale�y wcisn�� 
klawisz NO w dowolnej chwili, zanim 
zostanie naci�ni�ty klawisz OK  

� NO  
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INICJACJA SESJI UPLOAD/DOWNLOAD 

 

Umo�liwia poł�czenie układu steruj�cego centrali z komputerem osobistym 
(PC) instalatora lub z przył�czon� central� przyjmowania alarmów (SMA). 

Przeprowadza si� to wył�cznie na �yczenie instalatora lub SMA. 

Mo�e to przeprowadzi� wył�cznie u�ytkownik znaj�cy kod główny 

Przyci�ni�cie klawiszy napadu, alarmu medycznego lub po�arowego ma 
priorytet wzgl�dem operacji upload/download. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #99. 

3. Je�li PC instalatora został 
odpowiednio zaprogramowany, 
to nie ma potrzeby ponownego 
wprowadzania tych cyfr. 
Nacisn�� OK. 

� #��  

4. Je�li numer instalatora nie 
został uprzednio 
zaprogramowany, to nacisn�� # 
i numer telefonu w celu 
nawi�zania poł�czenia z 
komputerem instalatora. 

W przykładzie podano numer 
telefonu 4556231.  

� #����	
� 

5. Nacisn�� OK.  �  OK

 
 

6. Urz�dzenie steruj�ce centrali 
alarmowej ł�czy si� z 
komputerem pod podanym 
numerem. 

   

7. LEDy 9-16 migocz� nieustannie 
a� do zako�czenia sesji. 

  �

�

	

�




�

� � ����  
 
 
 



ZATRZYMANIE RAPORTOWANIA 

 

Zablokowanie bie��cego poł�czenia do stacji i skasowanie wszystkich 
zdarze�, które czekaj� w kolejce do przesłania. Wyj�tek stanowi� kody 
przymusu , które nie s� kasowane. 

Post�powanie 

1. Nacisn�� # i wprowadzi� kod 
główny. 

�  #****   

2. Nacisn�� #84 

 

� #�  

3. Nacisn�� OK.  �  OK
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OGRANICZANIE DOST�PU INSTALATORA 

 

W wielu krajach przepisy nakazuj� ograniczenie dost�pu instalatora do 
programowania centrali.  Odbywa si� to przez wł�czenie opcji znanej pod 
nazw�  EN50131.  

Opcja ta jest wył�czona domy�lnie. Je�li u�ytkownik wył�czy opcj�, 
instalator mo�e j� wł�czy� ponownie. Jednak po wł�czeniu opcji wył�czy� 
j� mo�e tylko u�ytkownika. Kiedy opcja jest wł�czona, aktywne s� 
nast�puj�ce dodatkowe �rodki zabezpieczenia. 

• Wszystkie przypadki dost�pu zdalnego musz� by� inicjowane przez 
u�ytkownika. Instalator nie mo�e tego zrobi�. 

• Instalator nie mo�e zmieni� kodów u�ytkownika ani kodów przymusu. 

• Czas wej�cia jest ograniczony do najwy�ej 45 sekund. 

• Po zazbrojeniu centrali manipulator przestaje wy�wietla� stan systemu. 

• Instalator nie mo�e wyczy�ci� dziennika zdarze�. 

Chc�c przywróci� pełny dost�p instalatora do systemu alarmowego nale�y 
wył�czy� opcj� EN50131  

 
1. Wpisz znak # i kod główny �  #****   
2. Naci�nij klawisze #94.  � #��  

3. Naci�nij przyciski #1. 

Spowoduje to wł�czenie opcji.  
Naci�ni�cie przycisków #0 
spowoduje jej wył�czenie i 
ponowne przyznanie dost�pu 
instalatorowi. 

� #�  

4. Naci�nij klawisz OK. � OK   
 
 



UNIEMO�LIWIANIE INSTALATOROWI DOST�PU DO KODÓW 
U�YTKOWNIKÓW 

����****

 

 Uniemo�liwia to instalatorowi zmian� jakichkolwiek kodów u�ytkowników 
 

 
1. Wprowad	 znak  #, a 

nast�pnie kod główny �  #****   

2. Naci�nij klawisze #95 . 
 � #��  

3. Naci�nij przyciski #1. 

Uniemo�liwi to instalatorowi 
zmian� jakiegokolwiek kodu 
u�ytkownika.  Naci�ni�cie 
przycisków #0 przywróci 
instalatorowi mo�liwo�� zmiany 
kodów u�ytkowników. 

 

� #�  

4. Naci�nij przycisk OK � OK   
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POKA� BŁ�DY SYSTEMU 

 

Powoduje to wy�wietlenie wszelkich bł�dów zwi�zanych z systemem. 

 
Czynno�ci 

1. Wprowad	 znak  #, a 
nast�pnie kod u�ytkownika. 

 

�  #****   

2. Naci�nij przyciski #93. 

 
� #�
  

3. Naci�nij przycisk OK. �  OK

 
 

4.System wykonuje test 
wewn�trzny. 

   

5. Diody LED wy�wietlaj� wszelkie 
bł�dy zwi�zane z systemem 

 

  

 

 

Diody LED 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
 
8 
 
1 i 9-16 
 
1 i 9-16 
2 i 9-16 

Cz��� 
Napi�cie akumulatora 
Ładowanie akum. 
Napi�cie sieciowe 
Uszkodzenie ROM 
Uszkodzenie  RAM  
Uszkodzenie pami�ci 
EEPROM 
Uszkodzony 
bezpiecznik 
wyj�ciowy 
Uszkodzony 
bezpiecznik  akum. 
Uszkodzony 
bezpiecznik nap.wyj.  
Uszkodzenie linii tel. 
Wymagany reset  
czujki po�arowej 

 Wi�kszo�� z tych 
uszkodze� 
wymaga 
interwencji 
instalatora. 
U�ytkownik 
powinien 
sprawdzi� stan linii 
telefonicznej oraz 
zasilania 220V 
przed wezwaniem 
serwisu. Równie� 
reset czujki 
po�arowej mo�e 
wykona� 
samodzielnie. 

W tym przykładzie przedstawiono 
bł�d ładowania akumulatora. 

 

 �

�

�

	

�

�




�

����  

6. Wystkie diody LED linii 
wył�czaj� si� po upływie 60 
sekund. 

  
�

�

	

�




�

� � ����

 



Uwaga: Przy zaniku napi�cia zasilania 220V powy�ej 15 minut (do 1 godziny, 
zale�nie od ustaweie� regionalnych) gdy system jest rozbrojony uruchomi si� 
buzzer klawiatury na 30 sekund. �wieci si� te� dioda Kłopoty a dioda 
Zasilanie miga szybko. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznej, uruchomi 
si� buzzer klawiatury na 30 sekund (przy centrali rozbrojonej) i swiec� si� 
diody Kłopoty oraz Zasilanie. Naci�ni�cie dowolnego klawisza w obu 
przypadkach wyciszy buzzer. 
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WY�WIETLANIE STANU CENTRALI 

 

Pokazuje, jaki jest stan centrali.  

 

 
• Rozbrojony Diody Zasilanie, 

Kłopoty oraz Stan 
migaj� 
sekwencyjnie 

�

�

�

	

�

�




�

����  
 

• Zazbrojony �wiec� si� LED’y 
Zasilania i Stanu. 
�wiec� si� te� diody 
wskazuj�ce 
zazbrojone linie. 

�

�

�

	

�

�




�

����  
 

Post�powanie 

1. Nacisn�� klawisz # i wprowadzi� kod 
u�ytkownika. 

�  #****   

2. Nacisn�� klawisze #0. � #�  

3. Nacisn�� klawisz OK.  �  OK

 
 

4. Centrala przeprowadza autokontrol�.    

5. LEDy wy�wietlaj� stan centrali.  

W pokazanym przykładzie centrala 
jest cz��ciowo zazbrojona. 

  �

�

�

	

�

�




�

����  

6. LEDy linii alarmowych gasn� po 60 
sekundach. 

  �

�

	

�




�

� � ����

 



SŁOWNICZEK 
SMA Stacja ,do której zgłaszane s� alarmy przez lini� telefoniczn�.. 

Nazywana jest czasem Stacj� Centraln� lub Stacj� 
Monitorowania Alarmów. 

zazbrojenie Centrala alarmowa jest wł�czona. 
zawieszenie Wył�czenie linii spod dozoru przed zazbrojeniem centrali 
gong Sygnał d	wi�kowy oznaczaj�cy, �e zostały otwarte drzwi. 
kod Sekwencja 4 – 6 numerów umo�liwiaj�ca dost�p do centrali. 
rozbrojenie Centrala alarmowa jest wył�czona. 
Kod przymusu Kod, który rozbraja central�, lecz powoduje przesłanie alarmu do 

SMA w przypadku rozbrojenia centrali pod przymusem. 
droga wej�cia Droga przeznaczona do wej�cia i podj�cia manipulatora w celu 

rozbrojenia centrali.  
czas wej�cia Okres czasu, jaki ma u�ytkownik na rozbrojenie centrali po 

wej�ciu do obiektu. 
rejestr zdarze� Rejestr przechowywany w pami�ci centrali , w którym zapisane 

s� wszystkie alarmy oraz uszkodzenia powstałe pomi�dzy 
zazbrojeniami. Jest on kasowany po ka�dym zazbrojeniu. 

Linie alarmowe 
wył�czone 

Linie alarmowe pozostawione bez zabezpieczenia, podczas gdy 
reszta centrali jest zazbrojona. Mo�na do nich wej��, nie 
wzbudzaj�c alarmu. Inaczej: linie zawieszone 

droga wyj�cia Droga przeznaczona do wyj�cia z zabezpieczonego obszaru po 
zazbrojeniu centrali z manipulatora.  

czas wyj�cia Okres czasu, jaki ma u�ytkownik na opuszczenie obiektu po 
zazbrojeniu centrali. 

zazbrojenie 
wymuszone 

Stan zazbrojenia wymuszonego zabezpiecza obiekt, 
pozostawiaj�c nie chronione linie alarmowe otwarte. Stosuje si� 
go, gdy podczas zazbrajania centrali okazuje si�, �e pewne linie 
alarmowe wci�� pozostaj� otwarte, lecz mimo to chce si� obiekt 
zazbroi�. Na przykład mo�e by� uszkodzony zamek okna.  

LED Dioda �wiec�ca. LEDy manipulatora podaj� informacje o stanie 
centrali i podczas programowania.  

zazbrajanie 
cz��ciowe 

Zazbraja central� alarmow� z wył�czeniem cz��ci linii. 

zazbrajanie 
szybkie 

Wł�cza central� alarmow� nie pozostawiaj�c czasu na wyj�cie. 

kody skrócone Zestaw krótkich liczb umo�liwiaj�cych szybki dost�p do funkcji 
centrali. 

sabota� Próby manipulacji przy centrali alarmowej s� zapisywane jako 
sabota�. U�ytkownik nie mo�e ponownie zazbroi� centrali i musi 
skontaktowa� si� z instalatorem. Jako sabota� s� te� 
wskazywane uszkodzenia np. przewodów do czujek czy syren. 

Linia alarmowa Przewód na którym znajduje si� jeden lub kilka detektorów 
(czujek). 
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Skrócony spis szybkich kodów dla u�ytkownika: 
 
 

 

Zazbrojenie pełne � 
 

Próba czujek 
� 

 
Zazbrojenie cz��ciowe ��  

Wy�wietlanie rejestru 
operatora �� 

 

Zazbrojenie 
wymuszone �� 

 
����****

  
Zmiana kodu 
u�ytkownika 
(własnego) 

� 

1
 

Zazbrojenie 
wymuszone cz��ciowe ��� ����****

 
Zmiana kodu 
przymusu �� 

 

Zazbrojenie szybkie 
pełne 	 

 
Kasowanie detektora 
po�aru � 

1  
Zazbrojenie szybkie 
cz��ciowe 	� 

 
Wy�wietlanie linii 
alarmowych otwartych �� 

 

Zazbrojenie szybkie 
wymuszone 	� 

 

Wy�wietlanie linii 
alarmowych 
zawieszonych 

�� 

1  
Zazbrojenie szybkie 
wymuszone cz��ciowe 	��  

Rozpocz�cie sesji 
upload/download 
(ładowania skro�nego) 

�� 

 


