
BLOKOWANIE (tylko szyfratorem wła�ciwej strefy) 
 
BLOKOWANIE GRUP 
 # 4 ����   NR GRUPY (1-8) 
 
BLOKOWANIE LINII 
 # 4 ����   NR LINII (01-24) 

�

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem wła�ciwej strefy) 
 
BLOKOWANIE GRUP 
 # 4 NR GRUPY (1-8) 
 
BLOKOWANIE LINII 
 # 4 NR LINII (01-24) 
 
SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem wła�ciwej strefy) 
 
NAPAD Naci�nij jednocze�nie: # i * 

PO�AR Wciskaj kolejno:  # 8 1 

ALARM Wciskaj kolejno:  # 8 2 

 
Za pomoc� szyfratorów bezprzewodowych NIE MO�NA: 
 
Programowa� kodów dost�pu 
U�ywa� klawisza * do zmiany strefy 
U�ywa� szybkich komend nie wymienionych w tym rozdziale 
Programowa� centrali 



Krótki Opis 

WŁ�CZANIE SYSTEMU 
Sprawd�, czy system jest gotowy – je�li tak, na szyfratorze �wieci si� zielona dioda 
READY. 

Wprowad� swój kod dost�pu �����
Dioda ARM za�wieci si� 
Wyjd� drog�, któr� instalator wskazał jako DROG� WYJ�CIA 
 
WYŁ�CZANIE SYSTEMU 
Wejd� drog�, któr� instalator wskazał jako DROG� WEJ�CIA 

Na szyfratorze wprowad� swój kod dost�pu �����
Dioda ARM ga�nie 
 
WŁ�CZANIE SYSTEMU, GDY CHCESZ ZOSTA� W �RODKU OBIEKTU 
Sprawd�, czy system jest gotowy – na szyfratorze �wieci si� zielona dioda READY. 
Naci�nij: 

STAY 
 

Nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
Diody ARM oraz STAY �wiec� si�. 
PAMI�TAJ: Je�eli chcesz wyj�� na zewn�trz lub wej�� w stref� OBWODOW	 po 
upłyni�ciu czasu na wyj�cie, musisz wył�czy� system. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA NATYCHMIAST, 
ZOSTAJEMY W �RODKU 
Sprawd�, czy system jest gotowy – je�li tak, na szyfratorze �wieci si� zielona dioda 
READY. 
Naci�nij: 

INSTANT 
 

nast�pnie 

�

STAY 
 

a nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
Diody ARM, INSTANT i STAY wł�cz� si�. 
 
RESET CZUJEK DYMU 
Wprowad� swój kod dost�pu �����
 
Stacja monitoruj�ca alarmy: 
Numer konta:  
Numer telefonu:  

Obsługa systemu – szyfratory 
bezprzewodowe 

Podczas korzystania z szyfratorów bezprzewodowych na klawiszu [*] b�dzie si� 
wł�czał wska�nik komunikacji, pokazuj�c �e sygnały o wci�ni�ciach klawiszy 
zostaj� wyemitowane do odbiornika. Je�eli wska�nik nie za�wieca si�, system nie 
rozpozna wci�ni�tego klawisza. 
 
WŁ�CZANIE SYSTEMU 
Mo�esz wł�cza� i wył�cza� cz��� antywłamaniow� systemu alarmowego. Aby 
system mógł by� wł�czony, musi by� gotowy. System nie b�dzie gotowy, je�eli np. 
otwarte s� chronione drzwi lub okna, kto� porusza si� wewn�trz obiektu. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU I WYJ�CIE 
 Wprowad� swój kod dost�pu �����
 
WŁ�CZANIE SYSTEMU, GDY CHCESZ ZOSTA� W �RODKU OBIEKTU 
 
 # 7 �����
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA AKTYWNA NATYCH-

MIAST, ZOSTAJEMY W �RODKU 
 
 # 7 2 �����
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: WSZYSTKIE CZUJKI AKTYWNE NATYCH-

MIAST 
 # 7 3 �����

�
SZYBKIE WŁ�CZANIE 
 # 1 
 
SZYBKIE FORSOWNE WŁ�CZANIE 
 # 2 
 
WYŁ�CZANIE SYSTEMU 
Wprowad� swój kod dost�pu �����



�
GŁO�NIK SZYFRATORA – Wbudowany w szyfrator gło�niczek piszczy przy 
ka�dym naci�ni�ciu klawisza. Piszczy równie� podczas wchodzenia do obiektu, 
gdy system jest wł�czony – przypomina o tym, �e przed ko
cem czasu na wej�cie 
musisz wył�czy� system. W chwili, gdy system przyjmuje komendy ze stacji moni-
toruj�cej, gło�niczek cz�sto piszczy. Nale�y uwa�nie si� wsłucha� w d�wi�k 
szyfratora przy wł�czaniu systemu i wprowadzaniu innych komend – je�eli nie 
przyj�ł komendy, wydaje 4 krótkie d�wi�ki. 
OCHRONA PO�AROWA – Je�eli w systemie pracuje podsystem po�arowy, jest 
on zawsze aktywny. Sygnały po�arowe maj� najwy�szy priorytet. 
ALARM PO�AROWY – Słycha� akustyczne sygnalizatory po�arowe. Na szyfra-
torach LED błyska dioda grupy po�arowej i dioda ARM. Gło�niczki szyfratorów 
wydaj� pulsuj�cy d�wi�k, tak samo jak sygnalizatory. 

Wst�p 

Gratulujemy wyboru centrali alarmowej HC-41. Wybrałe� nowoczesny, wygodny 
i stosunkowo prosty w u�yciu system. Potrzebnych wyja�nie
 n/t Twojej instalacji 
alarmowej udzieli Ci instalator systemu. Twój system mo�e pracowa� zarówno  
z konwencjonalnymi czujkami, jak i z czujkami bezprzewodowymi. Mo�na go 
podzieli� na dwie niezale�ne strefy ochrony z oddzielnymi kodami dost�pu 
(szyframi). 
Urz�dzeniami, które pokazuj� stan systemu i wy�wietlaj� ew. usterki s� szyfratory. 
Zale�nie od Twoich potrzeb instalator mo�e zało�y� nast�puj�ce modele 
szyfratorów: 
XK-108 – Płaski szyfrator wyposa�ony w diody (lampki) wy�wietlaj�ce stan 
wszystkich o�miu grup linii, zdolny do obsługiwania dwóch stref. Pokrywk� 
przykrywaj�c� klawisze mo�na by� zdj�� (opcjonalnie). Je�eli w Twoim systemie 
pracuj� czujki bezprzewodowe, nie mo�esz korzysta� z szyfratorów XK-108. 
XK-708 – Płaski szyfrator wyposa�ony w diody (lampki) wy�wietlaj�ce stan 
wszystkich o�miu grup linii, zdolny do obsługiwania dwóch stref. 
XK-7LC – Szyfrator w obudowie plastikowej, z dwuliniowym wy�wietlaczem 
ciekłokrystalicznym (LCD). Na wy�wietlaczu pojawiaj� si� komunikaty dot. stanu 
systemu, stanu poszczególnych grup, linii i stref. 
ZR-440 – Bezprzewodowy szyfrator bez mo�liwo�ci wy�wietlania stanu systemu. 
Nie mo�na za jego pomoc� wprowadzi� wszystkich komend systemowych, powi-
nien by� stosowany razem z szyfratorami klasycznymi (XK-708 lub XK-7LC). 
 
W całej instrukcji u�ywamy jednakowych oznacze
 klawiszy specjalnych: 
 

BYPASS 
 

 – Klawisz szyfratora oznaczony BYPASS 

INSTANT 
 

 – Klawisz szyfratora oznaczony INSTANT 

STAY 
 

 – Klawisz szyfratora oznaczony STAY 

CODE 
 

 – Klawisz szyfratora oznaczony CODE 

 
� ����� Twój czterocyfrowy kod dost�pu (szyfr) 

 

 



Opis systemu 

 
Nr 
Linii 

Grupa  Opis  Strefa  Nr 
Linii 

Grupa  Opis  Strefa 

1       13      
2       14      
3       15      
4       16      
5       17      
6       18      
7       19      
8       20      
9       21      
10       22      
11       23      
12       24      
 
 
Czas na wej�cie  Drzwi  ____________ Czas na wyj�cie  _____ 
 

Czas na wej�cie  Drzwi  ____________ 
 
Strefa 1    
 

Strefa 2    
 
W twoim systemie zaprogramowano alarmy wł�czane r�cznie (wymienione ni�ej). 
Aby wł�czy� alarm, musisz wcisn�� jednocze�nie dwa klawisze. 
W przypadku szyfratora XK-708 lub XK-7LC u�yj klawiszy wypisanych ni�ej, po 
lewej stronie; dla szyfratorów XK-108 – tych, które opisano po prawej 
 
KLAWISZE OPIS KLAWISZE 
#  *  Du�e lewe 
7  9  Du�e �rodkowe 
1  3  Du�e prawe 
 

Wska�niki Szyfratorów 

DIODA STAY – Pokazuje, �e zewn�trzna cz��� systemu jest wł�czona. Wn�trze 
obiektu jest wył�czone, mo�na si� porusza�. 
DIODA INSTANT – Pokazuje, �e czasy wej�cia i wyj�cia s� wył�czone, ka�de 
pobudzenie systemu wywoła natychmiastowy alarm. 
DIODA READY – Je�eli si� �wieci, system jest gotowy do wł�czenia. Je�eli nie 
�wieci si�, sprawd� diody grup linii. BŁYSKANIE DIODY oznacza, �e system jest w 
trybie programowania. Linie po�arowe i włamaniowe nie pracuj� poprawnie. 
Koniecznie skontaktuj si� z obsług� serwisow�. 
DIODA ARM – Je�eli �wieci, cz��� przeciwwłamaniowa systemu jest wł�czona. 
Je�eli nie �wieci si�, linie antywłamaniowe s� wył�czone. Błyskanie oznacza bł�d 
komunikacji – sprawd� stan linii telefonicznych. 
DIODA AC/LB – Je�eli si� �wieci, system zasilany jest z sieci energetycznej. 
Je�eli jest wył�czona, system pobiera pr�d z zapasowego akumulatora (sprawd�, 
czy działa!). Je�eli dioda nie �wieci, sprawd� bezpieczniki i wył�czniki pr�du. 
DIODY STANU GRUP – Diody sygnalizuj� nast�puj�ce stany poszcz. grup: 
 
Cz�ste bły�ni�cia Alarm Wolne, słabe bły�ni�cia Blokada 
Powolne pulsowanie Problem �wiecenie ci�głe Nie gotowa 
 
KLAWISZE FUNKCYJNE – Klawisze Stay, Instant, Bypass, Code u�ywane s� 
przy obsłudze systemu. 
 

 



Wł�czanie/wył�czanie gongu 
Gong jest opcjonalnym trybem pracy. W trybie tym pobudzenie wybranej linii (np. 
otwarcie drzwi, wej�cie do hallu itp.) jest zgłaszane d�wi�kiem szyfratora – gong 
działa tylko wtedy, gdy system jest wył�czony. 
Tylko instalator mo�e zaprogramowa� linie tak, aby mogły pracowa� w tym trybie. 
Je�eli jednak zaprogramował gong, mo�esz go wł�cza� i wył�cza� – zale�nie od 
potrzeby: 
 
 # 5 6 
 
Wy�wietlanie Godziny (tylko LCD) 
Po naci�ni�ciu    # 5 1     wy�wietlacz poka�e bie��cy czas 
 
Wy�wietlanie Godziny Automatycznego Wł�czenia (tylko LCD) 
Je�eli Twój system został zaprogramowany na automatyczne wł�czanie si� o ok-
re�lonej porze dnia, mo�esz odczyta� t� godzin�: 
 # 5 2 
 
Ustawienie Czasu 
Poprawny czas jest potrzebny centrali alarmowej do automatycznego wł�czania 
systemu oraz podczas sprawdzania ł�czy telefonicznych (ł�czno�� ze stacj� 
monitoruj�c�). 
Aby ustawi� czas za pomoc� szyfratora LED, nale�y wprowadzi� sekwencj�: 

 # 5 3 ����  [Godzina] [Minuty] [Miesi�c] [Dzie	] [Rok] 
 
Godzin� podajemy w pełnym formacie (00-23); minuty: (00-59); miesi�c: (01-12), 
dzie
: (01-31), rok: (00-99). Po ka�dej pozycji szyfrator pi�nie. 
Szyfratory LCD prosz� o kolejne wpisywanie pozycji. 
 
Ustawienie Czasu Automatycznego Wł�czania 
Aby ustawi� czas automatycznego wł�czenia systemu, nale�y wprowadzi� kolejno: 
 
 # 5 4 ����������������  [Godzina] [Minuty] 
 
Godzin� podajemy w pełnym formacie (00-23); minuty: (00-59). 
 
Rygiel Zamka 
Centrala pozwala na automatyczne otwieranie drzwi za pomoc� szyfratorów: 

 # 6 ����������������  [Numer drzwi] 
Nr drzwi Opis Nr drzwi Opis 
 1 ________________  2 ________________ 
 3 __________________  4 __________________ 
 

KONFIGURACJA KODÓW DOST
PU W TWOIM SYSTEMIE 
 
1 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie ��
    (Kod Główny, programuje wszystkie kody 1-16)�

2 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie ��
    (Kod Główny, programuje kody 2-15)�

3 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

4 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

5 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

6 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

7 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

8 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

9 _____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

10 ____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

11 ____________________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 
 
12 Wyzwalanie wyj�cia – Tak �   Nie ��

    Je�li nie _____________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie ��
 
13 Rygiel zamka – Tak �   Nie ��

    Je�li nie _____________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 
 
14 Tylko wł�czanie systemu – Tak �   Nie ��

    Je�li nie _____________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 

15 Kod Przymusu – Tak �   Nie ��

    Je�li nie _____________  Strefa 1 �   Strefa 2 �   Obydwie � 
 
* Osoba znaj�ca kod główny mo�e dodawa�, zmienia� i kasowa� inne kody. 

System dwustrefowy – Tak �   Nie ��
W systemie dwustrefowym, wska�nik strefy na szyfratorze pokazuje, która strefa 
jest stref� bie��c�. Aby przeł�czy� si� do innej strefy naci�nij __________. 
(Albo *, albo #3, zale�nie od tego, jak ustali instalator) 
 
Wprowadzane na szyfratorze komendy odnosz� si� tylko do strefy bie��cej. Je�eli 
nie masz dost�pu do bie��co wy�wietlanej strefy, mo�esz ogl�da� jej stan, ale nie 
mo�esz wprowadza� �adnych komend. Je�eli chcesz wprowadza� komendy, 
przeł�cz si� do własnej strefy (* lub #3). 



Obsługa systemu za pomoc� szyfratorów 
klasycznych 

WŁ�CZANIE SYSTEMU 
Mo�esz wł�cza� i wył�cza� cz��� przeciwwłamaniow� Twojego systemu. Zanim 
system zostanie wł�czony, musi by� przygotowany do wł�czenia. Je�eli zostawisz 
chronione drzwi, lub okno otwarte, zasłonisz czujk�, kto� został w �rodku itp., 
system poka�e, �e nie jest gotowy. W systemach dwustrefowych wska�nik strefy 
pokazuje, której strefy dotyczy wy�wietlana informacja. 
Gdy system jest gotów, na szyfratorach LED �wieci si� dioda READY, za� 
szyfratory LCD pokazuj�: 
 

SYSTEM READY 
AREA # 

 

Area# pokazuje, której strefy dotyczy wy�wietlana informacja. W tym miejscu pokazuje si� nazwa strefy 
(je�eli w systemie s� dwie strefy) 

 
WŁ�CZENIE SYSTEMU I WYJ�CIE 
Wprowad� swój kod dost�pu �����
Dioda ARM za�wieci si�, szyfrator LCD poka�e: 
 

ON: AWAY ....         60 SEC.. 
AREA # 

 
Wyjd� drog�, któr� instalator wskazał jako DROG� WYJ�CIA. Masz na to tyle 
czasu, ile instalator podał jako Czas na wyj�cie. 
 
SYSTEM NIE GOTOWY 
Je�eli system nie jest gotowy do wł�czenia, dioda READY jest wył�czona, a diody 
z numerami grup pokazuj� przyczyn� tego stanu: 
 
Cz�ste bły�ni�cia  Alarm 
Wolne, słabe bły�ni�cia  Blokada 
Powolne pulsowanie  Problem 
�wiecenie ci�głe  Nie gotowa 
 
Przykład: Nie �wieci dioda READY, dioda grupy 1 �wieci ci�gle. Szyfrator LCD 
poka�e (przykładowo): 

SYSTEM NOT READY 
AREA # 

 

R�CZNIE WPROWADZANE SYGNAŁY ALARMOWE 
Twój system mo�e generowa� 3 ró�ne sygnały alarmowe w odpowiedzi na 
wci�ni�cie odpowiednich klawiszy szyfratora. Działanie i sposób wł�czania tych 
sygnałów znajdziesz w tabeli na pocz�tku instrukcji. 
 
Przymus 
System mo�e by� zaprogramowany w taki sposób, �e w sytuacji, gdy napastnik 
zmusza Ci� do wył�czenia systemu (lub ujawnienia kodu), wprowadzasz 
(podajesz) kod nr 15. System zostanie normalnie wył�czony, lecz do stacji 
monitoruj�cej zostanie wysłane zawiadomienie o przymusowym wył�czeniu. 
UWAGA: W tym wypadku kodu nr 15 u�ywaj tylko w razie zaistnienia przymusu. 
 
Szybkie Wł�czanie     TAK ����  NIE �����
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� szybkiego wł�czania, system mo�na 
wł�czy� bez wprowadzania kodu dost�pu. 
 
 # 1 wł�cza system, w systemach dwustrefowych:  # 0 # 1 
 
Aby wł�czy� system w trybie dziennym, naci�nij: 

STAY 
 

a nast�pnie   # 1  

 
Szybkie Forsowne Wł�czanie:      TAK ����  NIE ��������
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� szybkiego forsownego wł�czania, 
mo�emy błyskawicznie wł�czy� system antywłamaniowy, blokuj�c automatycznie 
wszystkie nie gotowe grupy linii. 
 
 # 2 forsownie wł�cza system, w systemach dwustrefowych:  # 0 # 2 
 
UWAGA: Aby wył�czy� system zawsze musimy u�ywa� kodu dost�pu. 
 
Szybkie Wł�czanie/Wył�czanie Obu Stref:      TAK ����  NIE ���� 
Je�eli instalator zaprogramował tak� mo�liwo��, mo�esz wł�cza�/wył�cza� 
antywłamaniowe cz��� systemu (obie strefy) wprowadzaj�c: 
 # 0    �����

�

Wy�wietlanie Spisu Grup/Linii (tylko LCD) 
Wy�wietlona zostanie lista linii/grup wraz z ich nazwami: 
 
 # 4 
 
(Nazwy ogl�damy po kolei). 



 
ALARM   MEM             ZN 01 
DRZWI 

Aby wyczy�ci� wy�wietlacz i wył�czy� d�wi�kowy sygnał ostrzegawczy wprowad� 
ponownie swój kod. 
 
KODY DOST�PU 
DODAWANIE LUB ZMIANA KODU DOST
PU 
Kody dost�pu mo�na dodawa� i zmienia� bezpo�rednio na szyfratorze. Twój 
system mo�e zapami�ta� do 16 kodów dost�pu (spytaj instalatora, które pełni� 
funkcje specjalne – nie powiniene� ich zmienia�). Modyfikowa� kody mog� tylko 
osoby znaj�ce Główny Kod Dost�pu. 
Naci�nij przycisk CODE, potem wprowad� Kod Główny, nast�pnie numer kodu 
który chcesz doda�/zmieni�, na ko
cu podaj 4 kolejne cyfry programowanego 
kodu. Szyfrator piszczy po ka�dym naci�ni�ciu klawisza. 

 �

Kod Główny�

�

Nr kodu�

�

        Nowy kod�

CODE 
�

������

 

NR 
�

����� 
Na pocz�tku niniejszej instrukcji zamieszczono Tabel�, w której instalator nanosi 
dane dotycz�ce konfiguracji kodów. Sprawd�, które kody mo�esz wł�cza� i 
zmienia�. Niektóre kody mog� pełni� funkcje specjalne: powiadamia� stacj� 
monitorowania o wymuszonym wł�czeniu lub wył�czeniu systemu. Jeden z kodów 
mo�e by� ustawiony tylko do wł�czania systemu (np. sprz�taczki). Za pomoc� 
niektórych kodów mo�na otwiera� drzwi. 
Nie musisz pami�ta� ani zapisywa� wszystkich kodów. Wystarczy znajomo�� kodu 
głównego – wówczas mo�esz zmienia� i ka�dy inny kod. 
 
KASOWANIE KODÓW 
Aby skasowa� kod, wystarczy: wcisn�� klawisz CODE, wprowadzi� Kod Główny, 
poda� numer kasowanego kodu i nacisn�� *. Przykładowo kasujemy kod nr 3: 

 �

Kod Główny�

�

Nr kodu�

�

 kasujemy klawiszem [*]�

CODE 
�

������

 

3 
�

�* 
UWAGA: Nie mo�na skasowa� kodu nr 1 (kod główny), mo�na go tylko zmieni� (patrz Dodawanie lub 
Zmiana Kodów). 

 
TYLKO WŁ�CZANIE SYSTEMU („kod sprz�taczek”) 
Je�eli chciałby� mie� w systemie taki kod, którym nie mo�na wył�czy� systemu, 
za� mo�na wł�cza�, popro� instalatora aby zaprogramował t� funkcj�. Je�eli 
została zaprogramowana, tym kodem b�dzie kod nr 14. Mo�esz bez obaw 
powierzy� znajomo�� tego kodu sprz�taczkom, słu�bie oraz innym osobom 
dochodz�cym. Osoby te b�d� mogły wł�cza� system wychodz�c z obiektu. 

 
NOT RDY                    ZN 01 
DRZWI FRONTOWE 

 
Oznacza to, �e czujki działaj� poprawnie, jednak nie zamkni�to drzwi (a mo�e kto� 
chodzi po obiekcie?). Sprawd� wszystkie pomieszczenia danej grupy. Je�eli dioda 
READY za�wieci si�, a dioda grupy 1 zga�nie, mo�esz wł�czy� system i wyj��. 
 
WŁ�CZENIE NIE GOTOWEGO SYSTEMU 
Je�eli sprawdziłe� wszystkie pomieszczenia, drzwi i okna a system nadal nie jest 
gotów, mo�esz zablokowa� lini� (lub grup�), która nie jest gotowa. Blokowanie 
mo�esz wykona� tylko wtedy, gdy nie potrafisz rozwi�za� problemu, a musisz ko-
niecznie si� oddali�; lub te� wtedy, gdy specjalnie chcesz, aby dana linia pozostała 
wył�czona (np. zostawi� otwarte okno by wywietrzy� pokój). Linie zablokowane 
nie działaj�, gdy system jest wł�czony. Procedur� blokowania znajdziesz w roz-
dziale BYPASS. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU I POZOSTANIE W �RODKU 
Aby wł�czy� tylko cz��� systemu chroni�c� dost�pu do obiektu i móc porusza� si� 
wewn�trz, wł�czamy system w tryb DZIE�. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 
 

STAY 
 

Nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
Diody ARM oraz STAY �wiec� si�. Szyfrator LCD pokazuje: 
 

ON: STAY 
AREA # 

 
PAMI
TAJ: Je�eli chcesz wyj�� na zewn�trz lub wej�� w stref� OBWODOW	 po 
upłyni�ciu czasu na wyj�cie, musisz wył�czy� system. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA WŁ�CZA SI
 NA-
TYCHMIAST, ZOSTAJEMY W �RODKU 
W trybie NATYCHMIASTOWYM DZIENNYM cz��� chroni�ca dost�pu do obiektu 
jest wł�czona od razu (nie obowi�zuje czas na wyj�cie). Wszystkie linie wewn�trz 
obiektu s� wył�czone, mo�esz wi�c swobodnie porusza� si� po dozwolonym przez 
instalatora obszarze. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 
 

INSTANT 
 

nast�pnie 

�

STAY 
 

a nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
 
 



Diody ARM, INSTANT i STAY wł�cz� si�, wy�wietlacz LCD pokazuje: 
NOT RDY                    ZN 01 
DRZWI FRONTOWE 

 
Oznacza to, �e czujki działaj� poprawnie, jednak nie zamkni�to drzwi (a mo�e kto� 
chodzi po obiekcie?). Sprawd� wszystkie pomieszczenia danej grupy. Je�eli dioda 
READY za�wieci si�, a dioda grupy 1 zga�nie, mo�esz wł�czy� system i wyj��. 
 
WŁ�CZENIE NIE GOTOWEGO SYSTEMU 
Je�eli sprawdziłe� wszystkie pomieszczenia, drzwi i okna a system nadal nie jest 
gotów, mo�esz zablokowa� lini� (lub grup�), która nie jest gotowa. Blokowanie 
mo�esz wykona� tylko wtedy, gdy nie potrafisz rozwi�za� problemu, a musisz ko-
niecznie si� oddali�; lub te� wtedy, gdy specjalnie chcesz, aby dana linia pozostała 
wył�czona (np. zostawi� otwarte okno by wywietrzy� pokój). Linie zablokowane 
nie działaj�, gdy system jest wł�czony. Procedur� blokowania znajdziesz w roz-
dziale BYPASS. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU I POZOSTANIE W �RODKU 
Aby wł�czy� tylko cz��� systemu chroni�c� dost�pu do obiektu i móc porusza� si� 
wewn�trz, wł�czamy system w tryb DZIE�. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 
 

STAY 
 

Nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
Diody ARM oraz STAY �wiec� si�. Szyfrator LCD pokazuje: 
 

ON: STAY 
AREA # 

 
PAMI
TAJ: Je�eli chcesz wyj�� na zewn�trz lub wej�� w stref� OBWODOW	 po 
upłyni�ciu czasu na wyj�cie, musisz wył�czy� system. 
 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA WŁ�CZA SI
 NA-
TYCHMIAST, ZOSTAJEMY W �RODKU 
W trybie NATYCHMIASTOWYM DZIENNYM cz��� chroni�ca dost�pu do obiektu 
jest wł�czona od razu (nie obowi�zuje czas na wyj�cie). Wszystkie linie wewn�trz 
obiektu s� wył�czone, mo�esz wi�c swobodnie porusza� si� po dozwolonym przez 
instalatora obszarze. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 

INSTANT 
 

nast�pnie 

�

STAY 
 

a nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
 

Diody ARM, INSTANT i STAY wł�cz� si�, wy�wietlacz LCD pokazuje: 
 

ON: STAY INSTANT 
AREA # 

 
WŁ�CZENIE SYSTEMU: CAŁO�� NATYCHMIAST 
W trybie NATYCHMIASTOWYM nie obowi�zuje Czas na wyj�cie ani Czas na 
wej�cie. Wszystkie linie b�d� natychmiast uruchamia� alarm, gdy zostan� 
pobudzone. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 

INSTANT 
 

Nast�pnie swój kod dost�pu 
�

���� 
Diody ARM i INSTANT wł�cz� si�, wy�wietlacz LCD pokazuje: 

ON: INSTANT 
AREA # 

 
BLOKOWANIE 
Twój system mo�e by� ustawiony na blokowanie całych grup lub blokowanie 
pojedynczych linii. Blokada wył�cza lini� lub grup� z systemu a� do chwili jej 
odblokowania. Blokowa� mo�na tylko wtedy, gdy system jest wył�czony. 
Twój system jest ustawiony na blokowanie      linii ��������grup �����

 
BLOKOWANIE GRUP 
Naci�nij klawisz Bypass, potem wprowad� swój kod, potem numer grupy (1-8). Na 
cał� operacj� masz 10 sekund. 

BYPASS 
�

����� 
 

NR GRUPY 
 
UWAGA: Zablokowane grupy nie działaj�, gdy system jest wł�czony. Po zaakcep-
towaniu blokady szyfrator wydaje długi d�wi�k, diody zablokowanych grup powoli 
migaj�, szyfrator LCD pokazuje (np.): 

BYPASS                      ZN 01 
DRZWI 

UWAGA: U�ytkowników dochodz�cych (sprz�taczki, opiekunki itp.) nie powinno 
si� instruowa� o mo�liwo�ci blokowania. 
 
BLOKOWANIE LINII 
Naci�nij klawisz Bypass, potem wprowad� swój kod, potem dwucyfrowy numer linii 
(01-24). Na cał� operacj� masz 10 sekund. 

BYPASS 
�

����� 
 

NR LINII 
 
UWAGA: Zablokowane linie nie działaj�, gdy system jest wł�czony. Po zaakcep-
towaniu blokady szyfrator wydaje długi d�wi�k, diody zablokowanych grup powoli 
migaj�, szyfrator LCD pokazuje (np.): 


