
Krótki Opis 

ZAŁ�CZANIE SYSTEMU 
Sprawd�, czy system jest gotowy – je�li tak, na szyfratorze �wieci si� zielona dioda 
READY. 
Wprowad� swój 4-cyfrowy szyfr (lub naci�nij na pilocie przycisk uzbrajania).�
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 4-cyfrowy szyfr (lub naci�nij na pilocie przycisk 
rozbrajania).�
Dioda ARM zga�nie. 
 
ZAŁ�CZANIE SYSTEMU, GDY CHCESZ ZOSTA� W �RODKU  
Sprawd�, czy system jest gotowy – na szyfratorze �wieci si� zielona dioda 
READY. 
Naci�nij: 
 

STAY Nast�pnie wprowad� swój szyfr  
 
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. 
 
ZAŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA NATYCHMIAST 
(bez opó�nienia), 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 wprowad� swój szyfr  
 
Diody ARM, INSTANT i STAY wł�cz� si�. 
 
RESET CZUJEK PO�AROWYCH 
Wprowad� swój 4-cyfrowy szyfr 

DANE SYSTEMU 

 
 
 LINIA OPIS 

 1 ______________________   

 2 ______________________   

 3 ______________________   

 4 ______________________   

 5 ______________________   

 6 ______________________   

 7 ______________________   

 8 ______________________   

 
 
Czas na wej�cie  Drzwi  ____________ Czas na wyj�cie  _____ 
 
Czas na wej�cie  Drzwi  ____________ 
 
 
W twoim systemie zaprogramowano mo�liwo�� wł�czania alarmów za pomoc� 
specjalnych klawiszy na szyfratorze.  
Aby wł�czy� alarm, musisz wcisn�� jednocze�nie dwa klawisze. 
 
PARA OPIS KLAWISZE 
 
Lewa 

  
#  i * 

 
�rodkowa 

  
7  i 9 

 
Prawa 

  
1  i 3 

 



 NR SZYFRU KTO ZNA SZYFR 

 1 ___________________________  (SZYFR GŁÓWNY) 

 2 ___________________________   

 3 ___________________________   

 4 ___________________________   

 5 ___________________________   

 6 ___________________________   

 
* Za pomoc� szyfru głównego dodajemy, zmieniamy i kasujemy pozostałe szyfry 
 
 
Dane stacji monitoruj�cej 

Kod obiektu (nr konta)  ___________________  

Nr telefonu ___________________________   

Szyfrator XK-108 

 
SZYFRATOR XK-108 

 
1.  WSKA�NIKI STANU LINII 

Diody te słu�� do wy�wietlania stanu poszczególnych linii alarmowych, takich 
jak alarmy, blokady, Problem, awaria. Ka�dy stan jest wskazywany przez inny 
rodzaj �wiecenia diod, tj.: 
ALARM Szybkie pulsowanie (150 ms wł�czona – 150 ms wył�czona). 
PROBLEM Powolne pulsowanie (600 ms wł�czona – 600 ms wył�czona). 
BLOKADA Miganie (100 ms wł�czona – 900 ms wył�czona). 
USZKODZONA LINIA Wł�czone na stałe. Uszkodzenia maj� najni�szy 

priorytet wy�wietlania. Uszkodzone linie włamaniowe b�d� wskazywane 
wł�czeniem diody tylko, gdy system b�dzie rozbrojony. 

STAN NORMALNY Wył�czone. 

2.  LAMPKA UZBROJENIA  – ARM 
Dioda sygnalizuje, czy system alarmowy jest w danym momencie uzbrojony 
(LED �wieci), czy rozbrojony (LED nie �wieci). Powolne miganie oznacza za-
kłócenia w ł�czno�ci ze stacj� monitoruj�c�.  

3.  LAMPKA „DZIE	” – STAY  
Dioda pokazuje, �e system został uzbrojony w trybie dziennym lub dziennym 
natychmiastowym. Je�eli LED trybu natychmiastowego jest wł�czony i LED 
„dzie
” równie� jest wł�czony, system pracuje w trybie dziennym natychmia-
stowym. Je�eli LED „dzie
” jest wł�czony, a LED trybu natychmiastowego jest 
wył�czony, system pracuje w trybie dziennym. Dioda „dzie
” wskazuje: 



WŁ�CZONA Linie zdefiniowane jako wewn�trzne s� zablokowane 
WYŁ�CZONA Wewn�trzne linie s� w stanie czuwania 

4.  LAMPKA TRYBU NATYCHMIASTOWEGO – INSTANT 
Dioda pokazuje, �e system jest uzbrojony w trybie natychmiastowym lub 
dziennym natychmiastowym – zale�nie od stanu diody „DZIE�”. Je�eli LED 
trybu natychmiastowego (INS) jest wł�czony i LED „dzie
” (STAY) równie� 
jest wł�czony, system pracuje w trybie dziennym natychmiastowym. Je�eli 
LED STAY jest wył�czony, a LED INS wł�czony, system pracuje w trybie 
natychmiastowym. Dioda trybu natychmiastowego wskazuje: 
WŁ�CZONA Opó�nienia wej�cia/wyj�cia zostały wyeliminowane, ka�de 

wej�cie w obszar chroniony natychmiast spowoduje alarm 
WYŁ�CZONA Opó�nienia wej�cia/wyj�cia s� wł�czone 

5.  LAMPKA ZASILANIA – AC/LB 
Wskazuje stan �ródeł zasilania centrali: 
WŁ�CZONA Zasilanie sieciowe i akumulator w porz�dku 
WYŁ�CZONA Brak zasilania sieciowego, praca z akumulatora 
Powolne błyskanie Niskie napi�cie na akumulatorze (rozładowany) 

6.  LAMPKA GOTOWO�CI – READY 
Dioda ta pokazuje, czy system lub strefa jest gotowa do uzbrojenia, pokazuje 
równie� tryb, w jakim uzbrojono system. Działa w sposób nast�puj�cy: 
WŁ�CZONA System gotowy do uzbrajania 
WYŁ�CZONA System nie gotowy do uzbrajania 
Rzadkie bły�ni�cia System jest w trybie programowania instalatora 
Cz�ste bły�ni�cia Tryb pami�ci alarmów 

7.  PRZYCISK STAY 
Przycisk uzbrajania w trybie dziennym – strefa obwodowa jest chroniona, 
mo�na przebywa� wewn�trz. Wszystkie linie alarmowe, zdefiniowane jako we-
wn�trzne pozostaj� zablokowane, pozostałe linie s� w stanie czuwania.  

8.  PRZYCISK BYPASS 
Przycisk u�ywany do blokowania (wył�czania) wybranych linii alarmowych.  

9. PRZYCISK INSTANT 
Przycisk ten pozwala na uzbrojenie systemu lub danej strefy w trybie 
natychmiastowym – bez czasów opó�nie
 na wej�cie/wyj�cie.  

10. PRZYCISK CODE 
Przycisk u�ywany przy wchodzeniu w tryb instalatora oraz przy programo-
waniu kodów dost�pu (szyfrów). 

11. PRZYCISKI ALARMOWE 
Jednoczesne naci�ni�cie dwóch przycisków (górnego i dolnego), oznaczonych 
F (po�ar), A (alarm dodatkowy) i P (napad) powoduje przesłanie do stacji 
monitoruj�cej (je�eli zaprogramowano) kodu PO�ARU, ALARMU DODAT-
KOWEGO, NAPADU. Je�eli nie zaprogramowano transmisji tych sygnałów do 
stacji monitoringu, to naci�ni�cie tych przycisków b�dzie powodowało 
wył�cznie sygnalizacj� lokaln�: 
Buzzer – stały d�wi�k dla Napadu, pulsuj�cy w razie Po�aru i Dodatkowego 
Sygnalizatory – stały d�wi�k dla Napadu, pulsuj�cy dla Po�aru 

12. LAMPKA BATERII NADAJNIKÓW – TX LB 
Dioda błyska, gdy którykolwiek nadajnik bezprzewodowy ma rozładowan� 
bateri�. W tym wypadku miga� b�dzie równie� lampka odpowiedniej linii 
alarmowej. 

13. LAMPKA KONTROLI TRANSMISJI – RF SPVR 
Dioda wskazuje stany niepoprawnej pracy urz�dze
 bezprzewodowych oraz 
wej�cia kontroli sygnalizatorów: 
WYŁ�CZONA Stan normalny, wszystko w porz�dku 
WŁ�CZONA Przez 12 godzin nie dotarł sygnał kontrolny z którego� 

nadajnika 
Rzadkie bły�ni�cia Kontrola sygnalizatorów 
Cz�ste bły�ni�cia Sabota� nadajnika 



Zał�czanie systemu alarmowego 

Cz��� przeciwwłamaniow� systemu alarmowego mo�na zał�cza� (uzbraja�) i wy-
ł�cza� (rozbraja�). Zanim system zostanie zał�czony, musi by� przygotowany. 
Je�eli zostawisz chronione drzwi, lub okno otwarte, zasłonisz czujk�, kto� został w 
�rodku itp., system poka�e, �e nie jest gotowy. 
Gdy system jest gotów, na szyfratorach �wieci si� dioda READY. 
 
ZAŁ�CZENIE SYSTEMU I WYJ�CIE Z OBIEKTU 
Wprowad� swój 4-cyfrowy szyfr. 
Dioda ARM za�wieci si�. 
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 linii 1 �wieci ci�gle. Oznacza to, �e 
czujki działaj� poprawnie, jednak jedna z czujek linii nr 1 jest pobudzona – 
prawdopodobnie otwarte drzwi lub okno (a mo�e kto� chodzi po obiekcie?). 
Sprawd� wszystkie pomieszczenia danej linii. Je�eli dioda READY za�wieci si�,  
a dioda linii 1 zga�nie, mo�esz zał�czy� system i wyj��. 
 
ZAŁ�CZENIE NIE GOTOWEGO SYSTEMU 
Je�eli sprawdziłe� wszystkie pomieszczenia, drzwi i okna a system nadal nie jest 
gotów, mo�esz zablokowa� lini�, która nie jest gotowa. Blokowanie mo�esz wy-
kona� tylko wtedy, gdy nie potrafisz rozwi�za� problemu, a musisz koniecznie 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 rozdziale 
BYPASS. 
 

ZAŁ�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� (STAY). 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 
 

STAY       Nast�pnie wprowad� swój szyfr 
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. 
 
ZAŁ�CZENIE SYSTEMU: STREFA OBWODOWA ZAŁ�CZA SI
 
NATYCHMIAST, 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 wprowad� swój szyfr  
Diody ARM, INSTANT i STAY wł�cz� si�. 
 
ZAŁ�CZENIE SYSTEMU: CAŁO�� NATYCHMIAST 
W trybie NATYCHMIASTOWYM nie obowi�zuje Czas na wyj�cie, ani Czas na 
wej�cie. Wszystkie linie b�d� uruchamia� alarm, natychmiast po pobudzeniu. 
Sprawd�, czy system jest gotowy, je�eli tak, naci�nij: 
 

INSTANT Nast�pnie wprowad� swój szyfr �

 
Diody ARM i INSTANT wł�cz� si�. 
 
BLOKOWANIE 
Blokada wył�cza dan� lini� z systemu (linia nie wywołuje �adnych alarmów), a� 
do chwili jej odblokowania. Blokowa� mo�na tylko wtedy, gdy system jest 
wył�czony. 
Naci�nij klawisz Bypass, potem wprowad� swój szyfr, potem numer linii (1-8).  
 

 Szyfr * 
BYPASS 

������� NR LINII 

* Je�eli instalator zaprogramował „szybkie blokowanie”, nie wprowadzasz szyfru. 



UWAGA: Zablokowane linie nie działaj�, gdy system jest zał�czony. Po zaakcep-
towaniu blokady szyfrator wydaje długi d�wi�k, diody zablokowanych linii powoli 
migaj�. 
UWAGA: U�ytkowników dochodz�cych (sprz�taczki, opiekunki itp.) nie mo�na 
instruowa� o mo�liwo�ci blokowania. 
 
ODBLOKOWYWANIE 
Po odblokowaniu linia alarmowa powraca do normalnego trybu działania. 
Naci�nij klawisz Bypass, potem wprowad� swój  szyfr, potem numer linii (1-8).  
 

 Szyfr * 
BYPASS 

������� NR LINII 

* Je�eli instalator zaprogramował „szybkie odblokowywanie”, nie wprowadzasz 
szyfru. 
 
WYŁ�CZANIE (ROZBRAJANIE) SYSTEMU 
Przez wył�czenie systemu rozumiemy wył�czenie dozoru cz��ci przeciwwłamanio-
wej Twojego systemu alarmowego, pozostałe cz��ci (urz�dzenia po�arowe, 
napadowe itp.) działaj� non-stop. 
Przy wchodzeniu do obiektu z zewn�trz, musisz porusza� si� wzdłu� wyznaczonej 
„drogi doj�cia” i rozbroi� system przed upłyni�ciem „czasu na wej�cie”. 
Po doj�ciu do szyfratora wprowad� swój szyfr. 
Je�eli podczas Twojej nieobecno�ci nie było alarmów, dioda ARM zga�nie. 
Je�eli były jakie� alarmy lub istnieje stan usterki, diody linii alarmowych 
zachowuj� si� w sposób nast�puj�cy: 
Szybkie pulsowanie Alarm 
Wolne, słabe pulsowanie Blokada 
Powolne miganie Problem (usterka) 
�wieci ci�gle Linia pobudzona 
Alarmy włamaniowe sygnalizowane s� ci�głym d�wi�kiem szyfratora, alarmy 
po�arowe – d�wi�kiem przerywanym. 
 
Uwaga: Je�eli w czasie, gdy byłe� poza obiektem miało miejsce włamanie, nie 
wchod� do obiektu, zanim nie zostanie sprawdzony przez odpowiednie słu�by 
(policja, agencja ochrony) – włamywacze mog� jeszcze by� w �rodku! 
 
Po wył�czeniu systemu, szyfrator pokazuje pami�� alarmów (opisane powy�ej). 
Aby wył�czy� wy�wietlanie i powróci� do stanu normalnej pracy szyfratora, 
wprowad� powtórnie swój szyfr. 

SZYFRY (kody dost�pu) 

DODAWANIE LUB ZMIANA SZYFRU 
Szyfry mo�na dodawa� i zmienia� bezpo�rednio na szyfratorze. Twój system mo�e 
zapami�ta� do 6 nizale�nych szyfrów (spytaj instalatora, które pełni� funkcje 
specjalne – nie powiniene� ich zmienia�). Modyfikowa� kody mog� tylko osoby 
znaj�ce Główny Szyfr. 
Naci�nij przycisk CODE, potem wprowad� Szyfr Główny, nast�pnie numer szyfru, 
który chcesz doda� (lub zmieni�), na ko
cu podaj 4 kolejne cyfry programowanego 
kodu. Szyfrator piszczy po ka�dym naci�ni�ciu klawisza. 

 �

Szyfr Główny�

�

Nr szyfru�

�

        Nowy szyfr�

CODE ������
1-6 ���� 

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

 �

Szyfr  Główny�

�

Nr szyfru�

�

 kasujemy klawiszem [*]�

CODE �����
3 * 

 
UWAGA: Nie mo�na skasowa� Szyfru Głównego (szyfr nr 1), mo�na go tylko 
zmieni� (patrz DODAWANIE LUB ZMIANA SZYFRÓW). 



Funkcje specjalne 

„SZYFR SPRZ�TACZEK” – tylko zał�czanie 
Je�eli chcesz, aby w Twoim systemie istniał kod, za pomoc� którego nie mo�na 
wył�czy� systemu alarmowego, a mo�liwe jest jego zał�czenie (np. sprz�taczki w 
biurze, pomoc domowa itp.), popro� instalatora, aby wł�czył t� mo�liwo��. Je�eli 
system zostanie tak zaprogramowany, szyfrem sprz�taczek b�dzie szyfr nr 5. 
 
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 6. System zostanie normalnie wył�czony, lecz do stacji 
monitoruj�cej zostanie wysłane zawiadomienie o przymusowym wył�czeniu. 
UWAGA: W tym wypadku kodu nr 6 u�ywaj tylko w razie zaistnienia przymusu. 
 
Szybkie Zał�czanie:     TAK ����  NIE ��������
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� szybkiego zał�czania, system mo�na 
zał�cza� bez wprowadzania kodu dost�pu. 
 
 # 1 zał�cza system 
 
Szybkie Forsowne Zał�czanie:      TAK ����  NIE ��������
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� szybkiego forsownego zał�czania, 
mo�emy błyskawicznie wł�czy� system antywłamaniowy, blokuj�c automatycznie 
wszystkie nie gotowe linie alarmowe. 
 
 # 2 zał�cza system forsownie 
 
UWAGA: Aby wył�czy� system, zawsze musimy u�ywa� kodu dost�pu. 
 
Szybkie Wyj�cie:      TAK ����  NIE ��������
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� szybkiego wychodzenia, dowolna 
osoba mo�e opu�ci� zał�czony obiekt bez konieczno�ci wył�czania i ponownego 
zał�czania systemu. W celu wykonania Szybkiego Wyj�cia nale�y nacisn�� klawisz 

[STAY] (system musi by� zał�czony, nie mo�e trwa� opó�nienie na wej�cie). 
szyfrator wydaje krótki d�wi�k, zaczyna si� odliczanie czasu na wyj�cie – w tym 
czasie osoba wychodz�ca musi opu�ci� obiekt. Po upłyni�ciu czasu na wyj�cie, 
system powraca do stanu w jakim był poprzednio (w chwili naci�ni�cia klawisza 
STAY). 
 
Szybkie Blokowanie:     TAK ����  NIE ��������
Je�eli instalator zaprogramował mo�liwo�� Szybkiego Blokowania, aby 
zablokowa� wybran� lini� alarmow�, nie musisz u�ywa� szyfru. Procedura 
blokowania wygl�da wówczas w sposób nast�puj�cy: 
 

BYPASS Nr linii (1-8)   
 
UWAGA: Zablokowane linie nie działaj�, gdy system jest zał�czony. Po zaakcep-
towaniu blokady szyfrator wydaje długi d�wi�k, diody zablokowanych linii powoli 
migaj�. 
 
 
Ustawianie Czasu Systemowego 
Poprawny czas jest potrzebny podczas sprawdzania ł�czy telefonicznych (ł�czno�� 
ze stacj� monitoruj�c�). 
Aby ustawi� czas systemowy, nale�y wprowadzi� sekwencj�: 
 
#  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).  
Uwaga: Po wprowadzeniu ka�dej pozycji szyfrator wyda krótki d�wi�k potwier-
dzenia. 
 
 
Zał�czanie i 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: 
 
# 6 zał�cza gong (gdy był wył�czony) lub wył�cza (gdy był zał�czony) 



Testowanie systemu 

Ka�dy system alarmowy powinien by� okresowo sprawdzany – nale�y kontrolowa� 
stan sygnalizatorów, czujek alarmowych, nadajników, baterii, akumulatorów, 
zasilaczy, centrali alarmowej, linii dozorowych, ł�czy telefonicznych itp. 
 
U�ytkownik systemu mo�e sam przeprowadza� pobie�n� kontrol� działania 
poszczególnych urz�dze
 alarmowych i poprawno�ci działania całego systemu 
alarmowego – wystarczy po prostu zasymulowa� włamanie (wej�� do obiektu, gdy 
system alarmowy jest zał�czony) i sprawdzi�, czy został wywołany alarm. 
 
Uwaga: w przypadku systemów monitorowanych nale�y powiadomi� stacj� 
monitoruj�c� o tym, �e b�d� przeprowadzane testy działania systemu. 
 
 
KONSERWACJA 
ZALECA SI�, ABY SYSTEM ALARMOWY BYŁ OKRESOWO PRZEGL	-
DANY (KONSERWOWANY) PRZEZ WYSPECJALIZOWAN	 FIRM� 
INSTALACYJN	 – u�ytkownik, nie b�d�c fachowcem w dziedzinie zabezpiecze
 
alarmowych, nie jest w stanie sprawdzi� poprawno�ci działania wszystkich 
elementów niezb�dnych do wła�ciwej i niezawodnej pracy systemu alarmowego. 
Ponadto, firmy instalacyjne posiadaj� sprz�t pomiarowy i do�wiadczenie nie-
zb�dne do sprawdzenia wszystkich „punktów kontrolnych” systemu alarmowego. 
 
PAMI�TAJ: zawarcie umowy konserwacyjnej z wyspecjalizowan� firm� 

technicznej ochrony mienia zmniejsza ryzyko powstania strat  
w Twoim obiekcie. 

 

 
 


