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SZYFRATOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DIODY STATUSU LINII „1 - 12” - pokazuj� aktualny stan danej linii : 
  
   ALARM Z LINII  - szybkie błyski 
   LINIA OMINI�TA  - powolne pulsowanie 
   LINIA NARUSZONA -        ci�głe �wiecenie 
                            NORMALNIE  -        dioda zgaszona 
2. DIODA STATUSU SYSTEMU „ARM”  - pokazuje, czy system jest uzbrojony (dioda �wieci), czy rozbrojony 

(dioda nie �wieci). Ponadto, dioda „ARM” WOLNO MIGA - w przypadku złego poł�czenia ze Stacj� 
Monitoruj�c�. 

3. DIODA  „AC / LB” - �wieci, gdy zasilanie centralki jest sprawne. Dioda zgaszona lub wolno migaj�ca 
oznacza kłopoty z zasilaniem systemu. Ponadto, dioda „AC / LB” SZYBKO MIGA - w przypadku 
uszkodzenia linii telefonicznej. 

4. DIODA „READY” - Wy�wietla status systemu. 
   W zale�no�ci od stanu pracy, w jakim znajduje si� centrala alarmowa, �wiecenie diody ma ró�ne   
     znaczenie: 
   Stan rozbrojenia ( LED ARM wył�czony ) 
 �wiecenie ci�głe - system gotowy do uzbrojenia. 
 Dioda zgaszona  - system nie jest gotowy do uzbr. (np. naruszona linia itp.). 
 UWAGA: Gdy dioda „READY” jest zgaszona - nie mo�na uzbroi� systemu. 
   Uzbrojenie ( LED ARM wł�czony - �wiecenie ci�głe ) 
 Dioda zgaszona - Uzbrojenie (nikt nie zostaje w obszarze chronionym ). 
 Wolne miganie - Uzbrojenie Tryb  STAY - linie wewn�trzne nie s� uzbrojone mo�na   
     pozosta� w tej cz��ci obiektu. 
 Szybkie miganie - Uzbrojenie Tryb INSTANT - uzbrojenie bez opó�nie	 na wej�cie. 
 Szybkie i wolne miganie, na przemian  
     - Uzbrojenie Tryb INSTANT/STAY, mo�na pozosta� w niechronionej   

     cz��ci obiektu, a linie wej�cia działaj� bez opó�nienia. 
 
UWAGA: na szyfratorze 7015 s� dwie dodatkowe diody STAY I INSTANT: jedna informuj�ca  
o uzbrojeniu w trybie STAY, a druga informuj�ca o uzbrojeniu w trybie INSTANT. 
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UZBROJENIE  CENTRALKI  - WŁ�CZENIE W STAN CZUWANIA. 
Uzbrojenie centralki jest mo�liwe tylko wówczas, gdy wszystkie 12 linii jest gotowych do uzbrojenia -  
co potwierdza zapalona zielona dioda READY. 

 
PROCEDURA  WŁ�CZANIA   CENTRALKI  W  DOZÓR : 
 1. Upewni� si�, �e �wieci zielona dioda READY. * 
 2. Wprowadzi� swój 4 cyfrowy kod. Je�li kod był prawidłowy, szyfrator wyda charakterystyczny 
d�wi�k oraz zapali si� czerwona dioda ARM. Nale�y wówczas jak najszybciej opu�ci� chroniony obiekt (w 
okre�lonym przez instalatora CZASIE NA WYJ�CIE). 
 
* UWAGA : Je�li nie �wieci dioda READY, to znaczy, �e która� z linii jest naruszona lub uszkodzona (na 
szyfratorze �wieci dioda z numerem naruszonej linii). Nale�y sprawdzi� dlaczego linia jest naruszona (np. 
otwarte okno lub drzwi, poruszaj�cy si� obiekt w zasi�gu czujki ruchu, itp.) i usun�� przyczyn� jej naruszenia 
(np. zamkn�� okno). Powinna zgasn�� dioda z numerem tej linii oraz zapali� si� zielona dioda READY, 
oznaczaj�ca gotowo�� do rozbrojenia centralki. 
 
ROZBROJENIE  CENTRALKI - WYŁ�CZENIE ZE STANU CZUWANIA. 
Po wej�ciu do obiektu , je�li centralka była uzbrojona, usłyszymy ci�gły d�wi�k emitowany przez szyfrator. 
Nale�y rozbroi� centralk� w ci�gu zaprogramowanego przez instalatora CZASU NA WEJ�CIE. 
 
PROCEDURA  ROZBROJENIA  CENTRALKI : 
 1. Wprowadzi� swój 4 cyfrowy kod. 
Je�li kod był prawidłowy, szyfrator potwierdzi to d�wi�kiem oraz wygaszeniem diody ARM. Je�li  
w czasie , kiedy centralka była uzbrojona wyst�pił alarm, na szyfratorze b�dzie miga� dioda READY oraz 
dioda z numerem linii , która spowodowała alarm. 
 
TRYB  STAY. 
Centralk� mo�na uzbroi� w trybie STAY, kiedy chronione s� wył�cznie linie zewn�trzne (drzwi, okna, gara�, 
piwnica), natomiast linie wewn�trzne (np. sypialnie) s� rozbrojone. Umo�liwia to ochron� obiektu w czasie, 
gdy w �rodku przebywaj� ludzie. 
 
PROCEDURA  UZBROJENIA  CENTRALKI  W TRYBIE STAY : 
 1. Upewni� si�, �e �wieci dioda READY. 
 2. Nacisn�� przycisk STAY. 
 3. Wprowadzi� swój KOD. 
Je�li procedura została przeprowadzona prawidłowo, szyfrator potwierdzi to d�wi�kiem oraz zapaleniem si� 
diody ARM i wolnym miganiam diody READY. 
 
UZBROJENIE BEZ OPÓ�NIE� NA WEJ�CIE - TRYB INSTANT. 
Naciskaj�c przycisk INSTANT przed uzbrojeniem centralki likwiduje si� opó�nienia NA WEJ�CIE i NA 
WYJ�CIE. Naruszenie w tym przypadku jakiejkolwiek uzbrojonej linii spowoduje natychmiastowy alarm. 
 
PROCEDURA UZBROJENIA  CENTRALKI  Z  LIKWIDACJ� OPÓ�NIE� - TRYB INSTANT. 
 1. Upewni� si� �e �wieci dioda READY. 
 2. Nacisn�� przycisk  INSTANT  
 3. Wprowadzi� swój  KOD  
Szyfrator potwierdzi prawidłowo�� procedury d�wi�kiem i zapaleniem diody ARM i szybkim  
miganiem diody READY. 
 
UZBROJENIE BEZ OPÓ�NIE� NA WEJ�CIE I Z POZOSTANIEM WEWN�TRZ OBIEKTU -  
TRYB INSTANT STAY. 
Naciskaj�c przyciski INSTANT, a nast�pnie STAY uzbrajamy centralk� z zał�czeniem liniiopó�nionych jako 
natychmiastowe, z omini�ciem linii wewn�trznych. 
 
PROCEDURA UZBROJENIA  CENTRALKI  BEZ  OPÓ�NIE� NA WEJ�CIE I Z POZOSTANIEM WEWN�TRZ 
OBIEKTU. 
 1. Upewni� si�, �e �wieci dioda READY. 
 2. Nacisn�� przycisk INSTANT. 
 3. Nacisn�� przycisk STAY. 
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 4. Wprowadzi� swój KOD. 
Szyfrator potwierdzi prawidłowo�� procedury d�wi�kiem i zapaleniem diody ARM i wolnym i szybkim 
miganiem na przemian diody READY. 
 
OMINI�CIE  LINII  -  BYPASS. 
Omini�cie linii stosuje si� wówczas, gdy chcemy uzbroi� centralk�, a która� z linii nie jest gotowa do 
uzbrojenia (nie �wieci zielona dioda READY, natomiast stale �wieci dioda z numerem danej linii - co mo�e 
oznacza� np. uszkodzenie czujki w tej linii), lub gdy celowo chcemy uzbroi� tylko wybran� cz��� obiektu. 
 
PROCEDURA OMINI�CIA LINII - BYPASS : 
 1. Nacisn�� przycisk ( BYPASS ) 
 2. Wprowadzi� swój ( KOD ) 
 3. Wprowadzi� DWUCYFROWO NUMER LINII ( np. 03 ), która ma by� omini�ta. Je�li procedura 
została przeprowadzona prawidłowo, szyfrator potwierdzi to d�wi�kiem, dioda z numerem omini�tej linii 
zacznie miga�, oraz je�eli dana linia była naruszona, to zapali  si� dioda  READY . System b�dzie gotowy, i 
mo�na go uzbroi�. 
 
UWAGA :Linie omini�te nie s� chronione przez system alarmowy. 
 
W celu umo�liwienia uzbrojenia omini�tych linii, nale�y wykona� czynno�ci takie same jak przy omini�ciu. 
  1. Nacisn�� przycisk  BYPASS  
  2. Wprowadzi� swój KOD  
  3. Wprowadzi� DWUCYFROWO NUMER LINII (np. 03), któr� chcemy odblokowa�. Dioda  
  odblokowanej linii przestanie miga�.  
 
UWAGA : Omini�te linie s� automatycznie wył�czane z omini�cia po rozbrojeniu centralki . 
 
KASOWANIE. 
W celu skasowania alarmu, ( wył�czenie sygnalizatorów, wyciszenie bipera klawiatury ) nale�y wprowadzi� 
swój KOD. KODEM kasuje si� równie� sygnalizowanie przez szyfrator kłopotów z zasilaniem, pami�� alarmu 
itp. Istnieje mo�liwo�� kasowania bipera klawiatury i pami�ci alarmu przez naci�ni�cie przycisku [ * ]. Funkcja 
ta musi by� uruchomiona przez instalatora. 
 
PROGRAMOWANIE KODÓW U�YTKOWNIKA. 
Kody u�ytkowników mo�na wprowadza� i modyfikowa� bezpo�rednio z klawiatury. System mo�e zawiera� do 
30 ró�nych kodów u�ytkownika (4-cyfrowych), które maj� nast�puj�ce zastosowania : 
       Nr u�ytkownika     Przeznaczenie 
  01, 02                       Główni u�ytkownicy (fabrycznie U1=1234)1 

  03 - 27    U�ytkownicy nr 3 do 27 (fabr. niezaprogr.) 
     28              U�ytkownik nr 28, otwarcie drzwi 2  

     29              U�ytkownik nr 29, tylko uzbrojenie 3 

     30              U�ytkownik nr 30, działanie pod przymusem(AMBUSH)4 

UWAGI : 
1. Programowanie lub zmian� kodów mo�na przeprowadzi� u�ywaj�c tylko kodów  głównych. 
2. Je�li zostanie zdefiniowane specjalne tzw. Wyj�cie PGM do otwarcia drzwi (DOOR STRIKE), to wpisanie  
kodu nr 28 spowoduje  wysterowanie Wyj. PGM na okres 5s (w celu uruchomienia np. rygla el.-
magnetycznego). Je�li nie zdefiniujemy Wyj. PGM, to kod nr 28 b�dzie normalnym kodem u�ytkownika. 
Istnieje ponadto opcja, która pozwala �eby wszystkie kody u�ytkowników mogły by� u�yte do otwarcia drzwi. 
Wówczas ka�dy u�ytkownik mo�e otworzy� drzwi przez wpisanie:  [[[[ #9 ]]]]   [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]. 
Je�li do otwierania drzwi zostało zdefiniowane wi�cej ni� jedno Wyj. PGM, to po kodzie u�ytkownika 
wpisujemy [Nr Wyj. PGM] które ma by� uruchomione : [[[[ #9 ]]]] [[[[ Kod u�ytkownika ]]]] [[[[ Nr Wyj. PGM ]]]] 
3. Kod u�ytkownika nr 29 mo�e by� kodem tylko uzbrajaj�cym system (tzw. kod sprz�taczki), je�li jest tak 
zaprogramowany przez instalatora. 
4. Kod u�ytkownika nr 30 b�dzie kodem alarmuj�cym o działaniu pod przymusem, pod warunkiem,  
�e zostanie tak zaprogramowany przez instalatora, je�eli nie, b�dzie on zwykłym kodem u�ytkownika. 
 
PROCEDURA PROGRAMOWANIA KODÓW : 
  1. Nacisn�� przycisk  CODE . 
  2. Wprowadzi� KOD GŁÓWNY .  
  3. Wprowadzi� DWUCYFROWO NUMER KODU ( np. 03 ), który b�dziemy programowa�. 
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  4. Wprowadzi� 4 cyfry  PROGRAMOWANEGO KODU . 
PRZYKŁAD : 
KOD nr 01 ( Główny ) = 1 2 3 4. Chcemy zaprogramowa� nowy KOD GŁÓWNY 4444. Naciskamy po kolei 
przyciski: [ CODE ]   [ 1 2 3 4 ]  [ 01 ]   [ 4 4 4 4 ] 
 
UWAGA : W przypadku bł�du w programowaniu szyfrator wyemituje 4 krótkie d�wi�ki - nale�y wówczas cał� 
operacj� powtórzy�. 
 
KASOWANIE KODÓW U�YTKOWNIKA. 
Kody nr 3 - 30 mo�na skasowa� w nast�puj�cy sposób : 
  1.Nacisn�� przycisk  [ CODE ] . 

 2.Wprowadzi�  KOD GŁÓWNY . 
 3. Wprowadzi� DWUCYFROWO NUMER KODU ( np. 03 ), który chcemy skasowa�. 
 4.Nacisn�� przycisk [ # ] .  
 

KOD „AMBUSH”. 
Je�li centralka jest przył�czona do stacji Monitoruj�cej oraz je�li instalator zaprogramował tak� mo�liwo��, 
wówczas u�ycie KODU nr 30 spowoduje - oprócz rozbrojenia centralki - wysyłanie do Stacji Monitoruj�cej 
sygnału o niebezpiecze	stwie. Kodu  „AMBUSH”  u�ywa si� wówczas, gdy kto� zmusza nas do rozbrojenia 
systemu. 
 
DODATKOWE  LINIE  Z  KLAWIATURY. 
System ma mo�liwo�� wywoływania dodatkowych alarmów, uruchamianych z klawiatury. 
 ALARM NAPADOWY  ( PANIC ) lub [ # ]  +  [ * ] 
 ALARM PO
AROWY  (  FIRE  ) lub [ 7 ]  +  [ 9 ] 
 ALARM POMOCY         (  AUX   ) lub [ 1 ]  +  [ 3 ] * 
 POD PRZYMUSEM  (AMBUSH) lub [ Kod u�ytkownika nr 6 ] - alarm cichy. 
* Alarm wzywania pomocy np. medycznej, jest aktywny tylko, gdy centrala jest podł�czona do stacji 
monitoringu. 
 
SPECJALNE  KOMENDY  Z  KLAWIATURY. 
Szybkie uzbrojenie  [[[[ # ]]]]  [[[[ 1 ]]]] . 
Je�li taka opcja została zaprogramowana, centrala mo�e by� wł�czona w stan czuwania przez wpisanie z 
klawiatury tylko  [ # ] [ 1 ] . 
 
Szybkie wymuszone, uzbrojenie  [[[[ # ]]]]  [[[[ 2 ]]]]. 
Gdy została wybrana ta opcja została zaprogramowana, to po wpisaniu z klawiatury [ # ] [ 2 ] centrala wł�czy 
si� w stan czuwania, a wszystkie nie gotowe (naruszone) i mo�liwe do omini�cia linie, zostan� omini�te. 
 
Ustawienie zegara  [[[[ # ]  [ 3 ]]]]. 

eby wprowadzi� czas z klawiatury, nale�y wprowadzi�  : 
   [[[[ # ]]]] [[[[ 3 ]]]]  [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]  [[[[ Godzina : Minuty ]]]] 
Czas wprowadzamy w formacie 24h. 
W instalator trybie programowania mo�e wybra� opcj� zezwalaj�c� na ustawienie czasu bez znajomo�ci 
kodu u�ytkownika, wtedy ustawiamy go wpisuj�c:  
   [[[[ # ]]]]  [[[[ 3 ]]]]  [[[[ Godzina : Minuty ]]]]. 
 
Lista linii  [[[[ # ]]]]  [[[[ 4 ]]]] (tylko dla klawiatury LCD). 
Po wpisaniu  [ # ] [ 4 ], na wy�wietlaczu uka�� si� kolejno wszystkie nazwy linii. 
 
Ustawianie czasu automatycznego uzbrojenia  [[[[ # ]]]] [[[[ 5 ]]]]. 
Aby ustawi� czas automatycznego wł�czenia w stan czuwania nale�y wprowadzi� : 
   [[[[ # ]]]]  [[[[ 5 ]]]]  [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]  [[[[ Godzina : Minuty ]]]] 
Czas wpisujemy w formacie 24h.  
Jest to godzina, o której centrala automatycznie wejdzie w stan czuwania, je�li nie została wcze�niej 
uzbrojona. W instalator trybie programowania mo�ne wybra� opcj� zezwalaj�c� na ustawienie czasu 
automatycznego uzbrojenia bez znajomo�ci kodu u�ytkownika, wtedy ustawiamy go wpisuj�c:  
   [[[[ # ]]]]  [[[[ 5 ]]]]  [[[[ Godzina : Minuty ]]]]. 
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Gong  [[[[ # ]]]]  [[[[ 6 ]]]]. 
Wpisuj� z klawiatury  [ # ] [ 6 ], mo�emy wł�czy� lub wył�czy� sygnał klawiatury, powiadamiaj�cy o 
naruszeniu linii w ci�gu dnia, gdy system jest rozbrojony. Gong mo�e zosta� zaprogramowany przez 
instalatora, jako opcja dla wybranej linii. 
 
Wy�wietlanie czasu [[[[ # ]]]]  [[[[ 7 ]]]]. 
Po wpisaniu  [[[[ # ]]]] [[[[ 7 ]]]] klawiatura wy�wietli aktualny czas. Je�eli nie, trzeba poda�: 
   [[[[ # ]]]]  [[[[ 7 ]]]]  [[[[ Kod u�ytkownika ]]]] . 
 
Wy�wietlanie czasu automatycznego wł	czenia w stan czuwania [[[[ # ]]]] [[[[ 8 ]]]]. 
Po wpisaniu [[[[ # ]]]] [[[[ 8 ]]]] klawiatura wy�wietli czas automatycznego wł�czenia w stan czuwania. 
Je�eli nie, nale�y wprowadzi� [[[[ # ]]]] [[[[ 8 ]]]] [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]. 
 
Otwarcie drzwi [[[[ # ]]]]  [[[[ 9 ]]]]  (DOOR STRIKE). 
Je�li została wybrana opcja zezwalaj�ca wszystkim u�ytkownikom na otwieranie drzwi, to wprowadzenie 
komendy [[[[ # ]]]]  [[[[ 9 ]]]]  [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]  [[[[ Nr Wyj. PGM ]]]] uruchomi rygiel el.-mag. drzwi na 5s. Nr Wyj. 
PGM jest wymagany, gdy wi�cej ni� jedno Wyj. PGM zostało zaprogramowane przez instlatora do otwierania 
drzwi. 
Je�eli nie została wybrana opcja zezwalaj�ca wszystkim u�ytkownikom na otwarcie drzwi, to otwarcie drzwi 
nast�pi tylko po wprowadzeniu kodu u�ytk. nr 28. 
 
AUTOMATYCZNE UZBROJENIE.  
System posiada mo�liwo�� zaprogramowania funkcji automatycznego uzbrojenia. Je�eli został wprowadzony 
czas automatycznego wł�czania w stan czuwania, to system o okre�lonej porze b�dzie przechodził do stanu 
uzbrojenia. Czas ten wprowadza si� za pomoc� komendy: 
    [[[[ # ]]]]  [[[[ 5 ]]]]  [[[[ Kod u�ytkownika ]]]]  [[[[ Godzina : minuty ]]]] 
  
W celu ostrze�enia osób znajduj�cych si� w obiekcie, o zbli�aj�cym si� autouzbrojeniu, na dwie minuty przed 
przej�ciem w stan dozoru, klawiatury b�d�  generowały sygnał d�wi�kowy. Je�li w tym czasie wprowadzimy 
[Kod u�ytkownika], to centrala nie przejdzie w stan czuwania - automatyczne wł�czenie w tym dniu nie 
odb�dzie si�. System wygeneruje sygnał potwierdzaj�cy (czterokrotny) diody na klawiaturze typu LED zapal� 
si� cyklicznie w celu pokazania, �e automatyczne uzbrojenie zostało zawieszone. 
 
UWAGA : Je�li system jest uzbrojony lub powiadamiania o jakim� zdarzeniu, to wpisanie kodu u�ytkownika w 
czasie ostrze�enia nie spowoduje zawieszenia automatycznego uzbrojenia. 
 
OSTRZE�ENIE  O  UTRACIE  CZASU. 
Gdy został ustawiony czas automatycznego wł�czania systemu, a wewn�trzny zegar nie jest ustawiony, to na 
klawiaturach pojawi si� ostrze�enie w postaci przesuwaj�cych si� �wiateł z okresem powtarzania 30s. Utrata 
czasu mo�e by� spowodowana długotrwał� utrat� zasilania sieciowego i zapasowego. 
 
PRÓBY  ZŁAMANIA  KODÓW. 
Je�li po 21 - krotnym naci�ni�ciu klawiszy nie został wprowadzony poprawny kod, wówczas klawiatura wł�czy 
sygnał d�wi�kowy, który mo�e by� wyciszony tylko przez wpisanie poprawnego kodu u�ytkownika. 
Jednocze�nie do stacji monitoruj�cej zostanie wysłany raport o tym zdarzeniu, je�li został on 
zaprogramowany przez instalatora. 


