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15          TABLICA WYŒWIETLANIA KLAWIATURY LCD
 

Uzbrojony

Uzbrojony

Uzbrojony

Uzbrojony

Rozbrojony

Uzbr.brak ruchu

Uzbr.z inn¹ par

Rozb.z inn¹ par

Kod po alarmie

Koniec sygnaliz

Powrót zasilan.

Koniec prog.ins

Pocz.prog.insta

Walk test start

Walk test stop

Pamiêæ pusta

Reset instalat.

Czas + data

Jest urz¹dzenie

Brak urz¹dzenia

Ust.bezp.syren

Ust.bezp.zasil.

Brak akumulator

S³aby akumulat

Brak sieci 230V

Brak linii tel

Brak urz¹dzenia

Ust.raportowan

Wyjœcie z trybu programowania instalatorskiego

Wejœcie w tryb programowania instalatorskiego

Wejœcie w tryb Walk test

Wyjœcie z trybu Walk test

Pamiêæ zdarzeñ skasowana

Reset systemu do ustawieñ fabrycznych

Zmiana czasu i daty przez u¿ytkownika nr...

Znalezione urz¹dzenie o nr .... na bus 

Zgubione urz¹dzenie o nr .... na bus 

Uszkodzenie bezpiecznika syreny / powrót 

Uszkodzenie bezpiecznika AUX / powrót

Brak akumulatora / powrót

Niskie napiêcie akumulatora / powrót

Brak zasilania sieciowego / powrót

Brak linii telefonicznej / powrót

Utrata ³¹cznoœci z urz¹dzeniem na bus / powrót

B³¹d komunikacji ze stacj¹ monitorowania / powrót

01 - 32  A Nazwa u¿ytkownika

Nazwa u¿ytkownika

Nazwa u¿ytkownika

Nazwa u¿ytkownika

Nazwa u¿ytkownika

X

X

X

Nazwa u¿ytkownika

01 - 32  B

01 - 32  C

01 - 32  D

01 - 32

01 - 32

X

01 - 32

01 - 32

X X

XX

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01 - 32 Nazwa u¿ytkownika

01 - 64

01 - 64

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X  (powrót)

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uzbrojenie w trybie A przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie B przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie C przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie D przez u¿ytkownika o nr...

Rozbrojenie przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie po czasie braku ruchu w obiekcie

Uzbrojenie wraz z inn¹ partycj¹

Rozbrojenie wraz z inn¹ partycj¹

Wy³¹czenie po alarmie przez u¿ytkownika nr...

Koniec czasu trwania sygnalizacji alarmu

Powrót zasilania systemu

NACIŒNIJ                 ABY ZOBACZYÆ NUMER LINII/U¯YTKOWNIKA I ZNACZENIENACIŒNIJ           LUB
W CELU PRZEWIJANIA 
TYPÓW ZDARZEÑ

OTWARCIA/ZAMKNIÊCIA

POWROTY

SYSTEMOWE

USZKODZENIA

 LCD DOLNY WIERSZ  LCD GÓRNY WIERSZ WYJAŒNIENIE
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Dziêkujemy za wybór centrali alarmowej Matrix. Jest to jedno z najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ 
obecnie produkowanych.

Instrukcja jest tak napisana, aby u³atwiæ Ci codzienn¹ obs³ugê systemu. Nie jest to trudne, 
niemniej zachêcamy do zapoznania siê niniejsz¹ instrukcj¹. Jest obszerna, bo i system ma wiele 
funkcji, które przewidziano specjalnie dla Ciebie. Podstawowego instrukta¿u udzieli Ci tak¿e Twój 
instalator.

Jak ju¿ zapoznasz siê z instrukcj¹ i funkcjami centrali, to powinieneœ zmieniæ kod g³ównego 
u¿ytkownika, który fabrycznie jest ustawiony jako 1234.

System mo¿e reagowaæ w ró¿ny sposób zale¿nie od uprawnieñ kodów, którymi pos³uguj¹ siê
u¿ytkownicy. Poni¿ej przedstawiono podzia³ na funkcje, jakie mog¹ byæ realizowane w systemie:
 
1. FUNKCJE ROZBROJENIA SYSTEMU 
- Rozbrojenie systemu (pojedyncza partycja). 
- Rozbrojenie systemu (wiele partycji).

2. FUNKCJE UZBROJENIA SYSTEMU
- Uzbrojenie systemu (pojedyncza partycja). 
- Uzbrojenie systemu (wiele partycji).

3. FUNKCJE W STANIE ALARMU
- Alarm z jednej partycji. 
- Alarm z wielu partycji.

4. INNE FUNKCJE  
- Dzia³anie pod przymusem, alarmy wywo³ane z klawiatury.

5. FUNKCJE DOSTÊPNE W TRYBIE U¯YTKOWNIKA  
- Opcje dostêpne dla u¿ytkownika.

5.1 FUNKCJE DOSTÊPNE W TRYBIE U¯YTKOWNIKA ZWYK£EGO  
- W³¹czenie / wy³¹czenie i podgl¹d bufora zdarzeñ, ustawienie podœwietlenia klawiatur 
  i g³oœnoœci brzêczyków.

5.2 FUNKCJE DOSTÊPNE W TRYBIE U¯YTKOWNIKA G£ÓWNEGO
- Oprócz powy¿szych równie¿ mo¿liwoœæ zmiany kodów u¿ytkowników, ustawienia zegara i 
  kasowania bufora zdarzeñ, jeœli tak ustawi³ to uprawnienie instalator systemu.
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15 TABLICA WYŒWIETLANIA LCD

Wejœcie/Wyjœcie

Napad

Po¿ar

Alarm Alarm w³amaniowy z linii nr... 

Sabota¿ linii

Alarm medyczny

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Alarm brak tel

Blokowanie linii

Sabota¿ urz¹dz.

Linia powrót

Napad powrót

Po¿ar powrót

Gt powrót

Alarm powrót

Medyczny powrót

Odp.na zew tel

Koniec odp tel

Przekaz do PC

Przekaz od PC

Przekaz fragm 

Do PC skoñczony 

Od PC skoñczony

Z³y kod UDL

Dobry kod UDL

Czas + data

Czeka na lok.PC

Stan normalny linii dozorowej

Powrót -napad

Powrót - po¿ar

Powrót - globalny sabota¿

Powrót - alarm

Powrót - alarm medyczny

OdpowiedŸ centrali na dzwonienie z linii tel.

Roz³¹czenie po komunikacji z PC

Wszystkie dane wys³ane do centrali

Wszystkie dane wys³ane z centrali

Czêœæ danych wys³ana do centrali

Zakoñczenie przesy³ania danych do centrali 

Zakoñczenie przesy³ania danych z centrali 

B³êdne has³o do komunikacji z PC

Poprawne has³o do komunikacji z PC

Czas/data zmieniona z komputera PC

Oczekiwanie na po³¹czenie lokalne z PC

Sabota¿ linii nr...

Alarm pomocy medycznej z linii nr... 00 = z klawiatury

Sabota¿ na linii globalnego sabota¿u 

Sabota¿ obwodu sygnalizatora

Sabota¿ p³ytki rozszerzenia linii dozorowych

Sabota¿ czujki dymu 

Brak urz¹dzenia na bus 

B³¹d naciskania klawiszy

B³¹d naciskania klawiszy

X X

X

X

Nazwa linii

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nazwa u¿ytkownika

X

X

X

Nazwa linii

X

Nazwa linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

XX = numer urz¹dzenia

Numer linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

Numer linii

01

02

03

04

05

06

08

09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01 - 32

XX  01 - 99

Brak linii telefonicznej

Izolowano liniê nr....

Urz¹dzenie na bus wys³a³o sygna³ sabota¿u

Min¹³ czas opóŸnienia na wejœcie

Alarm napadowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Alarm po¿arowy z linii nr... 00 = z klawiatury

NACIŒNIJ         LUB
W CELU PRZEWIJANIA 
TYPÓW ZDARZEÑ LCD DOLNY WIERSZ  LCD GÓRNY WIERSZ WYJAŒNIENIE

PRZESY£ANIE DANYCH Z KOMPUTERA

   NACIŒNIJ                 ABY ZOBACZYÆ NUMER LINII/U¯YTKOWNIKA I ZNACZENIE

Urz¹dzenie na bus wys³a³o sygna³ sabota¿u

X

X

X

X

X

X



OZNACZENIA PRZYCISKÓW 

Alarm Napadowy
Naciœniêcie tego klawisza na 2 sekundy 
uruchamia alarm napadowy.     

Alarm Po¿arowy
Naciœniêcie tego klawisza na 2 sekundy 
uruchamia alarm po¿arowy. 

2. KLAWIATURA IKONOWA I LCD

Przyciski - strza³ki

Przegl¹danie menu i funkcji w górê

Przegl¹danie menu i funkcji w dó³

Przegl¹danie menu i funkcji w prawo

Przegl¹danie menu i funkcji w lewo
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Przycisk wezwania pomocy medycznej
Naciœniêcie tego przycisku na 2 sekundy uruchamia 
alarm medyczny.

Przycisk uzbrojenia 
Stosuje siê go w celu zmiany sposobu uzbrojenia
systemu. 
 
Przycisk funkcyjny
S³u¿y do wejœcia/wyjœcia w tryb programowania 
i zapamiêtania ustawieñ systemu.

Przycisk Menu
S³u¿y do wejœcia/wyjœcia w tryb przegl¹dania
menu systemu

Wyœwietlacz siedmiosegmentowy
Wskazuje numer linii, która partycja jest 
uzbrojona, rodzaj uszkodzenia i zdarzenia
w buforze centrali.

Alarm Napadowy
Naciœniêcie tego klawisza na 2 sekundy 
uruchamia alarm napadowy.     

Alarm Po¿arowy
Naciœniêcie tego klawisza na 2 sekundy 
uruchamia alarm po¿arowy. 

Przyciski numeryczne 
Stosuje siê je do wpisywania kodu 
lub do programowania systemu. 

Ikony graficzne
Œwiecenie, miganie lub wy³¹czenie ikon 
sygnalizuje ró¿ne stany pracy systemu.

Przycisk uzbrojenia (w³¹czenia)
Stosuje siê go w celu zmiany trybu uzbrojenia 
systemu. 

Przycisk funkcyjny
S³u¿y do wejœcia/wyjœcia w tryb programowania 
i zapamiêtania ustawieñ systemu.

Przyciski - strza³ki
S³u¿¹ do wyboru opcji i do przewijania pozycji 
przy przegl¹daniu bufora zdarzeñ.  

Przycisk wezwania pomocy medycznej
Naciœniêcie tego przycisku na 2 sekundy uruchamia 
alarm medyczny.

OZNACZENIA PRZYCISKÓW I IKON

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

NACIŒNIJ         LUB         
PONOWNIE W CELU 
POKAZANIA NUMERU 

WYJAŒNIENIENACIŒNIJ         LUB
W CELU PRZEWIJANIA 
TYPÓW ZDARZEÑ

Zapalona
ikona

A

B

C

D

U

At

AP

UP

r 1

r 2

EO

E1

01 - 32

X

X

X

1

2

3

4

01 - 32

01 - 64

01 - 64

1

2

3

4

5

6

7

8

01 - 32

01 - 32

01 - 32

01 - 32

01 - 32

X

X

X

Uzbrojenie w trybie A przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie B przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie C przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie w trybie D przez u¿ytkownika o nr...

Rozbrojenie przez u¿ytkownika o nr...

Uzbrojenie po czasie braku ruchu w obiekcie

Uzbrojenie wraz z inn¹ partycj¹

Rozbrojenie wraz z inn¹ partycj¹

Wy³¹czenie po alarmie przez u¿ytkownika nr...

Koniec czasu trwania sygnalizacji alarmu

Wyjœcie z trybu programowania instalatorskiego

Wejœcie w tryb programowania instalatorskiego

Wejœcie w tryb Walk test

Wyjœcie z trybu Walk test

Pamiêæ zdarzeñ skasowana

Reset systemu do ustawieñ fabrycznych

Zmiana czasu i daty przez u¿ytkownika nr...

Znalezione urz¹dzenie o nr .... na bus 

Zgubione urz¹dzenie o nr .... na bus 

Uszkodzenie bezpiecznika syreny / powrót 

Uszkodzenie bezpiecznika AUX / powrót

Brak akumulatora / powrót

Niskie napiêcie akumulatora / powrót

Brak zasilania sieciowego / powrót

Brak linii telefonicznej / powrót

Utrata ³¹cznoœci z urz¹dzeniem na bus / powrót

B³¹d komunikacji ze stacj¹ monitorowania / powrót

¯adna

POWROTY

SYSTEMOWE

USZKODZENIA

UZBROJENIA/ROZBROJENIA

td

??

?

O(r)

O(r)

O(r)

O(r)

O(r)

O(r)

O(r)

O(r)

r 3 X Powrót zasilania systemu

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna



3. WSKAZNIKI KLAWIATURY14 TABLICA WYŒWIETLANIA KLAWIATURY IKONOWEJ

OK

00:01 Pon 01 STY

OK

Jest zasilanie sieciowe i zasilanie 
z akumulatora. 
 

Brak zasilania sieciowego systemu.
 

 Pojawi³o siê jakieœ uszkodzenie 
 w systemie.

 Miganie sygnalizuje wejœcie w tryb 
 programowania instalatorskiego.

Brak uszkodzeñ w systemie.

Jedna lub wiêcej linii jest naruszonych.

.

System jest gotowy do uzbrojenia 
(¯adna linia nie jest naruszona).
 

Miganie sygnalizuje uszkodzenie 
akumulatora.

Miganie sygnalizuje, ¿e uruchomiona
 jest funkcja programowania.

MATRIX
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Jest zasilanie sieciowe i zasilanie 
 z akumulatora. 

Brak zasilania sieciowego systemu.

 Pojawi³o siê jakieœ uszkodzenie w systemie.

 Miganie sygnalizuje wejœcie w tryb 
 programowania instalatorskiego.

 Miganie sygnalizuje wejœcie w  tryb
 programowania u¿ytkownika.

Brak uszkodzeñ w systemie.

System uzbrojony.

Jedna lub wiêcej linii jest naruszonych.

. System rozbrojony.

System jest gotowy do uzbrojenia 
(¯adna linia nie jest naruszona).

Miganie sygnalizuje uszkodzenie akumulatora.

System jest rozbrojony.

Je¿eli pojawia siê Alarm w systemie, 
ikona miga i wyœwietlany jest numer linii, 
która wywo³a³a alarm. 

Miganie sygnalizuje, ¿e uruchomiona jest 
funkcja programowania.

System jest rozbrojony.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

 

Je¿eli w systemie wyst¹pi³ alarm 
po¿arowy ikona miga,  a na 
wyœwietlaczu 7-segmentowym 
wyœwietlona jest informacja o numerze
linii w alarmie. 

Je¿eli w systemie wyst¹pi³ alarm 
napadowy ikona miga, a na 
wyœwietlaczu 7- segmentowym
wyœwietlona jest informacja o numerze
linii w  alarmie.  

Je¿eli w systemie wyst¹pi³ alarm 
sabota¿owy ikona miga, a na 
wyœwietlaczu 7-segmentowym 
wyœwietlana jest informacja o numerze 
sabotowanej linii.

NACIŒNIJ         LUB         
PONOWNIE W CELU 
POKAZANIA NUMERU 

WYJAŒNIENIENACIŒNIJ         LUB
W CELU PRZEWIJANIA 
TYPÓW ZDARZEÑ

ZAPALONA
IKONA  

EE

00 - 32

00 - 32

01 - 32 Alarm migaAlarm w³amaniowy z linii nr... 

01 - 32

00 - 32

.t

.t

.rt

01 - 32

01 - 32

01 - 32

01 - 32

01 - 32

01 - 32

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

.t

.t

.t

.t

.t

L

O

Sabota¿ miga

¯adna

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

Sabota¿

¯adna

¯adna

Sabota¿

Napad

Alarm 

Po¿ar

Sabota¿

Alarm 

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

¯adna

Sabota¿ linii nr...

Alarm pomocy medycznej z linii nr... 00 = z klawiatury

Sabota¿ na linii globalnego sabota¿u 

Sabota¿ obwodu sygnalizatora

Sabota¿ p³ytki rozszerzenia linii dozorowych

Sabota¿ czujki dymu 

Brak urz¹dzenia na bus 

B³¹d naciskania klawiszy

Urz¹dzenie na bus wys³a³o sygna³ sabota¿u

Brak linii telefonicznej

Izolowano liniê nr....

Urz¹dzenie na bus wys³a³o sygna³ sabota¿u

Powrót -napad

Stan normalny linii dozorowej

Powrót - po¿ar

Powrót - globalny sabota¿

Powrót - alarm

Powrót - alarm medyczny

OdpowiedŸ centrali na dzwonienie z linii tel.

Roz³¹czenie  po komunikacji z PC

Wszystkie dane wys³ane do centrali

Wszystkie dane wys³ane z centrali

Czêœæ danych wys³ana do centrali 

Zakoñczenie przesy³ania danych do centrali 

Zakoñczenie przesy³ania danych z centrali 

B³êdne has³o do komunikacji z PC

Poprawne has³o do komunikacji z PC

Czas/data zmieniona z komputera PC

Oczekiwanie na po³¹czenie lokalne z PC

X

X

X

X

X

X

01

02

03

04

05

06

09

X

01 - 32

01 - 99

X

X

X

X

X

X

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Min¹³ czas opóŸnienia na wejœcie

Alarm napadowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Alarm po¿arowy z linii nr... 00 = z klawiatury

Alarm

Napad miga

Po¿ar miga

PRZESY£ANIE DANYCH Z KOMPUTERA

GOTOWOŒÆ
USZKODZENIE

ZASILANIE

Zgaszona
Zapalona
Mruga
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Je¿eli klawiatura jest klawiatur¹ globaln¹, stan danej 
partycji jest wyœwietlany w nastêpuj¹cy  sposób: 
                              

4. INFORMACJE OGÓLNE O WYŒWIETLACZU

Wszystkie partycje s¹ rozbrojone  

Partycja 1 jest w stanie uzbrajania

Partycja 1 uzbrojona

Partycja 1 w alarmie

MATRIXOK

PARTYCJA  1 2 3 4 
STAN    

MATRIXOK

PARTYCJA  1 2 3 4 
STAN

MATRIXOK

PARTYCJA  1 2 3 4 
STAN

MATRIXOK

PARTYCJA  1 2 3 4 
STAN

= Alarm  

= Uzbrojony 

= Uzbrajanie
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 1 1  2 2

 3 3  4 4

8 8
Na klawiaturze znajduj¹ siê dwa 
wyœwietlacze 7-segmentowe,które 
pokazuj¹ wszystkie informacje o stanie 
i opcjach programowania systemu. 
Widoczna jest tak¿e informacja, 
o sposobie uzbrojenia partycji. 

                                                                 

   

 
SYSTEM ZAJÊTY

KLAWIATURA LCD KLAWIATURA IKONOWA 

 

Je¿eli klawiatura jest klawiatur¹ globaln¹ umo¿liwiaj¹c¹ 
uzbrojenie dowolnej partycji, stan tej partycji jest 
 wyœwietlany w nastêpuj¹cy  sposób: 

Partycja 1

Partycja 3

Partycja 2

Partycja 4

W³¹czone/wy³¹czone segmenty wskazuj¹:

Segmenty wy³¹czone = wszystkie partycje s¹ rozbrojone

 1 1  2 2

 3 3  4 4

8 8

Je¿eli migaj¹ te dwa segmenty = partycja 1 jest w stanie 
uzbrajania

 1 1  2 2

 3 3  4 4

8 8

Szybkie miganie tych segmentów = partycja 1 w alarmie

 1 1  2 2

 3 3  4 4

8 8

Œwieci siê ten segment  = partycja 1 uzbrojona

 1 1  2 2

 3 3  4 4

8 8

13.4 WYŒWIETLANIE ALARMU

Czytnik zbli¿eniowy informuje dŸwiêkiem o sytuacji wyst¹pienia alarmu
w systemie i miga dioda LED stanu partycji.

Rozbrojenie po alarmie.

Je¿eli po rozbrojeniu partycji dioda LED stanu partycji szybko miga,oznacza to 
¿e systemie wyst¹pi³ alarm. 
Aby usun¹æ to miganie, nale¿y ponownie zbli¿yæ kartê i w pe³ni rozbroiæ partycjê. 

4.1 WYŒWIETLANIE  STANU PARTYCJI



4.2 SPOSOBY UZBRAJANIA  

 
                              

MATRIX

MATRIX

MATRIX

MATRIX

OK

OK

OK

OK

CZAS / DATA  

CZAS / DATA

CZAS / DATA

CZAS / DATA

TRYB UZBROJEN. a

TRYB UZBROJEN. b

TRYB UZBROJEN. c

TRYB UZBROJEN. d

Partycja uzbrajana w trybie A.  

Partycja uzbrajana w trybie B.

Partycja uzbrajana w trybie C. 

Partycja uzbrajana w trybie D.

 

Je¿eli klawiatura dzia³a tylko w jednej partycji, sposób  
w jakim partycja jest uzbrajana pokazuje wyœwietlacz 
klawiatury, jak na obrazkach poni¿ej.

 

     

   

Je¿eli klawiatura dzia³a tylko w jednej partycji, sposób  
w jakim partycja jest uzbrajana pokazuje wyœwietlacz 
klawiatury, jak na obrazkach poni¿ej.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD 

Partycja uzbrajana w trybie A.

 

     

   

Partycja uzbrajana w trybie B.

 

     

   

Partycja uzbrajana w trybie C.

 

     

   

Partycja uzbrajana w trybie D.

 

     

   

13.3.3 Partycja 3 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 3 diody LED stanu 
partycji odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy a LED stanu 
partycji 3 zacznie migaæ.

Partycja 3 zaczyna odmierzaæ czas na wyjœcie, s³ychaæ wysokie tony
dochodz¹ce z czytnika.

Aby rozbroiæ partycjê 3 zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 3 diody 
LED stanu partycji odsuñ kartê. Partycja 3 jest rozbrojona.

13.3.4 Partycja 4 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 4 diody LED stanu 
partycji odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy a LED stanu 
partycji 4 zacznie migaæ.

Partycja 4 zaczyna odmierzaæ czas na wyjœcie, s³ychaæ wysokie tony
dochodz¹ce z czytnika.

Aby rozbroiæ partycjê 4 zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 4 diody 
LED stanu partycji odsuñ kartê. Partycja 4 jest rozbrojona.

LED pracy i LED stanu partycji 3
œwiec¹ siê = Partycja 3 “Uzbrojona” 

LED pracy i LED stanu partycji 4
œwiec¹ siê = Partycja 4 “Uzbrojona” 
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Nazwa linii jest wyœwietlana w dolnym wierszu wyœwietlacza
LCD. Aby zobaczyæ, czy nie s¹ naruszone inne linie 

naciœnij             lub    

Aby zobaczyæ, czy nie s¹ naruszone inne linie 

naciœnij             lub    

Nazwa linii jest wyœwietlana w dolnym wierszu wyœwietlacza
LCD.

4.4  WYŒWIETLANIE INFORMACJI O 
      NARUSZENIU  LINII DOZOROWEJ

Je¿eli jakaœ linia dozorowa pozostaje otwarta - naruszona, 
wyœwietlacz automatycznie pokazuje  jej nazwê. Funkcja ta 
jednak wymaga uaktywnienia przez instalatora.

   

4.5  WYŒWIETLANIE PIERWSZEJ LINII 
       POWODUJ¥CEJ ALARM.

Je¿eli w czasie uzbrojenia systemie wyst¹pi³ alarm, system
mo¿e byæ rozbrojony przez u¿ytkownika w³aœciwym 
kodem. Po rozbrojeniu system automatycznie przechodzi 
w stan wyœwietlania linii, która wywo³a³a alarm - 
wyœwietlana jest nazwa tej linii.

 

Aby powróciæ do normalnego stanu pracy systemu nale¿y 
jeszcze raz wpisaæ kod u¿ytkownika.     

   

 

W przypadku wyst¹pienia jakiegoœ uszkodzenia w systemie, 
rodzaj tego uszkodzenia jest automatycznie wyœwietlany 
na wyœwietlaczu LCD, jak na rys. ni¿ej. Przyk³ad ilustruje
uszkodzenie akumulatora.

MATRIX

MATRIX

MATRIX

OK

OK

OK

CZAS / DATA 

CZAS / datA 

ALARM

! BRAK AKUMULATOR

LINIA 2

LINIA 2
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Zgaszona lampka LED 

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

4.3 WYŒWIETLANIE USZKODZEÑ SYSTEMOWYCH
 

W przypadku wyst¹pienia jakiegoœ uszkodzenia w systemie 
rodzaj tego uszkodzenia jest automatycznie wyœwietlany 
na wyœwietlaczu 7-segmentowym, jak na rys. ni¿ej.

Ten symbol oznacza wyst¹pienie uszkodzenia. Cyfra obok 
identyfikuje rodzaj uszkodzenia 1-8. Opis rodzajów 
uszkodzeñ zawiera tablica wyœwietlania klawiatury
ikonowej (punkt 14 tej instrukcji).

4.4  WYŒWIETLANIE INFORMACJI O 
      NARUSZENIU  LINII DOZOROWEJ
Je¿eli jakaœ linia dozorowa pozostaje otwarta - naruszona, 
wyœwietlacz automatycznie pokazuje  jej numer. Funkcja ta 
jednak wymaga uaktywnienia przez instalatora.

   

Numery 1-32 okreœlaj¹, która z linii jest naruszona.

4.5  WYŒWIETLANIE PIERWSZEJ LINII 
       POWODUJ¥CEJ ALARM.

Je¿eli w czasie uzbrojenia systemie wyst¹pi³ alarm, system
mo¿e byæ rozbrojony przez u¿ytkownika w³aœciwym 
kodem. Po rozbrojeniu system automatycznie przechodzi 
w stan wyœwietlania linii, która wywo³a³a alarm - 
wyœwietlany jest numer tej linii.

 

Wraz z wyœwietlanym numerem miga ikona alarmu.
Aby powróciæ do normalnego trybu pracy systemu nale¿y 
jeszcze raz wpisaæ kod u¿ytkownika.     
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13.3 KORZYSTANIE Z KART PRZYPISANYCH DO WIELU PARTYCJI

Zbli¿anie kart / breloków do czytnika przypisanego do wielu partycji umo¿liwia uzbrojenie
lub rozbrojenie dowolnej iloœci partycji. 

13.3.1 Partycja 1 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 1 diody LED stanu 
partycji odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy, a LED stanu 
partycji 1 zacznie migaæ.

Partycja 1 zaczyna odmierzaæ czas na wyjœcie, s³ychaæ wysokie tony
dochodz¹ce z czytnika.
.

Aby rozbroiæ partycjê 1 zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 1 diody 
LED stanu partycji odsuñ kartê. Partycja 1 jest rozbrojona.

13.3.2 Partycja 2 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 2 diody LED stanu 
partycji odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy a LED stanu 
partycji 2  zacznie migaæ.

Partycja 2 zaczyna odmierzaæ czas na wyjœcie, s³ychaæ wysokie tony
dochodz¹ce z czytnika.
.

Aby rozbroiæ partycjê 2 zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 2 diody 
LED stanu partycji odsuñ kartê. Partycja 2 jest rozbrojona.

LED pracy i LED stanu partycji 1
œwiec¹ siê = Partycja 1 “Uzbrojona” 

LED pracy i LED stanu partycji 2
œwiec¹ siê = Partycja 2 “Uzbrojona” 



 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 3 diody LED stanu 
odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy a LED stanu 3
 zacznie migaæ.

Partycja zaczyna siê uzbrajaæ w trybie C, s³ychaæ wysokie tony dochodz¹ce 
z czytnika informuj¹ce o rozpoczêciu odliczania opóŸnienia wyjœciowego.

Aby rozbroiæ partycjê zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 3 diody 
LED stanu odsuñ kartê. Partycja jest rozbrojona.

13.2.4  Uzbrojenie w trybie D 

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 4 diody LED stanu 
odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy a LED stanu 4
 zacznie migaæ.

Partycja zaczyna siê uzbrajaæ w trybie D, s³ychaæ wysokie tony dochodz¹ce 
z czytnika informuj¹ce o rozpoczêciu odliczania opóŸnienia wyjœciowego.

Aby rozbroiæ partycjê zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 4 diody 
LED stanu odsuñ kartê. Partycja jest rozbrojona.

LED pracy i LED stanu 3
œwiec¹ siê = “Uzbrojenie w trybie C” 

LED pracy i LED stanu 4
œwiec¹ siê = “Uzbrojenie w trybie D” 
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13.2.3  Uzbrojenie w trybie C
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5.1 UZBROJENIE  JEDNEJ PARTYCJI Z KLAWIATURY IKONOWEJ LOKALNEJ
 
PAMIÊTAJ: Wszystkie linie w partycji musz¹ byæ w stanie normalnym - nie naruszone,
                    aby system zacz¹³ odliczaæ czas na wyjœcie.

W zale¿noœci od ustawienia pewnych opcji przez instalatora, klawiatura wyœwietla lub 
nie wyœwietla naruszone linie dozorowe.
 
5.1.1 Uzbrojenia partycji - z za³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”.

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, wyœwietlacz poka¿e jej numer. 

- Aby sprawdziæ czy jeszcze jakieœ linie nie s¹ naruszone, naciœnij  
         
- Je¿eli wszystkie linie s¹ w stanie normalnym - zamkniête, œwieci siê ikona.

- Aby uzbroiæ partycjê, wprowadŸ swój kod (fabryczny to: 1234)

                                                                     Partycja automatycznie wybierze tryb uzbrojenia A.
                                                                     Klawiatura bêdzie emitowaæ przerywane dŸwiêki
                                                                     sygnalizuj¹c odliczanie czasu na wyjœcie.
                                                                     W trakcie odliczania czasu opuœæ obiekt (budynek)
                                                                     

- Je¿eli chcesz uzbroiæ partycjê w innym trybie, wprowadŸ swój kod, naciœnij  klawisz          ,

nastêpnie wybierz tryb uzbrojenia klawiszem               lub               lub               lub            .

5.1.2 Uzbrojenie partycji - z wy³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie” .

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, w trakcie odliczania czasu na wyjœcie, klawiatura 
   bêdzie generowaæ niskie tony. Taki stan bêdzie trwa³ do momentu powrotu linii do stanu 
   normalnego (zanik naruszenia).   
- Je¿eli chcesz uzbroiæ partycjê w innym trybie, wprowadŸ swój kod, naciœnij  klawisz          ,

nastêpnie wybierz tryb uzbrojenia klawiszem               lub               lub               lub            .

5.2    WYŒWIETLANIE INFORMACJI O STANIE SYSTEMU NA KLAWIATURZE IKONOWEJ.

- Je¿eli partycja jest uzbrojona, klawiatura wyœwietla informacje o stanie systemu w  ró¿ny 
sposób, w zale¿noœci od zaprogramowania przez instalatora.

5.2.1 Wyœwietlanie zwyk³e.

- Je¿eli partycja zosta³a uzbrojona, gaœnie ikona            i     zapala siê ikona       .  
  Tryb uzbrojenia jest  wskazywany przez wyœwietlacz 7-segmentowy (A, B, C lub D).

5.2.2 Brak wyœwietlania trybu uzbrojenia.
- Klawiatura zachowuje siê identycznie, jak to opisano w punkcie 5.2.1, ale nie wyœwietla 
  ¿adnych informacji, w jakim trybie partycja zosta³a uzbrojona.   

                   

5. SPOSOBY UZBRAJANIA  PARTYCJI Z KLAWIATURY IKONOWEJ
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Zbli¿anie kart / breloków do czytnika przypisanego do jednej partycji umo¿liwia uzbrojenie
tej partycji w dowolnym trybie A, B, C, lub D oraz jej rozbrojenie.

13.2.1 Uzbrojenie w  trybie A

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 1 diody LED stanu 
odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy  a LED stanu 1
 zacznie migaæ.

Partycja zaczyna siê uzbrajaæ w trybie A, s³ychaæ wysokie tony dochodz¹ce 
z czytnika, informuj¹ce o rozpoczêciu odliczania czasu wyjœcia.

Aby rozbroiæ partycjê zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 1 diody 
LED stanu odsuñ kartê. Partycja jest rozbrojona.

13.2.2  Uzbrojenie w  trybie B

Zbli¿ zaprogramowan¹ kartê / brelok do czytnika zbli¿eniowego.
Zgaœnie dioda LED pracy systemu a diody LED stanu partycji zaczn¹ 
po kolei siê zapalaæ. W momencie zapalenia siê 2 diody LED stanu 
odsuñ kartê. Po sekundzie zapali siê LED pracy  a LED stanu 2
 zacznie migaæ.

Partycja zaczyna siê uzbrajaæ w trybie B, s³ychaæ wysokie tony dochodz¹ce 
z czytnika informuj¹ce o rozpoczêciu odliczania opóŸnienia wyjœciowego.

  

   

LED pracy i LED stanu 1
œwiec¹ siê = “Uzbrojenie w trybie A” 

LED pracy i LED stanu 2
œwiec¹ siê = “Uzbrojenie w trybie B” 

Aby rozbroiæ partycjê zbli¿ kartê / brelok ponownie. W momencie wy³¹czenia siê 2 diody 
LED stanu odsuñ kartê. Partycja jest rozbrojona.

13.2 KORZYSTANIE Z KART PRZYPISANYCH DO JEDNEJ PARTYCJI.

Wyœwietlany jest numer linii od 01 do 32

5.3   ROZBROJENIE JEDNEJ PARTYCJI Z KLAWIATURY IKONOWEJ LOKALNEJ.

5.3.1 Rozbrojenie, gdy nie by³o alarmu. 

- Aby rozbroiæ partycjê, wprowadŸ swój kod (XXXX,X,X) 
  (Kod fabryczny 1234).

5.3.2 Rozbrojenie partycji po alarmie - z wy³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

.

Procedura postêpowania rozbrajania po alarmie jest nastêpuj¹ca:
 
- Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu, nale¿y wpisaæ kod  (XXXX,X,X). 
  Linia która jako pierwsza wywo³a³a alarm, zostanie wyœwietlona na  wyœwietlaczu. 
  Œwiec¹ce siê ikony informuj¹ o rodzaju zdarzenia - w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

- WprowadŸ ponownie kod, aby wy³¹czyæ wyœwietlanie pamiêci alarmu.

     

   

5.3.3 Rozbrojenie partycji po alarmie - z za³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

Po wyst¹pieniu alarmu, zostaje wyœwietlony numer ostatniej linii, która wywo³a³a alarm. 

U¿ywaj¹c klawiszy strza³ek                    mo¿na przejrzeæ, inne linie które by³y w stanie alarmu. 

Je¿eli jedna z tych linii jest stale naruszona, jej numer miga na wyœwietlaczu.

-Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu, nale¿y wprowadziæ kod (XXXX,X,X)
  Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. 
  Œwiec¹ce siê ikony informuj¹ o rodzaju zdarzenia - w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

- WprowadŸ ponownie kod, aby wy³¹czyæ wyœwietlanie pamiêci alarmu.

 

Po rozbrojeniu, na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlony
numer linii, która wywo³a³a alarm. O rodzaju alarmu 
informuj¹ odpowiednie ikony. Zawsze wyœwietlany 
jest numer pierwszej linii, która wywo³a³a alarm
w partycji.
  
Rodzaje alarmów to: w³amaniowy,
 napadowy, po¿arowy, sabota¿owy.
                



Czytnik zbli¿eniowy wspó³pracuje z wszystkim centralami serii Matrix. 

Zbli¿anie kart / breloków do czytnika powoduje uzbrojenie lub rozbrojenie partycji systemu.
Je¿eli karta jest aktywna tylko w jednej partycji to mo¿liwe jest uzbrajanie partycji w ró¿nych 
trybach. Karta / brelok zachowuj¹ siê tak, jak kod u¿ytkownika, jej uprawnienia definiuje 
u¿ytkownik podczas programowania kodów i kart.

UWAGA: Karty / breloki musz¹ byæ przypisane do kodów u¿ytkownika 
zaprogramowanych w systemie Matrix.

Rodzaje pracy

Czytnik zbli¿eniowy wspó³pracuje bezpoœrednio z systemem Matrix i pe³ni funkcjê urz¹dzenia
steruj¹cego prac¹ systemu alarmowego.

Jego dzia³anie zale¿y przede wszystkim od tego jak zaprogramowano karty / breloki.

1. Je¿eli karty / breloki maj¹ uprawnienia do sterowania tylko jedn¹ partycj¹ systemu, to 
mo¿liwe jest uzbrajanie tej partycji w czterech trybach A,B,C i D. LED stanu pokazuje, w jakim 
trybie nast¹pi³o uzbrojenie partycji.

2. Je¿eli karty / breloki maj¹ uprawnienia do sterowania wieloma partycjami systemu, to 
mo¿liwe jest uzbrojenie dowolnej partycji lub kilku naraz (w jednym trybie). LED stanu 
pokazuje, która partycja jest w³¹czona w dozór.

       

LED pracy

Opis lampek

LEDy stanu 1 2 3 4

13. CZYTNIKI ZBLI¯ENIOWE (MX PROX)

13.1 OPIS DZIA£ANIA CZYTNIKA 
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5.4 UZBROJENIE  PARTYCJI Z KLAWIATURY IKONOWEJ - GLOBALNEJ.

Pamiêtaj: Wszystkie linie dozorowe powinny byæ nienaruszone
W zale¿noœci od ustawienia pewnych opcji przez instalatora, klawiatura wyœwietla lub 
nie wyœwietla naruszone linie dozorowe.
 
5.4.1 Uzbrojenie  partycji - z za³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”.

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, wyœwietlacz poka¿e jej numer. 

- Aby sprawdziæ czy  jeszcze jakieœ linie nie s¹ naruszone, naciœnij  
         
- Je¿eli wszystkie linie s¹ w stanie normalnym - zamkniête,  œwieci siê ikona.

- Aby uzbroiæ partycjê, wprowadŸ swój kod (XXXX,X,X).

- Po wprowadzeniu kodu wybierz partycjê, któr¹ chcesz uzbroiæ, Naciœnij klawisz  

           lub           lub           lub           odpowiednio dla partycji 1,2,3 lub 4                                  

- W trakcie wybierania partycji, na wyœwietlaczu bêd¹ zapalaæ siê odpowiednie segmenty. 

  Po wybraniu dowolnych partycji, naciœnij klawisz          aby zatwierdziæ wybór.

- Uzbrojenie zostanie potwierdzone wysokim tonem klawiatury.

                                                                            

Uzbrajanie partycji 1.                                                 Uzbrajanie partycji 1 i partycji 4.

5.4.2 Uzbrojenie partycji - z wy³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, w trakcie odliczania czasu na wyjœcie, klawiatura 
  bêdzie generowaæ niskie tony. Taki stan bêdzie trwa³ do momentu powrotu linii do stanu 
  normalnego (zaniku naruszenia)

- Po wprowadzeniu kodu wybierz partycje, które maj¹ byæ uzbrojone. Naciœnij klawisz

            lub           lub           lub           odpowiednio dla partycji 1,2,3 lub 4   

- W trakcie wybierania partycji, na wyœwietlaczu bêd¹ zapalaæ odpowiednie segmenty. 

  Po wybraniu dowolnych partycji, naciœnij klawisz          aby zatwierdziæ wybór.

- Uzbrojenie zostanie potwierdzone wysokim tonem klawiatury.
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12.1 WYKAZ LINII DOZOROWYCH (cz.2)

       Nazwa  
       partycji                               

       Numer
       partycji                                

Lokalizacja

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

  Numer
     linii

  Nazwa
     linii

        Typ linii

A     B    C    D

5.5    WYŒWIETLANIE INFORMACJI O STANIE SYSTEMU - KLAWIATURA IKONOWA GLOBALNA.

- Je¿eli partycja jest uzbrojona, klawiatura wyœwietla informacje o stanie systemu w 
  ró¿ny sposób zale¿nie od zaprogramowania pewnych opcji przez instalatora:

5.5.1 Wyœwietlanie zwyk³e.                                             Partycje 1,2,3,4 uzbrojone

- Je¿eli partycja zostaje uzbrojona, gaœnie ikona         a zapala siê ikona                

Uzbrojone partycje s¹ wyœwietlone przez zapalenie siê odpowiednich segmentów wyœwietlacza.                          

5.5.2 Brak wyœwietlania trybu uzbrojenia.
- Klawiatura zachowuje siê identycznie jak to opisano w punkcie 5.5.1, ale nie wyœwietla 
  ¿adnych informacji, które partycje s¹ uzbrojone. 

5.6 ROZBROJENIE  PARTYCJI - KLAWIATURA IKONOWA  GLOBALNA.

5.6.1 Rozbrojenie, gdy nie by³o alarmu. 

- Aby rozbroiæ partycjê, wprowadŸ kod (XXXX,X,X) (Kod fabr. 1234).
- Partycje, które s¹ aktualnie uzbrojone, zastan¹ podœwietlone na wyœwietlaczu. 

Klawiszami                                        wybierz partycje, które chcesz rozbroiæ  i naciœnij           

5.6.2 Rozbrojenie partycji po alarmie - z wy³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

Procedura postêpowania przy rozbrajaniu po alarmie jest nastêpuj¹ca:
 
- Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu, wprowadŸ kod.. 

- Partycje które s¹ aktualnie uzbrojone zastan¹ podœwietlone na wyœwietlaczu. 

Klawiszami                                        wybierz partycjê któr¹ chcesz rozbroiæ i naciœnij           

Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Œwiec¹ce siê
ikony informuj¹ o rodzaju zdarzenia - w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

WprowadŸ ponownie kod, wybierz partycjê która by³a w alarmie i naciœnij         
aby wyjœæ z trybu wyœwietlania pamiêci alarmu.

5.6.3 Rozbrojenie partycji po alarmie - z za³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

Po wyst¹pieniu alarmu wyœwietlacz wskazuje, która linia by³a ostatnio w stanie alarmu.
Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu, wprowadŸ kod (XXXX,X,X). 

Partycje, które s¹ aktualnie uzbrojone zastan¹ podœwietlone na wyœwietlaczu. Partycja, 

która by³a w alarmie jest sygnalizowana mruganiem segmentu na wyœwietlaczu. 

Wybierz numer partycji, któr¹ chcesz rozbroiæ a nastêpnie naciœnij           

Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Œwiec¹ce siê
ikony informuj¹ o rodzaju zdarzenia - w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 
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 1 1  2 2

 3 3  4 4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12. WYKAZ LINII DOZOROWYCH

WprowadŸ ponownie kod , wybierz partycjê, która by³a w alarmie i naciœnij 

Je¿eli chcesz rozbroiæ jeszcze inne partycje,  wprowadŸ ponownie kod u¿ytkownika.

Wyœwietlacz wska¿e pozosta³e partycje gotowe do rozbrojenia.

Wybierz partycjê do rozbrojenia  i naciœnij 

Kolejna partycja zostanie rozbrojona.

       Nazwa  
       partycji                               

       Numer
       partycji                                

Lokalizacja  Numer
     linii

  Nazwa
     linii

        Typ linii

A     B    C    D



                                                                            Partycja automatycznie wybierze tryb 
                                                                            uzbrojenia A. Klawiatura bêdzie emitowaæ
                                                                            przerywane dŸwiêki, sygnalizuj¹c odliczanie 
                                                                            czasu na wyjœcie.
                                                                            W trakcie odliczania czasu opuœæ obiekt 
                                                                            (budynek).
                                                                            

 

6.1 UZBROJENIE JEDNEJ PARTYCJI Z KLAWIATURY LOKALNEJ  LCD
 
PAMIÊTAJ: Wszystkie linie partycji musz¹ byæ w stanie normalnym - nie naruszone,
                    aby system zacz¹³ odliczaæ czas na wyjœcie.

W zale¿noœci od ustawienia pewnych opcji przez instalatora, klawiatura wyœwietla lub 
nie wyœwietla naruszone linie dozorowe.
 
6.1.1 Uzbrojenie partycji - z w³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”.

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, wyœwietlacz poka¿e jej nazwê. 

- Aby sprawdziæ czy jeszcze jakieœ linie nie s¹ naruszone, naciœnij  
         
- Je¿eli wszystkie linie s¹ w stanie normalnym - zamkniête, œwieci siê lampka.

- Aby uzbroiæ partycjê, wprowadŸ swój kod (XXXX,X,X) - fabryczny to: 1234

                                                                      

- Je¿eli chcesz uzbroiæ system w innym trybie, wprowadŸ swój kod, naciœnij klawisz          ,

nastêpnie wybierz tryb uzbrojenia klawiszem            lub           lub           lub           .

6.1.2 Uzbrojenie partycji - z wy³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj naruszone linie”.

- Je¿eli  w systemie jest naruszona linia, w trakcie odliczania czasu na wyjœcie, klawiatura 
  bêdzie generowaæ niskie tony. Taki stan bêdzie trwa³ do momentu powrotu linii do stanu
  normalnego (zaniku naruszenia) 
- Je¿eli chcesz uzbroiæ system w innym trybie, wprowadŸ swój kod, naciœnij klawisz          ,

nastêpnie wybierz tryb uzbrojenia klawiszem            lub           lub           lub           .

6.2    WYŒWIETLANIE INFORMACJI O STANIE SYSTEMU  NA KLAWIATURZE LCD.

- Je¿eli partycja jest uzbrojona, klawiatura wyœwietla informacje o stanie systemu w ró¿ny 
   w zale¿noœci od zaprogramowania przez instalatora.

6.2.1 Wyœwietlanie zwyk³e.

- Po uzbrojeniu partycji, klawiatura wyœwietla tryb, w jakim zosta³a ona uzbrojona  - tryb A, 
  B, C lub D. 

6.2.2 Brak wyœwietlania trybu uzbrojenia.
- Klawiatura zachowuje siê identycznie, jak to opisano w punkcie 6.2.1, ale po czasie 
  opóŸnienia na wyjœcie nie wyœwietla ¿adnych informacji, w jakim trybie partycja zosta³a 
  uzbrojona.   

                   

B
2

C
3

D
41

A

OK

MATRIXOK

UZBRAJANIE 
TRYB UZBROJEN. A

6. SPOSOBY UZBRAJANIA PARTYCJI Z KLAWIATURY LCD 
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11.1 SPOSÓB WYŒWIETLANIA TYPU LINII DOZOROWEJ PRZY JEJ PROGRAMOWANIU

= Wejœcie/Wyjœcie                                         Wejœcie/Wyjœcie

= Warunkowa                                                 Warunkowa

= Natychmiastowa                                         Natychmiastowa

= Izolowana                                                   Blokowana

= Po¿arowa                                                   Po¿ar

= Napadowa                                                  Napad

= 24 godzinna                                                24 godzinna 

= Sabota¿owa                                                Sabota¿

= Klucz sta³y                                                   Klucz sta³y  

= Klucz chwilowy                                           Klucz chwilowy  

= Nieu¿ywana                                                Nieu¿ywana

= Medyczna                                                   Medyczna

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

B
2

C
3

D
41

A
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E = Wejœcie / Wyjœcie 
Jest to linia daj¹ca opóŸnienie na wejœcie do obiektu. U¿ytkownik ma czas na rozbrojenie
systemu. Zwykle tego typu linie deklaruje siê dla kontaktronów w drzwiach wejœciowych.

A = Warunkowa
Jest to linia, która umo¿liwia dalsze poruszanie siê po obiekcie (przy uzbrojonym systemie) 
bez wywo³ywania alarmu, je¿eli najpierw zosta³a naruszona linia typu wejœcie / wyjœcie. 
W przypadku naruszenia tej linii bez wczeœniejszego naruszenia linii wejœcie / wyjœcie 
natychmiast generowany jest alarm.  

I = Natychmiastowa (klawiatura IKONOWA wyœwietla i)
Po uzbrojeniu systemu naruszenie tej linii natychmiast generuje alarm.

M = Medyczna
Naruszenie tej linii powoduje wys³anie raportu do stacji monitorowania alarmów lub innych 
s³u¿b. 

O = Izolowana (bypass), (klawiatura IKONOWA wyœwietla o)
Linia izolowana jest pomijana przez system. 

F = Po¿arowa 
Naruszenie tej linii zawsze generuje alarm po¿arowy. Alarm taki jest ³atwo rozró¿nialny. 
Sygnalizator  emituje dŸwiêk przerywany co sekundê. Brzêczyk klawiatury emituje 
narastaj¹cy dŸwiêk w sekwencji trzech tonów. 

P = Napadowa  
Naruszenie tej linii uruchamia alarm napadowy zawsze niezale¿nie od tego czy system jest 
uzbrojony czy nie. Linia ta mo¿e byæ zaprogramowana z opcj¹ jako cicha i wtedy nie 
uruchamiane s¹ sygnalizatory dŸwiêkowe lub optyczne. Powiadamia jest stacja monitorowania 
alarmów i mo¿e byæ uruchomione wyjœcie programowalne.

H = 24-godz
Naruszenie tej linii uruchamia alarm, zawsze niezale¿nie od tego czy system jest uzbrojony
czy te¿ nie. (Liniami 24-godzinnymi s¹ tak¿e linie typu: Po¿arowa, Napadowa, Sabota¿owa)

T = Sabota¿owa (klawiatura IKONOWA wyœwietla t)
Naruszenie tej linii uruchamia alarm sabota¿owy, zawsze niezale¿nie od tego czy system jest 
uzbrojony czy te¿ nie. W opcjach systemu mo¿na ustawiæ, w jaki sposób alarm taki ma 
byæ interpretowany przez system, gdy jest on rozbrojony. Mo¿liwe jest ustawienie aby
tylko uruchamiany by³ brzêczyk klawiatury lub czytnika przy rozbrojonym systemie.

U = Nie wykorzystana
Tego typu linia jest ca³kowicie ignorowana przez system.  

D = Klucz sta³y (klawiatura IKONOWA wyœwietla d)
Jest mo¿liwe uzbrojenie / rozbrojenie partycji za pomoc¹ stacyjki -  wy³¹cznika, pod³¹czonego 
do tej linii. Mo¿liwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia.
Y = Klucz chwilowy
Jest mo¿liwe uzbrojenie/ rozbrojenie partycji za pomoc¹ stacyjki -  wy³¹cznika, pod³¹czonego 
do tej linii. Mo¿liwe jest ustawienie dowolnego trybu uzbrojenia.

11. TYPY LINII DOZOROWYCH W MATRIX - OPIS DZIA£ANIA

Wyœwietlana jest nazwa linii 

Wskazywana  jest nazwa linii, która pierwsza
wywo³a³a alarm w partycji.
  
Rodzaje alarmów to: w³amaniowy,
 napadowy, po¿arowy, sabota¿owy.

6.3.1 Rozbrojenie, gdy nie by³o alarmu. 

- Aby rozbroiæ partycjê, wprowadŸ swój kod (XXXX,X,X) 
  (Kod fabryczny 1234).

6.3.2 Rozbrojenie partycji po alarmie - z wy³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

.

Procedura postêpowania przy rozbrajaniu po alarmie jest nastêpuj¹ca:
 
- Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu, wprowadŸ kod (XXXX,X,X). 
  Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na 
  wyœwietlaczu. Mo¿e to byæ alarm typu w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

- WprowadŸ ponownie kod, aby wy³¹czyæ wyœwietlanie pamiêci alarmu.

     

   

6.3.3 Rozbrojenie partycji po alarmie - z za³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

Po wyst¹pieniu alarmu, klawiatura wyœwietli nazwê linii, która ostatnia by³a w alarmie. 

U¿ywaj¹c klawiszy                     mo¿na przejrzeæ, czy inne linie by³y w stanie alarmu. Je¿eli

jakaœ z tych linii jest stale naruszona, przy jej nazwie pojawia siê symbol !.

-Aby rozbroiæ partycjê po wyst¹pieniu w niej alarmu nale¿y wprowadŸ kod (XXXX,X,X)
 Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. 
 Mo¿e to byæ alarm typu w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

- WprowadŸ ponownie kod, aby  wy³¹czyæ  wyœwietlanie pamiêci alarmu.

 

MATRIXOK

ALARM 
LINIA 1

6.3   ROZBROJENIE JEDNEJ PARTYCJI Z KLAWIATURY LOKALNEJ LCD.



Aktywacja wyjœcia nastêpuje, je¿eli w Menu U¿ytkownika
wybierze siê polecenie Pulse PGM X, gdzie X jest numerem
wyjœcia Program.

Pamiêtaj: Tekst PULSE PGM X mo¿e byæ zmieniony 
przez instalatora.  

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij               aby uaktywniæ tê opcjê, us³yszysz ton

akceptacji. Wyœwietlacz przywróci wyœwietlanie menu
u¿ytkownika.

Wybrana partycja do uzbrojenia zostanie oznaczona symbolem      pod jej numerem. 

Po wybraniu dowolnych partycji, naciœnij klawisz             aby zatwierdziæ wybór.

- Uzbrojenie zostanie potwierdzone wysokim tonem klawiatury.

Uzbrojone partycje s¹ oznaczone symbolem     pod jej numerem.

                                                                            
Uzbrajanie partycji 1.                                                 Uzbrajanie partycji 1 i partycji 4.

6.4.2 Uzbrojenie partycji - z wy³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, w trakcie odliczania czasu na wyjœcie, klawiatura
bêdzie generowaæ niskie tony. Taki stan bêdzie trwa³ do momentu powrotu do stanu 
normalnego (zaniku naruszenia)

 Po wprowadzeniu kodu wybierz partycjê, któr¹ chcesz uzbroiæ. Naciœnij klawisz 
          
          lub        lub         lub         odpowiednio dla partycji 1,2,3 lub 4.

-Na wyœwietlaczu bêd¹ pokazane zaznaczone partycje do uzbrojenia. Po wybraniu
 
dowolnych partycji, naciœnij klawisz           aby zatwierdziæ wybór.

- Uzbrojenie zostanie potwierdzone wysokim tonem klawiatury.

 

W zale¿noœci od ustawienia pewnych opcji przez instalatora, klawiatura wyœwietla lub 
nie wyœwietla naruszone linie dozorowe.
 
6.4.1 Uzbrojenie partycji - z za³¹czon¹ opcj¹ “Wyœwietlaj naruszone linie”.

- Je¿eli w systemie jest naruszona linia, wyœwietlacz poka¿e jej nazwê. 

- Aby sprawdziæ czy jeszcze jakieœ linie nie s¹ naruszone, naciœnij  
         
- Je¿eli wszystkie linie s¹ w stanie normalnym - zamkniête,  œwieci siê lampka.

- Aby uzbroiæ partycjê, wprowadŸ kod (XXXX,X,X).

- Po wprowadzeniu kodu wybierz partycjê, któr¹ chcesz uzbroiæ. Naciœnij klawisz 
          
          lub        lub         lub         odpowiednio dla partycji 1,2,3 lub 4.

1
A B C D

2 3 41
A B C D

2 3 4

MATRIXOK

OK

PARTYCJA 1 2 3 4 
STAN       0

MATRIXOK

PARTYCJA 1 2 3 4 
STAN       0       0

Aktywacja zezwolenia na po³¹czenie siê komputera
instalatora z central¹ w celu sprawdzenia jej dzia³ania
nastêpuje, je¿eli w Menu U¿ytkownika wybierze siê 
polecenie Oczekuje 1 Godz.

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij               aby uaktywniæ tê opcjê, us³yszysz ton

akceptacji. Wyœwietlacz przywróci wyœwietlanie menu
u¿ytkownika.

10.10 ZEZWOLENIE NA ZDALNE PROGRAMOWANIE  CENTRALI (DOWNLOADING).

MATRIXOK

MENU UZYTKOW
OCZEKUJE 1 GODZ

10.9  URUCHOMIENIE WYJŒCIA STERUJ¥CEGO PGM Z KLAWIATURY.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

 

Wpisz 

Wyjœcie aktywuje siê na 5 sekund i wy³¹cza  
(jeœli tak zosta³o zaprogramowane przez instalatora).

Niektóre czujki wymagaj¹ wykorzystania takiego 
sterowania. 

  

WprowadŸ

Centrala przez  okres 1 godziny bêdzie czeka³a na 

po³¹czenie telefoniczne z komputera Twojego instalatora. 

Odpowie wtedy na pierwszy dzwonek telefoniczny. 

Instalator sprawdzi Twój system lub zmieni parametry 

jego dzia³ania i poinformuje Ciê o jego stanie.

 Pamiêtaj, ¿e konserwacja systemu to nie zawsze 

bezpoœredni kontakt z Twoim instalatorem.

  

6.4 UZBROJENIE  PARTYCJI Z KLAWIATURY GLOBALNEJ LCD.

Pamiêtaj: Wszystkie linie dozorowe powinny byæ nienaruszone. 
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MATRIXOK

MENU UZYTKOW
PULSE PGm 1

1
A B C D

2 3 41
A B C D

2 3 4



Zmiany dotycz¹ce przypisania - dodania kart wykonuje siê
w Menu U¿ytkownika poleceniem Karty Zbli¿en.

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij               aby uaktywniæ tê opcjê, na wyœwietlaczu 

pojawi siê

U¿yj           lub           aby wybraæ u¿ytkownika, któremu

chcesz przypisaæ kartê lub j¹ usun¹æ.

Naciœnij 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Pamiêtaj:  Naciœniêcie                 powoduje powrót

do Menu U¿ytkownika. 

Naciœnij             aby usun¹æ kartê, powrót do Menu 

U¿ytkownika nast¹pi automatycznie.

owrót do Menu U¿ytkownika 
nast¹pi automatycznie.

 

Zbli¿ kartê do czytnika nale¿¹cego do tej partycji co kod 
u¿ytkownika, us³yszysz ton akceptacji. Je¿eli us³yszysz 
niski dŸwiêk oznacza to, ¿e karta jest ju¿ przypisana 
do innego numeru kodu. Powinieneœ wybraæ inn¹ kartê 
i zbli¿yæ j¹ do czytnika. P

USUWANIE PRZYPISANYCH KART

Aby usun¹æ kartê wprowadŸ                              a nastêpnie 

dwie cyfry numeru kodu u¿ytkownika  , któremu 

chcesz usun¹æ kartê. Mo¿esz u¿yæ klawiszy            lub

               aby wybraæ numer kodu po czym naciœnij 

klawisz            . 

Aby wyjœæ z trybu u¿ytkownika g³ównego, naciœnij              

a nastêpnie                    .

(01 to 32)

MATRIXOK

Menu uzytkow               01 
User 1

OK

Dodaj/usun                    
User 3

OK

menu UZYTKOW                   
KARTY ZBLIZEN.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

MATRIX

MATRIX

10.8   DODAWANIE I USUWANIE KART Z SYSTEMU

(01 to 32)

         

 

       

WprowadŸ                            a nastêpnie dwie cyfry numeru 

kodu u¿ytkownika  , któremu chcesz przypisaæ
 
kartê. Mo¿esz u¿yæ klawiszy            lub               aby wybraæ 

numer kodu po czym naciœnij klawisz            .  Zbli¿ kartê 

do czytnika nale¿¹cego do tej partycji co kod u¿ytkownika, 

us³yszysz ton akceptacji. Je¿eli us³yszysz niski dŸwiêk 

oznacza to, ¿e karta jest ju¿ przypisana do innego numeru 

kodu. Powinieneœ wybraæ inn¹ kartê i zbli¿yæ j¹ do czytnika. 

Naciœnij                     aby wyjœæ z trybu u¿ytkownika 

g³ównego. 

6.5    WYŒWIETLANIE INFORMACJI O STANIE SYSTEMU - KLAWIATURA GLOBALNA LCD.

-Je¿eli system jest uzbrojony, klawiatura wyœwietla informacje o stanie systemu w 
 ró¿ny sposób zale¿nie od zaprogramowania przez instalatora.

6.5.1 Wyœwietlanie zwyk³e.

- Je¿eli jakaœ partycja jest uzbrojona, wyœwietlacz informuje o jej stanie za pomoc¹ 
  symbolu     , wyœwietlanego pod jej numerem. 

6.5.2 Brak wyœwietlania trybu uzbrojenia.
- Klawiatura zachowuje siê identycznie, jak to opisano w punkcie 6.5.1 ale po czasie 
  opóŸnienia na wyjœcie, nie wyœwietla ¿adnych informacji o stanie partycji - nie pojawia siê
  symbol     .    

6. 6  ROZBROJENIE PARTYCJI - KLAWIATURA GLOBALNA LCD.

6.6.1 Rozbrojenie, gdy nie by³o alarmu. 

- Aby rozbroiæ partycjê wprowadŸ kod (XXXX,X,X) - fakryczny to: 1234
- Partycje, które s¹ aktualnie uzbrojone, zostan¹ wyœwietlone na klawiaturze.

- Klawiszami numerycznymi                                       wybierz numery partycji i naciœnij 

6.6.2 Rozbrojenie partycji po alarmie - z wy³¹czon¹ opcj¹  “Wyœwietlaj linie w alarmie”.

1. Je¿eli w systemie wyst¹pi³ alarm, stan partycji w której wyst¹pi³ alarm jest oznaczony
    symbolem dzwoneczka 

2. WprowadŸ kod i naciœnij klawisz          . 

3. Aby rozbroiæ partycjê w której NIE BY£O alarmu, nale¿y j¹ wybraæ klawiszami 
   
                                           i nacisn¹æ         . 

4. Aby rozbroiæ partycjê w której WYST¥PI£ alarm nale¿y j¹ wybraæ klawiszami       

                                       i nacisn¹æ          .

Linia, która jako pierwsza wywo³a³a alarm zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. 
Mo¿e to byæ alarm typu w³amanie, napad, po¿ar, sabota¿. 

5.  WprowadŸ ponownie kod u¿ytkownika wybierz jeszcze raz tê partycje która by³a w alarmie
  
  i naciœnij klawisz          .

Pamiêtaj: Aby dodaæ kartê do systemu, opcja ta musi najpierw zostaæ zdefiniowana przez instalatora.  

DODAWANIE KART 
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A B C D

2 3 41
A B C D

2 3 4

1
A B C D

2 3 41
A B C D

2 3 4

1
A B C D

2 3 41
A B C D

2 3 4



Aby zmieniæ g³oœnoœæ brzêczyka czytnika, wprowadŸ 

                                    

nastêpnie klawiszami  od            do              wybierz czytnik,

w którym chcesz zmieniæ ustawienia

U¿yj klawisza             aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ lub            

aby zmniejszyæ g³oœnoœæ. Aby zapamiêtaæ zmiany, naciœnij

klawisz

Partycja 4 - wspólna

Czytnik kart

K
la

w
ia

tu
ra

 4
K

la
w

ia
tu

ra
 1

Klawiatura 3

Klawiatura 2

Partycja 3
niezale¿na

Partycja 2
niezale¿na

Partycja 1
niezale¿na
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10.7 

 

ZMIANA G£OŒNOŒCI BRZÊCZYKA CZYTNIKA

MATRIXOK

Menu UZYTKOW                    
DZWIEK CZYTNIKA

MATRIXOK

REGULAC. DZWIEKU                     
UZYJ STRZALEK

MATRIXOK

WYBOR CZYTNIKA                     
_  [ 1 - 4 ]

MATRIXOK

REGULAC. DZWIEKU   
   [ IIIIIIIIIIIIIIIIII                ]

Aby zmieniæ g³oœnoœæ brzêczyka czytnika 

.
Je¿eli system nie bêdzie w stanie odnaleŸæ czytnika 
o takim numerze us³yszysz sygna³ b³êdu a wyœwietlacz 
powróci do wyœwietlania Menu U¿ytkownika.

wybierz polecenie 
DŸwiêk Czytnika w Menu U¿ytkownika. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Klawiszami  od 1 do  4  wybierz numer czytnika

 

Po wybraniu czytnika, na wyœwietlaczu pojawi siê:
 
  

U¿yj            i            w celu ustawienia odpowiedniego

natê¿enia dŸwiêku

Na wyœwietlaczu pojawi siê wskaŸnik ustawienia poziomu 
g³oœnoœci:

Naciœnij              aby zapamiêtaæ to ustawienie.

Us³yszysz ton akceptacji, wyœwietlacz przywróci 
wyœwietlanie Menu u¿ytkownika.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD
7.1  UWAGI ODNOŒNIE SYSTEMÓW  Z PODZIA£EM NA PARTYCJE

Przyk³ad obiektu z podzia³em na partycje

System Matrix  ma 4 partycje, które mog¹ tworzyæ rolê czterech niezale¿nych systemów
alarmowych. Partycje mog¹ mieæ równie¿ czêœæ wspóln¹ (przyk³ad: 3 mieszkania ze 
wspólnym korytarzem). W takim przypadku dostêpne s¹ 3 oddzielne partycje. 
32 kody u¿ytkowników mog¹ dzia³aæ w dowolnie wybranych partycjach i mog¹ mieæ ró¿ne 
poziomy uprawnieñ - mog¹ wykonywaæ okreœlone funkcje.

Pamiêtaj, ¿e:

1. Je¿eli klawiatura jest przypisana tylko do jednej partycji, nazywamy j¹ klawiatur¹ 
     lokaln¹. Przy u¿yciu tej klawiatury mo¿na obs³ugiwaæ tylko jedn¹ partycjê, nawet
     gdy kod u¿ytkownika ma mo¿liwoœæ obs³ugi wielu partycji
2. Je¿eli klawiatura jest przypisana do kilku partycji, nazywamy j¹ klawiatur¹ globaln¹.
    Przy u¿yciu tej klawiatury mo¿na obs³ugiwaæ wybrane partycje, jednak poszczególni
    u¿ytkownicy mog¹ obs³ugiwaæ tylko te partycje, do których maj¹ dostêp.
    U¿ytkownik z dostêpem do wielu partycji zawsze musi dokonaæ wyboru partycji
    przed uzbrojeniem lub rozbrojeniem
3. Je¿eli system obs³uguje czêœæ wspóln¹ dla kilku partycji (korytarz), nie trzeba jej
    uzbrajaæ oddzielnie. W momencie uzbrojenia wszystkich partycji w trybie AWAY, 
    czêœæ wspólna uzbraja siê automatycznie. Natomiast w momencie rozbrojenia 
    jednej z partycji, czêœæ wspólna jest rozbrajana automatycznie.

7. PODZIA£ NA PARTYCJE, INNE ALARMY



10.6.1  Chwilowe prze³¹czenie klawiatury na wyœwietlanie w innym jêzyku.

Klawisze od               do             mo¿na wykorzystywaæ do chwilowej zmiany jêzyka klawiatury.

Zmiana jêzyka  mo¿e byæ przeprowadzona przy rozbrojonej partycji i bêdzie trwaæ przez 2 minuty.

Naciskanie  kolejno klawiszy od 1 do 8 na 2 sek. Powoduje zmianê kolejnych jêzyków. Kolejnoœæ 
pojawiania siê nich zale¿y od tego, jaki podstawowy jêzyk zosta³ ustawiony przez instalatora.

Trwa³e ustawienie wersji jêzykowej  klawiatury to opcja programowania instalatorskiego.
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Tablica znaków reprezentowanych przez cyfry na klawiaturze

7.3  WYŒWIETLANIE NARUSZONYCH LINII DOZOROWYCH

Przy rozbrojonym systemie zawsze mo¿esz zobaczyæ, które linie s¹ otwarte - naruszone.

Aby to zrobiæ, naciœnij klawisze strza³ek                     

Je¿eli opcja ta zosta³a ustawiona przez instalatora, mo¿liwe jest tak¿e sprawdzanie, które
linie s¹ naruszona przy uzbrojonym systemie. Na klawiaturze IKONOWEJ miga numer naruszonej
linii, a na klawiaturze LCD pojawia siê jej nazwa i zapala siê symbol !      
 

                    

7.4  D•WIÊKOWA SYGNALIZACJA USZKODZEÑ

Wyciszenie dŸwiêku sygnalizuj¹cego pojawienie siê usterki w systemie nast¹pi po naciœniêciu

klawisza 
 

                           

S¹ dwa sposoby zasygnalizowania, ¿e zosta³eœ zmuszony przez napastnika do rozbrojenia 
systemu.
 
1. WprowadŸ kod z zamienionymi miejscami trzeci¹ i czwart¹ cyfr¹ kodu.

2. WprowadŸ specjalny kod przymusu, który wczeœniej zaprogramowa³eœ.

Obydwa te sposoby mog¹ byæ uaktywnione przez g³ównego u¿ytkownika lub przez instalatora.
System zachowuje siê identycznie jak przy normalnym rozbrajaniu, ale do stacji 
monitorowania alarmów jest przesy³any sygna³ o Twoim zagro¿eniu.
Ta funkcja pozwoli poinformowaæ odpowiednie s³u¿by o tym, ¿e system zosta³ rozbrojony 
przez osobê uprawnion¹, ale zmuszon¹ przez napastnika.

7.2 DZIA£ANIE POD PRZYMUSEM
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Aby edytowaæ wiêcej nazw u¿ytkowników wybierz nowego u¿ytkownika za pomoc¹ klawiszy
od          do          .

Aby wyjœæ z tej opcji i powróciæ do menu u¿ytkownika naciœnij 

1 8

C

!

Z



7.5  ALARM PO¯AROWY Z KLAWIATURY

- Naciœniêcie i przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza             uruchamia alarm po¿arowy.

Alarm po¿arowy aktywuje syreny zewnêtrzne i brzêczyki klawiatur. Brzêczyki klawiatur daj¹ 
sygnalizacjê trzech narastaj¹cych dŸwiêków. Zewnêtrzne sygnalizatory sygnalizuj¹ dŸwiêkiem 
przerywanym co 3 sekundy. Alarm ten jest raportowany do stacji monitorowania, dodatkowo 
mog¹ byæ uruchamiane dodatkowe urz¹dzenia przy u¿yciu wyjœæ programowalnych centrali.

 

                           

7.6 ALARM NAPADOWY Z KLAWIATURY

- Naciœniêcie i przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza             uruchamia alarm napadowy.

Alarm napadowy mo¿e byæ cichy lub g³oœny zale¿nie od zaprogramowania przez instalatora.
Alarm g³oœny aktywuje syreny zewnêtrzne i brzêczyki klawiatur. Alarm cichy powoduje jedynie 
wys³anie raportu do stacji monitorowania, dodatkowo mog¹ byæ uruchamiane dodatkowe 
urz¹dzenia przy u¿yciu wyjœæ programowalnych centrali.

 

                           

7.7 ALARM - WEZWANIE POMOCY MEDYCZNEJ Z KLAWIATURY.

- Naciœniêcie i przytrzymanie przez 2 sekundy klawisza             uruchamia alarm medyczny.

Alarm medyczny aktywuje syreny zewnêtrzne i brzêczyki klawiatur. Brzêczyki klawiatur 
generuj¹ dŸwiêk o wysokim tonie. Alarm ten jest raportowany do stacji monitorowania, 
dodatkowo mog¹ byæ uruchamiane dodatkowe urz¹dzenia przy u¿yciu wyjœæ programowalnych 
centrali.

Aby zmieniæ nazwê u¿ytkownika wybierz polecenie Edycja Opis U¿ytkownika w Menu 

U¿ytkownika. Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij            aby zatwierdziæ wybór opcji.  

U¿yj            i            w celu wybrania odpowiedniego u¿ytkownika.

Naciœnij         aby edytowaæ nazwê wybranego u¿ytkownika. Na wyœwietlaczu pojawi siê 

migaj¹cy kursor na pocz¹tku nazwy u¿ytkownika

U¿yj            i            w celu przesuwania kursora do nowej pozycji.
U¿yj klawiszy 1 - 9 i 0 do wpisania nazwy.

Uwaga: W tablicy na nastêpnej stronie przedstawiono znaki jakie mog¹ wyæ 
                 wpisywane przy u¿yciu poszczególnych klawiszy.

Ponowne naciœniêcie tego samego klawisza zmienia znak na nastêpny jemu przypisany.

Naciœnij                aby zapamiêtaæ now¹ nazwê. Nazwa bêdzie pokazywana przez wyœwietlacz.

          

MATRIX

MATRIX

MATRIX

OK

OK

OK

menu UZYTKOW                   

WYBOR UZYTK.  1                    

EDYCJA-TEKST                04                    

EDYC. OPIS UZYTK

USER 1

KASIA

MATRIXOK

EDYCJA-TEKST                04                    
USER 4

10.6  EDYCJA NAZWY U¯YTKOWNIKA - KLAWIATURA  LCD
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MATRIXOK

memu UZYTKOW
ZMIANA KODU

MATRIXOK

WYBOR UZYTK. 
UZYJ STRALEK

MATRIXOK

WYBOR UZYTK.               01 
_ _ _ _ _ _ NOWY KOD

Aby zmieniæ kod u¿ytkownika wybierz polecenie Zmiana Kodu w Menu U¿ytkownika.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij            aby zatwierdziæ wybór opcji.  

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

U¿yj            i            w celu wybrania odpowiedniego u¿ytkownika.

Numer u¿ytkownika pojawi siê w prawym górnym rogu wyœwietlacza.
Nazwa u¿ytkownika bêdzie wyœwietlana w dolnym wierszu. 

Naciœnij         aby wybraæ u¿ytkownika i zmieniæ mu kod. Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

WprowadŸ nowy kod i naciœnij             (je¿eli kod jest krótszy ni¿ 6 cyfr)

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

WprowadŸ nowy kod ponownie i naciœnij             (je¿eli kod jest krótszy ni¿ 6 cyfr)

Us³yszysz ton akceptacji, wyœwietlacz przywróci wyœwietlanie menu u¿ytkownika.

Je¿eli chcesz skasowaæ kod to zamiast wpisywaæ jego cyfry, naciœnij klawisz           .
 
 

MATRIXOK

WYBOR UZYTK.               01 
_ _ _ _ _ _ NOWY KOD****

W tym trybie osi¹galne s¹ wszystkie dodatkowe funkcje 

u¿ytkownika.

Aby wejœæ w ten tryb naciœnij            ,  zostaniesz poproszony

o wprowadzenie kodu .  WprowadŸ kod  XXXX (X,X)  

(fabryczny kod u¿ytkownika to 1234).

Je¿eli nie chcesz  wejœæ w tryb u¿ytkownika naciœnij 

ponownie klawisz             . Ka¿de naciœniêcie tego klawisza 

powoduje wejœcie i wyjœcie z trybu u¿ytkownika.  

Po wprowadzeniu  kodu us³yszysz ton akceptacji, a na

 wyœwietlaczu pojawi siê: 

UWAGA: Praca w tym trybie ma ograniczenie czasowe. 
Je¿eli przez okres 2 minut nie wykonasz ¿adnej operacji 
na klawiaturze, system automatycznie opuœci tryb 
u¿ytkownika. 

8.2  WYJŒCIE Z TRYBU U¯YTKOWNIKA.

S¹ dwa sposoby wyjœcia z trybu u¿ytkownika:

1. Przewiniêcie opcji do koñca za pomoc¹ klawisza            

    do miejsca, w którym wyœwietlacz poka¿e:

   Naciœniêcie                  spowoduje wyjœcie z trybu 

   u¿ytkownika.
  

2. Naciœniêcie na 2 sekundy klawisza                  powoduje

    wyjœcie z trybu u¿ytkownika. Klawisz ten jednak nie dzia³a, 

   je¿eli wykonywane s¹ modyfikacje wewn¹trz opcji z menu

   u¿ytkownika.

   

8. TRYB U¯YTKOWNIKA

MATRIXOK

Menu UZYTKOW
   UZBR. Z BLOKADA

MATRIXOK

Menu UZYTKOW.
   WYJSCIE Z menu

W tym trybie osi¹galne s¹ wszystkie dodatkowe funkcje 
u¿ytkownika.

1.  W trybie u¿ytkownika miga ikona gotowoœci
2.  Uaktywnienie funkcji u¿ytkownika powoduje 
     miganie ikony  rozbrojenia. 

 

- Aby wejœæ do trybu u¿ytkownika,  naciœnij              

i wprowadŸ kod  XXXX (X,X). (fabryczny kod u¿ytkownika 
 to: 1234)
- Zacznie migaæ ikona rozbrojenia.

UWAGA: Praca w tym trybie ma ograniczenie czasowe. 
Je¿eli przez okres 2 minut nie wykonasz ¿adnej operacji 
na klawiaturze, system automatycznie opuœci tryb 
u¿ytkownika. 

8.2  WYJŒCIE Z TRYBU U¯YTKOWNIKA.

- Aby wyjœæ z trybu u¿ytkownika naciœnij                             ,  

lampka rozbrojenie przestanie migaæ.

   

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA  LCD 

10.5  ZMIANA KODU U¯YTKOWNIKA - KLAWIATURA  LCD

8.1  WEJŒCIE W TRYB U¯YTKOWNIKA
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9. TRYB ZWYK£EGO U¯YTKOWNIKA

Naciœnij               i nastêpnie kod u¿ytkownika (XXXX,XX) 

Na wyœwietlaczu pojawi siê napis Uzbr z blokad¹.

Naciœnij            aby zatwierdziæ wybór opcji.  

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

U¿yj            i            w celu wybrania odpowiedniej linii.

Naciœnij             aby zatwierdziæ wybór linii do izolowania.

Mo¿esz wpisaæ numer linii i nacisn¹æ               aby 

zatwierdziæ wybór. Po wybraniu linii, naciœnij 

klawisz              .   Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

  

Naciœnij klawisze             ,             ,            lub

wybierz tryb uzbrojenia partycji.

Je¿eli klawiatura nale¿y do jednej partycji, powy¿sze 
polecenie spowoduje uzbrojenie siê tej partycji, np. po
naciœniêciu klawisza 2, w trybie B. Wyœwietlacz bêdzie 
pokazywa³ uzbrojenie w trybie B

Je¿eli klawiatura jest klawiatur¹ globaln¹ a kod u¿ytkownika
mo¿e obs³ugiwaæ wiêcej ni¿ jedn¹ partycjê, uzbroj¹ siê 

partycje wybrane klawiszami

Wybór tych partycji nale¿y potwierdziæ klawiszem
          

MATRIXOK

Menu UZYTKOW
   UZBR Z BLOKADA

MATRIXOK

WYBOR LINII                   01 
   Zone 1

MATRIXOK

BLOKOWANIE LINII 
   WPISZ a, b, c, D

MATRIXOK

UZBRAJANIE 
   TRYB UZBROJEN B

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

-  Uzbrojenie z izolowaniem linii nast¹pi, je¿eli po wejœciu
 
   w tryb u¿ytkownika (poprzedni rozdzia³), wpisze siê na 

   klawiaturze 

- Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dwie kreski.   

- WprowadŸ dwie cyfry numeru linii do izolowania

   np.                           dla linii 3. 

  Je¿eli siê pomyli³eœ wprowadŸ  ponownie dwie cyfry.

- U¿yj              aby zatwierdziæ numer izolowanej linii, 

  us³yszysz ton akceptacji.

-  Powtarzaj tê operacjê a¿ wszystkie ¿¹dane linie 

   zostan¹ zaznaczone jako izolowane.  Je¿eli nie chcesz 
  
  teraz uzbroiæ systemu to naciœnij              ponownie.

  Jednak w takim przypadku izolowane linie zostan¹ 

  ponownie w³¹czone do systemu-

- Po wybraniu linii, naciœnij            i nastêpnie któryœ 

z klawiszy A, B, C lub D aby wybraæ tryb uzbrojenia 

systemu. Centrala zacznie odliczaæ czas na wyjœcie 
z obiektu.

  Zobacz rozdzia³ 5, w jaki sposób uzbraja siê partycje
  
  w  ró¿nych trybach.

 

                           

Na wyœwietlaczu pojawi siê Krotnoœæ okreœlaj¹ca, ile razy kod mo¿e byæ u¿ywany.

Wpisz dwie cyfry oznaczaj¹ce ile razy kod mo¿e byæ u¿yty.

Naciœnij            aby zapamiêtaæ wprowadzone zmiany i powróciæ do menu u¿ytkownika.

Krotnoœæ stosowania kodu jest definiowana jak ni¿ej: 

MATRIXOK

KROTNOSC 
   OO

00  = nieograniczona iloœæ u¿ycia kodu 

Kod mo¿e byæ u¿ywany przez nieograniczony czas. Dodatkowo taki kod wprowadzony 
w partycji powoduje kasowanie liczników wszystkich czasowych kodów partycji. 
Kody, które s¹ "uœpione" z przekroczon¹ iloœci¹ u¿ycia s¹ powtórnie aktywne.
 
01 = kod jednorazowy  po u¿yciu zostaje wykasowany z pamiêci kodów partycji.

Taki kod mo¿na zaprogramowaæ np. Sprz¹taczce, która wychodz¹c z obiektu uzbroi system,
natomiast nie bêdzie mog³a siê nim pos³ugiwaæ w póŸniejszym okresie. 

02 - 99 = kod z ograniczeniem stosowania. 

Kod mo¿e byæ u¿ywany 2-99 razy zanim zostanie uœpiony. 
Je¿eli w miêdzyczasie u¿yty zostanie kod bez ograniczeñ, licznik kodu czasowego jest 
resetowany i kod mo¿e byæ znowu u¿ywany tyle razy, ile tu zosta³o zaprogramowane.
Reaktywacja kodu mo¿e odbywaæ siê dowoln¹ iloœæ razy.
Reaktywacji kodu mo¿e dokonaæ u¿ytkownik nale¿¹cy do tej samej partycji, co u¿ytkownik
z ograniczeniem.
 
 

9.1 UZBROJENIE Z IZOLOWANIEM LINII
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A B C
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A B C

2 3
D
4
D
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1
A
1
A B

2
B
2

C
3
C
3

D
4
D
4



MATRIX

MATRIX

OK

OK

WPISZ PARTYCJE 

BLOKOWANIE LINII 

   PARTYCJA 1 AKTW

   OPCja 1 AKTW

Na wyœwietlaczu pojawi siê napis prosz¹cy o okreœlenie, w których partycjach ma byæ aktywny  
kod u¿ytkownika

Naciœnij          lub           aby wyœwietliæ partycjê, w której kod ma byæ aktywny. Je¿eli wybra³eœ

partycjê naciœnij             aby uaktywniæ lub wy³¹czyæ dzia³anie kodu w tej partycji.

Naciœnij             aby zapamiêtaæ nowe ustawienia.

 
Na wyœwietlaczu pojawi siê napis prosz¹cy o okreœlenie uprawnieñ kodu u¿ytkownika.

Naciœnij          lub           aby wyœwietliæ opcjê kodu okreœlaj¹c¹ uprawnienia u¿ytkownika, 

naciœnij             aby uaktywniæ lub wy³¹czyæ opcjê kodu.

Naciœnij            aby zapamiêtaæ nowe ustawienia.

Partycja          NIE                                                       AKTW                                                USTAWIENIE FABRYCZNE     

1                     Kod nie dzia³a w partycji  1                  Kod dzia³a w partycji  1                               AKTW                      
 
2                     Kod nie dzia³a w partycji  2                  Kod dzia³a w partycji  2                               AKTW                           
      
3                     Kod nie dzia³a w partycji  3                  Kod dzia³a w partycji  3                               AKTW
    
4                     Kod nie dzia³a w partycji  4                  Kod dzia³a w partycji  4                               AKTW        

Opcja             NIE                                                      AKTW                                                   USTAWIENIE FABRYCZNE 

1                     Zabronione blokowanie linii                Blokowanie linii zezwolone                         AKTW                              

2                     Kod normalny                                      Kod tylko przymusu                                    NIE                               
     
3                     Kod normalny                                      Przymus mo¿liwy                                       AKTW

4                     Nie uzbraja                                          Uzbrojenie zezwolone                                AKTW        

5                     Nie rozbraja                                         Rozbrojenie zezwolone                              AKTW

6                     Nieu¿ywane                                         Nieu¿ywane                                                NIE 

7                     Nieu¿ywane                                         Nieu¿ywane                                                NIE

8                     Kod normalny                                       Kod G³ówny                                               AKTW         

 

. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Naciœnij             lub            aby wyœwietliæ inne zdarzenia.

Je¿eli chcesz zobaczyæ uzupe³niaj¹ce informacje odnoœnie

tego zdarzenia naciœnij klawisz          .

Uwaga: Niektóre zdarzenia nie zawieraj¹ dodatkowych 
              informacji.

Naciœnij                aby wróciæ do wyœwietlania zdarzeñ.

Naciskaj klawisze                    i przegl¹daj zdarzenia, jakie

wyst¹pi³y w systemie (partycji). 

Naciœnij             aby wyjœæ z opcji przegl¹dania zdarzeñ.

Zobacz tablicê z opisem znaczenia zdarzeñ na stronach
54 i 55 tej instrukcji.          

             

Bêd¹c w menu u¿ytkownika, przy pomocy klawiszy 

lub            przejdŸ do opcji Poka¿ Pamiêæ

MATRIX

MATRIX

OK

OK

Menu UZYTKOW

11:45  PON  11  STY 

   POKAZ PAMIEC

   01 ROZBROJONY

Aby zobaczyæ zdarzenia naciœnij  

Wyœwietlone zostanie ostatnie zdarzenie. 

Aby wyœwietliæ wczeœniejsze zdarzenie naciœnij                lub 

              aby zobaczyæ póŸniejsze zdarzenia.

Wyjœcie z tej funkcji nast¹pi po naciœniêciu  

Pocz¹tek i koniec bufora pamiêci zdarzeñ jest 

sygnalizowany dwoma kreskami: _ _

Opis znaczenia wyœwietlanych symboli znajduje siê 

w tablicy na stronie 52 i 53.

Jesteœ w stanie odczytywaæ jedynie te zdarzenia, które 

dotycz¹ partycji, do której masz uprawnienia.

Zobacz tablicê z opisem znaczenia zdarzeñ na stronach
52 i 53 tej instrukcji. 

   

 

                           

9.2 PRZEGL¥DANIE BUFORA PAMIÊCI  ZDARZEÑ W SYSTEMIE.

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD
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9.3 ZMIANA G£OŒNOŒCI BRZÊCZYKA KLAWIATURY

MATRIXOK

MENU UZYTKOW
   Regulac. DZWIEKU

MATRIXOK

REGULAC. DZWIEKU    
   UZYJ STRZALEK

MATRIXOK

REGULAC. DZWIEKU    
   [ IIIIIIIIIIIIIIIIII                ]

Naciœnij            aby zatwierdziæ wybór opcji.  

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Bêd¹c w menu u¿ytkownika przejdŸ do opcji Regulacja 
DŸwiêku. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

U¿yj            i            w celu zwiêkszenia lub zmniejszenia

natê¿enia dŸwiêku klawiatury.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij             aby zatwierdziæ wybór poziomu dŸwiêku.

Wyœwietlacz przywróci wyœwietlanie menu u¿ytkownika.

KLAWIATURA LCD KLAWIATURA LED

Aby zmieniæ g³oœnoœæ, wprowadŸ

U¿yj tego                klawisza aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ lub           

                aby zmniejszyæ g³oœnoœæ.

Naciœnij                aby zapamiêtaæ nowe ustawienie.

To ustawienie nie dotyczy sytuacji alarmowej - alarm 

z klawiatury jest zawsze tak samo g³oœny.     

   

 

                           

MATRIXOK

Menu UZYTKOW
   EdYCJA UZYTKOWN

MATRIXOK

WYBOR UZYTK. 
   UZYJ STRZALEK

MATRIXOK

WYBOR UZYTK. 1 
   _ _ _ _ _ _ nOWY KOD

MATRIXOK

WYBOR UZYTK. 1 
   _ _ _ _ _ _ nOWY KOD

10.4 ZMIANA KODU U¯YTKOWNIKA I JEGO UPRAWNIEÑ - KLAWIATURA LCD  

Aby edytowaæ kod u¿ytkownika wybierz polecenie Edycja U¿ytkownika w Menu U¿ytkownika.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij            aby zatwierdziæ wybór opcji.  

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

U¿yj            i            w celu wybrania odpowiedniego u¿ytkownika.

W prawym górnym rogu wyœwietlacza pojawi siê numer u¿ytkownika.
Nazwa u¿ytkownika bêdzie wyœwietlana w dolnym wierszu. 

Jeszcze w tym miejscu mo¿esz wyjœæ z tego menu naciskaj¹c klawisz 

Naciœnij         aby wybraæ u¿ytkownika, którego chcesz edytowaæ. Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

WprowadŸ nowy kod i naciœnij             (je¿eli kod jest krótszy ni¿ 6 cyfr)

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

WprowadŸ nowy kod ponownie i naciœnij             (je¿eli kod jest krótszy ni¿ 6 cyfr). Us³yszysz ton

 akceptacji. Je¿eli chcesz skasowaæ kod to zamiast wpisywaæ jego wartoœæ naciœnij           .

****
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9.4 ZMIANA INTENSYWNOŒCI PODŒWIETLENIA KLAWIATURY.

        

 

       

MATRIXOK

MENU UZYTKOW
   REGUL. PODSWIETL

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê:

U¿yj            i            w celu zwiêkszenia lub zmniejszenia

natê¿enia podœwietlenia klawiatury.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij             aby zatwierdziæ wybór podœwietlenia.

Wyœwietlacz przywróci wyœwietlanie menu u¿ytkownika.

Pamiêtaj: Je¿eli ustawi³eœ maksymaln¹ jasnoœæ, 
                 klawiatura nie bêdzie siê przyciemniaæ po 2 
                 minutach od ostatniego naciœniêcia
                 dowolnego klawisza.    

MATRIXOK

REGUL. PODSWIETL   
   UZYJ STRZALEK

MATRIXOK

REGUL. PODSWIETL    
   [ IIIIIIII     ]

KLAWIATURA LCD KLAWIATURA LED

Bêd¹c w menu u¿ytkownika przejdŸ do opcji Regulacja

Podœwietlenia. Na wyœwietlaczu pojawi siê:

Aby zmieniæ intensywnoœæ podœwietlenia klawiatury 

wprowadŸ

U¿yj                aby zwiêkszyæ intensywnoœæ lub         

aby zmniejszyæ intensywnoœæ podœwietlenia.

Nacisnij            aby zapamiêtaæ nowe ustawienie.  

Je¿eli ustawi³eœ maksymaln¹ jasnoœæ, klawiatura nie 
bêdzie siê przyciemniaæ po 2 minutach od ostatniego 
naciœniêcia dowolnego klawisza.    

   

 

                           

 

Zostanie wyœwietlone bie¿¹ce ustawienie. 

Wpisz dwie cyfry poni¿szych opcji i ustaw krotnoœæ u¿ycia kodu.

                  - 

  

 nieograniczone stosowanie kodu 

Kod mo¿e byæ u¿ywany przez nieograniczony czas. Dodatkowo taki kod wprowadzony 
w partycji powoduje kasowanie liczników wszystkich czasowych kodów partycji. 
Kody, które s¹ "uœpione" z przekroczonym licznikiem u¿yæ s¹ powtórnie aktywne.
 
                    -  kod jednorazowy  po u¿yciu zostaje wykasowany z pamiêci kodów partycji.

Taki kod mo¿na zaprogramowaæ np. Sprz¹taczce, która wychodz¹c z obiektu uzbroi go, 
natomiast nie bêdzie mog³a siê nim pos³ugiwaæ w póŸniejszym okresie. 

                                            -  kod z ograniczeniem stosowania. 

Kod mo¿e byæ u¿ywany 2-99 razy zanim zostanie uœpiony. 
Je¿eli w miêdzyczasie u¿yty zostanie kod bez ograniczeñ, licznik kodu czasowego jest 
resetowany i kod mo¿e byæ znowu u¿ywany tyle razy, ile tu zosta³o zaprogramowane.
Reaktywacja kodu mo¿e odbywaæ siê dowoln¹ iloœæ razy.
Reaktywacji kodu mo¿e dokonaæ u¿ytkownik nale¿¹cy do tej samej partycji, co u¿ytkownik
z ograniczeniem.

Naciœnij             aby zatwierdziæ ustawienie.

C
10

B
2 9 90

0 0

Po okreœleniu uprawnieñ u¿ytkownika ustawiana jest krotnoœæ u¿ycia tego kodu
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 -

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualny czas i data

Naciœnij             aby  przywróciæ wyœwietlanie menu 

u¿ytkownika.

        

 

       

MATRIXOK

MENU UZYTKOW 
   00:22 NIE 28 PAZ

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD 

Aby sprawdziæ czas i datê systemow¹, wprowadŸ 

Wyœwietlacz poka¿e godzinê w postaci 2-cyfrowej. 

U¿yj                aby przejœæ do wyœwietlania kolejnych 

informacji. Po ka¿dym naciœniêciu wyœwietlacz wska¿e 

minuty, dzieñ, miesi¹c i rok zawsze, jako dwie cyfry.

  

     

   

 

                           

Bêd¹c w menu u¿ytkownika przejdŸ do opcji Poka¿ Czas 
+ Datê.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

9.5 PODGL¥D CZASU I DATY 

Po przypisaniu kodu do partycji, nale¿y ustawiæ poziom uprawnieñ tego kodu.  

Mo¿liwe  do zaprogramowania opcje przedstawia poni¿sza tablica. 

U¿yj strza³ek                        aby wybraæ odpowiedni¹ opcjê i naciœnij

klawisz,          aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ lampkê Alarm. PrzejdŸ do kolejnej opcji i u¿yj 

           aby ustawiæ dzia³anie opcji (w³¹czenie opcji -  lampka Alarm siê œwieci).

Po ustawieniu wszystkich opcji zapamiêtaj dokonane zmiany naciskaj¹c klawisz

Opcja          LED Alarm  Wy³ =OPCJA Wy³¹czona     LED Alarm W³ =OPCJA W³¹czona                   FABRYCZNIE 

1               Zabronione blokowanie linii              Blokowanie linii zezwolone                W³¹czona                             

2               Kod normalny                                   Kod tylko przymusu                           Wy³¹czona                                     
     
3               Kod normalny                                   Przymus mo¿liwy                               W³¹czona      

4               Nie uzbraja                                       Uzbrojenie zezwolone                        W³¹czona             

5               Nie rozbraja                                      Rozbrojenie zezwolone                      W³¹czona     

6               Nieu¿ywane                                      Nieu¿ywane                                        Wy³¹czona       

7               Nieu¿ywane                                      Nieu¿ywane                                        Wy³¹czona       

8               Kod normalny                                   Kod G³ówny                                         W³¹czona       
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MATRIXOK

Menu UZYTKOW
   POKAZ CZAS + DATE

Pamiêtaj: Nie usuwaj ustawieñ - kod g³ówny. Je¿eli w systemie nie bêdzie takiego kodu,
nie bêdziesz móg³ zmieniaæ kodów innym u¿ytkownikom. Instalator systemu bêdzie 
musia³ taki kod stworzyæ ponownie.



Po zaprogramowaniu kodu musisz mu przypisaæ partycje, które bêdzie obs³ugiwaæ

Poni¿sza tablica przedstawia opcje przypisania partycji

U¿yj strza³ek                     aby wybraæ odpowiedni¹ opcjê i naciœnij 

klawisz,           aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ lampkê Alarm. PrzejdŸ do kolejnej opcji i u¿yj 

           aby ustawiæ dzia³anie opcji (w³¹czenie opcji -  lampka Alarm siê œwieci). 

Programowany kod  mo¿e byæ przypisany tylko do partycji, do której jest przypisany kod 
g³ówny - kod, przy u¿yciu którego wszed³eœ do trybu programowania kodów.

Po ustawieniu wszystkich opcji zapamiêtaj dokonane zmiany naciskaj¹c klawisz

Je¿eli ten u¿ytkownik nale¿y ju¿ innej partycji, nale¿y wybrac inny numer u¿ytkownika.
W takim przypadku wszystkie wczeœniejsze ustawienia zostan¹ anulowane..

   

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

        

 

       

Bêd¹c w menu u¿ytkownika przejdŸ do opcji Zmiana 
Czasu.

MATRIXOK

Menu UZYTKOW
   ZMIANA CZASU

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dwa znaki zapytania. Wpisz

aktualn¹ godzinê jako dwie cyfry (format 24 godzinny)          

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê znowu dwa znaki zapytania.

Wpisz aktualny czas w minutach jako dwie cyfry.          
  

Nowy czas zostanie pokazany na wyœwietlaczu

 

Naciœnij                aby powróciæ do menu u¿ytkownika. 
   

MATRIXOK

ZMIANA CZASU    
   12:30  NIE  28  PAZ

MATRIXOK

ZMIANA CZASU    
   ? ? : _ _    GODZINA

10. TRYB G£ÓWNEGO U¯YTKOWNIKA

MATRIXOK

ZMIANA CZASU    
   1 2 : ? ?    MINUTY

KLAWIATURA LCDKLAWIATURA IKONOWA 

Aby zmieniæ czas wpisz

WprowadŸ czas w formacie 24 godzinnym, 

tzn. dwie cyfry godzin i dwie cyfry minut, 

np. 09 30 lub 17 56 

Naciœnij              aby zapamiêtaæ nowy czas. 

 

   

Opcja nr.     LED Alarm Wy³  = OPCJA Wy³¹czona      LED Alarm W³ = OPCJA W³¹czona                         FABRYCZNIE 

1                     Nie przypisany do partycji 1                Przypisany do partycji 1                                                    W³¹czona                      
     
2                     Nie przypisany do partycji 2                Przypisany do partycji 2                                                    W³¹czona                           
      
3                     Nie przypisany do partycji 3                Przypisany do partycji 3                                                    W³¹czona
    
4                     Nie przypisany do partycji 4                Przypisany do partycji 4                                                    W³¹czona        

Te opcje s¹ dostêpne jedynie dla g³ównego u¿ytkownika.

10.1 ZMIANA CZASU SYSTEMOWEGO.
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Je¿eli chcesz zmieniæ ju¿ wpisany czas powtórz ostatnie

dwa kroki jeszcze raz. Nastêpnie naciœnij klawisz

aby zapamiêtaæ ustawienie nowego czasu.



MATRIX

MATRIX

MATRIX

OK

OK

OK

menu  UZYTKOW

WYBIERZ DZIEN 

WPISZ MIESIAC 

   ZMIANA DATY

   PON

MATRIXOK

WPISZ ROK 
   PON _ _ / _ _ / ? ?

   PON _ _ / ? ? / 0 1

MATRIXOK

WPISZ DZIEN 

10.2 ZMIANA DATY SYSTEMOWEJ.

  

   PON ? ? / 0 8 / 0 1

KLAWIATURA IKONOWA KLAWIATURA LCD

Bêd¹c w menu u¿ytkownika przejdŸ do opcji Zmiana 
Daty.

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór opcji. 

Na wyœwietlaczu pojawi siê: 

Naciœnij             lub             aby wybraæ odpowiedni dzieñ

tygodnia. Naciœnij               aby zatwierdziæ wybór dnia. 

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dwa znaki zapytania, wpisz
dwie cyfry oznaczaj¹ce rok

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dwa znaki zapytania, wpisz
dwie cyfry oznaczaj¹ce miesi¹c

Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dwa znaki zapytania, wpisz
dwie cyfry oznaczaj¹ce dzieñ miesi¹ca

Nastêpnie naciœnij klawisz             aby zapamiêtaæ 

ustawienie nowej daty. Naciœnij                aby powróciæ 
do menu u¿ytkownika. 
  

Aby zmieniæ datê wpisz  

WprowadŸ jedn¹ cyfrê dnia       1 = Poniedzia³ek
                                                  2 = Wtorek
                                                  3 = Œroda
                                                  4 = Czwartek
                                                  5 = Pi¹tek
                                                  6 = Sobota
                                                  7 = Niedziela

WprowadŸ dwie cyfry roku                  :  00 do 99
WprowadŸ dwie cyfry miesi¹ca           :  01 do 12
WprowadŸ dwie cyfry dnia miesi¹ca   :  01 do 31

Naciœnij           aby zapamiêtaæ now¹ datê. 

Aby zmieniæ kod, wprowadŸ                             . Na wyœwietlaczu bêd¹ migaæ dwa 

segmenty. 

WprowadŸ z klawiatury dwie cyfry numeru kodu do zmiany  (01 - 32)  lub u¿yj 

klawiszy                              aby znaleŸæ kody w Twojej partycji i w tym przypadku 

wybór zatwierdŸ klawiszem        . 

WprowadŸ nowy kod i naciœnij              je¿eli kod ma mniej ni¿ 6 cyfr.

WprowadŸ ponownie nowy kod i znowu naciœnij przycisk               jeœli kod ma mniej 

ni¿ 6 cyfr.

Je¿eli zrobi³eœ to bez b³êdów us³yszysz ton potwierdzenia

Je¿eli siê pomyli³eœ wyst¹pi ton b³êdu, powtórz czynnoœci jeszcze raz.

Je¿eli chcesz skasowaæ kod danego u¿ytkownika postêpuj jak ni¿ej:

naciœnij                             . Bêd¹ migaæ dwa segmenty. 

WprowadŸ z klawiatury dwie cyfry numeru kodu do usuniêcia  (01 - 32)  lub u¿yj 

klawiszy                              aby znaleŸæ kody w Twojej partycji i w tym przypadku 

wybór zatwierdŸ klawiszem           .  

Naciœnij             kod  zostanie usuniêty z pamiêci systemu.

 

  

  

     

10.3 ZMIANA KODU U¯YTKOWNIKA I POZIOMU UPRAWNIEÑ TEGO KODU

29                                       N.S.S. TREBOR Sp. z o.o.28              N.S.S. TREBOR Sp. z o.o.




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31

