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OPIS OGÓLNY 
KP2000 jest szyfratorem umo�liwiaj�cym pełne sterowanie systemami M2000, mog�cym 
wy�wietla� wszystkie komunikaty o stanie systemu. Krótki opis funkcji ka�dej diody oraz 
wy�wietlacza pokazano na Rys. 1. Dodatkowo, ka�dy z szyfratorów M2000 wyposa�ony jest w 
miniaturowy gło�nik, który mo�e słu�y� do sygnalizacji stanów, w jakich znajduje si� system 
alarmowy: wczesny alarm, usterki, tryby testu lub oznajmianie wej�cia. 
Dzi�ki mo�liwo�ci zaprogramowania wielu kodów u�ytkowników o ró�nych uprawnieniach, 
mo�na ogranicza� w sposób dowolny dost�p do systemu i oferowanych funkcji specjalnych 
poszczególnym u�ytkownikom. 
Uzbrajania, rozbrajania, omijania linii itp. mo�na dokona� korzystaj�c z dowolnych kodów. Do 
zmiany kodów za pomoc� szyfratora konieczna jest znajomo�� kodu u�ytkownika głównego 
(pierwszy z kolei u�ytkownik ka�dej partycji oraz ewentualnie inni u�ytkownicy, zdefiniowani 
jako u�ytkownicy główni). Wszystkie kody dost�pu musz� si� składa� z jednakowej ilo�ci cyfr. 

 
ABY SYSTEM DZIAŁAŁ W SPOSÓB BEZPIECZNY I PEWNY, MUSI BY� REGULARNIE 

SPRAWDZANY 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Akapity zawieraj�ce znaczek � odnosz� si� do opcji, które mog� by� u�ywane lub nie 
u�ywane w danym systemie alarmowym. Te �, które instalator oznaczył „x” oznaczaj�, �e te 
funkcje działaj� w danym systemie alarmowym - aby dowiedzie� si� wi�cej o ich działaniu 
nale�y przeczyta� odpowiednie podrozdziały niniejszej instrukcji. 
 

KONFIGURACJA SYSTEMU 
W poni�szym wykazie instalator powinien zaznaczy� funkcje, które zostały zaprogramowane 
w danym systemie. 
��Sygnał przymusu (duress) z szyfratora�
�  Alarm napadowy cichy z szyfratora 
�  Alarm napadowy gło�ny z szyfratora 
�  Alarm po�arowy z szyfratora��

��Mo�liwo�� pracy w trybie HyperZoom�

��Wymuszone uzbrajanie�
��Wydruk historii zdarze��
��Przegl�danie historii zdarze��
��Wyj�cia przeł�cznikowe�
�  Uproszczone uzbrajanie 
��Reset czujek z pami�ci� z szyfratora 
�  Grupa 1 linii omijalnych ____________________ 
�  Grupa 2 linii omijalnych ____________________ 
�  Linie gongowe ____________________________ 
ILO�� CYFR KODÓW DOST�PU:  �3  �4 �5 �6 
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- Zielona dioda „READY-GOTÓW” - je�eli jest wł�czona, wskazuje, �e wszystkie 
chronione strefy s� bezpieczne i system jest gotowy do uzbrojenia. Błyskanie tej 
diody oznacza wyst�pienie usterki w systemie. 
 
- Czerwona dioda „ARMED-UZBROJONY” - �wiecenie tej diody oznacza, �e system 
jest uzbrojony. Błyskanie oznacza, �e wyst�pił alarm. 
 
- Wy�wietlacz ciekłokrystaliczny - wy�wietla stan systemu (uzbrojenie linii, omini�cie 
linii, alarm i wyst�pienie problemów). Inne informacje systemowe, takie jak brak 
zasilania sieciowego, rozładowanie akumulatora, bł�d komunikacji czy te� opisy linii 

mog� równie� - je�eli zachodzi taka potrzeba - by� wy�wietlane. Wy�wietlanie tych informacji 
mo�e by� pomocne w ocenie bie��cego stanu systemu. Wł�czenie pod�wietlenia ekranu 
nast�puje po naci�ni�ciu dowolnego klawisza. 

 
Klawisze - kursory - umieszczone s� pod plastikow� przykrywk�. 
 

 
UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera opisy standardowych komunikatów pojawiaj�-
cych si� na wy�wietlaczu LCD, przy zało�eniu, �e wł�czona jest funkcja autoscrollingu. 
Wpływ na pojawianie si� (lub wył�czenie) niektórych komunikatów ma instalator syste-
mu (- niektóre z opisanych funkcji mog� nie działa� w poszczególnych systemach). 
 

MAKRA U�YTKOWNIKA 
Makra u�ytkownika pozwalaj� na zast�pienie długich sekwencji klawiszowych skrótami. 
W przedstawionej poni�ej tabeli umieszczono: numer makra, przyporz�dkowan� mu fa-
brycznie funkcj� oraz - ewentualnie - funkcj� przypisan� danemu makru przez instalatora 
(inn� ni� fabryczna). Ka�de makro ma swój własny numer. 
 
(Ustawienie fabryczne)  (Ustawienie instalatora) 
1 OMINI�CIE GRUPY 1  1__________________ 
2 OMINI�CIE GRUPY 2  2__________________ 
3 OMINI�CIE LINII  3__________________ 
4 OMINI�CIE WIELU LINII  5__________________ 
6 WŁ /WYŁ TRYBU GONGOWEGO  6__________________ 
7 WYMUSZONE UZBRAJANIE  7__________________ 
8 ZMIANA KODU DOST�PU  8__________________ 
9 ANALIZA USTEREK  9__________________ 
10 PRZEGL�DANIE HISTORII  10_________________ 
11 USTAWIENIE GODZINY/DATY  11_________________ 
12 WŁ/WYŁ WYJ�CIA PRZEŁ�CZANEGO  12_________________ 
13 PRZEGL�DANIE PARTYCJI HyperZoom 13_________________ 
14 UZBRAJANIE PARTYCJI HyperZoom  14_________________ 
15 WYJ�CIE Z TRYBU HyperZoom  15_________________ 
16 ZGŁOSZENIE SYSTEMU DO TELEFONU 16_________________ 
 

PRZEGL�DANIE I URUCHAMIANIE MAKR 
Lista makr wy�wietlana jest po wprowadzeniu sekwencji: 
 

 
W ten sposób mo�na przegl�da� wszystkie makra oraz uruchamia� je. 
 
 
 

URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE 
Aby uruchomi� makro o znanym numerze nale�y wprowadzi� sekwencj�: 
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UZBRAJANIE SYSTEMU 
Gdy dioda READY jest wł�czona, wszystkie linie mo�na uzbroi� wprowadzaj�c kod dost�pu i 
nast�pnie naciskaj�c klawisz [#]. 
Je�eli dioda READY nie �wieci si� nale�y sprawdzi�, czy s� pozamykane wszystkie drzwi i 
okna lub te� omin�� (bypass) odpowiednie linie (spowoduje to wył�czenie z systemu 
omini�tych linii). Je�eli dioda READY nie �wieci si�, wy�wietlacz pokazuje komunikat NOT 
READY w poł�czeniu z nazwami wszystkich linii, które nie s� gotowe do uzbrojenia. 

 
 
 
 
 

 
System jest teraz uzbrojony. Dioda ARM �wieci si�, wy�wietlacz pokazuje stan ARMED - 
uzbrojony. 
 

ROZBRAJANIE I WYŁ�CZANIE SYSTEMU 
(GDY WŁ�CZONA JEST DIODA „ARM”) 

 
Aby rozbroi� system alarmowy nale�y wprowadzi� swój kod dost�pu w nast�puj�cej 
sekwencji: 

 
 
 
 

Po rozbrojeniu systemu wył�czy si� czerwona dioda „ARM”, wy�wietlacz szyfratora poka�e 
komunikat READY - je�eli wszystkie linie s� bezpieczne, lub NOT READY - je�eli jedna lub 
wi�cej linii nie jest bezpiecznych. Je�eli system został wył�czony po pojawieniu si� alarmu, na 
wy�wietlaczu pojawi si� nazwa linii, która zgłosiła alarm. Nazywa si� to PAMI�CI� ALARMU. 
Skasowanie nast�pi po ponownym uzbrojeniu systemu. Linie ci�głego czuwania pozostaj� 
wł�czone przez cały czas; aby wy�wietli� informacje o ich stanie, nale�y wej�� do trybu analizy 
usterek. 
 

ZALECENIE: Je�eli po powrocie do chronionego obiektu wł�czona jest sygnalizacja 
włamaniowa, nale�y si� skontaktowa� z najbli�szym posterunkiem policji. 

NIE WCHODZI� DO OBIEKTU PRZED PRZYBYCIEM POLICJI. 
 

UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE PRZEZ 
U�YTKOWNIKÓW 

Uzbrajanie i rozbrajanie systemu przez u�ytkowników odbywa si� przy u�yciu ich własnych 
kodów dost�pu. Pozwala to na zidentyfikowanie osoby uzbrajaj�cej czy te� rozbrajaj�cej 
system (w centrali M2000 mo�na zaporgramowa� do 100 u�ytkowników). 
Zmian� kodów dost�pu mo�na przeprowadzi� zgodnie z opisem w sekcji „Zmiana kodów 
dost�pu”. 
 
 
 

UPROSZCZONE UZBRAJANIE 
System mo�e by� uzbrajany (na rózne sposoby) przez wprowadzenie dwóch klawiszy: cyfry i 
klawisza [#]. Mo�liwe sekwencje uproszczonego uzbrajania to: 
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Uzbrojenie z omini�ciem linii grupy 1:  
 
 
Uzbrojenie z omini�ciem linii grupy 2:   
 
 
Uzbrojenie z omini�ciem linii grup 1 i 2:   
 
 
Uzbrojenie bez omijania �adnych linii:   
 
 
UWAGA: Omijanie opisano na stronach 5-6 
 

TRYB NATYCHMIASTOWY/OPÓ�NIONY 
Standardowo, podczas wychodzenia z budynku system pracuje w trybie opó	nionym. 
Uzbrajanie systemu jest opó	niane po to, by mo�na było wyj�� nie powoduj�c alarmu. 
Podczas wchodzenia, opó	nienie daje czas na rozbrojenie systemu. W trakce trwania czasu 
opó	nienia gło�nik szyfratora pozostaje wł�czony, przypominaj�c o konieczno�ci rozbrojenia 
systemu. 
Tryb natychmiastowy stosowany jest przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, w nocy - 
nie zachodzi wówczas potrzeba opó	niania alarmu przy wej�ciu (wszyscy s� w domu). Aby 
uzbroi� system w trybie działania natychmiastowego, nale�y wprowadzi�: 

 
 

 
 
 

Wy�wietlacz LCD poka�e stan ARMED INSTNT. 
 

PRZYMUS 
Je�eli napastnicy urz�dz� zasadzk� i zmusz� osob� wchodz�c� do rozbrojenia systemu, 
mo�na go rozbroi� przy u�yciu kodu „rozbrojenia pod przymusem”, który jest nadawany przez 
instalatora. Po wprowadzeniu tej sekwencji system zostanie rozbrojony, natomiast stacja 
monitoruj�ca otrzyma sygnał informuj�cy o tym, �e nast�piło rozbrojenie pod przymusem 
(cichy alarm). 
 
UWAGA: Ta funkcja działa tylko podczas rozbrajania systemu. 
 
 
Zwykłe rozbrojenie:  
 
 
Rozbrojenie pod przymusem:   
 
 

OMINI�CIE LINII 
Je�eli dioda READY jest wył�czona wy�wietlacz pokazuje stan NOT READY i nazwy linii, 
które nie s� gotowe do uzbrojenia (obszary chronione przez te linie pozostaj� naruszone). 
Załó�my, �e okno znajduj�ce si� w strefie chronionej przez lini� 3 - „SYPIALNIA”, jest otwarte. 
Nazwa linii 3 - „SYPIALNIA” pojawi si� na wy�wietlaczu. Wprowadzenie kodu dost�pu nie 
spowoduje uzbrojenia systemu, poniewa� okno chronione przez lini� 3 jest otwarte. 
Przypu��my, �e okno zostało otworzone specjalnie - aby wywietrzy� sypialni�, a chcemy 
uzbroi� pozostałe strefy (chronione przez inne linie). Aby omin�� lini� 3, nale�y wprowadzi� 
nast�puj�c� sekwencj�: 
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Wszystkie linie oprócz linii 3 zostan� uzbrojone i wy�wietlacz poka�e komunikat ZONE 
BYPASSED, ARMED. Linia 3 jest teraz nieaktywna. 
adne zdarzenie w obszarze przez ni� 
chronionym nie spowoduje alarmu. Przywrócenie linii do działania mo�e nast�pi� dopiero po 
rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu systemu (tym razem bez omijania). Stan omini�cia 
usuwany jest w chwili rozbrojenia systemu. 
W przypadku omijania kilku linii, nale�y wpisa� numery wszystkich omijanych linii, rozdzielaj�c 
poszczególne numery klawiszem [*]. 
 
Omini�cie linii 3 i 46: 

 
 

OMINI�CIE LINII Z PODANEGO ZAKRESU 
Aby omin�� linie o kolejnych numerach, np 5-10, nale�y u�y� sekwencji podobnej jak w 
przypadku omijania zwykłego, z tym tylko wyj�tkiem, �e jako separatora kra�ców ��danego 
zakresu nale�y u�y� „podwójnej gwiazdki” 
 
Omini�cie wszystkich linii z zakresu od 5 do 10: 

 
 

OMINI�CIE LINII NALE��CYCH DO GRUP 1 i 2 
Oprócz omijania linii pojedynczych i linii kolejnych z ��danego zakresu istn1ieje równie� 
mo�liwo�� omini�cia wszystkich linii przypisanych do grupy linii omijalnych 1 i/lub 2 (obie grupy 
definiuje instalator systemu). 
Przykładem mog� tu by� dwie grupy linii w systemie chroni�cym domek jednorodzinny: 
pierwsza grupa to linie chroni�ce wn�trza domu, druga - ochrona posesji. Omijaj�c grup� 1 
mo�emy porusza� si� swobodnie wewn�trz budynku, za� system zgłosi alarm gdy intruz 
pojawi si� na posesji. 
Centrale alarmowe M2000 pozwalaj� na utworzenie dwóch grup linii omijalnych. 
 
Aby omin�� w procesie uzbrajania cał� grup� 1 nale�y wprowadzi� nast�puj�c� sekwencj� 
klawiszy: 

 
 

 
 

Wszystkie linie nale��ce do grupy 1 zostały omini�te, lecz pozostałe linie s� uzbrojone. Jest to 
bardzo prosty sposób na szybkie uzbrojenie tylko cz��ci systemu. Wy�wietlacz poka�e 
komunikat ZONE BYPASSD, ARMED.  
Aby omin�� linie przydzielone do grupy 2, nale�y wprowadzi� nast. sekwencj�: 

 
 

 

PRACA W TRYBIE 
GONGOWYM 

Instalator mo�e ustawi� pewne linie w tryb pracy gongowej. Wkroczenie w stref� chrnion� 
przez te linie w czasie rozbrojenia systemu b�dzie zgłaszane d	wi�kowo na szyfratorze. 
Typowe zastosowanie pracy gongowej to np.  sygnalizacja wej�cia klienta do sklepu. 
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Gdy system jest uzbrojony, linie działaj� normalnie (jak pozostałe linie alarmowe). 
 
Aby wł�czy� tryb pracy gongowej, nale�y wprowadzi� sekwencj�: 

 
 

 
 

Ponowne wprowadzenie tej sekwencji wył�cza tryb pracy gongowej. 
 

WYMUSZONE UZBRAJANIE SYSTEMU  
(gdy nie 	wieci si� dioda READY) 

Je�eli w jakiej� linii wyst�pi usterka, system nie b�dzie sygnalizował gotowo�ci do uzbrojenia 
(dioda READY nie b�dzie si� �wieciła). W tym wypadku mo�na skorzysta� z funkcji 
wymuszonego uzbrojenia. W tak uzbrojonym systemie uszkodzone linie pozostan� wył�czone. 
Wymuszonego uzbrojenia nale�y u�ywa� tylko wtedy, gdy zawiod� wszystkie inne próby 
doprowadzenia do działania nie gotowych linii. 
Sekwencja wymuszonego uzbrajania: 

 
 

 
 

System jest uzbrojony. Dioda ARM �wieci si�, wy�wietlacz pokazuje komunikat „ARMED”. 
 

ZMIANA KODÓW DOST�PU 
Kody u�ytkowników mo�na zmienia� przy pomocy podanej ni�ej sekwencji. Ilo�� cyfr kodu 
dost�pu musi by� dla wszystkich kodów jednakowa (ustala j� instalator). 
 
Nowy kod dost�pu (dla u�ytkownika 10): 

 
 

KASOWANIE KODÓW DOST�PU 
Kasowanie kodów dost�pu poszczególnych u�ytkowników odbywa si� po wprowadzeniu 
podanej ni�ej sekwencji. Kasowany jest tylko kod u�ytkownika o wprowadzonym numerze. 
Skasowanie kodu dost�pu (kod u�ytkownika 10): 

 
 

USTERKI 
Nie zauwa�one usterki systemu mog� spowodowa� wył�czenie systemu. Pojawienie si� 
takich usterek jest sygnalizowane błyskaniem zielonej diody READY, d	wi�kiem wydawanym 
przez gło�nik szyfratora oraz pojawiaj�c� si� na wy�wietlaczu wiadomo�ci� TROUBLE.  
W przypadku zaniku zasilania AC zostanie równie� wył�czone pod�wietlanie ekranów szyfra-
torów (oscz�dzanie energii akumulatora). Aby zidentyfikowa� rodzaj usterki, nale�y wprowa-
dzi� poni�sz� sekwencj�. Spowoduje to równie� wył�czenie ostrzegania d	wi�kowego. 
 
Tryb analizy usterek: 
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Wy�wietlacz pokazuje rodzaj wyst�puj�cej usterki, je�eli wyst�piła wi�cej ni� jedna - mo�na 
przegl�da� kolejne usterki. Nale�y skonsultowa� si� z instalatorem systemu celem 
przedsi�wzi�cia odpowiednich kroków zaradczych. Poni�ej przedstawiono mo�liwe rodzaje 
usterek i odpowiadaj�ce im numery „linii”, które b�d� si� pojawia� w razie zaistnienia 
wymienionych usterek. 
 
901 Zanik zasilania sieciowego (AC) 902 Rozładowanie akumulatora 
903 Tryb energooszcz�dny 904 Odci�cie linii tel. 1 
905 Odci�cie linii tel. 1 906 Przeci��ona szyna IDIS  
908 Bł�d komunikacji 909 Sabota� centrali 
911 Zanik sygnalizacji akustycznej 912 Uszkodzenie masy  
913 Uszkodzenie wyj�cia programowalnego  
914 Uszkodzenie 	ródła zasilania dodatkowego 
915 Uszkodzenie 	ródła zasilania czujek z pami�ci� 
916 Uszkodzenie 	ródła zasilania sygnalizatorów 
 

PRZEGL�DANIE HISTORII ZDARZE
 
Ka�dy U�ytkownik Główny systemu Millenia2000 ma mo�liwo�� przegl�dania historii zdarze� 
sysytemu, zapianej w pami�ci centrali alarmowej. Pami�tane jest 300 ostatnich zdarze� (w 
kolejno�ci chronologicznej), które wyst�piły w systemie. Ostatnim (najnowszym) wydarzeniem 
jest zdarzenie o najwi�kszym numerze. Wej�cie do trybu przegl�dania historii nast�puje po 
wprowadzeniu sekwencji: 

 
 

 
 

Aby przej�� do poprzedniego zdarzenia, nale�y nacisn�� klawisz 

 
Aby przej�� do wy�wietlania nast�pnego zdarzenia, nale�y nacisn�� klawisz 
 
 
Po wł�czeniu wy�wietlania historii na wy�wietlaczu pojawi si� ostatnie (najnowsze) zdarzenie 
systemowe. Zdarzenia wy�wietlane s� w nast�puj�cym formacie: 
 
NNN TY MO-DD HR:MM ----- linia 1, gdzie: 
NNN - numer zdarzenia; TY - typ zdarzenia; MO-DD HR:MM - dokładna data i godzina 
 
Druga linia wy�wietlacza pokazuje numer linii, identyfikator u�ytkownika lub identyfikator 
partycji. 
 
Naci�ni�cie klawisza spowoduje wy�wietlenie dodatkowych infor- 
 
macji n/t danego zdarzenia (o ile takie informacje istniej�). 
 
Dwuznakowe kody zdarze� s� ustawiane przez instalatora, 
ustawienia fabryczne wygl�daj� nast�puj�co: 
 
 
AL -- Linia(e) w stanie alarmu TP -- Sabota� 
TB -- Problem w linii MZ -- Brak linii IDIS 
RT -- Powrót linii do stanu normalnego BP -- Omini�cie (bypass) linii 
UB -- Wył�czenie omini�cia linii (unbypass) AR -- Reset pami�ci alarmu  
DS -- Zamek drzwiowy OP -- Raport rozbrojenia 
CL -- Raport uzbrojenia PO -- Cz��ciowe rozbrojenie 
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PC -- Cz��ciowe uzbrojenie ST -- Raport szyfratora 
FO -- Niezdolno�� rozbrojenia FC -- Niezdolno�� uzbrojenia 
AF -- Wymuszone uzbrojenie EE -- Bł�d wyj�cia 
AC -- Wykluczenie partycji EC -- Rozszerzone uzbrojenie partycji 
BO -- Niskie napi�cie akumulatora AO -- Zanik zasilania AC 
BI -- Koniec ładowania akumulatora AI -- Przywrócone zasilanie AC 
TG -- Tryb testu systemu GT -- Problem ogólny 
IE -- Przeci��ona szyna IDIS IO -- Rozwarta szyna modułu IDIS 
IR -- Powrót szyny IDIS do st. normalnego UD -- Zdalny zapis/odczyt programu 
TM -- Tryb testu wej�cia TX -- Tryb testu wyj�cia 
NB -- Zanik sygnalizacji akustycznej BR -- Przywróc. sygnalizacji akustycznej 
GF -- Uszkodzenie/zanik masy GR -- Przywrócenie masy 
PR -- Reset zasilania LC -- Odci�cie linii telefonicznej 
LR -- Powrót linii tel. do stanu normalnego PT -- Sabota� centrali alarmowej 
PR -- Powrót centrali do st. normalnego FF -- Uszkodzenie bezpiecznika 
FR -- Bezpiecznik naprawiony LS -- Tryb energooszcz�dny 
SR -- Wyj�cie z trybu energooszcz�dnego CZ -- Linie wzajemnie powi�zane 
FC -- Bł�d komunikacji 
 
Celem wyj�cia z trybu wy�wietlania historii nale�y dwukrotnie nacisn�� klawisz [*], a nast�pnie 
odczeka� do momentu wył�czenia pod�wietlania wy�wietlacza szyfratora. W przeciwnym 
wypadku system b�dzie ci�gle pracował w trybie historii zdarze�. 
 

ADRESY SZYFRATORÓW 
Na wy�wietlaczu mog� si� pojawia� wymienione ni�ej adresy (6XX-7XX), które pozwalaj� na 
zidenyfikowanie, z którego szyfratora nadchodzi sygnał. 
 
Sygnały sabota�u szyfratorów: 
606 = 1 614 = 2 622 = 3 630 = 4 638 = 5 646 = 6 
654 = 7 662 = 8 670 = 9 678 = 10 686 = 11 694 = 12 
702 = 13 710 = 14 718 = 15 726 = 16  
 
Kody informuj�ce o odł�czeniu szyfratora od systemu: 
607 = 1 615 = 2 623 = 3 631 = 4 639 = 5 647 = 6 
655 = 7 663 = 8 671 = 9 679 = 10 687 = 11 695 = 12 
703 = 13 7101 = 14 719 = 15 727 = 16 
 
 

USTAWIANIE GODZINY I DATY 
Czasami mo�e wyst�pi� konieczno�� ustawienia poprawnej daty i czasu systemowego.  
W tym celu nale�y u�y� sekwencji: 

 
 

 
 

Po wej�ciu do tego trybu, wy�wietlacz poka�e: 
 
DAY MM-DD HH:MM 
 
Naciskaj�c dowolny klawisz numeryczny mo�na zmienia� dni tygodnia. Po ustawieniu 
��danego dnia nacisn�� klawisz „prawy kursor”. Migaj�cy na ekranie kursor przesunie si� pod 
numer miesi�ca (MM). Wprowadzi� numer miesi�ca, dzie� miesi�ca, godzin� i minuty. 
Przeł�czanie stanu AM (przed południem) / PM (po południu) nast�puje po naci�ni�ciu 
dowolnego klawisza numerycznego. Po ustawieniu poprawnej daty i godziny nale�y nacisn�� 
klawisz [#]. 
 

PODZIAŁ SYSTEMU NA PARTYCJE 
Instalator systemu mo�e przypisa� ka�demu u�ytkownikowi systemu okre�lone linie 
alarmowe. Jeden system mo�e by� podzielony mi�dzy wielu u�ytkowników (lub wiele grup 
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u�ytkowników). Ka�dy z u�ytkowników mo�e uzbraja�, rozbraja� i omija� tylko te linie, które 
zostały mu przypisane. Omijanie i uzbrajanie w systemie dzielonym niczym nie ró�ni si� od 
uzbrajania/rozbrajania zwykłego systemu. Linie nale��ce jednocze�nie do kilku partycji 
zostan� uzbrojone w chwili uzbrojenia ostatniej partycji; rozbrojenie jednej partycji wystarcza 
do rozbrojenia wszystkich wspólnych linii. 
 

TRYB TESTU CENTRALI 
System alarmowy i współpracuj�ce z nim cz��ci (czujki ruchu, czujki po�arowe itp.) musz� 
by� testowane co pewien czas. Aby móc sprawdzi�, czy system działa popranie, nale�y 
wł�czy� tryb testu. Przez cały czas trwania testu gło�niki szyfratorów s� aktywne, lecz do stacji 
monitoruj�cej nie s� przesyłane sygnały alarmowe. Podczas testu nale�y wej�� w ka�dy z 
chronionych obszarów. Wkraczanie w kolejne obszary b�dzie sygnalizowane krótkim 
d	wi�kiem. Czas opó	nienia wej�cia/wyj�cia podczas testu zostaje skrócony do 4 sekund. 
Po naruszeniu wszystkich chronionych obszarów nale�y wróci� do szyfratora. Na wy�wietlaczu 
b�dzie pokazana zawarto�� pami�ci alarmu. Nale�y sprawdzi�, czy system wykrył naruszenie 
wszystkich stref. 
 
Tryb testu systemu: 

 
 

 
 

Na wy�wietlaczu mo�na przegl�da�, które linie pokazały alarm. 
 
Aby wyj�� z tego trybu, nale�y ponownie wprowadzi� sekwencj� testu. 
 
UWAGA: System nale�y testowa� regularnie, je�eli jaka� linia nie poka�e alarmu nale�y 
si� skontaktowa� z instalatorem lub serwisantem. 
 

TESTOWANIE SYSTEMU Ł�CZNO�CI 
Uzgodni� z instalatorem sposób i cz�stotliwo�� sprawdzania poprawno�ci komunikacji - 
poszczególne stacje monitoruj�ce mog� stosowa� ró�ne procedury sprawdzaj�ce. 

 
FUNKCJE ZDALNEGO PROGRAMOWANIA 

Centrala alarmowa mo�e by� zaprogramowana przy pomocy komputera wyposa�onego w 
modem telefoniczny. Mo�e zaistnie� konieczno�� wprowadzenia kilku zmian w programie 
systemu drog� telefoniczn�, dlatego nale�y wcze�niej uzgodni� z instalatorem lub personelem 
stacji monitoruj�cej tryb post�powania w takich wypadkach. 
Funkcje te powinny by� u�ywane tylko przez przeszkolony  personel, na ��danie 
instalatora lub obsługi stacji monitoruj�cej. 

 
Przywołanie komputera 

Aby „nakaza�” centrali alarmowej poł�czenie si� z komputerem, nale�y wprowadzi� 
sekwencj�: 

 
 
 
Zgłoszenie centrali 

do telefonu 
Je�eli system zaprogramowano tak, aby nie zgłaszał si� automatycznie do telefonu, 
podł�czenie centralki do linii telefonicznej nast�pi po wprowadzeniu sekwencji: 

 
 
 

 
 

RESET CZUJEK Z PAMI�CI� 
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Niektóre czujki, np. profesjonalne czujki dymu, wyposa�one s� w mechanizm „zapami�-
tywania alarmu”. Polega on na tym, �e czujka pozostaje w stanie alarmu dot�d, a� zostanie na 
chwil� odł�czona (reset). Central� alarmow� mona zaprogramowa� tak, aby reset czujek 
z pami�ci� nast�pował po jednoczesnym naci�ni�ciu klawiszy: 
 
 

 
 

 
 

FUNKCJE HyperZoom 
Ka�dy U�ytkownig Główny systemu ma mo�liwo�� �ledzenia stanu wszystich partycji i 
obszarów chronionego systemu. Przegl�du mo�na dokonywa� za pomoc� szyfratorów 
zaprogramowanych jako ogólne lub HyperZoom. Szyfratory ogólne stale wy�wietlaj� stan 
wszystkich partycji w sposób pokazany na rysunku poni�ej: 
 

 
 
 
Wy�wietlacz w tym przykładzie pokazuje, �e partycje 1, 2, 3 i 4 s� uzbrojone, za� 5, 6 i 8 s� 
gotowe do uzbrojenia. 
 
Dowolny szyfrator mo�na zamieni� w szyfrator ogólny przez wej�cie do trybu HyperZoom: 

 
Od tej chwili dany szyfrator staje si� (do odwołania) szyfratorem ogólnym. 
Wracaj�c do przykładu, partycje 1-4 s� uzbrojone, partycje 5, 6 i 8 s� gotowe do uzbrojenia, 
za� partycja 7 nie jest gotowa. W trybie HyperZoom mo�na zidentyfikowa� powód tego stanu. 
W tym celu nale�y wej�� w tryb analizy usterek: 

 
 

 
 

W tym trybie zostan� wy�wietlone numery i opisy wszystkich linii, których naruszenie 
uniemo�liwia uzbrojenie poszczególnych partycji. Przykładowo, ekran wy�wietlacza mo�e 
wygl�da� nast�puj�co: 

NACISKAÆ JEDNOCZEŒNIE
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Oznacza to, �e obszar chroniony przez lini� o numerze 100 - GARDEROBA pozostaje 
naruszony; co  kolei powoduje, �e partycja nie jest gotowa do uzbrojenia. 
 
Aby wył�czy� tryb HyperZoom, nale�y wprowadzi� sekwencj�: 

 
Wyj�cie z tego trybu nast�puje równie� w sytuacji, gdy przez 30 sekund nie został wci�ni�ty 
�aden klawisz. 
 

PARY „KLAWISZY NIEBEZPIECZE
STWA” 
Istnieje mo�liwo�� zaprogramowania czterech specjalnych kodów niebezpiecze�stw, które 
mog� by� wprowadzone  szyfratora. 
KLAWISZE NIEBEZPIECZE
STWA MUSZ� ZOSTA� WCI�NI�TE JEDNOCZE�NIE. 
Przykładowo: Naci�ni�cie najpierw [#], a dopiero potem - przy wci�ni�tym [#] - klawisza [*] NIE 
spowoduje przesłania sygnału o niebezpiecze�stwie. 
Omawiane pary oznaczone zostały symbolami: koła, kwadratu, rombu i trójk�ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nale�y dowiedzie� si� od instalatora, które z par zostały zaprogramowane i jaki alarm inicjuj� 
poszczególne kombinacje. 
W poni�szej tabelce nale�y instalator powinien wpisa� funkcje przypisane poszczególnym 
parom - par u�ywa� tylko w razie zaistnienia danej sytuacji. 
 
Symbol              Przypisana funkcja 
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λ Koło � Reset po�aru �______________ 
ν Kwadrat � Nie u�ywana �______________ 
υ Romb � Nie u�ywana �______________ 
σ Trójk�t � Nie u�ywana �______________ 
 
 
Je�eli wywołany zostanie alarm, mo�na go wył�czy� wprowadzaj�c sekwencj� zło�on� z kodu 
dost�pu i klawisza [#]. 


