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Streszczenie funkcji u ytkownika
Funkcja
Uzbrojenie systemu

Procedura
[Kod U ytkownika] + [Arm]

Uzbrojenie grupy

[Kod U ytkownika] + [Stay] + [Numer Grupy: 1/2/3 / 0=Wszystkie]

Rozbrojenie systemu

[Kod U ytkownika]

Rozbrojenie pod
przymusem

[Kod Przymusu] Ostatnia cyfra ka dego kodu podniesiona o
warto 1

Blokowanie/Odblokowanie
linii

[ * ] + [ 1 ] + [Kod U ytkownika] + [ 2-cyfrowy numer linii do
zablokowania lub odblokowania]

Szybkie blokowanie linii

[ * ] + [ 1 ] + [2-cyfrowy numer linii do zablokowania lub odblokowania]

Resetowanie czujek dymu
Aktywacja wyj
programowalnych

[ * ] + [ 2 ] + [Kod U ytkownika] + [Nr wyj cia zasilaj cego czujniki]
[ * ] + [ 2 ] + [Kod U ytkownika] + [Nr wyj cia programowalnego]

Wy wietlenie problemów

[*]+[3]

Wy wietlenie pami ci
alarmu

[*]+[4]

Zmiana kodu u ytkownika

[ * ] + [ 5 ] + [1] + [Kod Wła ciciela] + [2-cyfr. nr u yt.] + [Nowy Kod]

Zmiana poziomu
uprzywilejowania u ytk.

[ * ] + [ 5 ] + [2] + [Kod Wła ciciela] + [2-cyfr. nr u yt] + [Nr poziomu:
0 = U ytkownik, 1 = U ytk. bez blokow., 2 = Sprz taczka, 3 = Serwis)

Ustawienie daty

[ * ] + [ 6 ] + [ 1 ] + [Kod Wła ciciela] + [MM] [DD] [RR]

Ustawienie czasu
Ustawienie autouzbrojenia

[ * ] + [ 6 ] + [ 2 ] + [Kod Wła ciciela] + [GG] [MM]
[ * ] + [ 6 ] + [ 3 ] + [Kod Wła ciciela] + [GG] [MM]
[ * ] + [ 7 ] + [ 1 / 2 / 3 / 4 ] + [Kod Wła ciciela] + Numer telefonu + [ #]
Programowanie Follow Me Aby wykasowa numer telefonu, nale y u yc tej samej operacji,
jednak bez wpisywania cyfr numeru.
Kasowanie Follow Me
[ * ] + [ 7 ] + [ 1 / 2 / 3 / 4 ] + [Kod Wła ciciela] + [#]
Ró ne:
Wł/Wył Buzzer
Wł/Wył Gong
Wł/Wył Gło ne potw. kom.
Odczyt pami ci zdarze
(Szyfrator LCD)
Test Systemu

Tabela
problemów

[ * ] + [ 8 ] + [Kod Wła ciciela] + [1]
[ * ] + [ 8 ] + [Kod Wła ciciela] + [2]
[ * ] + [ 8 ] + [Kod Wła ciciela] + [3]
[ * ] + [ 9 ] + [Kod Wła ciciela]
[ * ] + [ 0 ] + [Kod Wła ciciela]

DIODA
1
2
3
4
5
6
7
8

Problem
Słaby akumulator
Brak napi cie AC
Nie ustawiony zegar
Problem komunikacji ze stacj monitoruj c
Problem obwodu sygnalizatora
Linia telefoniczna odci ta
Sabota Sygnalizator/Obudowa/Szyfrator
Problem linii dziennej
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Rozdział 1: Zapoznanie z systemem
Wst p
Gratulujemy Pa stwu wyboru systemu alarmowego ORBIT-14 firmy
Rokonet. Centrala ORBIT-14 zapewni wysok skuteczno
ochrony
Pa stwa obiektu, dostosowanie do indywidualnych potrzeb przy
jednoczesnej prostocie obsługi. Jest specjalnie zaprojektowana, aby
zapewni szeroki zakres bezpiecze stwa potrzebnych w wielu obiektach
mieszkalnych i biurowych. Do komunikacji centrali ORBIT-14 z
u ytkownikiem słu y szyfrator(y). Za ich pomoc u ytkownik wydaje centrali
alarmowej komendy steruj ce systemem. Centrala alarmowa z kolei, za
pomoc wska ników szyfratora i wbudowanego gło niczka (buzzera)
sygnalizuje u ytkownikowi stan, w jakim znajduje si system alarmowy.
Oprócz centrali alarmowej ORBIT-14,
Pa stwa system jest wyposa ony w szereg czujek ruchu czy kontaktronów
rozmieszczonych na terenie obiektu. Ich
zadaniem
jest
wykrycie
zjawisk
odbiegaj cych od normy i przesłanie
stosownej informacji do centrali alarmowej.
Ta rozpoznaje rodzaj zdarzenia (np.
włamanie, po ar, napad itp.) i wszczyna
działania zgodne z jej programem
działania (np. uruchamia sygnalizatory,
powiadamia wskazane osoby itp.).
Ochrona przed intruzem jest zał czona,
je eli system jest w stanie uzbrojenia.
Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypo arowa,
anty-napadowa,
antysabota owa s zawsze w stanie czuwania
i centrala jest gotowa do wysyłania
raportów
do
stacji
monitoruj cej
niezale nie od stanu uzbrojenia systemu.
Centrala
alarmowa
jest
zwykle
wyposa ana
w
akumulator,
który
zapewnia prawidłow
prac
systemu
nawet przy zanikach napi cia sieci
elektrycznej.
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Poj cia i definicje
Poni ej przedstawiamy list podstawowych poj
u ywanych w niniejszej
instrukcji, których znajomo
pomo e Pa stwu w lepszym zrozumieniu
tre ci instrukcji, mo liwo ci i sposobu działania systemu.
Poziom uprzywilejowania: Ka dy u ytkownik systemu posługuje si własnym kodem, kodom tym z kolei przypisane s tzw. poziomy uprzywilejowania. Posiadacze kodów o wy szym poziomie uprzywilejowania maj dost p
do wi kszej liczby funkcji systemowych, kody o ni szym poziomie maj
funkcjonalno
ograniczon do wykonywania tylko niektórych operacji
systemowych. Poziomy dost pu (uprzywilejowania), opisane zostały na str.
14.
Uzbrajanie normalne: ten typ uzbrajanie stosujemy w sytuacji, kiedy
wychodzimy z budynku i wszystkie linie s gotowe do uzbrojenia.
Blokowanie: ta funkcja jest przydatna w sytuacji, kiedy chcemy zablokowa
linie po to, eby nie była ona widoczna przez system. Linie mo na blokowa
podaj c kod u ytkownika lub poprzez szybkie blokowanie, które jest
definiowane przez instalatora.
Centrum monitorowania: Pa stwa system alarmowy mo e by podł czony do centrum monitorowania, do którego przesyła sygnały informuj ce o
wyst pieniu wybranych zdarze
(centrum za
kieruje ew. patrole
interwencyjne).
Gong: Gong to seria trzech krótkich d wi ków szyfratora, który zgłasza
pobudzenie (w czasie, gdy system jest rozbrojony) wybranych urz dze .
Funkcj gongu mo na z powodzeniem stosowa w małych obiektach
handlowych (informacja o wej ciu klienta). Szczegóły mog Pa stwo
uzgodni z instalatorem. Gong mo e by wł czany i wył czany przez
u ytkownika.
Linia Dzienna: Jest jedna z linii, której naruszenie podczas rozbrojonego
systemu jest zauwa alne poprzez pojawienie si
problemu (patrz
strona 28). Jednak e naruszenie jej podczas uzbrojenia powoduje alarm.
Rozbrajanie pod przymusem: Je li b d Pa stwo kiedykolwiek zmuszeni
do rozbrojenia systemu, to mog pa stwo tak rozbroi system, e napastnik
nie b dzie wiedział o wezwaniu ochrony. U ywaj c specjalnego Kodu
Rozbrojenia Pod Przymusem rozbrajamy system, ale on mimo to wysyła „po
cichu” raport do stacji monitoruj cej o przymusowym rozbrojeniu. Wi cej
informacji jest na stronie 20.
Pami
zdarze : System zapami tuje wszystkie wyst puj ce w nim zdarzenia (alarmy, uzbrojenia, usterki itp.). Zdarzenia te zapisywane s w nieulotnej elektronicznej pami ci, któr mo na przegl da za pomoc
szyfratorów LCD lub komputera.
Opó nienie wej cia/wyj cia: W obiektach, w których elementy steruj ce
(szyfratory, czytniki itp.) umieszczone zostały wewn trz chronionego
obszaru, musi by zaprogramowana mo liwo
wej cia na teren obiektu
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bez wywołania alarmu (np. doj cie do szyfratora) oraz wyj cia z obiektu ju
po jego uzbrojeniu. Dlatego w systemie programuje si czasy opó nienia
wej cia i wyj cia (czas na doj cie).
Komunikacja Follow-me: Oprócz specjalizowanych jednostek monitoruj cych, system mo e powiadamia o zaistnieniu zdarze alarmowych
równie inne, wskazane osoby (drog telefoniczn ). Ten rodzaj komunikacji
nazywamy komunikacj Follow-me.
Grupa: Kilka linii alarmowych, traktowanych przez central jako jedna
cało – celem umo liwienia cz ciowego uzbrajania systemu. Ka da linia
alarmowa mo e by przydzielona do jednej z trzech grup lub kilku
jednocze nie.
Linie szyfrowe: Pa stwa system mo e by wyposa ony w urz dzenia
słu ce wył cznie do uzbrajania i rozbrajania (np. stacyjk , pilotem,
klawiatur itp.).
Przycisk napadowy: mo e by zainstalowany w dowolnym miejscu.
Powinien by łatwo dost pny tak, aby móc wywoła szybko alarm w razie
napadu.
Szybkie uzbrajanie: uzbrajanie systemu bez podania kodu u ytkownika.
Aby uzbroi

w trybie normalnym naciskamy

.

Uzbrojenie grupy

odbywa si poprzez naci ni cie
i numeru grupy. Szybkie uzbrajanie
musi by zaprogramowane przez instalatora. Wi cej szczegółów na stronie
16.
Upload/Download: Za pomoc specjalnego programu komputerowego,
instalator mo e bada stan systemu i wprowadza poprawki do programu
pracy centrali alarmowej; u ytkownik za mo e obsługiwa system i kontrolowa stan, w jakim si znajduje.
Raportowanie problemów: Je eli zachodzi taka potrzeba, Pa stwa system
mo e przekazywa do centrum monitorowania równie sygnały o wyst puj cych w nim usterkach i awariach
Kod u ytkownika: sekwencja cyfr 4 cyfr u ywana do uruchamiania niektórych funkcji systemu alarmowego
Wyj cie programowalne: Słu
do sterowania innymi urz dzeniami (np.
drzwi gara owe, bramy automatyczne, o wietlenie, rolety itp.).
Wiadomo ci głosowe: Opcjonalnie mo na doda moduł głosowy do
pa stwa systemu. Po wywołaniu alarmu centrala dzwoni pod
zaprogramowane numery telefonu i powiadamia u ytkownika sygnałem
tonowym; po zastosowaniu modułu głosowego u ytkownik jest
powiadamiany nagranym komunikatem.
Linia (alarmowa): Do linii alarmowej przył czone jest jedno lub kilka
urz dze (czujek) wykrywaj cych zmiany stanów fizycznych (np. otwarcie
drzwi, wej cie intruza, pojawienie si dymu itp.). Czujki przetwarzaj te
informacje w sygnały pobudzenia linii alarmowej, do której s podł czone.
System alarmowy reaguje za na zmiany stanu linii alarmowych.
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Rozdział 2: Szyfrator
Centrala ORBIT-14 mo e współpracowa z 5 szyfratorami jednocze nie.
Typy dost pnych szyfratorów to: LCD, 6 LED, 8 LED lub 14 LED. Ta
instrukcja opisuje wszystkie funkcje wykonywane na szyfratorach LED.

Wygl d zewn trzny
Ka dy szyfrator w systemie pokazuje status poprzez wiec ce diody LED.
Dzi ki przyciskom mog Pa stwo wprowadza komendy „uzbrajaj ce” I
“rozbrajaj ce” system, blokowa naruszone linie, wywoływa szybkie alarmy
lub inne funkcje u ytkownika.
Cztery wska niki LED umieszczone w prawej górnej cz ci ka dego
szyfratora słu do sygnalizowania typowych stanów systemu alarmowego
(opisane poni ej). Niektóre wska niki mog pełni jeszcze inne funkcje,
opisane w dalszej cz ci instrukcji.
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LED Power (zasilanie)
Wska nik Power sygnalizuje stan systemu..
STAN
OPIS
WŁ CZONY

Brak usterek

WYŁ CZONY

System nie działa (brak zasilania sieci i
akumulatora. WEZWA SERWIS !

MIGANIE
(Stan rozbrojenia)

Sygnalizuje wyst pienie usterki – patrz str. 28.

INFORMACJA:

W przypadku usterek systemowych, LED Power błyska tylko wówczas, gdy system
jest rozbrojony. Po uzbrojeniu systemu, za wieca si na stałe.

LED Arm
Wska nik Arm sygnalizuje, e system jest uzbrojony.
STAN
OPIS
WŁ CZONY

System sygnalizacji włamaniowej uzbrojony (zał czony
dozór). Wej cie w chroniony obszar spowoduje alarm.

WYŁ CZONY

Sygnalizacja włamaniowa wył czona (system rozbrojony) ; mo na swobodnie porusza si wewn trz
pomieszcze

MIGANIE

Wskazuje wyst pienie alarmu.

LED Ready
Wska nik pokazuje, czy wszystkie linie włamaniowe s
system jest gotowy do uzbrojenia.
STAN
OPIS

sprawne i czy

WŁ CZONY

Wszystkie linie włamaniowe sprawne, system gotowy
do uzbrajania.

WYŁ CZONY

Jedna lub kilka linii włamaniowych wykazuje
pobudzenie, system nie jest gotowy do uzbrojenia.
Nale y zidentyfikowa i usun przyczyn pobudzenia

MIGANIE

System gotowy do uzbrojenia, linia alarmowa jest
zablokowana (wył czona z dozoru alarmowego) – patrz
strona 22.
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LED Fire
Wska nik sygnalizuje stany zwi zane z ochron przeciwpo arow .
STAN

OPIS

WŁ CZONY

Alarm po arowy trwa lub niedawno si zako czył.

WYŁ CZONY

Wszystkie linie po arowe pracuj normalnie.

MIGANIE

Wyst piła usterka w linii po arowej – patrz strona Bł d!
Nie zdefiniowano zakładki..

LEDy Linii
Wska niki stanu poszczególnych linii alarmowych wyst puj tylko w
szyfratorach LED. W szyfratorach LCD na wy wietlaczu pojawia si numer i
nazwa linii.
Gdy odczytujemy problemy funkcj ([ ][3]) diody linii 1-8 pokazuj nam
problemy opisane na stronie 28.
INFORMACJA:

W szyfratorach 6-liniowych nie ma diody 7 i 8, które powinny wskazywa
Sabota oraz Problem Linii Dziennej.
STAN

OPIS

WYŁ CZONY

System Rozbrojony

System Uzbrojony

Odpowiadaj ce jej linia jest
w stanie nienaruszonym.

Odpowiadaj ce jej linia jest
w stanie nienaruszonym.

WŁ CZONY

---

Odpowiadaj ca jej linia jest w
stanie alarmu.

INFORMACJA:

wiec ce diody Linii wraz z diod ARM pokazuj alarm
sabota u danej linii w systemie.
Odpowiadaj ca jej linia jest w
--stanie naruszonym

MIGANIE

KLAWISZE
Poni ej opisano funkcje poszczególnych klawiszy
Przycisk
Funkcja
Klawisze słu do wprowadzania kodów
umo liwiaj cych uzbrajanie lub rozbrajanie oraz
numerów funkcji specjalnych

Instrukcja u ytkownika
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Przycisk

Funkcja
U ywany do wej cia do funkcji u ytkownika – patrz
strona 24.
U ywany do uzbrajania systemu w trybie normalnym,
zale nie od zaprogramowania centrali przed
naci ni ciem
klawisza
mo e by
konieczne
wprowadzenie kodu u ytkownika.
Słu y do uzbrajania „Grupy” systemu, zale nie od
zaprogramowania
centrali
przed
naci ni ciem
klawisza mo e by konieczne wprowadzenie kodu
u ytkownika.

Klawisze alarmowe
Klawiatura szyfratora umo liwia uruchamianie alarmów po jednoczesnym
naci ni ciu dwóch klawiszy. System rozró nia 3 rodzaje alarmów
wywoływanych r cznie:
Napad
i
na co
Jednoczesne naci ni cie
najmniej 2 sekundy powoduje wywołanie alarmu
napadowego.
Po ar

Jednoczesne naci ni cie
i
na co
najmniej 2 sekundy wł cza sygnalizacj alarmu
po arowego.

Medyczny

Jednoczesne naci ni cie
i
na co
najmniej 2 sekundy powoduje wywołanie alarmu
medycznego.
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Rozdział 3: Kody U ytkownika
Korzystanie z wi kszo ci funkcji centrali Orbit-14 wymaga wprowadzenia
czterocyfrowego kodu u ytkownika. W centrali mo na zaprogramowa do
dziewi tnastu kodów u ytkownika, jednak cyfry kodów nie mog by takie
same dla dwóch u ytkowników.
Kody u ytkowników mog
mie
zaprogramowany inny poziom
uprzywilejowania
W centrali jeden z kodów u ytkownika jest kodem głównym (kod
wła ciciela), wprowadzenie tego kodu jest wymagane do wykonania
nast puj cych funkcji:
• Programowanie, zmiana i kasowanie kodów u ytkownika
• Ustawianie czasu i daty systemowej
• Wykonywanie niektórych operacji i testowanie sytemu
Kod u ytkownika nie mo e mie takich samych cyfr jak kod główny.
Fabrycznie mamy do dyspozycji tylko kod główny, cyfry tego kodu to:
1–2–3–4, kod ten powinien by zmieniony z fabrycznego na inny.
Sposób programowania kodów jest opisany poni ej.

Programowanie i zmiana kodów
u ytkowników
Tylko u ytkownik znaj cy kod główny mo e programowa i zmienia kody
u ytkowników, ale nie mo e ich podejrze .
INFORMACJA:

System musi by rozbrojony, aby móc zmieni kod u ytkownika.

Aby zaprogramowa /zmieni kod u ytkownika:
KROK

OPIS

1

Wprowad kolejno klawisze aby wej

2

Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234):

Instrukcja u ytkownika
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KROK

3

OPIS

Wprowad 2-cyfrowy kod u ytkownika.
Przykład: Aby zmieni kod główny wybierz "00":

Aby zmieni kod u ytkownika nr.1 wybierz "01":

Aby zmieni kod u ytkownika nr.12 wybierz "12":

W ten sam sposób mo na wybra inny numer u ytkownika,
maksymalnie do 20.
4

Wprowad kolejno cztery cyfry nowego kodu:

5

Je eli nowy kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wyda jeden
długi d wi k. W przypadku bł du zasygnalizuje trzema krótkimi
d wi kami.

Przykład:
Aby zmieni kod główny 1234 na nowy 7890 naciskamy kolejno:

12

[*][5] [1]

[1] [2] [3] [4]

[00]

[7] [8] [9] [0]

Funkcja

Kod główny

Nr u ytkownika

Nowy kod

Instrukcja u ytkownika

Kasowanie kodów u ytkownika
Czasem konieczne jest całkowite usuni cie kodu u ytkownika z pami ci
centrali. Tylko u ytkownik znaj cy kod główny mo e kasowa kody
u ytkowników.
INFORMACJA:

System musi by rozbrojony, aby móc skasowa kod u ytkownika.

Aby skasowa kod u ytkownika:
KROK

OPIS

1

Wprowad kolejno klawisze aby wej

do funkcji zmiany kodów

2

Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234):

3

Aby skasowa kod u ytkownika nr.1 wybierz "01":

Aby skasowa kod u ytkownika nr.12 wybierz "12":

W ten sam sposób mo na wybra inny numer u ytkownika,
maksymalnie do 19. Kod główny nie mo e by skasowany.
4

Wprowad cyfry 0-0-0-0 aby usun

5

Je eli szyfrator potwierdzi jednym długim d wi kiem, wybrany
kod został skasowany.

Instrukcja u ytkownika
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Programowanie poziomów uprzywilejowa
W systemie Orbit-14 ka dy kod ma przypisany Poziom Uprzywilejowania, tj.
zakres mo liwych do wykonania za pomoc
tego kodu operacji
systemowych. Istnieje 5 poziomów:
POZIOM

OPIS

Główny

Pełen dost p do wszystkich funkcji. W systemie mo e
by zdefiniowany tylko jeden kod wła ciciela (nr
porz dkowy 00). Ten kod mo e zmieni tylko Wła ciciel
lub instalator.

U ytkownik

Wprowadzanie prostych operacji, takich jak
Uzbrajanie/Rozbrajanie, Blokowanie linii i aktywacja
wyj programowalnych.

Bez blokowania

Takie same mo liwo ci jak U ytkownik” z wyj tkiem
blokowania linii.

Sprz taczka

Kod jednokrotnego uzbrojenia i rozbrojenia, po u yciu
zostaje automatycznie wykasowany z pami ci. Słu y do
wykorzystania w sytuacjach wyj tkowych, z góry nie
przewidzianych.

Serwis

U ytkownik o uprzywilejowaniu Serwis nie mo e rozbroi
systemu, który był uzbrojony przez u ytkownika z innym
uprzywilejowaniem lub uzbrojony w szybkim trybie.
U ytkownik Serwis nie mo e blokowa linii.

Aby ustawi poziom uprzywilejowania:
INFORMACJA:

System musi by rozbrojony, aby móc zmieni uprzywilejowanie u ytkownika.
KROK

14

OPIS

1

Wprowad kolejno klawisze aby wej
uprzywilejowania:

do funkcji zmiany

2

Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234):

Instrukcja u ytkownika

KROK

3

OPIS

Wprowad 2-cyfrowy kod u ytkownika.

Przykład: Aby zmieni poziom uprzywilejowania
u ytkownika nr 1 wybierz "01":

4

Wprowad 1 cyfr odpowiadaj c za poziom uprzywilejowania:
0: U ytkownik
1: U ytkownik bez blokowania
2: Sprz taczka
3: Serwis
Przykład: Aby zmieni uprzywilejowanie u ytkownika na Serwis,
naciskamy "3":

INFORMACJA:

W ten sam sposób mo na zmieni uprzywilejowanie innych
u ytkowników, maksymalnie do 19. Kod główny nie mo e by
modyfikowany.

5

Je eli szyfrator potwierdzi jednym długim d wi kiem, wybrany
kod został skasowany.

Instrukcja u ytkownika
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Rozdział 4: Uzbrajanie i rozbrajanie
systemu
Uzbrojenie normalne zał cza dozór alarmowy wszystkich linii
włamaniowych. Jest stosowane w momencie opuszczania obiektu. Nale y
pamieta e Ochrona przed intruzem jest zał czona je eli system jest w
stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: anty-po arowa, antynapadowa, anty-sabota owa s zawsze w stanie czuwania i centrala jest
gotowa do wysyłania raportów do stacji monitoruj cej niezale nie od stanu
uzbrojenia systemu.

Uzbrajanie w trybie normalnym
OPIS

KROK

1

Sprawdzi stan diody Ready na szyfratorze. Je li si
miga, mo na rozpocz uzbrajanie.

wieci lub

Je li dioda Ready jest wył czona, która linia alarmowa jest w
stanie pobudzenia. Nale y skontrolowa stan opuszczanych
pomieszcze , pozamyka okna i drzwi. Je li problem nie ust pił,
mo na zablokowa pobudzon lini .
2

Wprowad swój 4-cyfrowy kod u ytkownika i naci nij

.

INFORMACJA:

W przypadku pomyłki podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda 3krotny d wi k sygnalizuj cy bł d. Nale y wówczas powtórzy sekwencj
(tym razem poprawnie wpisuj c kod).

3

Rozpoczyna si odliczanie czasu na wyj cie z obiektu (szyfrator
wydaje krótkie d wi ki przypominaj ce, dioda Arm błyska). W
ci gu zaprogramowanego czasu nale y wyj
z obiektu i
pozamyka drzwi.

Uzbrajanie grupy

Uzbrajanie grupy pozwala na zał czenie dozoru alarmowego grupy kilku
linii. Grupy linii definiuje instalator.

16
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KROK

1

OPIS

Sprawdzi stan diody Ready na szyfratorze. Je li si
miga, mo na rozpocz uzbrajanie.

wieci lub

Je li dioda Ready jest wył czona, która linia alarmowa jest w
stanie pobudzenia. Nale y skontrolowa stan opuszczanych
pomieszcze , pozamyka okna i drzwi. Je li problem nie ust pił,
mo na zablokowa pobudzon lini .
2

Wprowad swój 4-cyfrowy kod u ytkownika i naci nij

.

INFORMACJA:
W przypadku pomyłki podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda 3krotny d wi k sygnalizuj cy bł d. Nale y wówczas powtórzy sekwencj
(tym razem poprawnie wpisuj c kod).

3

Wprowad numer grupy maj c do wyboru 1,2,3 lub 0, gdzie
0=wszystkie.
Przykład: Aby uzbroi grup 3 naci nij:

4

Rozpoczyna si
obszaru.

odliczanie czasu na wyj cie z chronionego

INFORMACJE:

Naciskaj c
+ [Numer Grupy] + # nie b dzie słycha buzzera szyfratora
oraz b dzie anulowany czas opó nienia wej cia.
Naciskaj c
+ [Numer Grupy] +
b dzie słycha buzzera szyfratora.

podczas odliczania czasu na wyj cie nie

Instrukcja u ytkownika

17

Rozpoznawanie uzbrojonych grup
System musi by uzbrojony.
Aby zidentyfikowa uzbrojon grup (y)
KROK

1

OPIS

Naci nij na 1 sek

.

INFORMACJA:

Je li w systemie jest zezwolone szybkie uzbrajanie nale y naci n
przycisk na ok. 1 sek

2

.

Pierwsze 3 diody linii b d sygnalizowały uzbrojone grupy
poprzez zapalenie si na kilka sekund.
Zone LED 1 odpowiada za Grup 1.
Zone LED 2 odpowiada za Grup 2.
Zone LED 3 odpowiada za Grup 3.

INFORMACJA:

Je li system został uzbrojony w normalnym trybie to diody si nie zapal .

Szybkie uzbrajanie
Szybkie uzbrajanie pozwala uzbroi system bez podania kodu.
INFORMACJA:

Instalator zezwala na szybkie uzbrajanie.

Aby szybko uzbroi system w trybie normalnym:

Naci nij

. System jest w pełni uzbrojony.

Aby szybko uzbroi grup :

Naci nij

a nast pnie numer grupy.

INFORMACJE:

Je li instalator zezwolił na szybkie uzbrajanie to mo na uzbroi wi cej ni jedn
grup w tym samym czasie.
Przykład:
Je li Grupa 1 jest uzbrojona i chcemy uzbroi Grup 2 to naciskamy
+ [2] .
Je li instalator nie zezwolił na szybkie uzbrajanie to nie mo na uzbroi wi cej ni
jedn grup w tym samym czasie. Oznacza to, e mo na uzbroi tylko jedn Grup
naciskaj c
+ 1,2 lub 3 ewentualnie wszystkie grupy u ywaj c
+ [0].
Przykład:
Je li Grupa 1 jest uzbrojona i chcemy uzbroi Grup 2, najpierw musimy rozbroi
Grup 1, a pó niej uzbroi Grup 2 wprowadzaj c: kod + [2].
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Uzbrajanie lini szyfrow
System mo na uzbraja za pomoc przycisku pilota radiowego. Szczegóły
prosz omówi z instalatorem.

Rozbrajanie
Rozbrajanie systemu
Przez rozbrajanie systemu nale y rozumie wył czenie z dozoru linii
wykrywaj cych włamanie. Pozostała cz
systemu (system sygnalizacji
po aru, napadu i ew. innych zagro e ) jest non-stop zał czona w dozór
alarmowy.
KROK

OPIS

1

Podej do szyfratora. Je eli szyfrator jest umieszczony wewn trz
chronionego obiektu, wydaje d wi ki przypominaj ce o upływie
czasu na wej cie.

2

Rozbrajanie uzbrojonego systemu:
Przed upłyni ciem czasu na wej cie nale y wprowadzi 4-cyfrowy
kod u ytkownika.

INFORMACJA:

W przypadku le wprowadzonego kodu, szyfrator sygnalizuje bł d
potrójnym d wi kiem. Nale y wówczas ponowi sekwencj rozbrajania
(tym razem poprawnie).

Rozbrajanie w alarmie
KROK

OPIS

1

Podej do szyfratora. Je eli szyfrator jest umieszczony wewn trz
chronionego obiektu, wydaje d wi ki przypominaj ce o upływie
czasu na wej cie.

Instrukcja u ytkownika
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2

Je eli w systemie jest lub był alarm, b dzie to sygnalizowane
diodami wy wietlacza LED:
• LED ARM mruga
• LED Zone wieci
• LED FIRE wieci

3

Rozbrojenie systemu nast puje po wprowadzeniu kodu
u ytkownika:

WA NE:
Je eli w systemie mamy zainstalowane czujki po arowe i wyst pił alarm po arowy,
mimo wył czenia alarmu przez cały czas b dzie zapalona dioda Fire. Systemu nie
b dzie mo na uzbroi do momentu zresetowania zasilania tych czujek – patrz
strona 24.

Rozbrajanie pod przymusem
Je eli zostan Pa stwo zmuszeni do rozbrojenia systemu (lub podania
kodu) przez napastnika, mo na spełni jego yczenie i jednocze nie
spowodowa
przesłanie cichego sygnału alarmowego do centrum
monitorowania. Do tego celu słu y kod „rozbrojenia pod przymusem”. Jest
to podobny kod do tego, którym si Pa stwo posługuj , ró ni si tylko
ostatni cyfr – zamiast wła ciwej ostatniej cyfry nale y u y o jeden
wi kszej, np.:
Kod U ytkownika

Kod Przymusu

1-2-3-4

1-2-3-5

5-6-7-8

5-6-7-9

6-7-8-9

6-7-8-0

INFORMACJA:

W adnym przypadku nie nale y u ywa kodu pod przymusem bez wa nej
przyczyny.

Aby rozbroi u ywaj c kodu przymusu:
KROK

OPIS

1

Podej do szyfratora. Je eli szyfrator jest umieszczony wewn trz
chronionego obiektu, wydaje d wi ki przypominaj ce o upływie
czasu na wej cie.

2

Wprowad 4-cyfrowy kod przymusu:
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Jednokrotne wprowadzenie spowoduje rozbrojenie systemu i
wysłanie cichego raportu do stacji monitoruj cej.
INFORMACJA:

Je li w systemie wyst puj wyj cia programowalne, które reaguj na prowadzenie
kodu przymusu to ich powrót do stanu normalnego nast puje po:
1. Uzbrojeniu systemu.
2. Rozbrojeniu systemu.

Instrukcja u ytkownika
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Rozdział 5: Bloko

Je eli linia włamaniowa jest p
wieci si to systemu alarmo
Pa stwo zidentyfikowa
p
niedomkni te drzwi, otwarte okn
sposobem na uzbrojenie system
Blokowanie linii jest równie
wył czenia dozoru cz ci po
pomieszcze robotnikom, po
zwierz t itp.).
UWAGA:

Zablokowana linia nie reaguje
poziom zabezpieczenia obiekt

Blokowanie poprze

Aby linie były ignorowane przez

Aby zidentyfikowa zablokowane linie:
KROK

OPIS

1

Je li w systemie jest zaprogramowana mo liwo
blokowania wystarczy nacisn :

2

szybkiego

Patrz c na szyfrator zauwa ymy, e diody linii, które s
zablokowane zapaliły si .
0

Instrukcja u ytkownika
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Rozdział 6: Funkcje u ytkownika
W centrali ORBIT-14 dost pne s specjalne funkcje u ytkownika:
• Dodawanie, modyfikowanie oraz kasowanie kodu u ytkownika
• Blokowanie linii
• Wy wietlanie pami ci poprzedniego alarmu
• Wy wietlanie problemów systemowych
• Wł czanie b d wył czanie sygnalizacji szyfratora
• Ustawianie daty i czasu systemowego
• Wykonywanie testów systemu
FUNKCJA

OPIS

Blokowanie
linii

Blokowanie lub
odblokowywanie
linii)

SEKWENCJA

+
+ KOD U YTK.
+

KOMENTARZ

Bardziej
szczegółowy opis
znajduje si na
stronie 22.

(2-cyfrowy numer linii
blokowanej lub
odblokowywanej)

Szybkie
blokowanie

+
+
(2-cyfrowy numer linii
blokowanej lub
odblokowywanej)

Aktywacja
wyj
programowaln
ych

Reset czujek
po arowych

Aktywacja lub
dezaktywacja
wyj
programowalnyc
h
Resetowanie
czujek
po arowych

+
+ KOD U YTK.
+
(Numer wyj cia do
aktywacji)
+
+ KOD U YTK.

Maksymalnie
mo e by 6 wyj .
Nale y to
skonsultowa z
instalatorem

Opis na stronie 28,
wi cej szczegółów
u instalatora.

+
(Numer wyj cia
resetuj cego czujki)

Wy wietlanie Migaj ca dioda
POWER
problemów
systemowych sygnalizuje

+

Wi cej informacji
na stronie 28, lub
u instalatora.

zaistnienie
problemu
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FUNKCJA

OPIS

Wy wietlenie
pami ci
alarmu

Wy wietla
pami
ostatniego
alarmu

Programowani
e i kasowanie
kodów
u ytkowników

Dodawanie,
kasowanie lub
modyfikowanie
kodów
u ytkowników
lub kodu
głównego

SEKWENCJA

Po wybraniu tej
funkcji, na kilka
sekund zostan
wy wietlone linie,
które
spowodowały
alarm w trakcie
ostatniego
uzbrojenia.

+

+

KOMENTARZ

+

+ KOD GŁÓWNY

Szczegółowy opis
znajduje si na
stronie 11.

+

(2-cyfrowy numer kodu)
+
(Nowy kod u ytkownika)

Informacja:
Wprowadzaj c 0-0-0-0
kasujemy dany kod.
Programowani Ustawienie
poziomu dla
e poziomu
uprzywilejoa u ytkownika
u ytkowników

+

+

+ KOD GŁÓWNY

Opis poziomów
uprzywilejowa na
stronie 14.

+

(2-cyfrowy numer kodu)
+
(Nowy poziom uprzywil.;
0= U yt; 1= Bez blokow.;
2= Sprz t.; 3= Serwis)

Programowani Ustawianie daty
systemowej
e daty

+
+ KOD GŁÓWNY
+
+

Instrukcja u ytkownika

Wprowadzamy
dat w formacie
MMDDRR.
Przykład:
26 maj 2004
052604
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FUNKCJA

OPIS

SEKWENCJA

Programowani Ustawianie
czasu
e czasu

systemowego

+
+ KOD GŁÓWNY
+

KOMENTARZ

Godzin
wprowadzamy w
formacie 24-godz.
Przykład:
14:30
1430
Musi by
prawidłowo
ustawiona
godzina, aby
system
funkcjonował
prawidłowo

Programowani
e
autouzbrojeni
a

Ustawianie
godziny
automatycznego
uzbrojenia

Programowani
e numerów
telefonów
trybu Follow
Me

Słu y do
wprowadzania
lub
numeru telefonu
trybu „Follow
me” (max do 32 lub
znaków)

+
+ KOD GŁÓWNY

Godzin
wprowadzamy w
formacie 24-godz.

+
+

Mo na te u y
znaków
specjalnych
opisanych poni ej

+
+

lub
+
+ KOD GŁÓWNY
+ Nr telefonu
+ [#]
Funkcja
Oczekiwanie na nast pny sygnał ci gły
Zatrzymanie wybierania na okre lony czas
Przeł cza wybieranie tonowe na impulsowe lub odwrotnie
Wybiera tonowo znak *
Wybiera tonowo znak #

Sekwencja Rezultat
[STAY], [1]
A
[STAY], [2]
B
[STAY], [3]
C
*
[STAY], [*]
[STAY], [#]
#

Aby wykasowa numer telefonu wybieramy sekwencje:
[ * ] + [ 7 ] + [ 1 / 2 / 3 / 4 ] + [Kod główny] + [#]
Sygnalizacja
szyfratora

26

Słu y do
zał czania lub
wył czania
buzzera
szyfratora

+
+ KOD GŁÓWNY
+

Po wprowadzeniu
kodu głównego
naciskamy
aby wł czy lub
wył czy buzzer
(patrz strona 31).
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FUNKCJA

OPIS

Gong
szyfratora

SEKWENCJA

+
+ KOD GŁÓWNY
+

Powiadomienie
o ko cu
transmisji

+
+ KOD GŁÓWNY
+

Pami
zdarze

Wy wietla
zdarzenia
przechowywane
w pami ci (do
250 zdarze ).

Testowanie
systemu

Umo liwia
przetestowanie:
• Diod
szyfratora

+
+ KOD GŁÓWNY

+
+ KOD GŁÓWNY

• Gło niczka
szyfratora
• Zewn trznej
syreny
• Akumulatora

Instrukcja u ytkownika

KOMENTARZ

Wł cza lub
wył cza
sygnalizacj
gongu z linii (patrz
strona 5.)
Wł cza lub
wył cza
sygnalizacj
pojawiaj c si po
prawidłowej
transmisji sygnału
do stacji
monitoruj cej
Funkcja ta jest
dost pna tylko z
szyfratora LCD

Chwilowo zostanie
zał czany
sygnalizator
Wszystkie diody
szyfratora zostan
zapalone na kilka
sekund
Buzzer szyfratora
wyda jeden długi
d wi k
W przypadku
złego stanu
akumulatora
b dzie mruga
dioda POWER
(powiadom
instalatora).
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Rozdział 7: Problemy systemowe
Centrala ORBIT-14 raportuje wszystkie usterki i problemy jakie wykryje.
Aby zobaczy problemy:
KROK

OPIS

1

aby wej
w Tryb U ytkownika, a nast pnie
Naci nij
wybierz (3) Wy wietlenie Problemów:

2

Szyfrator wyda d wi k i zapal si diody, które poka
zaistniałe problemy. Po dwóch sekundach szyfrator przejdzie do
normalnego trybu pracy.

PROBLEM

OPIS

DIODA

POST POWANIE

Słaby
akumulator

Niskie napi cie na
akumulatorze lub
akumulator nie
podł czony

Dioda
linii 1
zapalona

Skontaktuj si z
instalatorem

Brak napi cia
AC

Brak napi cia sieci. Dioda
System działa z
linii 2
akumulatora
zapalona

Sprawdzi bezpieczniki
sieciowe.

Zegar nie
ustawiony

Zegar centrali
Dioda
alarmowej uległ
linii 3
rozprogramowaniu. zapalona

Ustawianie daty i czasu
– patrz strona 25.

Problem
komunikacji

Bł d komunikacji ze Dioda
stacj monitoruj c linii 4
zapalona

Je eli w czasie
u ywania systemu nie
nast piło uszkodzenie
linii telefonicznej,
powiadom instalatora

Problem
sygnalizatora

Uszkodzony obwód Dioda
sygnalizatora
linii 5
zapalona

Nale y sprawdzi czy
sygnalizator zewn trzny
nie został uszkodzony I
powiadomi instalatora.
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PROBLEM

OPIS

DIODA

POST POWANIE

Linia
telefoniczna
odci ta

Linia telefoniczna,
do której
podł czono
central alarmow
jest niesprawna.

Dioda
linii 6
zapalona

Je eli wszystkie linie
telefoniczne działaj poprawnie, powiadomi
serwis.

Sabota
System wykrył
Sygn/Obud/Szyf sabota
ratora
sygnalizatora,
obudowy lub
szyfratora.

Linia dzienna

Linia zaprogramowana jako LINIA
DZIENNA jest
pobudzona.

Instrukcja u ytkownika

(Dioda
linii 6
zapalona Je li nie, powiadomi
operatora telekomuw
klawiaturz nikacyjnego.
e 6 LED)

Dioda
linii 7
zapalona

Skontaktowa si z
instalatorem.

(Dioda
linii 6
zapalona
w
klawiaturz
e 6 LED)
Dioda
linii 8
zapalona

Sprawdzi przyczyn
pobudzenia linii.

(Dioda
linii 6
zapalona
w
klawiaturz
e 6 LED)
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Aby wył czy alarm po arowy:

- 30 -

Po alarmie po arowym dioda FIRE b dzie wieci nawet je li system nie
jest ju w stanie alarmu.
SYGNALIZACJA

Dioda FIRE
wieci wiatłem
ci głym

OPIS I PROCEDURA POST POWANIA

Wi kszo czujników dymu po alarmie nale y zresetowa
poprzez krótkotrwałe zdj cie napi cia zasilania. Dopóki
czujnik (lub czujniki) nie zostanie zresetowany, dioda FIRE
b dzie si wieci a system niie b dzie w stanie gotowo ci
(zgaszona dioda READY). Aby zresetowa czujniki dymu
nale y wykona nast puj ce czynno ci:
+
+ KOD U YTKOWNIKA +
(Numer wyj cia
programowalnego, które odpowiada za resetowanie czujek
dymu)
Nale y zasi gn informacji u instalatora sposobie
resetowania czujek dymu.
Gdy zresetujemy czujki, dioda Ready b dzie sygnalizowała
gotowo systemu do uzbrojenia.
INFORMACJA:

Je li zadymienie było silne, mo e by konieczne kilkukrotne
powtórzenie tej procedury dot d a komory czujników ulegn
oczyszczeniu z dymu.
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Rozdział 8: Sygnalizacja d wi kowa
Oprócz wskaza wizualnych, system sygnalizuje niektóre stany i operacje
za pomoc d wi ków wbudowanych w szyfratory buzzerów. Niektóre stany
s równie sygnalizowane za pomoc sygnalizatorów akustycznych.
ZDARZENIE

D WI K SZYFRATORA

SYGNALIZA
TOR

Alarm włamaniowy

Opcjonalnie
(patrz informacja 5)

Tak (ci gły)

Alarm po arowy

Szybkie, powtarzaj ce si d wi ki
(patrz informacja 3)

Tak
(przerywany
)

Alarm napadowy z szyfratora Krótkie pi ni cie

Opcjonalnie
(patrz inf. 2)

Alarm po arowy z szyfratora Szybkie, powtarzaj ce si d wi ki
(patrz informacja 3)

Tak

Alarm medyczny z szyfratora Krótkie pi ni cie

Nie

Uzbrajanie b d rozbrajanie Jeden sekundowy d wi k je li
poprawnie, trzy krótkie je li bł dnie
(patrz informacja 3)

Nie

Wprowadzenie bł dnej
sekwencji z szyfratora

Nie

Trzy krótkie d wi ki
(patrz informacja 3)

Odliczanie czasu na wyj cie Wolne powtarzaj ce si d wi ki
przez zaprogramowany czas wyj cia
(patrz informacja 3)

Nie

Odliczanie czasu na wej cie Wolne powtarzaj ce si d wi ki
Opcjonalnie
przez zaprogramowany czas wej cia (patrz inf. 1)
(patrz informacja 3)
Problem sygnalizatora lub
słaby akumulator

Powtarzaj ce si dwa krótkie
d wi ki do momentu naci ni cia [#].

Nie

Wprowadzanie daty z funkcji Jeden sekundowy d wi k, je li
u ytkownika
poprawnie. Trzy krótkie, je li bł dnie
(patrz strona 24)
(patrz informacja 3)

Brak
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Informacje:

1. Je eli system został odpowiednio zaprogramowany, po upłyni ciu czasu na
wyj cie sygnalizatory wydaj krótki d wi k potwierdzenia – patrz strona 5
2. Sposób reakcji systemu na uruchomienie alarmu napadowego (alarm gło ny lub
dyskretny) programuje instalator.
3. D wi ki szyfratora podczas: trwania czasu na wej cie/wyj cie, alarmu
po arowego, sygnałów potwierdzenia lub bł du mog zosta programowo
wył czone.
4. W przypadku korzystania z funkcji gongu, ka de pobudzenie zdefiniowanych linii
powoduje wł czenie sygnalizacji d wi kowej na szyfratorze (gdy system jest
rozbrojony). Funkcj gongu mo na wył czy , je eli nie jest w danej chwili
potrzebna – patrz strona 5.
5. Instalator programuje sposoby sygnalizacji alarmów na szyfratorze.
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Rozdział 9: Obsługa szyfratora LCD
WEJ CIE DO MENU U YTKOWNIKA
1.
Aby wej do menu u ytkownika, naci nij klawisz
.
2.
Ponowne naci ni cie klawisza
, powoduje przej cie do
wy wietlania stanu normalnego
UWAGA: Je eli przez 10 sekund nie zostanie naci ni ty aden
klawisz, system automatycznie przechodzi do stanu normalnego

PORUSZANIE SI PO MENU U YTKOWNIKA

Aby przej do okre lonego punktu menu, nale y wykonywa
poni sze czynno ci:
Naciskaj klawisz
klawisz

lub
aby wej

aby wybra . Nast pnie naci nij
do okre lonej funkcji.
LUB

Wybierz numer funkcji, u ywaj c odpowiedniego klawisza
numerycznego.

FUNKCJE MENU U YTKOWNIKA:
1) BLOK. LINII
2) WYJ. PROGR.
3) PROBLEM SYS
4) PAM. ALARMOW
5) KOD DOST PU
6) UST. CZASU
7) PROG. TEL. FM
8) BUZER SZYFR.
9) PAM. ZDARZEN
0) ROZNE

(blokowanie linii alarmowych)
(zał czanie wyj programowalnych)
(wy wietlanie usterek systemowych)
(wy wietlanie pami ci alarmów)
(programowanie kodów u ytkownika)
(programowanie czasu i daty systemowej oraz
automatycznego uzbrajania)
(programowanie numerów tel. trybu "Follow Me")
(ustawianie sygnalizacji d wi kowej szyfratora)
(przegl danie pami ci zdarze )
(funkcje zaawansowane)

1) Blokowanie linii
Aby zablokowa wybran lini , post puj według poni szych sekwencji:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “1”.
3.
Wprowad kod u ytkownika.
UWAGA: Je eli została zał czona "Szybkie blokowanie” (Adres 30),
kod u ytkownika nie jest wymagany
4.

Na wy wietlaczu uka si miejsca odzwierciedlaj ce linie 0114. Mog równie wy wietli si numery linii, które s ju
zablokowane.
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5.

Klawiszami numerycznymi wybierz linie, które chcesz
zablokowa . W pustych miejscach zapal si numery
zablokowanych linii. Kolejne naci ni cie klawisza
numerycznego spowoduje odblokowanie linii.
Po wybraniu numerów linii naci nij klawisz
.

2) Wyj cia programowalne
Opcja ta słu y do zał czania i wył czania wyj

programowalnych:

UWAGA: Wyj cie mo e by zał czane tylko wtedy, gdy jest odpowiednio
zdefiniowane w programie centrali przez instalatora (Lokacja 22-25).
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “2”.
3.
Wprowad kod u ytkownika. Zostanie wy wietlony komunikat
“WYBIERZ WP” i nazwa pierwszego wyj cia.
4.
Nast pnie klawiszami
chcesz zał czy .

wybierz wyj cieod 1 do 6, które

5.
Aby zał czy wybrane wyj cie, naci nij klawisz
. Je eli
wyj cie zostanie zał czone, na wy wietlaczu pojawi si napis
"GOTOWE".
3) Problemy systemowe
Je eli w systemie wyst pi problem, szyfrator wy wietla napis "PROBLEM *3". Aby go wy wietli wykonaj poni sze kroki:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “3”.
3.
Zostanie wy wietlona nazwa wyst puj cego problemu.
4.

Je eli wyst puje klika ró nych problemów, mo na je

przegl da przy u yciu klawiszy

.

4) Pami alarmu
Aby wy wietli pami alarmu z ostatniego uzbrojenia wykonaj poni sze
kroki:
1.
Naci nij klawisz .
2.
Nast pnie klawisz “4”
3.
Zostanie wy wietlona nazwa linii która wywołała alarm.
4.
Je eli wi cej linii wywołało alarm, mo na przegl da ich nazwy
naciskaj c klawisze

.

5) Kody dost pu
Zmiana kodu dost pu
Aby zaprogramowa lub zmieni kody poszczególnych u ytkowników i kod
główny wykonaj poni sze kroki:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisze “5 1”.
3.
Wprowad kod główny.
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4.
Zostanie wy wietlona lista u ytkowników od 00 do 19.
5.
Wybierz numer u ytkownika, którego kod ma zosta
zaprogramowany lub zmieniony.
6.

Aby wybra u ytkownika, mo na równie u y klawiszy

7.

.
Kiedy zostanie wy wietlony

klawisz

dany u ytkownik, naci nij

.

8.
Wprowad cyfry kodu i naci nij ponownie klawisz
. Je eli
kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wygeneruje jeden długi
d wi k.
Zmiana uprzywilejowania kodu
Aby zaprogramowa lub zmieni uprzywilejowanie kodu poszczególnych
u ytkowników wykonaj poni sze kroki:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “5 2”.
3.
Wprowad kod główny.
4.
Zostanie wy wietlona lista u ytkowników od 01 do 19.
5.
Wybierz numer u ytkownika, którego uprzywilejowanie ma
zosta zmienione.
6.

Aby wybra u ytkownika, mo na równie u y klawiszy

7.

.
Kiedy zostanie wy wietlony

dany u ytkownik, naci nij

.
klawisz
8.
Wprowad cyfry uprzywilejowania od 0 do 3i naci nij ponownie
. Po zaakceptowaniu, szyfrator wygeneruje jeden
klawisz
długi d wi k.
6) Ustawianie czasu
Operacja ta słu y do zaprogramowania czasu i daty systemowej, oraz
godziny codziennego uzbrojenia:
.
1.
Naci nij klawisz
2.
Nast pnie klawisz “6”.
3.
Dost pne b d 3 opcje. Wybierz jedn z nich:

1) UST. DATY (ustawianie daty systemowej)
2) UST CZASU (ustawianie czasu systemowego)
3) AUTO UZBROJ (ustawianie czasu automatycznego uzbrojenia)
4.

Do wybrania

danej opcji słu

klawisze

zatwierdzi wybranie opcji, naci nij klawisz
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5.
6.
7.

Wprowad kod główny. Po wy wietleniu aktualnej daty lub
czasu, mo na j zmieni u ywaj c klawiszy numerycznych.
Dane mo na zmienia równie klawiszami ARM lub STAY na
zasadzie przewijania.
Aby przesun migaj cy kursor w lewo lub w prawo, nale y
naciska klawisze

8.

.

.
Aby zatwierdzi wprowadzone dane, naci nij klawisz
Je eli dane zostan zaakceptowane, szyfrator wygeneruje
jeden długi d wi k.

7) Programowanie telefonów trybu powiadomienia „Follow Me”
Aby zaprogramowa numery telefonów wykonaj poni sze kroki:
1.
Naci nij klawisz
.

2.

Nast pnie klawisz “7”.

3.

Zostanie wy wietlony napis: TEL 1.

4.
U ywaj c klawiszy
zaprogramowa :
1) TEL 1.
2) TEL 2.
3) TEL 3.
4) TEL 4.

,wybierz pozycj któr chcesz

5.
6.
7.

Aby zatwierdzi wybór, naci nij klawisz
Wprowad kod główny.
Wprowad kolejno cyfry numeru telefonu.

.

8.

Naci nij klawisz
aby zatwierdzi dane. Je eli dane zostan
zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden długi d wi k.

W trakcie programowania numerów FM, mo na wprowadzi
specjalne klawiszami ARM i STAY:
A – czekanie na nast pny sygnał ci gły
B – pauza wybierania
C – przeł czanie wybierania tonowego na impulsowe i odwrotnie
* – wysłanie tonowo znaku *
# – wysłanie tonowo znaku #
Aby wykasowa

znaki

numer telefonu, nale y klawiszem STAY ustawi

znak„E” na pocz tku numeru telefonu i nacisn

klawisz

8) Buzzer szyfratora
Operacja ta słu y zał czania i wył czania opcji sygnalizacyjnych szyfratora:
.
1.
Naci nij klawisz
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2.
Nast pnie klawisz “8”.
3.
Wprowad kod u ytkownika.
4.
Klawiszem numerycznym wybierz poni sz opcj , któr chcesz
zał czy lub wył czy :
1) BUZER – sygnalizacja alarmu, czasu wej cia/wyj cia i
sygnalizacja usterek
2) GONG – sygnalizacja dla linii z sygnalizacj gongu.
3) WYSW. POTW. – wy wietlenie potwierdzenia wysłania raportu do
stacji monitoruj cej.
5.
Lista dost pnych funkcji mo e by równie przewijana
klawiszami
6.

7.

.

Poszczególne opcje s zał czane lub wył czane po naci ni ciu
odpowiednich klawiszy numerycznych. Sygnalizowane to jest
długim sygnałem d wi kowym i napisem ZAL/WYL
pojawiaj cym si obok nazwy danej opcji.
lub zaczekaj kilka
Po wybraniu opcji naci nij klawisz
sekund

9) Pami zdarze
Aby przegl da pami zdarze , wykonaj poni sze kroki:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “9”.
3.
Wprowad kod u ytkownika.
4.
Zostanie wy wietlone ostatnie powstałe zdarzenie z dat i
godzin .
5.
Aby przegl da nast pne zdarzenia, nale y u ywa
klawiszy

.

0) Ró ne
Menu to jest przeznaczone wył cznie dla zaawansowanych u ytkowników i
instalatora:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “0”.
3.
Dost pne b d nast puj ce opcje:
Opcja
1) Sprawdzanie

2) Nazwy
3) Instalator
4.

Opis
Słu y do przetestowania szyfratorów,
sygnalizatorów, akumulatora
Słu y do modyfikowania nazw linii, u ytkowników i
wyj programowalnych (maksymalnie 12 znków)
Słu y do modyfikowania programu centrali (opcja
tylko dla instalatora)

Wybierz odpowiedni opcj z menu, naciskaj c klawisze
.
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5.
6.

Aby zatwierdzi wybór, naci nij klawisz
.
Obja nienia poszczególnych punktów zawarte s poni ej.

1) Sprawdzanie
Słu y do sprawdzania poprawno ci działania nast puj cych elementów
systemu:
Wy wietlacze szyfratorów
Buzzery szyfratorów
Sygnalizatory
Akumulatory zasilania rezerwowego

Aby wykona t operacj :
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “0”.
3.
Naci nij klawisz "1" aby wybra opcj "Sprawdzanie".
4.
Wprowad kod u ytkownika.
5.
6.

Naci nij klawisz
.
W trakcie testowania szyfrator b dzie generował ci gły ton.

2) Nazwy
Dost pne s nast puj ce opcje:
Opcja
Opis
1)Nazwy linii
Słu y do programowania nazw linii
2)Nazwy wyj
Słu y do programowania nazw wyj
programowalnych
3)Nazwy
Słu y do programowania nazw u ytkowników
u ytkowników
4)Kopiowanie nazw
Słu y do kopiowania wszystkich nazw na inne
szyfratory LCD
5)Kasowanie nazw
Słu y do kasowania zaprogramowanych nazw do
ustawie fabrycznych

Dla ka dej nazwy mo na zaprogramowa do 12 znaków.
Aby wybra opcj programowania nazw:
1.
Naci nij klawisz
.
2.
Nast pnie klawisz “0”.
3.
Naci nij klawisz "2", aby wybra opcje "NAZWY".
4.
Wybierz jedn z pi ciu dost pnych operacji, naciskaj c
odpowiedni klawisz numeryczny lub wybierz je przy u yciu
5.
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klawiszy
i naci nij
.
Dla wprowadzenia nazw (pierwsze trzy opcje) nale y posłu y
si poni sz tabel .
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6.
7.
8.

Po wprowadzeniu nazwy naci nij klawisz
. Je eli dane
zostan zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden długo
d wi k.
W trakcie wykonywania operacji nr 3 (Kopiowanie nazw),
zostan skopiowane wszystkie nazwy do pozostałych
szyfratorów LCD
Po wykonaniu operacji (BRAK NAZWY) wszystkie nazwy
zostan zmienione na fabryczne.

UWAGA!
W trakcie pierwszej instalacji, nazwy linii , u ytkowników i wyj
programowalnych mog by wy wietlane jako ci g znaków:
PPPPPPPPPPP . Dlatego najpierw nale y wykona operacj
"KASOWANIE NAZW" aby zostały zaprogramowane fabryczne nazwy.

Sposób programowania nazw

Do wprowadzania znaków, s u ywane klawisze numeryczne
wyszczególnione w tabeli. Kolejne naci ni cia tych samych klawiszy
powoduj wy wietlanie nast pnych znaków metod przewijania.
UWAGA! W systemie nie ma wbudowanej polskiej czcionki
KLAWIS
Z
1
2
3
4
5
6-0

ZNAKI

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
2
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W X
3
!
“
&
’
:
–
.
?
/
(
)
4
A
b
c
D
e
f
g
H
i
j
k
5
N
o
p
Q
r
s
t
U
v
w
x
Ka dy z tych klawiszy przeł cza sekwencyjnie cyfry i spacje

L
Y

M
Z

l
y

m
z

Przeł cza sekwencyjnie znaki do przodu
Przeł cza sekwencyjnie znaki do tyłu
Przesuwa kursor w lewo
Przesuwa kursor w prawo
Słu y do zatwierdzenia wprowadzonej nazwy
3) Instalator

Wej cie do trybu programowania.
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Notatki

