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W niniejszej instrukcji u yto nast puj cych oznacze :
Wa ne uwagi odno nie post powania lub
istotne warunki.
OSTRZE ENIA odno nie post powania lub
warunków, które nale y przestrzega ze
wzgl du na mo liwo
zniszczenia danych
lub sprz tu.

Wst p
System RP-808 chroni zarówno przed włamaniem jak i
po arem. Jest systemem prostym w obsłudze. Składa si
z centrali alarmowej, klawiatury steruj cej i elementów
peryferyjnych (syren, czujników otwarcia drzwi, czujek
podczerwieni, detektorów dymu itp.).
Centrala alarmowa jest "mózgiem" tego systemu.
Zapisane s w niej program systemu i ustawione
parametry. Wszystkie elementy systemu zasilane s z
centrali.
Klawiatura
steruj ca
jest
interfejsem
pomi dzy
urz dzeniem i u ytkownikiem. U ywana jest do
programowania parametrów systemu i do sterowania jego
codzienn prac .
Dodatkowo system RP-808 pełni wiele innych specjalnych
funkcji. Niektóre z nich wymienione s poni ej:

•

Grupowanie - Centrala mo e podzieli chroniony
obszar na oddzielne grupy linii. Dzi ki temu ka da
grupa mo e by chroniona niezale nie lub wraz z
pozostałymi.

•

2 telefoniczne numery powiadamiania - dzi ki
temu nast puje szybkie powiadomienie o zaistnieniu i
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typie alarmu (włamanie, po ar, pomoc medyczna)
pod jeden lub dwa wybrane numery telefoniczne.

1.

12 klawiszy 12 typowych klawiszy
telefoniczny telefonicznych wykorzystywanych
ch
przy programowaniu przez
u ytkownika i instalatora.
W

U ywany do obsługi linii grupa A,
grupy B i wszystkich W. Klawisze
A, B i W u ywane s równie w

•

Klawisze pomocy - klawisze uruchomienia alarmów:
PO AR / NAPAD / MEDYCZNY.

•

Pomini cie - funkcja ta umo liwia pomini cie przez
system dozoru niektórych linii celem umo liwienia
swobodnego poruszania si po wybranych obszarach
podczas gdy pozostałe s chronione.

2.

Pami
zdarze - zachowuje informacj o ostatnich
pi ciu zdarzeniach. Dzi ki temu mo liwe jest
powiadomienie o zaistniałym w czasie czuwania
alarmie i linii, która go wyzwoliła.

3.

B

4.

A

5.

MEDICAL

6.

PANIC

7.

FIRE

•

•

Samokontrola - RP-808 automatycznie sprawdza
swoje
obwody
i
ewentualnie
informuje
o
stwierdzonych niesprawno ciach.

•

Funkcje zacisków ogólnego przeznaczenia pozwalaj na sterowanie o wietleniem, otwieraniem
drzwi gara owych, sterowaniem kamery itp. za
po rednictwem klawiatury.

czasie programowania
Przyci ni cie tych klawiszy przez
ponad 2 s powoduje wysłanie
komunikatu do stacji monitorowania
oraz, je eli zostało to
zaprogramowane,
pod wskazane numery telefoniczne.

Aby zapewni niezawodn prac system RP-808 został
precyzyjnie opracowany i solidnie przetestowany.
Bateria podtrzymania zabezpiecza RP-808 przed skutkami
zaniku zasilania. Zanik zasilania powoduje zapami tanie
wszystkich danych a po jego powrocie system podejmuje
przerwan prac .

Opis klawiatury steruj cej
Niniejszy rozdział po wi cony jest klawiszom, LED-om i
sygnałom d wi kowym klawiatury.

Tabela 1-2. Sygnały d wi kowe w klawiaturze steruj cej
Operacja

Efekt

Naci ni cie klawisza

Klikni cie

Bł d składni

Trzy pi ni cia

Potwierdzenie komendy

Jedno pi ni cie (0,5 s)

Alarm systemu
Komenda
niedopuszczalna

Pi pi ni i miganie
LED-a systemu

Tabela 1-3. LED-y klawiatury steruj cej
Lp.

LED

8.

MEMORY
(czerwony)

wieci po ka dym stwierdzeniu
naruszenia linii.

9.

ZONES
1 do 8
(czerwone)

Oznaczaj :

Rys. 2-1. Klawiatura steruj ca i jej LED-y
Zwykle klawiatura znajduje si
w pobli u drzwi
wej ciowych. Słu y ona do sterowania systemem
alarmowym.
System mo e by
klawiatury.

Klawisz

10.

BYPASS
(czerwony)

wieci gdy którakolwiek z o miu
linii dozorowych wysyła sygnał o
ruchu (w trybie wył czonym).

11.

READY
(zielony)

A, B i W - oznaczaj gotowo
grupy linii do wł czenia dozoru.

12.

ARM
(czerwony)

A, B i W - oznacza tryb dozoru co
najmniej jednej grupy linii.

sterowany przez maksymalnie cztery

Opis

1. Sygnał alarmowy z odpowiednich
linii (otwarte drzwi lub okno).
wieci si mog LED-y linii
aktywnych.
2. Po komendzie TROUBLE
DISPLAY (*6) LED-y sygnalizuj
ró ne typy niesprawno ci.

Tabela 1-1. Klawisze klawiatury steruj cej
Lp.

Opis
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13.

POWER
(zielony)

Oznacza doł czenie zasilania do
centrali alarmowej.

14.

KEYPAD
(czerwony)

Oznacza wykrycie przez klawiatur
steruj c braku ł czno ci z central
alarmow .

SYSTEM

Oznacza wykrycie przez central
alarmow niesprawno ci systemu.

15.

(pomara cz)

c. Wł czanie/Wył czanie
mechanicznego (opcja).

Kody dost pu
Indywidualne kody dost pu słu
do zezwolenia na
wydawanie komend systemowi RP-808.

Krok Wł czanie kodem u ytkownika:
1.

Wprowad cztery cyfry kodu

2.

Naci nij A lub B lub W
A - wł czenie linii z grupy A
B - wł czenie linii z grupy B
W - wł czenie całego systemu

Dost pne s trzy rodzaje kodów:

3) Kod jednokrotny - główny operator mo e wprowadzi
kod
pomocniczy,
który
mo na
wykorzysta
jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie
usuwany po wł czeniu systemu tym kodem lub po
uruchomieniu szybkim.

Pojedynczy długi ton poprzedza za wiecenie
czerwonego LED-a ARM (A, B lub W).

Krok Wył czanie kodem u ytkownika:
1.

Wprowad cztery cyfry kodu

2.

Naci nij A lub B lub W
A - wył czenie linii z grupy A
B - wył czenie linii z grupy B
W - wył czenie całego systemu

Fabrycznie wprowadzony jest do RP-808 kod
u ytkownika głównego "1234". Rokonet
zaleca zmian tego kodu przez Ciebie.
Trzykrotne kolejne wprowadzenie bł dnego
kodu dost pu powoduje niesprawno
Bł dnego Kodu. Instalator mo e ustawi
wywoływanie alarmu w takim przypadku.

zamka

Po uruchomieniu systemu mo liwe jest
opó nienie działania systemu aby umo liwi
u ytkownikowi opuszczenie pomieszcze bez
wywołania alarmu.
Po powrocie do pomieszcze
system
dopuszcza
opó nienie
wej ciowe
aby
umo liwi u ytkownikowi jego wył czenie
systemu bez wywołania alarmu.
W czasie wchodzenia i wychodzenie
klawiatura
steruj ca
wł cza
sygnał
d wi kowy (brz czyk) (je li tak przewidziano
w czasie programowania).

1) Kod u ytkownika - pozwala na wł czanie i
wył czanie systemu oraz zezwala na wydawanie
wi kszo ci
komend
operatorskich,
ustawianie
parametrów systemu wykonywanie polece .
2) Kod główny - taki sam jak kod u ytkownika oraz
dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak
wprowadzanie/usuwanie kodów dost pu, ustawianie
czasu itp.

pomoc

Przed uruchomieniem systemu upewnij si ,
e odpowiednia grupa linii (A, B lub W)
zgłosiła gotowo (zielony LED).

Komendy u ytkownika
Rozdział ten opisuje jak za pomoc kodu dost pu wł czy
i jak wył czy Twój system RP-808 oraz jak powiniene
wprowadza komendy z klawiatur steruj cych.

za

Pojedynczy długi ton poprzedza za wiecenie
zielonego LED-a READY (A, B lub W).

Krok Wł czanie szybkie:
1.

Naci nij A lub B lub W
A - wł czenie linii z grupy A
B - wł czenie linii z grupy B
W - wł czenie całego systemu
Pojedynczy długi ton poprzedza za wiecenie
czerwonego LED-a ARM (A, B lub W).

Wł czanie/Wył czanie
Wł czania i
sposoby:

wył czania mo na dokona

na ró ne

a. Wł czanie/Wył czanie za pomoc kodu u ytkownika.
b. Szybkie wł czanie. W tym trybie niektóre czynno ci
u ytkownika mo na wykona bez kodu u ytkownika.

Po wywołaniu alarmu LED linii, która
wywołała alarm b dzie wiecił do chwili
wył czenia
dozoru.
Instalator
mo e
zaprogramowa
czy LED alarmu maj
wieci w trybie dozoru.

5

Klawisze pomocy
Klawisze MEDICAL (medyczny), PANIC (napad) i FIRE
(po ar) - słu
do natychmiastowego wysłania sygnału
alarmu do stacji monitoruj cej i/lub pod zaprogramowane
numery telefoniczne (o ile zostało to zaprogramowane).
Uruchomienie nast puje po przytrzymaniu odpowiedniego
klawisza przez ponad 2 s. W czasie przyciskania klawiszy
uruchamiany jest cichy sygnał wewn trzny klawiatury, po
którym nast puje długi ton potwierdzaj cy. (Zapobiega to
przypadkowemu wysłaniu sygnału alarmu).

4.

Wł czanie czuwania obwodowego.

5.

Wł czanie/Wył czanie
wej cia/wyj cia.

sygnału

d wi kowego

6.

Test sygnalizatora i klawiatury steruj cej.

7.

Zmiana trybu raportowanego programowania.

8.

Wy wietlanie pami ci alarmów.

9.

Wy wietlanie rodzaju niesprawno ci.

10.

Odł czanie zasilania czujek (zerowanie czujek
dymu).

11.

Wpisywanie i usuwanie kodu u ytkownika i
kodu jednokrotnego.

12.

Aktywacja wyj

13.

Zerowanie wy wietlacza.

programowalnych.

Sygnał powiadamiaj cy telefonicznie jest sekwencj
tonów. Ka da sekwencja oznacza inny typ alarmu:
PANIC

- Ton wysoki, ton niski

FIRE

- Ton wysoki, ton wysoki

MEDICAL

- Ton niski, ton niski

1. Wprowadzanie numerów telefonicznego
powiadamiania
Wła ciwo
powiadamiania umo liwia sygnalizacj
ka dego zaistniałego alarmu pod wybrane jeden lub dwa
numery telefoniczne.
System pami ta zawsze dwa ostatnie wprowadzone
numery telefoniczne zapewniaj c ich zachowanie nawet
po zaniku zasilania.

Kod przymusu
U yj kodu przymusu gdy zostaniesz zmuszony do
wył czenia systemu wbrew swojej woli. Kod przymusu
uruchamia cichy alarm wysyłaj c odpowiedni raport do
stacji monitorowania. Zewn trznie system sprawia
wra enie wył czonego.
Kod przymusu u ytkownika jest zbli ony do jego kodu
dost pu - tylko ostatnia cyfra jest zwi kszona o jeden a
cyfra 9 zast piona cyfr 0.

Dla u ytkowników doł czonych do centrali lokalnej:
Nale y posługiwa si dodatkowo klawiszami A, B lub C
(C reprezentowane jest przez W) je eli konieczne jest
najpierw zgłoszenie si centrali lokalnej.
A - powoduje czekanie na sygnał.
B - powoduje kilkusekundowe wstrzymanie wybierania.
C - powoduje przeł czenie wybierania na tonowe.

Krok Wył czanie kodem przymusu:
1.

Wprowad cztery cyfry kodu przymusu

2.

Naci nij A lub

B lub W

A - wył czenie linii z grupy A
B - wył czenie linii z grupy B
W - wył czenie całego systemu

Krok Wpisywanie numeru telefonicznego powiadamiania
1.

Naci nij:

*1

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

Pojedynczy długi ton poprzedza za wiecenie
zielonego LED-a READY (A, B lub W).

3.

przy pracy w trybie

Naci nij: A lub B
A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel.

Komendy u ytkownika
Komendy u ytkownika umo liwiaj
prost
codzienn
obsług systemu tj. pomijanie linii itp. Umo liwiaj
uaktualnianie parametrów np. numerów telefonicznych
powiadamiania, zegara systemowego i dodatkowych
kodów u ytkownika.

4.

Wprowad odpowiedni numer telefoniczny.
Wprowadzi mo na do 16 cyfr. U y mo na
klawiszy od 0 do 9 oraz A, B i W.

5.

Naci nij: #

Komendy u ytkownika:
1.

Uaktualnianie/Usuwanie numerów telefonicznych
powiadamiania.

2.

Uaktualnianie zegara systemu (godziny, minuty)

3.

Pomijanie wybranych linii lub grup linii.

Krok Usuwanie numeru telefonicznego
powiadamiania
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1.

Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika.

*1

Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

4.

LED BYPASS i LED pomijanej linii zacznie
miga .

przy pracy w trybie

Naci nij: A lub B

Je eli chcesz pomija kilka linii powtórz
odpowiednio
kroki
opisane
powy ej
wybieraj c kolejno odpowiednie linie.

A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel.

4.

Naci nij: #

Naci nij: #

Krok Kasowanie pomijania linii
2. Ustawianie zegara systemu
Mo liwo
ta pozwala ustawienie zegara systemu po
pierwszym wł czeniu lub uaktualnienie wskaza . Je eli
zegar nie jest ustawiony system wskazuje niesprawno
systemow nr 7 (patrz komenda *9).
Zegar systemu RP-808 mo na ustawi tylko po podaniu
kodu głównego u ytkownika.

1.

Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

Krok Ustawianie zegara:
Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Naci nij: W

4.

Wprowad dwucyfrowo godzin (od 00 do 23).

5.

Wprowad dwucyfrowo minuty (od 00 do 59).

6.

Naci nij: #

*1

Wybierz numer linii, której pomijanie chcesz
skasowa (cyfry od 1 do 8). Numer linii musi
by numerem linii pomijanej.

naci nij: 0 chc c skasowa pomijanie
wszystkich pomijanych linii.

4.

Naci nij: #
LED BYPASS i LED pomijanej linii przestanie
miga .

System zapami tuje ostatni grup linii pomijanych równie po wył czeniu ze stanu czuwania. W ten sposób
mo liwe jest przywrócenie pomijania ostatnio wybranej
grupy linii w sposób uproszczony:

Krok Przywracanie pomijania grupy linii

3. Pomijanie linii
Funkcja ta pozwala na wył czanie z czuwania okre lonych
linii lub grup linii. Pozostałe linie pracuj normalnie.
Linie pomijane przywracane s do normalnej obsługi
automatycznie w chwili wył czania systemu ze stanu
dozoru.

Krok Pomijanie linii
1.

Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika.

3.

przy pracy w trybie

lub

1.

*2

Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

*2

1.

Naci nij:

*2

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

Naci nij: W

4.

Naci nij: #

przy pracy w trybie

LED-y grupy pomijanych linii zacznie miga .

przy pracy w trybie

Wybierz numer linii, któr chcesz pomija (cyfry
od 1 do 8).

Po wprowadzeniu komendy pomijania LED BYPASS i
LED-y pomijanych linii migaj przez 30 s lub do chwili
wprowadzenia komendy "**".
LED BYPASS b dzie wiecił a do chwili gdy cały system
zostanie wył czony z czuwania. (Instalator mo e
zaprogramowa wiecenie LED-ów w stanie czuwania).
Dodanie kolejnej linii do ju pomijanej grupy jest mo liwe
wcze niej opisan komend .
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Trzykrotna nieudana próba pomijania linii
spowoduje niesprawno
Niewła ciwego
Kodu
Dost pu.
Instalator
mo e
zaprogramowa
uruchamianie alarmu w
takim przypadku.

Funkcja to umo liwia uruchomienie systemu dla ochrony
przed dost pem z zewn trz przy zezwoleniu na swobodne
poruszanie si wewn trz chronionej przestrzeni. Na
przykład w porze nocnej: system chroni budynek na
zewn trz podczas gdy domownicy poruszaj si wewn trz
niego praktycznie swobodnie.

Krok Wł czenie czuwania obwodowego
1.

Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika.

3.

*3

przy pracy w trybie

Naci nij A lub B lub W
A - wł czenie grupy A
B - wł czenie grupy B
W - wł czenie grupy W

4.

Naci nij: #

6. Kontrola sygnału i klawiatury steruj cej
Komenda ta umo liwia u ytkownikowi sprawdzenie w
prosty sposób poprawnego działania sygnalizatora i
brz czyka klawiatury steruj cej.

4. Czuwanie obwodowe

Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

4.

Naci nij: #

System podejmuje czuwanie natychmiast a LED BYPASS
sygnalizuje pomijanie niektórych linii wewn trznych.

Wprowadzenie
komendy
powoduje
wł czenie
sygnalizatora i brz czyka klawiatury steruj cej na 2 s.
Komenda wykonywana jest tylko po wprowadzeniu kody
głównego u ytkownika.

Krok Kontrola gło nika i brz czyka klaw.
1.

Naci nij:

*4

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Naci nij B

4.

Naci nij: #

7. Zezwolenie zmian parametrów przy pracy
w trybie "raportowania zmian parametrów"
Tryb ten wykorzystywany jest w przypadku gdy
uszkodzona jest linia telefoniczna do stacji monitorowania
a instalator zamierza zmodyfikowa /naprawi system.
Komenda umo liwia instalatorowi programowanie systemu
bez konieczno ci uzyskania potwierdzenia ze stacji
monitorowania.
Komenda jest akceptowana tylko po wprowadzeniu kodu
u ytkownika głównego.

5. Wł cznik sygnalizacji We/Wy
Komenda ta pozwala na wł czanie sygnalizacji
d wi kowej w klawiaturze steruj cej działaj cej w czasie
wchodzenia i wychodzenia przy działaniu opó nienia.
Klawiatura potwierdza przyj cie komendy nast puj co:

•
•

jedno pi ni cie gdy sygnalizacja została wył czona
trzy pi ni cia gdy sygnalizacja została wł czona

Komenda przyjmowana jest jedynie po podaniu kodu
u ytkownika głównego.

Krok Wł/Wył sygnalizacji We/Wy
1.

Naci nij:

*4

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Naci nij A

Krok Zezwolenie zmian parametrów
1.

Naci nij:

*4

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Naci nij W

4.

Naci nij: #

Po wprowadzeniu komendy przez 5 minut
dopuszczone
s
zmiany
parametrów.
Instalator mo e natychmiast przyst pi do ich
wprowadzania.

8. Przegl danie pami ci zdarze
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Komenda przegl dania umo liwia u ytkownikowi odczyt
informacji o ostatnich pi ciu zdarzeniach w systemie.

Krok Przegl danie pami ci zdarze
1.

Naci nij:

*5

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

4.

Linia 5

Zał czane zasilanie czujek

Linia 6

Bł d kodu dost pu

Linia 7

Nie ustawiony zegar
systemowy

Linia 8

Klawiatura steruj ca

POWER

Zasilanie 220 V

przy pracy w trybie

Wybierz numer zdarzenia, które Ci interesuje.

10. Wył cznik zasilania czujek

Nale y wybiera cyfry od 1 (ostatnie zdarzenie)
do 5.

Wył czenie zasilania czujek pozwala na wyzerowanie
ró nego typu czujek (np. czujek dumu) po ich zadziałaniu.

Naci nij: #

Wprowadzenie komendy powoduje wył czenie zasilania
czujek na przeci g 5 s. Okres ten mo na wydłu y
powtarzaj c komend .

Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili
wprowadzenia polecenia zerowania wy wietlacza "**"
migaj LED-y MEMORY i linii, która zgłaszała sygnał
alarmowy.

9. Wy wietlanie niesprawno ci
System wykonuje autokontrol sprawno ci automatycznie.
W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia w pracy za wiec
si wska niki SYSTEM lub KEYPAD i słyszalne b d
krótkie pi ni cia.

Krok Wył czenie zasilania czujek
1.

Naci nij:

*7

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

przy pracy w trybie

Naci nij: #

Komenda wy wietlania pozwala na zidentyfikowanie ródła
niesprawno ci. Usuni cie przyczyny nale y powierzy
raczej specjali cie z obsługi serwisowej systemu.

11. Dopisywanie/Usuwanie kodów dost pu

Krok Wy wietlanie niesprawno ci

W systemie mo na jednocze nie u ywa
u ytkownika.
Dost pne s trzy rodzaje kodów:

1.

Naci nij:

2.

Wprowad kod u ytkownika.

*6

Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

przy pracy w trybie

Naci nij: #

Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili
wprowadzenia polecenia zerowania wy wietlacza "**"
miga b d LED SYSTEM wraz LED-em przyczyny
niesprawno ci tzn.:

LED

12 kodów

Przyczyna

Linia 1

Akumulator (niskie napi cie)

Linia 2

Obwód sygnalizatora

Linia 3

Linia telefoniczna

Linia 4

Obwód po arowy lub sabota .

1) Kod u ytkownika - pozwala na wł czanie i
wył czanie systemu oraz zezwala na wydawanie
wi kszo ci
komend
operatorskich,
ustawianie
parametrów systemu wykonywanie polece .
2) Kod główny - taki sam jak kod u ytkownika oraz
dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak
wprowadzanie/usuwanie kodów dost pu, ustawianie
czasu itp.
3) Kod jednokrotny - główny operator mo e wprowadzi
kod
pomocniczy,
który
mo na
wykorzysta
jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie
usuwany po wł czeniu systemu tym kodem lub po
uruchomieniu szybkim.
Kod nr 0 jest z definicji kodem głównego
u ytkownika. Fabrycznie wprowadzony jest
do RP-808 kod "1234". Rokonet zaleca
zmian tego kodu przez Ciebie.
Nie nale y wybiera dwóch kolejnych liczb
jako kody (np. 1234 i 1235 lub te 1239 i
1230). Te drugie byłyby bł dnie rozumiane
jako kody przymusu.
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Kody dost pu przechowywane s
odł czeniu zasilania.

nawet po całkowitym

Wprowadzanie i usuwanie kodów mo liwe
jest tylko po podaniu kodu u ytkownika
głównego.

Krok Dopisanie kodu dost pu
1.

Naci nij:

*8

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Wprowad numer kodu u ytkownika
Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A"
oznacza 10 a "B" oznacza 11).
Numer B mo e by u yty jako numer kodu
jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego
u ycia.

4.

Wprowad : nowy kod.

5.

Naci nij: #

Krok Usuwanie kodu dost pu
1.

Naci nij:

*8

2.

Wprowad kod u ytkownika głównego.

3.

Wprowad numer kodu u ytkownika
Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A"
oznacza 10 a "B" oznacza 11).
Numer B mo e by u yty jako numer kodu
jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego
u ycia.

4.

Wprowad kod: 0

5.

Naci nij: #

000

12. Komendy sterowania wyj ciami
System posiada dwa tzw. sterowane wyj cia ogólnego
przeznaczenia. Mog one zosta wykorzystane do wł/wył
o wietlenia, zamykania/otwierania drzwi gara owych itp.

Krok Sterowanie Wyj ciem #1
1.

Naci nij:

*9

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

przy pracy w trybie

Naci nij: #
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Krok Sterowanie Wyj ciem #2
1.

Naci nij:

*0

2.

Wprowad kod u ytkownika.
Krok ten nale y pomin
szybkiego wł czania.

3.

przy pracy w trybie

Naci nij: #

13. Kasowanie wy wietlacza
Komenda słu y do przywrócenia normalnego sposobu
działania wy wietlaczy klawiatury steruj cej po pracy w
trybie specjalnym.
Tryb specjalny wy wietlania jest aktywowany na chwil .
Je eli nie zostanie podana komenda kasowania
wy wietlacza to po 30 s nast pi samoczynny powrót do
normalnej pracy.

Krok Zerowanie wy wietlacza
1.

Naci nij:

**
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