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1. Opis szyfratora

Szyfrator LED

Szyfrator LCD

1.1. Diody statusu
ARMED  wieci ci¹gle gdy System jest w³¹czony w stan czuwania
 miga co 5 sekund gdy przynajmniej jeden z Systemów jest w³¹czony
POWER  wieci ci¹gle, gdy AC(220V) i bateria s¹ w porz¹dku
 pulsuje powoli przy braku AC lub roz³adowanej baterii (poni¿ej 10,8V)

1.2. Klawisze funkcyjne
MENU
NEXT

 kolejne naciskanie tego klawisza umo¿liwia poruszanie siê po menu Systemu.

SELECT  Naciniêcie tego klawisza bêd¹c w menu wybiera aktualnie wywietlan¹ funkcjê. Funkcjê mo¿na
równie¿ wybraæ naciskaj¹c SELECT i podaj¹c jej numer, np.: SELECT,41 (Ustaw czas i datê).
STAY

 Naciniêcie tego klawisza, gdy System jest gotowy do w³¹czenia, w³¹cza GRUPÊ 1 linii, bez koniecznoci u¿ycia kodu u¿ytkownika (ustawienie fabryczne). Ta funkcja klawisza STAY jest programowalna i mo¿na z niej zrezygnowaæ.

AWAY  Naciniêcie tego klawisza, gdy Sytsem jest gotowy do w³¹czenia, w³¹cza GRUPÊ 1 i GRUPÊ 2
linii, bez u¿ycia kodu u¿ytkownika (ustawienie fabryczne). Ta funkcja klawisza STAY jest programowalna i mo¿na z niej zrezygnowaæ.

1.3. Alarm napadowy, po¿arowy i dodatkowy
Istnieje mo¿liwoæ wywo³ania trzech rodzajów alarmów przy u¿yciu przycisków szyfratora. Alarmy te mog¹
aktywowaæ Syrenê (jeli wybierzemy tak¹ opcjê) lub powodowaæ wys³anie odpowiedniego raportu do stacji
monitoruj¹cej.
MENU/NEXT + E  alarm dodatkowy (kod raportu z komórki 255)
MENU/NEXT + F  alarm po¿arowy (kod raportu z komórki 256)
MENU/NEXT + P  alarm napadowy (kod raportu z komórki 257)
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2. Komunikaty wywietlane na szyfratorze
2.1. Komunikaty w³¹czania
OPIS

Na wywietlaczu:

System X gotowy do w³¹czenia

SYSTEM X GOTOWY

System X gotowy do w³¹czenia z zablokowanymi
liniami

SYSTEM X GOTOWY
(BYPASS LINII)

System X nie gotowy do w³¹czenia. Naruszone linie.

SYS. NIE GOTOWY
(LINIE OTWARTE)

OPIS

Na wywietlaczu:

System X gotowy do w³¹czenia

SYSTEM X GOTOWY

System X gotowy do w³¹czenia z zablokowanymi
liniami

SYSTEM X GOTOWY
(BYPASS LINII)

System X nie gotowy do w³¹czenia. Naruszone linie.

SYS. NIE GOTOWY
(LINIE OTWARTE)

System X w³¹czony. (linie GRUPY 1 i GRUPY 2)

SYSTEM X CZUWA

W Systemie X w³¹czona GRUPA 1 linii.

SYSTEM X CZUWA/P

System X w³¹czony bez czasu na wejcie i na
wyjcie

SYSTEM X CZUWA
BEZ OPÓNIEÑ

System X podczas odliczania czasu na wyjcie

SYSTEM X CZUWA
WYJD TERAZ!

2.2. Komunikaty stanu linii
OPIS

Przyk³adowy komunikat:

Linia naruszona

LINIA 01 OTWARTA
WEJCIE G£ÓWNE

Linia zablokowana (Bypass) przez u¿ytkownika

LIN. 03 BYPASS
GARA¯

K³opot linii

LIN. 04 K£OPOT
KUCHNIA

2.3. Komunikaty systemowe
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OPIS

Na wywietlaczu:

Brak sieci 220V.

BRAK SIECI 220V

S³aba bateria (roz³adowana poni¿ej 10,8V)

S£ABA BATERIA

B³¹d komunikacji przy raportowaniu lub
uszkodzona linia telefoniczna

KOMUNIKACJA TEL.
B£ÊDNA

Wywietlanie daty i czasu. Pojawia siê cyklicznie co
kilka sekund.

CZW, 28 LIP 96
14: 37 PM

3. Menu Systemu
1  OTWÓRZ/WY£¥CZ
2  ZAMKNIJ/W£¥CZ
21  GRUPA 1
22  CA£Y SYSTEM
23  ZAMK. PÓNIEJ
3  BYASS LINII
31  BYPASS
32  USUN BYPASS
33  W£¥CZ GONG
34  WY£¥CZ GONG
39  USUN BYPASS WSZ.
4  SERWIS
41  USTAW CZAS
42  TEST MENU
421  WALK TEST
422  TEST SYREN
423  TEST TELEF.
425  TEST SYSTEMU
426  TEST BATERII
43  RESET CZUJN.
44  STOP SYREN
45  STOP KOMUNIK.
46  FOLLOW ME
5  KODY U¯YTKOW.
6  LOG
61  LOG
62  CZYÆ LOG
64  WERSJA
7  PROGRAMOWANIE
71  PROG. RÊCZNE
72  FABRYCZNY 1
73  FABRYCZNY 2
74  PROG. ZDALNE
741  PODNIE
742  CALLBACK
8  PRZEKANIKI
83  RESET PRZEK.
84  USTAW PRZEK.
9  KONTROLA DOST.
Menu sk³ada siê z 9 grup funkcji. Po menu poruszamy siê naciskaj¹c klawisz MENU/NEXT (krok w przód)
lub klawisz * (krok w ty³). Gdy chcemy wejæ do grupy funkcji naciskamy klawisz SELECT. Równie¿ aby
wybraæ okrelon¹ funkcjê wciskamy klawisz SELECT. Poruszanie siê po menu oraz korzystanie z jego funkcji
ilustruj¹ dwa poni¿sze przyk³ady.
Przyk³ad 1: W³¹czanie GONGU.
Szyfrator wywietla pracê Systemu, naciskamy MENU/NEXT. Pojawi siê:
1>OTWÓRZ/WY£¥CZ
NEXT...
Naciskamy MENU/NEXT, a¿ pojawi siê:

3>BYPAS LINII

Naciskamy SELECT. Pojawi siê:

31>BYPASS

NEXT...
NEXT...

(ci¹g dalszy na nastêpnej stronie)
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Jeli teraz naciniemy 2 razy klawisz MENU/NEXT to przesuniemy siê o 2 pozycje ni¿ej, czyli do:
33>W£¥CZ GONG
NEXT...
Nacinij SELECT. Szyfrator zapyta o kod. Po podaniu kodu (fabr.123456) pojawi siê:
WYBÓR LINII 1-8
<AWAY> KOÑCZY
Wprowad numer(-y) linii, dla której chcesz w³¹czyæ gong. Po wprowadzeniu wszystkich numerów linii, dla
których chcesz aktywowaæ gong naciskamy AWAY, który koñczy wybór. Szyfrator wywietli PRZYJÊTE....OK. Gongi s¹ aktywne.
Przyk³ad 2: Uruchomienie testu Syreny.
Szyfrator wywietla pracê Systemu, naciskamy MENU/NEXT. Pojawi siê:
1>OTWÓRZ/WY£¥CZ
NEXT...
Naciskamy MENU/NEXT, a¿ pojawi siê:

4>SERWIS

Naciskamy SELECT. Pojawi siê:

41>USTAW CZAS

NEXT...
NEXT...

Naciskamy MENU/NEXT schodz¹c o jedn¹ pozycjê ni¿ej, czyli do:
42>TEST MENU

NEXT...

Nacinij SELECT. Pojawi siê:

421>WALK TEST

Naciskamy 1 raz MENU/NEXT. Pojawi siê:

422>TEST SYREN
NEXT...

NEXT...

Naciskamy SELECT. Szyfrator zapyta o kod. Wprowad kod (fabr.123456). System wykona test Syren.
Szyfrator wywietli PRZYJÊTE....OK.
W sposób zobrazowany powy¿szymi przyk³adami poruszamy siê po ca³ym Menu Systemu.
Naciniêcie AWAY w dowolnej chwili podczas poruszania siê po Menu oznacza wyjcie z Menu.

Szybki dostêp do funkcji Menu

Jeli znamy na pamiêæ (z czasem na pewno bêdziemy znali) numery Menu, pod którymi umieszczone s¹
poszczególne funkcje to mo¿emy je wywo³ywaæ w nastêpuj¹cy sposób:

Przyk³ad
a) aby w³¹czyæ gong (bez koniecznoci przeszukiwania Menu) wcinij SELECT, szyfrator wywietli WYBÓR,
wprowad 33. (33 oznacza pozycjê funkcji w Menu). Znajdziesz siê od razu w miejscu gdzie w³¹cza siê
gong.
b) Aby uruchomiæ test Syren wcinij SELECT, szyfrator wywietli WYBÓR, wprowad 422 (422 oznacza
pozycjê funkcji w Menu). Znajdziesz siê od razu w miejscu gdzie uruchamia siê test Syren.
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4. Opis funkcji Menu
1  OTWÓRZ/WY£¥CZ
System wy³¹cza siê wprowadzaj¹c bezporednio kod u¿ytkownika. Jeli System by³ w stanie alarmu to wprowadzenie kodu wy³¹czy System oraz Syrenê, jeli by³a w³¹czona.
W przypadku, gdy System podzielony jest na partycje (Systemy 1,2,3,4) wy³¹czenie danego Systemu przebiega identycznie. U¿ytkownik danego Systemu mo¿e wprowadziæ bezporednio swój kod korzystaj¹c
z dowolnego z szyfratora, poniewa¿ ka¿dy kod u¿ytkownika jest przypisany tylko do jednego Systemu .
Gdy chcemy aby kod danego u¿ytkownika móg³ w³¹czaæ i wy³¹czaæ wszystkie Systemy, przypisujemy go
logicznie do Systemu nr 5. W poprzedniej wersji centrali u¿ytkownik przypisany do Systemu nr 5, aby wy³¹czyæ
jeden z Systemów korzysta³ z funkcji 1 OTWÓRZ/WY£¥CZ. Teraz zosta³o to uproszczone:
Przyk³ad
U¿ytkownik przypisany do Systemu 5 chce wy³¹czyæ System 3.
Wprowadza swój kod. Szyfrator pyta, który System ma zostaæ wy³¹czony. U¿ytkownik wybiera 3. System 3
zostaje wy³¹czony.
Uwaga ! U¿ytkownik przypisany do Systemu nr 5 mo¿e wy³¹czyæ ka¿dy z Systemów, ale nie jednoczenie.

2  ZAMKNIJ/W£¥CZ
System mo¿na w³¹czyæ tylko wtedy gdy wywietlony jest komunikat:
SYSTEM X GOTOWY

lub

SYSTEM X GOTOWY
(BYPASS LINII)

gdzie X oznacza numer Systemu, a BYPASS LINII fakt zablokowania przez u¿ytkownika jednej lub wiêcej linii.
System mo¿na w³¹czyæ:
 wprowadzaj¹c kod u¿ytkownika
 klawiszem STAY  w³¹czenie linii GRUPY 1 bez lub z u¿yciem kodu (opcja)
 klawiszem AWAY  w³¹czenie ca³ego danego Systemu bez lub z u¿yciem kodu (opcja)
W przypadku gdy System jest podzielony na partycje, w³¹czanie danego Systemu przebiega identycznie jak
wy³¹czanie: U¿ytkownik wprowadza bezporednio swój kod korzystaj¹c z dowolnego szyfratora.
Gdy chcemy aby dany u¿ytkownik móg³ w³¹czaæ wszystkie Systemy, przypisujemy go logicznie do Systemu nr 5.
W poprzedniej wersji centrali u¿ytkownik przypisany do Systemu nr 5, aby w³¹czyæ jeden z Systemów
korzysta³ z funkcji 2 ZAMKNIJ/W£¥CZ. Teraz zosta³o to uproszczone:
Przyk³ad
a) U¿ytkownik przypisany do Systemu 5 chce w³¹czyæ System 3.
Wprowadza swój kod. Szyfrator pyta, który System ma zostaæ w³¹czony. U¿ytkownik wybiera 3. System 3
zostaje w³¹czony.
b) U¿ytkownik przypisany do Systemu 5 chce w³¹czyæ wszystkie Systemy.
Wprowadza swój kod. Szyfrator pyta, który System ma zostaæ w³¹czony. U¿ytkownik wybiera 5. Wszystkie
Systemy zostaj¹ w³¹czone.
Uwaga! Naciniêcie klawisza * podczas odliczania czasu na wyjcie przerywa to odliczanie i powoduje
natychmiastowe w³¹czenie Systemu.

21  GRUPA 1
Linie Systemu mo¿na przydzieliæ do jednej z dwóch grup. Umo¿liwia to u¿ytkownikowi w³¹czanie poszczególnych czêci Systemu np.: w³¹czenia na noc linii, które chroni¹ otoczenie domu. Wybranie funkcji 21  GRUPA 1 w³¹cza linie przydzielone programowo do GRUPY 1.
Jeli chcemy mo¿na zaprogramowaæ w³¹czanie GRUPY 1 przez naciniêcie tylko klawisza STAY.

22  CA£Y SYSTEM
Wybranie tej funkcji po prostu w³¹cza okrelony System. Tak samo jak bezporednie wprowadzenie kodu
u¿ytkownika.
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23  ZAMK. PÓNIEJ
Jeli w raportowaniu u¿ywamy okien czasowych, System powinien byæ w³¹czany i wy³¹czany o ustalonych
godzinach (np.: 8:00 wy³¹czenie; 17:00 w³¹czenie). Gdy nie nast¹pi w³¹czenie Systemu o 17:00, do stacji monitoruj¹cej zostanie wys³any raport o niew³¹czeniu Systemu. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e kto zostaje w obiekcie
d³u¿ej ni¿ zwykle np. do 21:00. Aby nie zosta³ wys³any raport o o niew³¹czeniu Systemu nale¿y wczeniej
wybraæ funkcjê 23  ZAMKN. PÓNIEJ i podaæ godzinê, do której System tego dnia pozostanie wy³¹czony.
W naszym przyk³adzie to 21:00. Dopiero niew³¹czenie Systemu o 21:00 spowoduje wys³anie raportu
o niew³¹czeniu do stacji monitoruj¹cej.

3  BYPASS LINII
31  BYPASS
System nie da siê w³¹czyæ jeli która z linii jest naruszona w chwili w³¹czania. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e
chcemy w³¹czyæ System pozostawiaj¹c czêæ linii bez ochrony, np. linie uszkodzone lub pomieszczenie, w którym
przebywa pies. W tym celu stosuje siê funkcjê 31  BYPASS. Aby zablokowaæ linie:
 wybierz z Menu funkcjê 31 BYPASS (lub komenda SELECT, 31). Po wprowadzeniu kodu, Szyfrator wywietli:
WYBÓR LINII 1-8
<AWAY> KOÑCZY
 wprowad kolejno numery linii, które chcesz zablokowaæ. Po ka¿dym numerze Szyfrator wywietli:
PRZYJÊTE .... OK
W przypadku gdy System posiada wiêcej ni¿ 8 linii, aby zablokowaæ linie o numerach 1,2 i 3 nale¿y nacisn¹æ po wprowadzeniu numeru klawisz MENU/NEXT. (1, MENU/NEXT; 2, MENU/NEXT; 3, MENU/NEXT).
Pozosta³e numery linii bêd¹ akceptowane bezporednio.
 po wprowadzeniu numerów linii naciskamy AWAY, które koñczy wybór.
Linie pozostaj¹ zablokowane a¿ do chwili usuniêcia rêcznego Bypassu (funkcja 33 albo 39) lub do chwili
wy³¹czenia Systemu (opcja programowalna).

32  USUÑ BYPASS
Usuniêcie Bypassu (blokady) poszczególnych linii przeprowadza siê identycznie jak blokowanie, z tym, ¿e
korzystamy z funkcji 32  USUÑ BYPASS.

39  USUÑ BYPASS WSZ.
U¿yj tej funkcji, aby usun¹æ Bypass ze wszystkich linii.

4  SERWIS
41  USTAW CZAS
Ustawianie daty i godziny.

42  TEST MENU
421  WALK TEST
Funkcja przydatna przy testowaniu czujników i linii oraz poszukiwania uszkodzeñ w okablowaniu. Ka¿dorazowe naruszenie linii powoduje sygnalizacjê g³oniczka szyfratora.

422  TEST SYREN
Wybranie tej funkcji w³¹cza Syrenê na 2 sekundy.
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423  TEST TELEF.
Wybranie tej funkcji powoduje wys³anie sygna³u testowego (adres 251) do stacji monitoruj¹cej.

425  TEST SYSTEMU
Wybranie tej funkcji powoduje uruchomienie procedury testuj¹cej sprawnoæ Systemu. W przypadku wykrycia b³êdów lub uszkodzeñ na wywietlaczu powinien ukazaæ siê odpowiedni komunikat.

425  TEST BATERII
Wybranie tej funkcji powoduje sprawdzenie stanu baterii w danej chwili.
Normalnie, bateria sprawdzana jest automatycznie co 30 sekund.

43  RESET CZUJN.

(Reset czujników dymu)

Wybranie tej funkcji powoduje krótkotrwa³e od³¹czenie zasilania od czujników dymu, co powoduje ich
reset. Powrót zasilania nastêpuje po 15 sekundach od chwili powrotu linii po¿arowej do normalnego stanu.
Mo¿na zaprogramowaæ automatyczny reset czujników dymu.

44  STOP SYREN
Wybranie tej funkcji (potwierdzone kodem) w czasie alarmu powoduje wy³¹czenie Syreny. System nadal
pozostaje w³¹czony. (Bezporednie wprowadzenie kodu wy³¹czy³oby Syrenê i System). Jeli zosta³o zaprogramowane (komórka 254), mo¿e zostaæ wys³any raport o fakcie wy³¹czenia Syren.

45  STOP KOMUNIK.

(Stop komunikacji)

Wyjanimy na przyk³adzie:
U¿ytkownik wszed³ do chronionego obiektu i zapominaj¹c o wy³¹czeniu Systemu wywo³a³ alarm. Komunikator rozpocz¹³ wybieranie numeru telefonu do stacji monitoruj¹cej, aby wys³aæ raport o w³amaniu. U¿ytkownik, jeli zorientuje siê, ¿e wywo³a³ alarm, ma jeszcze szansê aby zatrzymaæ wys³anie raportu jeli w miarê
szybko wybierze tê funkcjê. Jeli u¿ytkownik jej nie wybierze, a tylko wy³¹czy System, do stacji monitoruj¹cej
zostan¹ wys³ane kolejno dwa raporty: o w³amaniu i wy³¹czeniu Systemu.

46  FOLLOW ME
Wybranie tej funkcji, poparte kodem, umo¿liwia wpisanie numeru telefonicznego, skojarzonego
z w³aciwoci¹ Follow me. Pod wpisany tu numer telefoniczny wysy³ana jest wiadomoæ dwiêkowa w postaci:
beep, beep, beep... o wyst¹pieniu wybranych przez instalatora zdarzeñ, np.: alarmach, w³¹czeniach
i wy³¹czeniach Systemu, itp.
Wpisuj¹c numer telefonu:
# oznacza 3 sekundow¹ pauzê (na wywietlaczu pojawia siê przecinek),
* prze³¹czenie na wybieranie tonowe (na wywietlaczu pojawi siê litera T)
Przyk³adowe numery: ,996 ,9,T6325543 ,T0,226290049
Wpisanie numeru telefonicznego przez u¿ycie funkcji 46 -Follow me przykrywa numer telefoniczny zaprogramowany przez instalatora.
Uwaga !
Komunikator systemu alarmowego, w przypadku koniecznoci powiadomienia domowego o okrelonym zdarzeniu bêdzie kilkakrotnie wybiera³ zaprogramowany numer Follow-me. Dla centrali alarmowej, potwierdzeniem przyjêcia przez abonenta komunikatu dwiêkowego jest naciniêcie klawisza 0, 9 lub # (w czasie gdy w s³uchawce s³ychaæ: biiip....biiip...biiip...) na aparacie telefonicznym posiadaj¹cym wybieranie tonowe numeru telefonicznego.
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5  KODY U¯YTKOW.

(Kody u¿ytkowników)

Kod u¿ytkownika (od 3 do 6 cyfr) umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie Systemu oraz korzystanie z funkcji
menu. Wiêkszoæ operacji wykonywanych przy pomocy szyfratora wymaga u¿ycia kodu o odpowiednim poziomie autorytetu. Poziomów autorytetu jest 15.
0  kod bez ¿adnych uprawnieñ (np. czasowo wy³¹czony)
1  tylko w³¹czanie ca³ego Systemu, do którego jest przypisany
2  tylko w³¹czanie ca³ego Systemu, do którego jest przypisany oraz w³¹czanie czêciowe (GRUPY 1) tego
Systemu
3  to samo co 2
4  jak 3 + wy³¹czanie Systemu, stop Syren, sterowanie przekanikami, reset czujn. Dymu, korzystanie z funkcji
Gong
5  jak 4 + wgl¹d w LOG, zmiana numeru Follow me, przechodzenie kontroli dostêpu.
6  jak 5 + bypass linii, zmiana czasu i daty, zamknij póniej, czyszczenie LOG-u, uruchamianie zdalnego
programowania, stop komunikacji
7  jak 6 + programowanie kodów u¿ytkowników
8  to samo co 7
9  jak 8 + testowanie Systemu (TEST MENU)
10  (najwy¿szy)  jak 9 + programowanie Systemu
11  nie programowaæ !!! Opcja niedostêpna.
12  tylko testowanie i programowanie Systemu
13  tylko przegl¹danie i czyszczenie LOG-u
14  tylko testowanie (TEST MENU)
15  w³¹czenie i wy³¹czenie Systemu, stop Komunikacji, stop Syren, reset czujn. Dymu, (ew. wys³anie kodu DURESS)
Zaleca siê ustawienie poziomu 10 dla instalatora (U¿ytkownik nr.15) i poziomu 4 dla przeciêtnego u¿ytkownika.
Jeli System jest podzielony na partycje (Systemy 1,2,3 i 4) kod u¿ytkownika musi byæ przyporz¹dkowany
do jednej z nich. Kod u¿ytkownika jest wa¿ny tylko w jednym Systemie., np.: jeli kod u¿ytkownika jest 463748
i jest przypisany do Systemu 2 to wszystkie operacje systemowe poparte tym kodem bêd¹ odnosiæ siê do Systemu 2. W³¹czanie i wy³¹czanie Systemu odbywa siê przez bezporednie wprowadzenie kodu na dowolnym szyfratorze, bez koniecznoci podawania numeru Systemu.
Jeli chcemy aby u¿ytkownik móg³ w³¹czaæ i wy³¹czaæ wszystkie Systemy, nale¿y przypisaæ go do Systemu nr 5.
Programowanie kodów u¿ytkowników
Wybierz z menu 5  KODY U¯YTKOW. (lub wprowad SELECT, 5)
Szyfrator zapyta o kod. Wprowad kod o odpowiednim autorytecie (fabr.123456).
Pojawi siê zapis kodu U¿ytkownika 1:
UZ.:01>1111..
SYS. 1 POZIOM 10
Zapis kodu U¿ytkownika sk³ada siê z 3 pól: kodu, numeru Systemu i poziomu autorytetu.
Po poszczególnych polach zapisu poruszamy siê u¿ywaj¹c klawisza SELECT, który powoduje przesuwa
wskanika >. Zawartoæ aktualnie wskazywanego pola zmieniamy wpisuj¹c bezporednio cyfry.
Aby przejæ do programowania nastêpnych kodów u¿ytkowników pos³ugujemy siê klawiszem MENU/NEXT
(ew. klawisz *  krok do poprzedniego u¿ytkownika.)
Przyk³ad
Programujê kod U¿ytkownika 1 jako 2816, przypisujê go do Systemu 2 i dajê poziom autorytetu 4.
Szyfrator wywietla:

(ci¹g dalszy na nastêpnej stronie)
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UZ.:01>1111..
SYS. 1 POZIOM 10

Wpisujê kod u¿ytkownika 2816.

Na szyfratorze:
UZ.:01>2816..
SYS. 1 POZIOM 10

Naciskam SELECT.

Na szyfratorze:
UZ.:01 2816..
SYS. >1 POZIOM 10

Wpisujê numer partycji 2.

Na szyfratorze:
UZ.:01 2816..
SYS. >2 POZIOM 10

Naciskam SELECT.

Na szyfratorze:
UZ.:01 2816..
SYS. >1 POZIOM 10

Wpisujê poziom autorytetu 04.

Na szyfratorze:
UZ.:01 2816..
SYS. >1 POZIOM >04

U¿ytkownik nr 1 zosta³ zaprogramowany.
Naciskam MENU/NEXT przechodz¹c do programowania kodu kolejnego u¿ytkownika.
Na szyfratorze:
UZ.>02 2222..
SYS. >2 POZIOM 10
Naciniêcie klawisza AWAY koñczy programowanie.
Uwaga ! U¿ytkownik 15 jest tzw. instalatorem. Jego kod fabryczny jest 123456 a poziom autorytetu 10. Zalecana jest zmiana kodu. Nie zmieniaæ poziomu autorytetu.

6  LOG
61  LOG

(pamiêæ zdarzeñ)

Summit 3208 GOLD przechowuje w pamiêci 100 ostatnich zdarzeñ (w³¹czenia i wy³¹czenia Systemu, alarmy, przes³anie raportu itp.) wraz z dat¹ i godzin¹. Aby odczytaæ zawartoæ LOG-u:
 wybierz z menu 61 LOG (lub SELECT,61) i wprowad kod.
 przegl¹daj LOG pos³uguj¹c siê klawiszem MENU/NEXT. Zdarzenia wywietlane s¹ pocz¹wszy od najstarszego w czasie.
 ukazanie siê napisu ***KONIEC LOGU*** oznacza, ¿e przejrzelimy wszystkie zdarzenia. Po kilku sekundach szyfrator powróci do wywietlania pracy Systemu.

62  CZYÆ LOG
Kasowanie zawartoci LOG-u.

7  PROGRAMOWANIE
71 PROG. RÊCZNE
Wybór tej funkcji oznacza wejcie w tryb programowania Systemu.
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72  FABRYCZNY 1
Za³adowanie programu Fabrycznego 1.

73  FABRYCZNY 2
Za³adowanie programu Fabrycznego 2.

74  PROG. ZDALNE
741  PODNIE
Wybór tej funkcji uruchamia procedurê komunikacji z komputerem. Po do³¹czeniu linii do odpowiednich
zacisków i zainicjowaniu po³¹czenia od strony komputera wyposa¿onego w specjalny interfejs (modem) 3911
wywo³ujemy tê funkcjê, która spowoduje podniesienie s³uchawki i do³¹czenie siê komunikatora do linii.

742  CALLBACK
Wybór tej funkcji uruchamia procedurê komunikacji z komputerem tj. komunikator zadzwoni pod zaprogramowany numer telefonu callback-u, pod którym powinien znajdowaæ siê komputer (wyposa¿ony w specjalny
interfejs-modem 3911) oczekuj¹cy na po³¹czenie.

8  PRZEKANIKI
83  RESET PRZEK.
Jeli System jest wyposa¿ony w modu³ przekanikowy, to wybór tej funkcji umo¿liwia reset dowolnego
przekanika.

84  USTAW PRZEK.
Jeli System jest wyposa¿ony w modu³ przekanikowy, to wybór tej funkcji umo¿liwia za³¹czenie dowolnego przekanika.

9  KONTROLA DOST.

(kontrola dostêpu)

Wywo³anie tej funkcji spowoduje uruchomienie przekanika, mog¹cego sterowaæ np.: zamkiem elektromagnetycznym. Wczeniej nale¿y zaprogramowaæ pracê odpowiedniego przekanika jako kontrolê dostêpu oraz
ustawiæ czas jego dzia³ania.
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