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OSTRZE ENIA
Aby unikn  problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si
z instrukcj  przed przyst pieniem do u ytkowania centrali.
Nie wolno ingerowa  w konstrukcj , b  przeprowadza  samodzielnych napraw. Dotyczy to
w szczególno ci dokonywania zmian zespo ów i elementów. Czynno ci konserwacyjne b
remontowe powinien wykonywa  uprawniony personel (instalator b  serwis firmowy).
Centrala wspó pracuje tylko z analogowymi czami abonenckimi. Pod czenie obwodu
telefonicznego bezpo rednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urz dzenia.
W przypadku zmiany analogowej sieci telefonicznej na cyfrow  nale y skonsultowa  si
z instalatorem systemu alarmowego.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na cz st  zaj to  linii telefonicznej wykorzystywanej
przez central  oraz zg aszanie awarii dotycz cych tej linii lub monitoringu. Sytuacje takie
nale y niezw ocznie zg asza  instalatorowi systemu alarmowego.

UWAGA!
System alarmowy wyposa ony jest w akumulator. Po okresie eksploatacji nie nale y go
wyrzuca , lecz zutylizowa  w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami (dyrektywy Unii
Europejskiej 91/157/EEC I 93/86/EEC).

Aktualn  tre  deklaracji zgodno ci EC i certyfikatów mo na pobra  ze
strony internetowej www.satel.pl

http://www.satel.pl/
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Sprawno  techniczna systemu alarmowego
System alarmowy jest zbudowany z urz dze  technicznych, których sprawno  ma
zasadniczy wp yw na skuteczno  zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu alarmowego

 nara one na dzia anie ró nych czynników zewn trznych, np.: wp yw warunków
atmosferycznych (sygnalizatory zewn trzne), wy adowa  atmosferycznych (napowietrzne
linie telefoniczne, energetyczne, sygnalizatory zewn trzne), uszkodzenia mechaniczne
(manipulatory, czujki itd.). Tylko bie ca kontrola pracy systemu pozwala zachowa  wysoki
poziom ochrony przed w amaniem czy po arem.
Centrala alarmowa jest wyposa ona w szereg zabezpiecze  i automatycznych funkcji
diagnostycznych testuj cych sprawno  systemu. Centrala sygnalizuje wykrycie
nieprawid owo ci diod [AWARIA] na manipulatorze. Nale y natychmiast reagowa  na
tak  sytuacj  i w razie konieczno ci konsultowa  si  z instalatorem.
Konieczne jest okresowe testowanie dzia ania systemu alarmowego. Nale y sprawdza  czy
centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie
zosta y zas oni te, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy dzia aj
sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.
Instalator okre la szczegó owo, w jaki sposób nale y system kontrolowa . Zalecane jest, aby
instalator, na zlecenie u ytkownika, przeprowadza  okresowe konserwacje systemu
alarmowego.
W interesie u ytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad post powania, gdy centrala
zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiej tno  zweryfikowania alarmu i okre lenia jego ród a
na podstawie wskaza  manipulatora centrali oraz podj cie odpowiednich czynno ci, na
przyk ad ewakuacyjnych.

Koszty funkcjonowania systemu alarmowego
ównym zadaniem centrali jest sygnalizowanie i skuteczne powiadamianie o sytuacji

alarmowej oraz, w przypadku funkcji monitoringu, informowanie na bie co stacji
monitoruj cej o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji jest oparta w du ej mierze
na wykorzystaniu linii telefonicznej, co poci ga za sob  generowanie okre lonych kosztów.
Wielko  kosztów ponoszonych przez w ciciela systemu alarmowego zale y od ilo ci
informacji, które centrala musi przekaza  do stacji monitoruj cej. Awaria czy
telefonicznych, a tak e nieprawid owy sposób zaprogramowania centrali, mog  w znacznym
stopniu zwi kszy  te koszty. Sytuacja taka zwykle jest zwi zana z nadmiern  ilo ci
wykonywanych po cze .
Instalator mo e dostosowa  funkcjonowanie systemu alarmowego do okre lonych warunków
i rodzaju chronionego obiektu, jednak u ytkownik powinien zdecydowa , czy priorytetem dla
niego jest przekazanie informacji za wszelk  cen , czy w przypadku problemów
technicznych, centrala mo e pomin  niektóre zdarzenia, których odbiór nie zosta
potwierdzony przez stacj  monitoruj .

Centrala CA-6
Centrala alarmowa CA-6 jest mikroprocesorow  central  przeznaczon  do systemów
sygnalizacji w amania i napadu. Centrala alarmowa steruje prac  systemu alarmowego,
reaguje na informacje z czujników o wtargni ciu do chronionego obiektu oraz sygnalizuje i
powiadamia o takim zdarzeniu. Centrala jest przystosowana do obs ugi przy u yciu zdalnych
manipulatorów.
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Podstawowe funkcje centrali:
 sygnalizowanie alarmów w amaniowych, napadowych i po arowych,
 powiadomienie telefoniczne o alarmie: komunikatem s ownym lub do systemu

przywo awczego (pager),
 mo liwo  odbierania telefonów i informowania u ytkownika o stanie systemu (czy

system alarmowa  od ostatniego za czenia czuwania),
 MONITOROWANIE – komunikacja z telefonicznymi stacjami monitoruj cymi (przesy anie

na bie co szczegó owych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie).

ciwo ci u ytkowe centrali:
 obs uga ze zdalnych manipulatorów wyposa onych w diody wiec ce LED,
 zdalne sterowanie przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) – wspó praca

z modu em MST-1 (szczegó y sterowania opisano w instrukcji modu u MST-1),
 bie ce wskazywanie stanu wej  dozorowych centrali,
 dost pne przegl danie pami ci alarmów i awarii (do 255 zdarze ),
 mo liwo  podzia u systemu alarmowego na 2 strefy (podsystemy)
 obs uga systemu przez 13 u ytkowników niezale nymi has ami - has a mog  sterowa

pierwsz , drug  lub obiema strefami, mie  ró ne uprawnienia, ich u ycie jest odnotowane
w pami ci zdarze ,

 mo liwo  sterowania zamkami, o wietleniem i innymi urz dzeniami z manipulatorów
centrali,

 mo liwo  wywo ania alarmów NAPAD, PO AR i POMOC z klawiatury,
 ró ne warianty za czania czuwania (z automatyczn  blokad , z blokad  przy braku

wyj cia z obiektu),
 wewn trzny zegar umo liwiaj cy automatyczne za czanie i wy czanie czuwania,
 automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu alarmowego.

Czuwanie centrali
Dla dostosowania systemu alarmowego do ró norodnych potrzeb centrala alarmowa CA-6
udost pnia kilka trybów czuwania:

Czuwanie pe ne

Tryb pracy, w czasie którego czujki pod czone do centrali kontroluj  chroniony obiekt,
a naruszenie stref chronionych jest sygnalizowane przez central  wszelkimi dost pnymi
rodkami (syreny, monitorowanie, powiadamianie).

Czuwanie ciche

Dozór, w czasie którego alarmy s  sygnalizowane tylko w manipulatorach centrali. Instalator
mo e okre li , które czujki s  automatycznie blokowane przy w czaniu czuwania cichego,
mo e te  wyznaczy  sygnalizator, który b dzie sygnalizowa  alarm w czuwaniu cichym.

Cz ciowe za czenie czuwania

Instalator mo e wyznaczy  w systemie czujki, które nie b  czuwa y po za czeniu dozoru
specjalnym has em (has o z uprawnieniem 7). Pozwala to u ytkownikowi, poprzez u ycie
odpowiedniego has a, za czy  czuwanie tylko w cz ci chronionego obiektu.
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Czuwanie cz ciowe przy braku wyj cia z obiektu

Centrala pozwala na u ycie funkcji automatycznego zablokowania dozoru wybranych przez
instalatora czujek, je li po w czeniu czuwania u ytkownik nie wyszed  z obiektu i nie
naruszy  czujki kontroluj cej wej cie/wyj cie z obiektu.

Obs uga
Obs uga systemu alarmowego sprowadza si  do za czania i wy czania czuwania (dozoru)
oraz odpowiedniego reagowania na informacje, jakie centrala mo e sygnalizowa  na
manipulatorze. Manipulator przekazuje informacj  o stanie systemu alarmowego przy
pomocy diod wiec cych LED oraz sygna ów d wi kowych.

Funkcje diod LED
ZASILANIE (kolor zielony) – dioda informuj ca o stanie zasilania centrali:

 dioda wieci – zasilanie sieciowe i akumulator dzia aj  poprawnie,
 dioda miga – niskie napi cie akumulatora,
 dioda nie wieci – brak zasilania sieciowego.

TELEFON (kolor zielony lub czerwony) – wiecenie diody sygnalizuje, e centrala
zajmuje lini  telefoniczn .
AWARIA (kolor ty) – miganie diody informuje o wyst pieniu awarii w systemie
alarmowym. Dioda wieci podczas przegl du aktualnej awarii.
ALARM - 2 diody (kolor czerwony) oznaczone literami A i B przypisane do stref –
miganie diody sygnalizuje alarm w strefie. Dioda ga nie po skasowaniu alarmu.
CZUWANIE - 2 diody (kolor zielony) oznaczone literami A i B przypisane do stref –
wiecenie diody oznacza, e w strefie za czone zosta o czuwanie. Miganie diody

informuje o odliczaniu czasu na wyj cie w strefie.
1…8 - diody (kolor czerwony) informuj ce o stanie wej  systemu:

 dioda wieci – wej cie naruszone,
 dioda szybko miga – pami  alarmu (wej cie wywo o alarm, ale ju  nie jest

naruszone),
 dioda wieci z krótkim wygaszeniem co 2 sekundy – sabota  czujki (wej cie

typu 2EOL),
 dioda b yska co 2 sekundy – pami  sabota u (czujka by a sabotowana -

wej cie typu 2EOL),
 dioda miga powoli – wej cie zablokowane (sygnalizacja tylko, kiedy strefa nie

czuwa).
Funkcje diod LED zmieniaj  si  przy wywo aniu trybu serwisowego lub wej ciu w tryb funkcji

ytkownika.

Niektóre stany centrali sygnalizowane s  dodatkowo kombinacjami wiecenia diod:
 migaj  na przemian diody [ZASILANIE]  i [TELEFON] – centrala jest w trybie

serwisowym;
 migaj  równocze nie diody [ZASILANIE], [TELEFON]  i [AWARIA] – centrala

sygnalizuje wej cie w menu funkcji u ytkownika;
wiec  diody [ZASILANIE], [TELEFON], [AWARIA]  i [ALARM] – centrala realizuje

funkcj  wy wietlania pami ci alarmów;
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 miga dioda [AWARIA], wiec  diody [ZASILANIE]  i [TELEFON] – centrala realizuje
funkcj  wy wietlania pami ci awarii.

Dodatkowo mo liwe jest:
wiecenie diody oznaczonej symbolem      w czasie dzia ania sygnalizacji d wi kowej kla-

wiatury (brz czyka).
 miganie wszystkich diod jednocze nie (w rytmie 0,5s/0,5s) wraz z sygnalizacj

akustyczn  w przypadku utraty czno ci pomi dzy manipulatorem i central  alarmow .

Stany sygnalizowane d wi kiem w manipulatorze

Sygna y generowane w celu potwierdzenia operacji na manipulatorze
trzy krótkie – potwierdzenie za czenia/wy czenia czuwania,
dwa d ugie – b dne has o, rezygnacja z funkcji lub b dne dane funkcji,
trzy d ugie – próba w czenia czuwania przy naruszeniu lub sabota u wej cia (wej )
z opcj  PRIORITY (patrz punkt „Za czanie czuwania”),
cztery krótkie, jeden d ugi – poprawne zako czenie funkcji u ytkownika np.,
za czenie / wy czenie wyj cia typu 13 (prze cznik BI) lub aktywacja wyj cia typu 12
(prze cznik MONO).

Sygnalizacja zdarze  w systemie
sygna  ci y – alarm,
sygna  przerywany - alarm po arowy,
jeden krótki co 3 sek. – odliczanie czasu na wej cie (lub tryb serwisowy) ,
jeden d ugi co 3 sek. – odliczanie czas na wyj cie,
dwa krótkie co 3 sek. – sygnalizacja awarii,
pi  krótkich – naruszenie wej cia z opcj  "GONG",
pi  d ugich – naruszenie wej cia typu "ciche/g ne" gdy strefa nie czuwa lub
naruszenie wej cia typu „licznikowe” gdy strefa czuwa

Instalator okre la, które z wymienionych zdarze  s  sygnalizowane w manipulatorze.

Has a u ytkowników

Do codziennej obs ugi konieczna jest znajomo  has a u ytkownika. Centrala ma
zaprogramowane fabrycznie jedno has o (has o u ytkownika g ównego): [1][2][3][4] – dla
obu stref.
Mo liwe jest zaprogramowanie 12 nast pnych hase  u ytkowników z przydzia em do strefy A,
B lub obu stref. Has o mo e mie  d ugo  od 4 do 6 cyfr.

ytkownik g ówny programuj c nowe has a nadaje im tzw. uprawnienia – okre la, jakie
funkcje centrali s  dost pne dla u ytkownika pos uguj cego si  danym has em, a jakie nie.

Za czanie czuwania [HAS O][#]

czenie czuwania mo liwe jest tylko wtedy, gdy strefa nie sygnalizuje alarmu i nie czuwa:
diody LED [ALARM] i  [CZUWANIE] s  zgaszone.
W celu w czenia czuwania nale y poda  has o i potwierdzi  je klawiszem [#]. Je li w trakcie
wpisywania has a u ytkownik zrobi b d, nale y nacisn  klawisz [*] i wpisa  has o ponownie.
Has a nale y wprowadza  uwa nie. Pope nienie 3 razy b du mo e za czy  alarm
zapisywany w pami ci jako „alarm – 3 b dne has a”.
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Je li has o b dzie poprawne i mo liwe jest w czenie czuwania, centrala potwierdzi przyj cie
polecenia trzema krótkimi d wi kami. Jednocze nie zacznie miga  dioda  [CZUWANIE]
wskazuj c rozpocz cie odliczania czasu na wyj cie w uzbrajanej strefie.
Instalator okre la d ugo  czasu na wyj cie i sposób dzia ania sygnalizacji d wi kowej.
Centrala mo e nie za czy  czuwania je li:
 w centrali  wskazane wej cia, które nie mog  by  naruszone i nie mo e by  ich

sabota u przy w czaniu czuwania, a jedno z takich wej  znajduje si  w takim stanie –
centrala sygnalizuje to trzema d ugimi d wi kami. W takiej sytuacji nale y chwil
odczeka , a  zwolnione zostan  wszystkie wej cia (zgasn  diody LED 1-8) i ponownie

czy  czuwanie. Je li jedno z wej  pozostaje ca y czas naruszone (jedna z diod LED
1-8 wieci ca y czas, przyczyn  mo e by  np. uszkodzenie czujki) lub wskazuje sabota ,
czuwanie mo na w czy  po zablokowaniu tego wej cia (funkcj  4).
has o jest niepoprawne – centrala sygnalizuje dwoma d ugimi d wi kami;
wyst pi a awaria akumulatora – trzy d ugie d wi ki (instalator w czy  opcj
zabraniaj  za czenia czuwania w przypadku awarii akumulatora).

Szybkie za czanie czuwania [0][#]
Mo liwe jest szybkie za czenie czuwania, bez u ycia has a, przez przyci ni cie kolejno:

[1][#]  - za czenie strefy A
[2][#]  - za czenie strefy B
[0][#]  - za czenie obu stref

Za czenie takie nast puje niezale nie od tego, czy jakie  czujki s  naruszone, czy nie.
Funkcje szybkiego za czania czuwania mog  by  zablokowane przez instalatora, mo e on
te  zainstalowa  specjalny przycisk przeznaczony do szybkiego w czania czuwania.

Wy czenie czuwania i kasowanie alarmu [HAS O][#]

Gdy centrala czuwa (dioda  [CZUWANIE] wieci lub miga) lub sygnalizuje alarm (dioda
[ALARM] miga) podanie has a zatwierdzonego klawiszem [#] powoduje wy czenie

czuwania lub alarmu. Je li w trakcie wpisywania has a u ytkownik zrobi b d, nale y
nacisn  klawisz [*] i wpisa  has o ponownie.
Centrala potwierdza przyj cie polecenia trzema krótkimi d wi kami i wygaszeniem diod

[ALARM] /  [CZUWANIE].
Centrala nie wy czy czuwania (alarmu) je li:
 has o jest b dne,
 has o nie uprawnia do wy czenia czuwania lub alarmu (patrz: „Funkcje u ytkownika”,

punkt „Nowy u ytkownik”).
 has o nie nale y do strefy czuwaj cej/alarmuj cej,

Mo liwe jest te  skasowanie alarmu, bez wy czenia czuwania, przy pomocy has a, któremu
nadano uprawnienie 0.
W systemie alarmowym podzielonym na dwie strefy mo liwe jest za czanie i wy czanie
czuwania w jednej strefie (has em tej strefy) w czasie, gdy druga alarmuje lub czuwa. U ycie
has a przydzielonego do obu stref zawsze spowoduje wy czenie czuwania lub alarmu, je li
jedna ze stref czuwa lub alarmuje.
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Za czenie / wy czenie czuwania przez timer

Mo liwe jest sterowanie czuwaniem z wewn trznego zegara centrali. Instalator mo e
zaprogramowa  godzin  i minut  za czenia oraz wy czenia czuwania. Za czenia
i wy czenia b  nast powa codziennie o okre lonej porze. Mo liwe jest
zaprogramowanie tylko za czania czuwania przez timer – czuwanie b dzie wtedy wy czane
przez u ytkownika.

Informacja telefoniczna o stanie systemu alarmowego

ciciel obiektu, w którym czuwa centrala CA-6 mo e telefonicznie sprawdzi , czy
w systemie nie wyst pi  alarm. W tym celu musi zadzwoni  do chronionego obiektu,
a centrala odbierze telefon i poinformuje o stanie systemu alarmowego. Centrala b dzie
odbiera  telefony tylko wtedy, gdy za czone jest czuwanie w ca ym chronionym obiekcie.
Po odebraniu telefonu centrala wysy a:

jeden sygna  co sekund  – je li od ostatniego za czenia czuwania nie by o alarmu,
komunikat z syntezera mowy – je li alarm by  w ci gu ostatniej godziny,
pi  krótkich sygna ów co sekund  – je li alarm by , ale dawniej ni  godzin  temu.

Centrala mo e odbiera  telefon w jednym z dwóch trybów:
z pojedynczym wywo aniem – centrala odbiera telefon po okre lonej ilo ci dzwonków
(tak, jak np. automatyczna sekretarka), po odebraniu telefonu centrala nie odbiera
nast pnych telefonów przez 5 minut.
z podwójnym wywo aniem – w celu po czenia si  z central  nale y zatelefonowa  do
niej, po us yszeniu wyznaczonej ilo ci tzw. sygna ów zwrotnych wywo ania (sygna  ci y
1 sek., 4 sek. przerwy – sygna  ten odpowiada sygna owi dzwonka w aparacie
telefonicznym) od  s uchawk  i zatelefonowa  jeszcze raz (w ci gu 5 minut) –
centrala natychmiast odbierze.

Instalator okre la, czy funkcja ta jest za czona i w jaki sposób centrala odbiera telefony
(ilo  dzwonków, podwójne wywo anie itd.).

Wspó praca centrali z modu em sterowania DTMF (MST-1)

Centrala wspó pracuje z modu em, dzi ki któremu u ytkownik mo e zdalnie, za pomoc
telefonu i sygna ów DTMF, wykona  nast puj ce operacje:

 sprawdzi  stan stref (czuwanie, alarm)
 sprawdzi  stan wej  (które wej cia s  naruszone)
 za czy  / wy czy  czuwanie
 skasowa  alarm
 zablokowa  / odblokowa  wej cia
 za czy  czuwanie ciche
 sterowa  wyj ciami typu „prze cznik MONO” i „prze cznik BI”

Sterowanie central  mo e odbywa  si  z aparatu telefonicznego, na który centrala dzwoni
podczas powiadamiana g osowego (bezpo rednio po odtworzeniu komunikatu z syntezera
mowy) lub po uzyskaniu po czenia z dowolnego innego aparatu. Szczegó y dotycz ce
obs ugi centrali opisano w instrukcji modu u MST-1.
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Funkcje „HOLD DOWN” u ytkownika
Funkcje dost pne s  dla ka dego u ytkownika (bez u ycia has a). S  one wywo ywane
poprzez d sze naci ni cie (ok. 3 sekundy) klawisza wyboru funkcji.

Przegl danie pami ci alarmów [5]

sze przyci ni cie klawisza [5] powoduje wy wietlenie informacji o ostatnim alarmie.
Naciskaj c dowolny klawisz (z wyj tkiem [*], którym mo na szybko zako czy  przegl danie
pami ci alarmów), uzyskujemy wy wietlenie poprzednich alarmów, a  do ko ca zawarto ci
pami ci zdarze . Informacje o alarmach wy wietlane s  na diodach 1-8, diody [ALARM]
wskazuj  na stref  w której by  wywo any alarm (A lub B).
Centrala sygnalizuje trzy rodzaje alarmów:

alarmy z wej : wieceniem ci ym jednej z diod 1 do 8 (alarmy w amaniowe,
napadowe, po arowe itp., wed ug funkcji wej  okre lonych przez instalatora),
alarmy sabota owe wej : miganiem  jednej  z  diod  1  do  8 (alarmy na skutek próby
demonta u lub uszkodzenia czujek ewentualnie okablowania systemu alarmowego),
alarmy wywo ywane z klawiatury: diody od 1 do 8 wiec , przy czym miga jedna z diod
od 1 do 5.
Znaczenie diod jest nast puj ce:
1 - alarm po arowy z manipulatora
2 - alarm pomocniczy z manipulatora
3 - alarm napadowy z manipulatora
4 - alarm sabota owy manipulatora
5 - alarm po podaniu 3 b dnych hase

Przegl danie pami ci awarii [6]

Funkcja ta umo liwia odtworzenie informacji o awariach z pami ci zdarze  zarejestrowanych
przez central .
Informacje wy wietlane s  na diodach od 1 do 8 oraz na diodach [ALARM] i [CZUWANIE]
(patrz: opis funkcji SPRAWDZANIE AKTUALNEJ AWARII).
Odczyt poprzednich awarii mo na uzyska  poprzez kolejne przyciskanie dowolnego
klawisza. Klawisz [*] przerywa funkcj  przegl dania pami ci.

Sprawdzanie aktualnej awarii [7]

Je li centrala sygnalizuje wykrycie jakiego  problemu (miga dioda [AWARIA]), d sze
przyci ni cie klawisza 7 wywo uje funkcje sprawdzenia aktualnej awarii. Po wywo aniu funkcji
wieci dioda [AWARIA] i diody wskazuj ce aktualne awarie. Naci ni cie dowolnego

klawisza ko czy funkcj .
Znaczenie diod LED jest nast puj ce:

1  - awaria wyj cia 1
2  - awaria wyj cia 2
3  - awaria wyj cia 3 – brak obci enia (np.: obci cie przewodów syreny) albo

przeci enie (zwarcie instalacji) – wymaga zwykle interwencji serwisu.
4  - brak zasilania 230V – centrala jest wyposa ona w zasilanie awaryjne do pracy

przez okre lony czas bez zasilania sieciowego, je li brak sieci pojawi si  mimo
sprawnie dzia aj cej instalacji elektrycznej nale y powiadomi  serwis.
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5  - awaria akumulatora – oznacza, e napi cie na akumulatorze jest za niskie
(ni sze ni  12V pod obci eniem). Stan ten mo e si  utrzymywa  przez kilka do
kilkunastu godzin po pracy systemu bez zasilania sieciowego (lub po pod czeniu
nie na adowanego akumulatora). Czas adowania akumulatora wynika
z pojemno ci u ytej baterii (akumulator jest adowany sta ym pr dem ok. 350mA,
czas testu akumulatora potrzebny do okre lenia jego stanu wynosi oko o 12
minut).

6  - awaria zasilania manipulatorów – informacja o usterce w instalacji, wymaga
interwencji serwisu (mo e by  wy wietlona jedynie przy przegl daniu pami ci
awarii).

7  - utrata zegara – nast puje po wy czeniu zasila  i ponownym uruchomieniu
centrali, zegar nale y ustawi  funkcj  6 u ytkownika.

8  - brak czno ci za stacj  monitoruj – awaria jest sygnalizowana wtedy, gdy
centrala z powodu braku czno ci nie mo e na bie co wysy  informacji do
stacji monitoruj cej, utrzymywanie si  tej sygnalizacji d ej ni  kilka do
kilkunastu minut oznacza, e monitorowanie jest nieskuteczne i wymaga
interwencji serwisu lub techników ze stacji monitoruj cej.

[CZUWANIE A] - brak napi cia na linii telefonicznej – oznacza odci cie linii telefonicznej,
mo e by  te  spowodowane podniesieniem s uchawki pod czonego do tej
samej linii aparatu na czas d szy ni  okre lony przez instalatora

[CZUWANIE B] - awaria linii tel. – sygna  przerywany po podniesieniu s uchawki.
[ALARM A]- awaria linii tel. – brak sygna u po podniesieniu s uchawki –  to

informacje o przyczynie niewykonania powiadomienia telefonicznego (brak
sygna u na linii po podniesieniu s uchawki lub sygna  przerywany zamiast
ci ego).
Sygnalizacja awarii na diodach [CZUWANIE B]  i [ALARM A] b dzie si
utrzymywa  do czasu nast pnego udanego telefonowania. Skasowa  j  mo na
wywo uj c funkcj  sprawdzania aktualnej awarii i naciskaj c klawisz [#].

[ALARM B] - b d pami ci systemu – oznacza niepoprawn  prac  systemu
mikroprocesorowego centrali (mo e by  spowodowany silnymi zak óceniami
elektrycznymi, np. wy adowaniami atmosferycznymi), nieuzasadnione
powtarzaj ce si  wyst powanie wymaga interwencji serwisu.

Naci ni cie dowolnego klawisza ko czy funkcj . Je li instalator za czy  d wi kow
sygnalizacj  awarii, wywo anie funkcji sprawdzenia awarii wy cza t  sygnalizacj .

czenie / wy czenie sygna u gongu (CHIME) [8]

Przy pomocy tej funkcji mo liwe jest w czanie i wy czanie w manipulatorze sygnalizacji
gongu (sygnalizacja naruszenia wybranych czujników). Potwierdzenie funkcji trzema krótkimi

wi kami oznacza wy czenie sygnalizacji w manipulatorze. Potwierdzenie czterema
krótkimi i jednym d ugim d wi kiem oznacza w czenie sygnalizacji.
Instalator okre la, z których wej  jest mo liwa sygnalizacja gongu.

Pod wietlenie klawiatury [9]

Funkcja dost pna tylko w manipulatorach CA-6 KLED-S, niezale na od ustawie  instalatora.
Steruje sposobem pod wietlenia klawiatury.
Po restarcie systemu (za czeniu zasilania) klawiatura zawsze ustawia si  w tryb
automatycznego pod wietlania – wywo ywanego naci ni ciem dowolnego klawisza.
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Aby zmieni  tryb pod wietlania nale y nacisn  klawisz z cyfr  9 i przytrzyma  do momentu
us yszenia odpowiedniego sygna u:

Jeden d wi k - brak pod wietlenia.
Dwa d wi ki - pod wietlenie automatyczne.
Trzy d wi ki - pod wietlenie sta e.

Alarm po arowy (FIRE) [ ]

Funkcja umo liwia wywo anie alarmu po arowego z klawiatury manipulatora. Powoduje
przekazanie informacji do stacji monitoruj cej, uaktywnienie sygnalizatorów alarmu
po arowego i sygnalizacj  alarmu w manipulatorze oraz uaktywnienie powiadamiania
telefonicznego.

Alarm pomocniczy (AUX) [0]

Znaczenie tego alarmu okre la si  w zale no ci od potrzeb. Mo e to by  na przyk ad sygna
wezwania pomocy lekarskiej. Funkcja mo e powodowa  przekazanie do stacji monitoruj cej
informacji o alarmie pomocniczym, uruchamia równie  powiadamianie telefoniczne.

Alarm napadowy (PANIC) [#]

Funkcja umo liwia wywo anie alarmu z klawiatury. W czane s  sygnalizatory alarmu, a do
stacji monitoruj cej przekazywana jest informacja o alarmie napadowym oraz uaktywniane
jest powiadamianie telefoniczne.

Funkcje alarmów z klawiatury manipulatora mog  zosta  zablokowane przez instalatora.

Funkcje u ytkownika
Je li centrala nie czuwa i nie sygnalizuje alarmu, u ytkownicy mog  korzysta  z kilku funkcji
przydatnych w codziennej obs udze systemu alarmowego. Dost p do okre lonych funkcji
uzale niony jest od poziomu uprawnie  u ytkownika.
Aby uzyska  dost p do funkcji u ytkownika nale y wprowadzi  has o u ytkownika
i potwierdzi  je klawiszem [*] (a nie [#] jak przy za czaniu / wy czaniu czuwania
i kasowaniu alarmu). W manipulatorze zaczn  miga  diody: [ZASILANIE], [TELEFON]
i [AWARIA]. Nast pnie nale y nacisn  klawisz z numerem wybieranej funkcji:
 zmiana has a u ytkownika [ HAS O ][*][1]
 utworzenie nowego u ytkownika (has a) [ HAS O ][*][2]
 kasowanie istniej cego u ytkownika (has a) [ HAS O ][*][3]
 blokowanie wej  centrali (strefy) [ HAS O ][*][4]
 w czanie czuwania cichego [ HAS O ][*][5]
 programowanie zegara systemu [ HAS O ][*][6]
 w czenie wyj cia PRZE CZNIK MONOSTABILNY [ HAS O ][*][7]
 prze czenie stanu wyj cia PRZE CZNIK BISTABILNY [ HAS O ][*][8]
 RESET zasilania na wyj ciach typu "zasilanie z RESET" [ HAS O ][*][9]
 start funkcji DOWNLOADING z klawiatury [ HAS O ][*][0]

Uwagi:

Funkcje [HAS O][*][2] i [HAS O][*][3] dost pne s  tylko dla u ytkownika pos uguj cego
si  g ównym has em strefy.
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Funkcje: [HAS O][*][7] i [HAS O][*][8] s  zawsze dost pne do wykonania, niezale nie od
tego, czy centrala czuwa czy nie.

Zmiana has a [HAS O][*][1]

Funkcja umo liwia zmian  has a u ytkownika, który t  funkcj  wywo . Po wywo aniu funkcji
nale y poda  nowe has o i nacisn  klawisz [#]. Funkcj  mo e wykona  u ytkownik g ówny
oraz u ytkownicy z uprawnieniem 1, 2 lub 7 (patrz: NOWY U YTKOWNIK).
Has o g ównego u ytkownika systemu (uprawnienie MASTER) mo e zosta  przywrócone do
postaci fabrycznej specjaln  funkcj  serwisow  przez instalatora.

PRZYK AD:  zmiana has a z [1234] na [7890]
[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika", potwierdzone jednym krótkim d wi kiem

i miganiem diod: [ZASILANIE], [TELEFON] i [AWARIA].
[1]  - wywo anie numeru funkcji "zmiana has a", potwierdzone dwoma krótkimi

wi kami
[7][8][9][0][#] - wprowadzenie cyfr nowego has a oraz ich zaakceptowanie, potwierdzone

czterema krótkimi i jednym d ugim d wi kiem.

Nowy u ytkownik [HAS O][*][2]
Funkcja jest dost pna tylko dla u ytkownika pos uguj cego si has em g ównym. Pozwala
ona na dodawanie nowych u ytkowników systemu: przydzielenie im has a, okre lenie
uprawnie  i przydzia u do stref.
W miar  dopisywania do strefy kolejnych u ytkowników, centrala b dzie nadawa a im
automatycznie kolejne numery. Numer programowanego u ytkownika wskazywany jest przez
central  miganiem jednej z diod LED:

1  8 - u ytkownicy 1 8,
[CZUWANIE A] - u ytkownik 9,
[CZUWANIE B] - u ytkownik 10,
[ALARM A] - u ytkownik 11,
[ALARM B] - u ytkownik 12.

Diody LED zapalone oznaczaj  wpisanych u ytkowników, zgaszone – pozycje puste. Dioda,
która miga oznacza pozycj  programowan . W systemie mo e by  maksimum 12

ytkowników (oraz u ytkownik g ówny).
Po wywo aniu funkcji centrala oczekuje na has o nowego u ytkownika (4 6 cyfr, po których
nale y nacisn  klawisz [#]), nast pnie na cyfr  (0 9) okre laj  uprawnienia has a oraz
cyfr  okre laj  przydzia  do stref (1, 2 lub 3 dla obu stref).

Has u mo na nada  nast puj ce uprawnienia / funkcje:
1 -  dost pne wszystkie funkcje oprócz tworzenia i kasowania u ytkowników,
2 - dost pne w czanie i wy czanie dozoru, zmiana has a,
3 - dost pne w czanie dozoru, wy czanie tylko wtedy, gdy to samo has o go za czy o,
4 - has o-pu apka: w cza i wy cza dozór, ale przy wy czeniu do stacji monitoruj cej

zostanie wys ana informacja o "wy czeniu pod przymusem" (DURESS),
5 - w cza wyj cie typu PRZE CZNIK MONOSTABILNY (zastosowanie okre la

instalator, mo e pe ni  rol  has a wartownika),
6 - prze cza stan wyj cia typu PRZE CZNIK BISTABILNY (zastosowanie okre la

instalator),
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7 - uzbrojenie cz ciowe – has o w cza czuwanie z jednoczesnym zablokowaniem grupy
wej  (wskazuje je instalator w funkcjach serwisowych), poza tym has o daje
identyczne mo liwo ci jak has o z uprawnieniami 2,

8 - dost pne w czanie i wy czanie czuwania, bez mo liwo ci zmiany w asnego has a,
9 - dost pne tylko w czanie czuwania,
0 - dost pne tylko kasowanie alarmu.

Przydzia  has a do stref:
1 - has o strefy A,
2 - has o strefy B,
3 - has o obu stref.

PRZYK AD:  wprowadzenie has a u ytkownika [3546] z uprawnieniem 1; steruj cego tylko
stref  B; has o g ównego u ytkownika [1234]

[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika", potwierdzone jednym krótkim d wi kiem
i miganiem diod: [ZASILANIE], [TELEFON] i [AWARIA]

[2] - wywo anie funkcji "Nowy u ytkownik", potwierdzone dwoma krótkimi d wi kami
[3][5][4][6][#] - wprowadzenie cyfr nowego has a oraz ich zaakceptowanie, potwierdzone trzema

krótkimi d wi kami
[1][2] - nadanie uprawnie  i przydzielenie strefy sterowanej danym has em;

automatyczne wyj cie z funkcji potwierdzone czterema krótkimi i jednym d ugim
wi kiem

Uwagi:
Je li funkcja zostanie zako czona klawiszem [#] bez podania przydzia u do strefy, to
centrala przydziela has o do strefy pierwszej
Has a z uprawnieniami 5 i 6 mog  by  wykorzystywane w nast puj cy sposób:

1. Do sterowania pojedynczymi wyj ciami przy pomocy funkcji u ytkownika:
has o z uprawnieniem 5 pozwala uruchomi  funkcj  7 ([HAS O][*][7][nr
wyj cia/wyj ]), czyli za czy  dowolne wyj cie (wyj cia) typu PRZE CZNIK
MONOSTABILNY (patrz opis funkcji u ytkownika),
has o z uprawnieniem 6 pozwala uruchomi  funkcj  8 ([HAS O][*][8][nr
wyj cia/wyj ]), czyli zmieni  stan dowolnego wyj cia (wyj ) typu PRZE CZNIK
BISTABILNY (patrz opis funkcji u ytkownika).

2. W trybie realizowanym w poprzednich wersjach centrali (tzn. [HAS O][#]), do
sterowania jednocze nie wszystkimi wyj ciami danego typu, nale cymi do strefy, do
której przydzielono dane has o.

has o z uprawnieniem 5 za czy wszystkie wyj cia typu PRZE CZNIK
MONOSTABILNY ([HAS O][#]),
has o z uprawnieniem 6 zmieni stan wszystkich wyj  typu PRZE CZNIK
BISTABILNY([HAS O][#]).

ycie has a z uprawnieniem 5 lub wywo anie funkcji 7 jest odnotowane w pami ci
zdarze  jako „wej cie/wyj cie (obchód wartownika)”.
Aby sterowanie by o mo liwe, musi wyst pi  zgodno  mi dzy uprawnieniami has a,
typem wyj cia i przydzia em do stref.

Kasowanie u ytkownika [HAS O][*][3]

Funkcja s y do kasowania hase  ju  istniej cych u ytkowników w celu pozbawienia ich
mo liwo ci obs ugi systemu alarmowego. Po podaniu numeru kasowanego u ytkownika,
centrala czeka na potwierdzenie, czy na pewno ten u ytkownik ma by  wykasowany. Je eli
nie, nale y przycisn  [*], je eli tak [#].
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Funkcja jest dost pna tylko dla u ytkownika g ównego.

PRZYK AD:  kasowanie has a u ytkownika trzeciego (has o g ówne=1234)
[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika g ównego,

[3] - wywo anie funkcji "kasowanie u ytkownika", wiec ce diody wskazuj  numery
istniej cych u ytkowników,

[3] - wskazanie kasowanego u ytkownika, dioda wskazanego u ytkownika zaczyna
miga ,

[#] - skasowanie wskazanego u ytkownika, cztery krótkie i jeden d ugi d wi k
sygnalizuj  zako czenie funkcji.

Numery u ytkowników od 10 do 12 wprowadza si  przyciskaj c dwa klawisze, najpierw
klawisz [*] (dziesi tki), po nim klawisz od 0 do 2 (jednostki).

Blokowanie wej [HAS O][*][4]

Funkcja umo liwia blokowanie wej  w celu w czenia czuwania cz ci systemu lub
pomini cia uszkodzonych czujek. Mo liwe jest zablokowanie wej , które nie czuwaj .
Je eli czuwa tylko jedna ze stref, wej cia strefy nieczuwaj cej mo na zablokowa  jedynie
przy u yciu has a tej strefy, w przypadku u ycia has a przydzielonego do obu stref centrala
odmówi wykonania funkcji.
Po zablokowaniu wej  odpowiadaj ce im diody LED migaj . Wej cia pozostaj
zablokowane do najbli szego wy czenia czuwania lub do odblokowania.
W trakcie dzia ania funkcji, po podaniu numeru wej cia centrala dwoma krótkimi d wi kami
sygnalizuje jego zablokowanie, a jednym odblokowanie. Wybór nale y zatwierdzi  klawiszem
[#]. Dwa d ugie d wi ki sygnalizuj , e linia wej ciowa nale y do innej strefy lub te  czuwa
i zablokowanie jej nie jest mo liwe.
Funkcja jest dost pna tylko dla u ytkownika g ównego i z uprawnieniem 1.

PRZYK AD:  zablokowanie wej : 3, 5 (has o MASTER=1234)
[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika MASTER,

[4] - wywo anie funkcji "blokowanie wej "
[3] [5] - wybranie numerów wej  3 i 5, po ka dym numerze centrala potwierdzi przyj cie

ustawienia dwoma krótkimi d wi kami.
 [#] - zaakceptowanie wprowadzonych danych i jednoczesne zako czenie

programowania tej funkcji.

Za czenie czuwania cichego [HAS O][*][5]

W czuwaniu cichym alarmy s  sygnalizowane tylko w manipulatorach i do stacji
monitoruj cej. Nie s  natomiast pobudzane sygnalizatory do czone do wyj  alarmowych
i nie ma powiadamiania telefonicznego. Instalator okre la, czy czuwanie ciche za cza si
w ca ym obiekcie, czy te  wybrany obszar b dzie wy czony z czuwania, dzi ki czemu
mo liwe jest pozostanie w obiekcie.
Funkcja niedost pna dla u ytkowników z uprawnieniem 5, 6, 0.

PRZYK AD:  za czenie czuwania cichego (has o MASTER=1234)
[1234] [*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika MASTER,

[5]  - wywo anie funkcji "czuwanie ciche strefy". Przyj cie funkcji centrala potwierdzi
trzema krótkimi d wi kami, po czym zacznie odlicza  czas na wyj cie w strefach
zale nych od u ytego has a (odpowiednie diody [CZUWANIE] zaczn  miga ).
Po odliczeniu czasu na wyj cie diody [CZUWANIE] za wiec  si  na sta e.

Czuwanie ciche wy cza si  tak samo jak normalne czuwanie.
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Programowanie czasu [HAS O][*][6]
Funkcja pozwala na ustawienie zegara centrali. Programowanie przebiega w kolejno ci:

- GODZINY, MINUTY – akceptacja ([H][H][M][M][#]),
- DZIE  MIESI C – akceptacja ([D][D][M][M][#]),
- ROK – akceptacja ([R][R][R][R][#]).

Mo liwe jest wcze niejsze wyj cie z funkcji po zaprogramowaniu czasu lub czasu i daty
przez podwójn  akceptacj  ( [#][#] )

PRZYK AD:  zaprogramowanie czasu i daty = 08:45, 10 lipca 2007 roku (has o
MASTER=1234)

[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika MASTER,
[6] - wywo anie funkcji "programowanie zegara"

[0][8][4][5][#] - wprowadzenie czasu potwierdzone przez central  trzema krótkimi d wi kami
[1][0][0][7][#] - wprowadzenie daty potwierdzone trzema krótkimi d wi kami
[2][0][0][7][#] - wprowadzenie roku potwierdzone czterema krótkimi i jednym d ugim d wi kiem,

z jednoczesnym wyj ciem z programowanej funkcji.
Funkcja jest dost pna tylko dla u ytkownika g ównego i z uprawnieniem 1.

Za czenie wyj cia typu PRZE CZNIK MONOSTABILNY [HAS O][*][7]

Przeznaczenie funkcji okre la instalator. Mo e ona na przyk ad za cza  zamki elektryczne,
dzwonki, lampy sygnalizacyjne lub dowolne inne urz dzenia.
Po wywo aniu funkcji centrala generuje dwa krótkie d wi ki i oczekuje na naci ni cie
klawisza z numerem wyj cia (1-5). Sterowanie polega na uaktywnieniu danego wyj cia na
zaprogramowany czas. Po jednokrotnym wywo aniu funkcji mo liwe jest wielokrotne
sterowanie tym samym wyj ciem lub sterowanie ró nymi wyj ciami typu „PRZE CZNIK
MONOSTABILNY”. Prawid owe wykonanie sterowania jest potwierdzane czterema krótkimi
i jednym d ugim d wi kiem, a odmowa sterowania dwoma d ugimi d wi kami. Centrala mo e
odmówi  sterowania, gdy wyj cie jest innego typu ni  „PRZE CZNIK MONOSTABILNY” lub
nale y do innej strefy. Naci ni cie klawisza [#] lub [*] powoduje wyj cie z funkcji. Centrala
automatycznie wychodzi z funkcji u ytkownika, je eli adne z wyj  nie jest typu
„PRZE CZNIK MONOSTABILNY” lub przez 40 sekund nie naci ni to adnego klawisza
manipulatora.
Patrz równie  uwagi do funkcji 2 – tworzenie nowego u ytkownika.
Funkcja jest dost pna dla u ytkownika g ównego oraz u ytkownika z uprawnieniem 1 i 5.

PRZYK AD:  wykonanie kolejno sterowania wyj ciami 4, 5, 4 (has o g ówne=1234)
[1][2][3][4][*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika MASTER

[7] - wywo anie funkcji "za czenie wyj cia typu PRZE CZNIK MONOSTABILNY"
(dwa krótkie d wi ki)

[4] - wyzwolenie monostabilne wyj cia 4 potwierdzone czterema krótkimi i jednym
ugim d wi kiem

[5] - wyzwolenie monostabilne wyj cia 5 potwierdzone czterema krótkimi i jednym
ugim d wi kiem

[4] - ponowne wyzwolenie monostabilne wyj cia 4 (cztery krótkie i jeden d ugi d wi k)
[#] - zako czenie dzia ania funkcji (cztery krótkie i jeden d ugi d wi k)

Prze czenie wyj cia typu PRZE CZNIK BISTABILNY [HAS O][*][8]

Przeznaczenie funkcji okre la instalator. Funkcja mo e s  do za czania np. o wietlenia
zewn trznego lub dowolnych urz dze  elektrycznych.
Po wywo aniu funkcji centrala generuje dwa krótkie d wi ki i oczekuje na naci ni cie
klawisza z numerem wyj cia. Sterowanie polega na prze czeniu stanu danego wyj cia na
przeciwny – wyj cie nieaktywne zostaje za czone i na odwrót. Mo liwe jest wielokrotne
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sterowanie tym samym wyj ciem lub sterowanie ró nymi wyj ciami typu „PRZE CZNIK
BISTABILNY” po jednokrotnym wywo aniu funkcji. Za czenie wyj cia potwierdzane jest
czterema krótkimi i jednym d ugim d wi kiem, a wy czenie trzema krótkimi d wi kami.
Odmowa sterowania sygnalizowana jest dwoma d ugimi d wi kami. Centrala mo e odmówi
sterowania, gdy wyj cie jest innego typu ni  „PRZE CZNIK BISTABILNY” lub nale y do
innej strefy. Naci ni cie klawisza [#] lub [*] ko czy dzia anie funkcji. Centrala ko czy
automatycznie dzia anie funkcji, je eli adne z wyj  nie jest typu „PRZE CZNIK
BISTABILNY” lub przez 40 sekund nie naci ni to adnego klawisza manipulatora.
Funkcja jest dost pna dla u ytkownika g ównego oraz u ytkownika z uprawnieniem 1 i 6.
Patrz równie  uwagi do funkcji 2 – tworzenie nowego u ytkownika.

Reset zasilania [HAS O][*][9]

Funkcja ta s y do obs ugi specjalnych czujek posiadaj cych indywidualn  pami
zadzia ania, która kasowana jest przez wy czenie zasilania (przyk adowo czujki dymowe lub
czujki zbicia szk a). Wywo anie funkcji powoduje chwilowe od czenie zasilania takich czujek
(wyj  zasilaj cych z funkcj  RESET, zasilanie czujek po arowych).
Funkcja jest dost pna tylko dla u ytkownika g ównego i z uprawnieniem 1.

PRZYK AD:   wywo anie funkcji RESET wyj  zasilaj cych (has o MASTER=1234)
[1][2][3[4] [*] - wywo anie trybu "funkcje u ytkownika" przez u ytkownika MASTER,

[9] - wywo anie funkcji "RESET zasilania", potwierdzone czterema krótkimi i jednym
ugim d wi kiem.

Start komunikacji z komputerem (DOWNLOADING) [HAS O][*][0]

Funkcj  mo e wywo  u ytkownik g ówny i u ytkownik z uprawnieniem 1. Startuje ona
zdaln czno  centrali przez telefon z komputerem serwisowym.
Funkcja ta umo liwia po czenie z komputerem wtedy, gdy jest zablokowana mo liwo
wywo ania czno ci z zewn trz, z komputera.
Po wywo aniu funkcji centrala powiadomi stacj  monitoruj  o w czeniu zdalnego
programowania (gdy jest aktywny monitoring), zajmie lini  telefoniczn  i po czy si
z komputerem serwisu. Je li centrala nie uzyska po czenia, b dzie czterokrotnie ponawia
próby po czenia si . W trakcie wymiany danych linia telefoniczna b dzie zaj ta. Serwis
mo e czasowo zwalnia  lini  telefoniczn  zawieszaj c czno  i powtórnie dzwoni  do
centrali w celu kontynuowania wymiany danych. Instalator powinien uprzedzi  o tym

ytkownika, aby ten nie odbiera  przychodz cych telefonów i umo liwi  powtórne po czenie
i poprawne zako czenie czno ci.

Uwaga: Je li po wywo aniu funkcji przez uprawnionego u ytkownika centrala nie potwierdzi
przyj cia funkcji (dwa d ugie d wi ki), oznacza  to mo e, e centrala ju  jest
w trybie programowania przez telefon i oczekuje na zg oszenie si  komputera (lub
nie zaprogramowano numeru telefonu do komputera w funkcji serwisowej FS 4).



*  – naci ni cie na 3 sek. za cza ALARM
PO AROWY

HAS O+[*] – funkcje u ytkownika:
[HAS 0][*][1] - zmiana has a
[HAS 0][*][2] - nowy u ytkownik
[HAS 0][*][3] - kasowanie u ytkownika
[HAS 0][*][4] - blokowanie wej
[HAS 0][*][5] - czuwanie ciche
[HAS 0][*][6] - ustawianie zegara
[HAS 0][*][7] - prze cznik MONOSTABILNY
[HAS 0][*][8] - prze cznik BISTABILNY
[HAS 0][*][9] - reset zasilania
[HAS 0][*][0] - start DOWNLOADINGU

– naci ni cie na 3 sek. za cza
przegl danie pami ci alarmów

 – naci ni cie na 3 sek. powoduje
wy wietlenie aktualnie wykrytych
awarii

– naci ni cie na 3 sek.
za cza/wy cza sygnalizacj gongu

– naci ni cie na 3 sek. za cza
ALARM pomocniczy

 # – naci cni cie na 3 sek.
za cza ALARM NAPADOWY

HAS O+[#] – za ./wy . czuwania,
kasowanie alarmu

ALARM – miganiem sygnalizuje
alarm w bie cej strefie

AWARIA – sygnalizuje wykrycie problemu
technicznego w systemie – sprawdzi
naciskaj c klawisz  przez 3 sek.

WY WIETLANIE TYPU AWARII:
1,2,3 - awarie wyj  1,2,3
 4 - brak zasilania 230V
 5 - awaria akumulatora
 6 - awaria zasilania

manipulatora
 7 - utrata zegara
 8 - brak czno ci ze stacj

monitoruj
A - brak napi cia na linii tel.
B  - b dny sygna  na linii tel.
A - brak sygna u na linii tel.
B - b d pami ci systemu.

DIODY LED 1 8 (stan wej  dozorowych)
wieci – wej cie naruszone

zgaszona – wej cie OK
miga szybko – wej cie wywo o alarm
wieci z krótkim wygaszeniem co 2 sek. – naruszony sabota  wej cia
yska co 2 sek. – sabota  wej cia wywo  alarm

miga powoli – wej cie zablokowane

DOZÓR (czuwanie)
wieci – strefa czuwa,

miga – odliczanie czasu na wyj cie.

 – naci ni cie na 3 sek. za cza
przegl danie pami ci awarii

TELEFON wieceniem wskazuje
zaj cie linii telefonicznej

ZASILANIE
wieci – zasilanie OK

miga – problem z akumulatorem
zgaszona – brak zasilania
sieciowego



DIODY LED 1 8 (stan wej  dozorowych)
wieci – wej cie naruszone

zgaszona – wej cie nie naruszone
miga szybko – wej cie wywo o alarm
wieci z krótkim wygaszeniem co 2 sek. –

naruszony sabota  wej cia
yska co 2 sek. – sabota  wej cia wywo  alarm

miga powoli – wej cie zablokowane

– naci ni cie na 3 sek. za cza
przegl danie pami ci alarmów

*  – naci ni cie na 3 sek. za cza ALARM
PO AROWY

HAS O+[*] – funkcje u ytkownika:
[HAS 0][*][1] - zmiana has a
[HAS 0][*][2] - nowy u ytkownik
[HAS 0][*][3] - kasowanie u ytkownika
[HAS 0][*][4] - blokowanie wej
[HAS 0][*][5] - czuwanie ciche
[HAS 0][*][6] - ustawianie zegara
[HAS 0][*][7] - prze cznik MONOSTABILNY
[HAS 0][*][8] - prze cznik BISTABILNY
[HAS 0][*][9] - reset zasilania
[HAS 0][*][0] - start DOWNLOADINGU

ZASILANIE
wieci – zasilanie OK

miga – problem z akumulatorem
zgaszona – brak zasilania sieciowego

– naci ni cie na 3 sek.
za cza/wy cza sygnalizacj
gongu

 – naci ni cie na 3 sek. za cza
przegl danie pami ci awarii

– d ugie naci ni cie prze cza tryb
pod wietlenia klawiatury:
1 d wi k – brak
2 d wi ki – automatyczne
3 d wi ki – sta e

telefon – wieceniem wskazuje zaj cie linii
telefonicznej

– wska nik dzia ania brz czyka

 – naci ni cie na 3 sek. powoduje
wy wietlenie aktualnie wykrytych awarii

WY WIETLANIE TYPU AWARII:
1,2,3 - awarie wyj  1,2,3
 4 - brak zasilania 230V
 5 - awaria akumulatora
 6 - awaria zasilania manipulatora
 7 - utrata zegara
 8 - brak czno ci ze stacj

monitoruj
A - brak napi cia na linii tel.
B  - b dny sygna  na linii tel.
A  - brak sygna u na linii tel.
B - b d pami ci systemu.

– naci ni cie na 3 sek. za cza
ALARM pomocniczy

# – naci cni cie na 3 sek. za cza ALARM NAPADOWY

HAS O+[#] – za ./wy . czuwania, kasowanie alarmu

AWARIA – sygnalizuje wykrycie problemu
technicznego w systemie – sprawdzi
naciskaj c klawisz  przez 3 sek.

ALARM – miganiem sygnalizuje
alarm w bie cej strefie

DOZÓR (czuwanie)
wieci – strefa czuwa,

miga – odliczanie czasu na wyj cie.
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