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1.0 Wprowadzenie
Centrala alarmowa EVO jest zaawansowanym technicznie systemem, który posiada wiele funkcji u atwiaj cych u ywanie
systemu. Klawiatury umo liwiaj  u ytkownikowi dost p do funkcji systemu alarmowego oraz do informacji o stanie systemu
po wci ni ciu odpowiednich klawiszy. W zale no ci od klawiatury jak  wybierzesz, 32-znakowy ekran LCD wy wietli
wszystkie informacje oraz menu prowadz ce podczas wykonywania operacji systemowych, a wska niki LED pozwol  ci na
szybkie zinterpretowanie stanu systemu na klawiaturze DGP2-648BL. Klawiatura LCD pozwala instalatorowi na stworzenie

asnych opisów dla twojego systemu.

Przed rozpocz ciem u ywania systemu alarmowego prosimy o dok adne zapoznanie si  z niniejsz  instrukcj .

1.1 Legenda

Oznacza ostrze enie lub wa  uwag .

Oznacza wskazówk  lub informacj  u ytkow .

[TEXT]  Oznacza informacj , która musi zosta  wprowadzona do klawiatury.

Dotyczy klawiatury LCD.

Dotyczy klawiatury LED DGP2-648BL

LCD LED

LCD

LED
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2.0 Podstawowe operacje
W niniejszym rozdziale opisano rol  klawiszy, wska ników diodowych oraz komunikatów, które pojawiaj  si  na klawiaturze.

Rysunek 1: Widok klawiatury LCD

Rysunek 2: Widok klawiatury DGP2-648BL

Ekran LCD b dzie pokazywa
wszystkie przeprowadzone
operacje i komunikaty

yj klawiszy [ ] i [ ], aby
przewija  bie ce menu, je eli na
ekranie wy wietlane b  strza ki.

LED AC:
ZA = Zasilanie AC
WY = Usterka AC

LED statusu systemu::
Kolor zielony:
ZA = Wszystkie linie zamkni te
WY = Linia lub linie otwarte
MIGA = Opó nienie na wyj cie

Kolor czerwony:
ZA = Uzbrojona partycja(e)
WY = Rozbrojona partycja(e)
MIGA = System w alarmie

LED funkcyjne: (Access, Stay,
Force, Mem, Trbl and Prg)
Wskazuj  aktualny status systemu.

LED numeryczne: (Linie)
ZA = Linia otwarta
WY = Linia zamkni ta (OK)
MIGA = Linia / p tla po arowa

LED AC:
ZA = Zasilanie AC
WY = Usterka AC

LED partycji: (A1, A2, A3 i A4)
ZA = Partycja uzbrojona
WY = Partycja rozbrojona
MIGA = Partycja w alarmie

LED statusu systemu:
Kolor zielony:
ZA = Wszystkie linie
zamkni te
WY = Linia lub linie otwarte
MIGA = Opó nienie na wyj cie

Kolor czerwony:
ZA = Uzbrojona partycja(e)
WY = Rozbrojona partycja(e)
MIGA = System w alarmie

Dla wszystkich klawiatur wci ni cie [ENTER] oznacza zapisanie danych i wyj cie, wci ni cie [CLEAR]
wyj cie bez zapisania. Klawisze [ENTER] i [CLEAR] oznaczaj  zapis i kasowanie dla klawiatur LCD/
LED, chyba e wskazana jest inna funkcja.

Klawiatura wy wietla status
wszystkich partycji do niej przydzielonych.

http://www.ics.pl/
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2.1 D wi ki klawiatury
Podczas wprowadzania danych, sygna  d wi kowy z klawiatury b dzie informowa
o przyj ciu lub odrzuceniu wprowadzanych danych.

Sygna  potwierdzenia: Je li operacja (np. uzbrojenie/rozbrojenie) zosta a poprawnie
wprowadzona lub system zosta  prze czony do nowego trybu, klawiatura wyemituje
przerywany sygna  (“BEEP-BEEP-BEEP-BEEP-BEEP”).

Sygna  odrzucenia: Kiedy system powróci do stanu poprzedniego, lub operacja zosta a
niepoprawnie wprowadzona, klawiatura wyemituje ci y sygna  (“BEEEEEEEEEEP”).

2.2 Tryb poufny
Instalator mo e tak zaprogramowa  klawiatur , aby nie wy wietla a automatycznie stanu
systemu, prze czaj c ekran LCD z trybu normalnego w tryb poufny.
W trybie poufnym:

•Stan linii i systemu nie b dzie pokazywany na wy wietlaczu.
•Wska niki diodowe nie b  si  zapala y.
•W zale no ci od tego jak klawiatura zosta a zaprogramowana przez instalatora, aby

powróci  do trybu normalnego nale y wcisn  jakikolwiek klawisz lub wprowadzi
kod dost pu u ytkownika.

LCD LED

LCD LED
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3.0 System podzielony na partycje
Instalator mo e tak zaprojektowa  system alarmowy, aby rozpoznawa  niezale ne chronione obszary. System podzielony na
partycje mo e by  u yteczny w sytuacjach, gdzie oddzielne systemy zabezpiecze  s  bardziej praktyczne. Np. je li firma
posiada obszar biurowy i jednocze nie sklepy, mo e ona uzbroi /rozbroi  ka dy z tych obszarów oddzielnie oraz
kontrolowa  dost p do ka dego z nich.

3.1 Ekran statusu systemu
Ekran statusu systemu pozwala na podgl d statusu indywidualnych partycji w systemie.
Instalator mo e podzieli  system na oddzielne partycje.

Aby zobaczy  status partycji:
1. Wprowad [KOD DOSTÊPU] i wci nij klawisz [1].
2. Wci nij klawisz odpowiadaj cy danej partycji (np. 1, 2...8) lub u yj klawiszy [ ] i

[ ] i wci nij [ENTER] kiedy na ekranie zostanie wy wietlona wybrana partycja.
3. Wci nij [CLEAR] aby wyj .

Podczas wy wietlania statusu systemu, na ekranie LCD pojawi si :
•gotowy: je li wszystkie linie wybranej partycji s  zamkni te.
•niegotowy: je li co najmniej jedna linia wybranej partycji jest otwarta.
•nazwy linii otwartych w wybranej partycji (np. Drzwi frontowe).
•Usterka(i): (rozdzia  8.0 na stronie 17) je li takowa wyst pi a.
•Alarm w pamieci: (rozdzia  5.3 na stronie 8) je li wyst pi  alarm.
• Uzbrojenie; Uzbrojenie Force; Uzbrojenie Instant; Uzbrojenie Stay: status wybranej

partycji.

W klawiaturze DGP2-648BL status systemu sygnalizuj  odpowiednie wska niki diodowe:
•Wska nik partycji (A1, A2, A3, i A4) wieci je li partycja jest uzbrojona. Przyk ad, je li

wybierzesz partycj  3, która jest aktualnie uzbrojona, wska nik A3 b dzie
pod wietlony.

•Wska niki numeryczne wiec  je li reprezentuj ce ich linie s  otwarte w odpowiedniej
partycji lub partycjach.

• Wska nik MEM wieci je li wyst pi  alarm.
• Wska nik TRBL wieci je li wyst pi y jakiekolwiek usterki.
• Wska nik STAY wieci je li partycja jest uzbrojona w trybie Stay lub Instant.
• Wska nik FORCE wieci je li partycja jest uzbrojona w trybie Force.
• Wska nik BYP wieci je li linie zosta y pomini te.

LCD

LED
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4.0 Uzbrajanie
Kiedy system jest uzbrojony, zareaguje na ka de naruszenie chronionego obszaru i wy le raport do stacji monitoruj cej.

4.1 Zegar opó nienia wyj ciowego
Po za czeniu systemu rozpoczyna si  odliczanie czasu na wyj cie, aby umo liwi

ytkownikowi opuszczenie chronionego obszaru bez wywo ywania alarmu.

4.2 Uzbrojenie normalne (Regular)
Powy sza metoda u ywana jest do codziennego uzbrajania systemu. Wszystkie linie
w chronionym obszarze musz  zosta  zamkni te.

Aby uzbroi  system w trybie normalnym:
1.Wprowad [KOD DOST PU].
2.Wci nij klawisz [ARM].
3.Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wybierz partycj (e), któr  chcesz uzbroi

w trybie normalnym (zobacz rozdzia  3.1 na stronie 4).

4.3 Uzbrojenie obwodowe (Stay)
Uzbrojenie obwodowe powoduje cz ciowe uzbrojenie systemu, umo liwiaj c

ytkownikowi pozostanie w chronionym obiekcie.

Aby uzbroi  system w trybie obwodowym:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2.Wci nij klawisz [STAY].
3. Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wybierz partycj (e) któr  chcesz

uzbroi  w trybie obwodowym (zobacz rozdzia  3.1 na stronie 4).

4.4 Uzbrojenie natychmiastowe (Instant)
Uzbrojenie zbli one do uzbrojenia Stay ale bez odlaczaniu czasu na wyj cie z obiektu.
Ka de naruszenie uzbrojonej linii spowoduje natychmiastowy alarm.

Aby uzbroi  system w trybie natychmiastowym:
1.Wprowad [KOD DOST PU].
2.Wci nij klawisz [5].
3. Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wybierz partycj (e) któr  chcesz

uzbroi  w trybie natychmiastowym (zobacz rozdzia  3.1 na stronie 4).

4.5 Uzbrojnie wymuszone (Force)
Ubrojenie Force pozwala na uzbrojenie systemu nawet w przypadku kiedy którakolwiek
z linii b dzie otwarta. Po zamkni ciu tej linii, system automatycznie j  uzbroi.

Aby uzbroi  system w trybie wymuszonym:
1.Wprowad [KOD DOST PU].
2.Wci nij klawisz [FORCE].
3. Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wybierz partycj (e) któr  chcesz

uzbroi  w trybie wymuszonym (zobacz rozdzia  3.1 na stronie 4)

4.6 Programowanie pomijania linii
ytkownik mo e uzbroi  partycj  z pomini ciem wybranych linii. Linie pomini te b

ignorowane przez system przy najbli szym uzbrojeniu. Kiedy partycja zostanie
rozbrojona sko czy si  ustawione pomini cie linii.

Aby pomin  lini :
1. Wprowad [KOD DOST PU].
1. Wci nij klawisz [BYP].
1. Wprowad  numer linii (np. 01, 02,...96) lub u yj klawiszy [ ] i [ ], nast pnie wci nij

LCD LED

LCD LED

LCD LED

LCD LED

LCD LED

LCD LED
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[BYP] dla linii któr  chcesz pomin , wy wietlan  na ekranie. Je li przy pomijaniu
wska nik byp nie jest pod wietlony a klawiatura emituje ton odrzucenia oznacza to,
e u yty kod dost pu nie ma uprawnie  do jej pomini cia.

1. Powtarzaj krok 3 a  pomini te zostan  wszystkie dane linie.
1. Wci nij klawisz [ENTER], aby zapisa  ustawienia i zako czy  funkcj .

Aby mo na by o pomin  lini , musz  by  spe nione nast puj ce warunki:
• Linia musi mie  zaprogramowan  przez instalatora w ciwo  pomijania.
• Twój kod dost pu musi mie  zaprogramowan  opcj  pomijania.
• Twój kod dost pu musi by  przydzielony do partycji do której nale y ta linia.
• Partycja do której nale y linia pomijana musi by  rozbrojona.

Linia po arowa nie mo e zosta  pomini ta.

4.6.1 Powtórzenie pomijania linii
Powtórzenie pomijania linii umo liwia ponowne wybranie pomini cia linii, które
by y pomini te przy ostatnim uzbrojeniu systemu.

Aby powtórzy  pomini cie liniil:
2. Wprowad [KOD DOST PU].
3. Wci nij klawisz [BYP].
4. Wci nij klawisz [MEM].

Linie pomini te ostatnim razem zostan  ponownie pomini te przy uzbrojeniu
systemu.

5. Wci nij klawisz [ENTER], aby zapisa  ustawienia i zako czy  funkcj .

4.6.2 Klawisze funkcyjne
Je li zosta y w czone przez instalatora, u ytkownik ma dost p do podanych ni ej funkcji
bez wcze niejszego wprowadzania kodu dost pu. W takim wypadku nale y nacisn
i przytrzyma  klawisz danej funkcji.

Tabela 1: Klawisze funkcyjne

4.7 Uzbrajanie kluczem
ytkownik mo e u ywa  klucza do rozbrajania lub uzbrajania systemu na dwa

programowane sposoby. Przy kluczu bistabilnym nale y prze czy  go w pozycj  “ON”
aby uzbroi  system oraz w pozycj  “OFF” aby system rozbroi . Korzystaj c z klucza
chwilowego nale y prze czy  go w pozycje “ON” i przywróci  do pozycji “OFF”
aby system uzbroi . Powtórzenie czynno ci spowoduje rozbrojenie systemu.

4.8 Uzbrojenie automatyczne
Je eli instalator w czy  t  opcj , u ytkownik mo e ustawi  czas o której centrala uzbroi
si  automatycznie.

LCD LED

Klawisz Funkcja
[ARM] Uzbrojenie normalne
[STAY] Uzbrojenie obwodowe

[FORCE] Uzbrojenie wymuszone
[BYP] Programowanie pomini  linii

[DISARM] Rozbrojenie partycji z trybu Stay/Instant
[5] Uzbrojenie natychmiastowe
[6] Zmiana ustawie  ekranu
[7] Wy wietlanie logu zdarze  (tylko LCD)

LCD LED

LCD LED
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4.8.1 Automatyczne uzbrojenie czasowe
Instalator mo e zaprogramowa  automatyczne uzbrojenie wymuszone lub
obwodowe. Przed automatycznym uzbrojeniem w czy si  60 sekundowe
opó nienie wyj ciowe.

Aby ustawi  zegar automatycznego uzbrojenia:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Wci nij klawisz [0].
3. Wci nij klawisz [MEM].
4. Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wpisz numer partycji, które

chcesz uzbroi  lub u yj do tego klawiszy [ ] i [ ] i wci nij klawisz [ACC] kiedy
wy wietlana jest dana partycja.

5. Wpisz czas automatycznego uzbrojenia w formacie 24-godzinnym (np. 09:00).
Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  ustawienia i zako czy  funkcj .

Je li u ywasz klawiatury DGP2-648BL, wska nik LED MEM dzie miga
je li nie zaprogramowano czasu uzbrojenia. Wska nik LED PRG , wska nik
LED partycji, któr  wybra  oraz pierwsza cyfra wcze niej
zaprogramowanego czasu b  pod wietlone (10 = zero).

4.8.2 Automatyczne uzbrojenie przy braku ruchu
System alarmowy mo e tak by  zaprogramowany aby wysy  raport do stacji
monitoruj cej i/lub uzbroi  partycje, je li nie wykry  ruchu w obiekcie przez
zdefiniowany okres czasu. Instalator mo e ustawi  w takiej sytuacji uzbrojenie
systemu w trybie normalnym lub obwodowym.

http://www.ics.pl/
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5.0 Rozbrajanie
Rozbrojenie systemu powoduje wy czenie trwaj cych alarmów i dezaktywacj  linii tak, e ich naruszenie nie wygeneruje
alarmu.

5.1 Zegar opó nienia wej ciowego
Instalator programuje w twoim systemie tzw. punkty wej cia (np. drzwi frontowe), którym
przypisuje zegar opó nienia wej ciowego. Opó nienie to umo liwia wej cie do
chronionego obiektu i wprowadzenie kodu dost pu wy czaj cego system zanim
zostanie uruchomiony alarm.

5.2 Rozbrojenie systemu
Mo esz rozbroi  partycje wy cznie te do których twój kod dost pu jest przydzielony. Kod
dost pu z przypisan  funkcj Tylko uzbrojenie (rozdzia  6.6 na stronie 13) nie mo e
rozbroi  systemu.

Aby rozbroi  system:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Wci nij klawisz [DISARM]. Je li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji,  wybierz

partycje, które chcesz rozbroi  (zobacz rozdzia  5.2 na stronie 8).

Aby rozbroi  system w stanie alarmu:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Je eli alarm okaza  si  fa szywy zadzwo  do stacji monitoruj cej i odwo aj za og

interwencyjn .

W przypadku alarmu w amaniowego opu  obiekt i wezwij Policj
z bezpiecznego miejsca.

5.3 Ekran pami ci alarmów
Kiedy wyst pi alarm z linii:
• Linia oraz partycja do której linia ta nale y zostan  wy wietlone (np. Alarm Partycja 1

- Drzwi frontowe) / wska nik LED linii b dzie wieci  nawet je eli system jest
uzbrojony. Informacja taka pozostanie do rozbrojenia systemu nawet je li linia
powróci a do czuwania.(tylko EVO641 / EVO641R)

• Pami  alarmu zostanie wykasowania po kolejnym alarmie i wprowadzeniu
ciwego kody u ytkownika.

Aby wy wietli  list  alarmów zapisanych w pami ci:
1. Je li wyst pi  alarm na ekranie klawiatury DGP2-641BL/RB b dzie wy wietlany

komunikat Alarmy w pami ci: Wci nij klawisz [MEM] aby odczyta , wska nik LED
MEM dzie pod wietlony.

2. Wci nij klawisz [MEM].

Ka da naruszona linia podczas uzbrojenia zostanie wy wietlona, Alarm:

Wska nik LED MEM dzie miga  i numer linii, która wywo a alarm b dzie
pod wietlony.

3. Wci nij klawisz [CLEAR] aby wyj  z Ekranu pami ci alarmów. .

LCD LED

LCD LED

LCD

LED
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6.0 Kody dost pu
Kody dost pu umo liwiaj  dost p do systemu. System alarmowy pozwala na zaprogramowanie 999 kodów. Ka dy kod
posiada w asny numer odpowiadaj cy numerowi u ytkownika od 002 do 999 (u ytkownikowi 001 jest przypisany kod g ówny
systemu). Kody u ytkownika mog  sk ada  si  z czterech, sze ciu cyfr lub mie  d ugo  od jednej do sze ciu cyfr. Ka da
cyfra kodu mo e mie  warto  od zera do dziewi ciu. Je li system zostanie tak zaprogramowany, e przyjmuje kody o ró nej

ugo ci, u ytkownicy po wprowadzeniu tego kodu musz  wcisn  klawisz [Enter].

6.1 Kod g ówny systemu (Fabrycznie:123456)
ówny kod u ytkownika Master umo liwia dost p do wszystkich funkcji w systemie, jak

równie  pozwala na dodawanie, modyfikowanie lub kasowanie pozosta ych kodów
dost pu u ytkownika. Instalator mo e ustawi  kod g ówny systemu o d ugo ci cyfr od 4
do 6. Zalecamy zmian  tego kodu po uruchomieniu systemu.

Aby zmieni  kod g ówny systemu:
1. Wprowad [KOD DOST PU] (fabrycznie: 123456).
2. Wci nij klawisz [0].
3. Wci nij klawisz [ACC].
4. Wpisz numer [0] [0] i [1].
5. Wprowad [NOWY KOD].
6. Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  i zako czy  operacj

Kod g ówny systemu umo liwia dost p do wszystkich drzwi kontroli
dost pu i do wszystkich funkcji kontroli dost pu w dowolnej chwili. Zmieni
mo na tylko numer seryjny karty dost pu i wybran  metod  w czania
systemu. Innym, zmienionym r cznie opcjom, zostan  przywrócone
ustawienia domy lne.

Mo na przypisa  etykiety (nazwy) do kodów dost pu u ytkownika podczas
“Programowania kodów dost pu u ytkownika”. Zobacz rozdzia  6.3 na stronie 9
w celu przypisania etykiety.

6.2 Kopiowanie opcji u ytkownika
Funkcja ta pozwala na kopiowanie Opcji u ytkownika, Opcji kontroli dost pu i Przydzia u
do partycji z jednego kodu dost pu do drugiego. Wszystkie Opcje u ytkownika s
kopiowane za wyj tkiem Kodu dost pu (PIN), Przydzia u karty dost pu i Nazwy

ytkownika.

Aby skopiowa  opcje u ytkownika:
1. Wprowad [KOD DOST PU] (Kod g ówny systemu lub kod z funkcj  Master).
2. Wci nij klawisz [0] i nast pnie klawisz [ACC].
3. Wpisz 3-cyfrowy numer u ytkownika którego chcesz skopiowa .
4. Wci nij klawisz [MEM].
5. Wpisz 3-cyfrowy numer u ytkownika do którego chcesz skopiowa  opcje.
6. Wprowad  kod dost pu. Je li kod ma mniej ni  6 cyfr, wci nij klawisz [ENTER] po jego

wprowadzeniu. Je li konieczne, przydziel kart  dost pu (krok 13, rozdzia  6.5.1 na
stronie 12) i Nazw  u ytkownika (rozdzia  6.3 na stronie 9).

7. Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  i zako czy  operacj .

6.3 Nazwy u ytkownika
Nazwy u ytkownika identyfikuj ce kody dost pu u ytkownika mog  by  przydzielone
przez wci ni cie klawisza [ENTER] w dowolnym punkcie po kroku 4 podczas
programowania kodów dost pu (zobacz Rysunek 6.5.1 na stronie 12). Przyk ad,
klawiatura LCD mo e wy wietli KRZYSZTOF NOWAK.

Aby zaprogramowa  nazw  u ytkownika:
1. W dowolnym punkcie po kroku 4 (rozdzia  6.5.1 na stronie 12):
2. Wci nij klawisz [ENTER].
3. Wpisz dane znaki jak opisuje rozdzia  6.3.1 na stronie 10 i rozdzia  6.3.2 na stronie

10.

LCD LED

LCD

LCD
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4. Wci nij klawisz[ ] aby przesun  kursor w nowe miejsce.
5. Powtarzaj kroki 2 i 3 a  do sko czenia wpisywania nazw wybranych u ytkowników.
6. Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  i zako czy  operacj .

6.3.1 Klawisze
Ka dy klawisz numeryczny na klawiaturze DGP2-641BL/RB ma przydzielone
litery. Aby uzyska dan  liter  wci nij odpowiedni klawisz, a  do jej
wy wietlenia. Przyk ad, je li chcesz wpisa  liter  “C” musisz wcisn  klawisz [1]
trzy razy (zobacz Tabela 2 na stronie 10). Dodatki 1, 2 i 3 na ko cu instrukcji
zawieraj  tabele ze znakami hebrajskimi, rosyjskimi i greckimi.

Tabela 2: Przydzia  liter do klawiatury

6.3.2 Funkcje klawiszy specjalnych
[STAY] = Wstaw spacj
Wci nij klawisz [STAY] aby w miejsce kursora wstawi  spacj .

[FORCE] = Usu
Wci nij klawisz [FORCE] aby w miejscu kursora usun  znak lub spacje.

[ARM] = Usu  do ko ca
Wci nij klawisz [ARM] aby usun  wszystkie znaki na prawo od kursora i w miejscu
kursora.

[DISARM] = Klawisze numeryczne / Klawisze alfanumeryczne
Ka de wci ni cie klawisza [DISARM] prze czy pomi dzy znakami numerycznymi
lub alfanumerycznymi. Numeryczne: klawisze [0] do [9] reprezentuje liczby 0 do 9.

[BYP] = Ma e litery / Du e litery
Ka de wci ni cie klawisza [BYP] prze czy pomi dzy ma ymi i du ymi literami.

[MEM] = Znaki specjalne
Po wci ni ciu klawisza [MEM] kursor zmieni si  w czarny migaj cy kwadrat. Wpisz
3-cyfrowy numer odpowiadaj cy danemu znakowi (zobacz Tabela 3 na
stronie 11). Je li u ywasz znaków hebrajskich, rosyjskich lub greckich zobacz
Dodatek 1,2,3 na ko cu instrukcji.

Klawisz Wci nij
 jeden raz

Wci nij
 dwa razy

Wci nij
trzy razy

[1] A B C
[2] D E F
[3] G H I
[4] J K L
[5] M N O
[6] P Q R
[7] S T U
[8] V W X
[9] Y Z

http://www.ics.pl/
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Tabela 3: Znaki specjalne

6.4 Usuni cie kodu dost pu u ytkownika
Aby usun  kod dost pu u ytkownika, wykonaj kroki 1 do 5 (zobacz rozdzia  6.5.1 na
stronie 12). Kiedy informacje zostan  skasowane wci nij klawisz [ENTER],
aby zapisa  zmiany i zako czy  operacj

6.5 Programowanie kodu dost pu u ytkownika
Kod g ówny systemu i kody u ytkowników z przypisan  funkcj  Master mog
programowa  kody u ytkowników i ich przydzielenie do poszczególnych partycji.
Rozdzia  6.5.1 na stronie 12 opisuje kroki jakie musisz wykona  aby zaprogramowa
kody u ytkownika. Je li chcesz programow  kody u ytkowników poprzez
oprogramowanie NEware, skontaktuj si  z instalatorem w celu uzyskania wi cej
informacji.
Je li podczas programowania klawiatura wygeneruje sygna  odrzucenia, oznacza to e
wybra  kod istniej cego u ytkownika lub nie posiadasz praw dost pu do danej opcji

ytkownika (rozdzia  6.6) lub przydzia u do partycji (krok 7, rozdzia  6.5.1 na stronie 12).
ytkownicy z przypisan  funkcj  Master mog  programowa  opcje u ytkowników

i przydzielenie do partycji, do których sami maj  dost p. Je li u ytkownik z przypisan
funkcj  Master posiada Opcje u ytkownika 1 i przydzielony jest do partycji 2 mo e on
przypisa  tylko Opcje u ytkownika 1 w Partycji 2.

LCD LED

LCD LED
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6.5.1 Procedura programowania kodów

LCD LED

  Je li w systemie nie zprogramowano adnych partycji ale s  zaprogramowane
  wyj cia PGM, u ytkownik mo e tylko sterowa  wyj ciami PGM

http://www.ics.pl/
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6.6 Opcje u ytkownika
Opcje [1] i [2]: Funkcja Master
Kiedy opcja [1] jest wy czona, u ytkownik nie mo e zaprogramowa  nowych

ytkowników w systemie.
Kiedy opcja [1] jest czona i opcja [2] jest wy czona, u ytkownik mo e jedynie
modyfikowa  istniej ce kody dost pu (tylko PIN) i Nazwy u utkowników.

Kiedy opcje [1] i [2] s czone, u ytkownik posiada prawa u ytkownika Pe ny Master.
ytkownik mo e tworzy  oraz modyfikowa  kody dost pu u ytkowników, opcje
ytkownika, opcje kontroli dost pu, numery kart dostepu i przydzia  do partycji zgodnie

z w asnymi uprawnieniami. Np. je li kod z funkcj  Pe ny Master, który ma dost p
wy cznie do partycji 1 i opcji [4] (Bypass), mo e przydziela  tylko partycj  1 oraz opcj
[4] do poszczególnych u ytkowników.

Opcja [3]: Przymus
Kiedy opcja [3] jest czona, w ciwo  Przymus jest aktywna. W ciwo  ta jest

ywana je li u ytkownik zosta  zmuszony do uzbrojenia lub rozbrojenia partycji.
Wprowadzenie kodu dost pu z w czon  funkcj  Przymusu powoduje uzbrojenie lub
rozbrojenie partycji i wys anie kodu cichego alarmu do stacji monitoruj cej.

Opcja [4]: Pomijanie
Kiedy opcja [4] jest czona, mo liwo  pomijania jest w czona. Ta opcja pozwala

ytkownikowi na pomijanie linii przy uzbrojeniu systemu.

Opcja [5]: Tylko uzbrojenie
Kiedy opcja [5] jest czona, w ciwo  Tylko uzbrojenie jest aktywna. U ytkownik
mo e uzbroi  system poprzez wprowadzenie kodu dost pu lub u ycie karty dost pu, ale
nie mo e go rozbroi . Kiedy opcja jest wy czona, u ytkownik mo e uzbraja  i rozbraja
system.

Opcja [6]: Uzbrojenie Obwodowe i Natychmiastowe (Instant)
Kiedy opcja [6] jest czona, w ciwo  Uzbrojenia Stay i Instant jest aktywna.

ytkownik mo e uzbroi  przydzielone mu partycje w trybie obwodowym lub
natychmiastowym.

Opcja [7]: Uzbrojenie Wymuszone (Force)
Kiedy opcja [7] jest czona, w ciwo  Uzbrojenie Force jest aktywna. U ytkownik
mo e uzbroi  przydzielone mu partycje w trybie wymuszonym.

Opcja [8]: Dost p do partycji
Kiedy opcja [8] jest czona, klawiatura zapewnia dost p do wszystkich partycji
przydzielonych danemu kodowi u ytkownika. Kiedy opcja [8] jest wy czona, klawiatura
zapewnia dost p wy cznie do partycji do których ona jest przydzielona. Np. klawiatura
przydzielona tylko do partycji 1, a kod u ytkownika przypisany do partycji 1 do 4. Je li
opcja jest w czona, u ytkownik ma dost p z klawiatury do wszystkich czterech partycji.
Je li opcja jest wy czona, u ytkownik ma dost p tylko do partycji 1.

Fabrycznie wszyscy u ytkownicy mog  uzbraja  system w trybie normalnym.

6.7 Opcje u ytkownika kontroli dost pu
Opcja [1]: Kontrola dost pu
Kiedy opcja [1] jest czona, karta dost pu jest aktywna i mo e by  u yta je li
w systemie w czona jest Kontrola dost pu. U ytkownik, który nie ma przydzielonej
adnej partycji, ale ma w czon  opcj  Kontroli Dost pu (Opcja [1]), ma dost p do drzwi

kontroli dost pu poprzez wprowadzenie kodu dost pu # (P.I.N.) i wci ni cie klawisza
[ACC]. Kiedy opcja jest wy czona, u ytkownik nie ma dost pu do drzwi kontroli dost pu.

Opcja [2]: Rozbrojenie kart  dost pu
Kiedy opcja [2] jest w czona, za pomoc  karty dost pu u ytkownik mo e odblokowa

LCD LED

LCD
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drzwi kontroli dost pu i rozbroi  system. Kiedy opcja [2] jest wy czona, wa ne s
ustawienia opcji [8].

Aby mo liwe by o w czenie opcji [2], zabroniona musi by  opcja [5] “Tylko
uzbrojenie” w opcjach u ytkownika (zobacz rozdzia  6.6 na stronie 13).

Opcja [3]: Karta z wyd onym czasem odblokowania drzwi
Kiedy opcja [3] jest czona, “Wyd ony czas odblokowania drzwi” jest aktywny.
“Wyd ony czas odblokowania drzwi” dodaje si  do czasu zaprogramowanego przez
instalatora dla ka dych drzwi kontroli dost pu umo liwiaj c d sze odblokowanie drzwi.
Np. je eli instalator zaprogramowa  odblokowanie drzwi na 30 sekund i “Wyd ony czas
odblokowania drzwi” wynosi 15 sekund to u ytkownik z wybran  opcj  wyd onego
czasu odblokowania b dzie mia  na przej cie przez drzwi 45 sekund.

Opcje [4] do [5]: Uzbrajanie kart
Opcje [4] do [5] okre laj  tryb uzbrojenia za pomoc  karty dost pu (zobacz rozdzia  7.2.1
na stronie 15). Mo esz uzbroi  system w trybie normalnym, obwodowym,
natychmiastowym lub wymuszonym.

[4] ON, [5] OFF = Uzbrojenie zwyk e
[4] OFF, [5] ON = Uzbrojenie obwodowe
[4] i [5] ON  = Uzbrojenie wymuszone
[4] i [5] OFF = Funkcja uzbrojenia wy czona

Opcja [6]: Dodanie okna tolerancji do terminarza
Kiedy opcja [6] jest czona, w czona jest w ciwo  “Dodanie oknka tolerancji do
terminarza”. W ciwo  ta wyd a czas dost pu okre lony terminarzem do drzwi
kontroli dost pu przez warto  zaprogramowan  przez instalatora. Przyk ad, je li wed ug
terminarza dost p do drzwi jest od poniedzia ku do pi tku od 9:00 do 17:00 i instalator
ustawi  “Okienko tolerancji” na jedn  godzin , to dost p jest w godzinach od 8.00 do
18.00.

Opcja [7]: Kod dost pu wa ny w terminarzu
Kiedy opcja [7] jest czona, u ytkownicy mog  u ywa  swoich kodów dost pu tylko
w czasie okre lonym terminarzem (krok 8, rozdzia  6.5.1 na stronie 12). Kiedy opcja jest
wy czona, u ytkownicy mog  u ywa  swoich kodów dost pu w dowolnym czasie.

Opcja [8]: Karta do odblokowania i kod do rozbrojenia
Opcja [8] funkcjonuje tylko wtedy je li opcja [2] (rozdzia  6.7) jest wy czona. Kiedy opcja
[8] jest czona, u ytkownik mo e u  karty dost pu do odblokowania uzbrojonych
drzwi, pod warunkiem, e wprowadzi kod dost pu w celu rozbrojenia partycji. Kiedy
opcja [8] jest wy czona, zbli enie karty powoduje odblokowanie drzwi i rozbrojenie
systemu.

Aby opcja [8] dzia a poprawnie kiedy jest w czona, opcja [5] “Tylko
uzbrojenie” w Opcjach u ytkownika musi by  wy czona (zobacz rozdzia
6.6 na stronie 13).
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7.0 U ywanie Kontroli Dost pu

7.1 Wchodzenie i wychodzenie
W zale no ci od sposobu zaprogramowania systemu i typu klawiatur, istnieje kilka
sposobów wchodzenia i wychodzenia przez drzwi wyposa one w kontrol  dost pu:

• Wczytanie karty dost pu do czytnika lub do klawiatury
EVO641R/DGP2-641RB. System sprawdzi czy karta
dost pu jest uprawniona do dost pu zgodnie z
przydzielonym Poziomem dost pu i terminarzem. W
przypadku akceptacji drzwi zostan  odblokowane.
Instalator mo e zaprogramowa  wska nik LED czytnika
tak aby zapala  si  na zielono lub gas  na chwilk
sygnalizuj c odblokowanie drzwi. Mo liwe jest równie
zaprogramowanie czytnika na d wi kow  sygnalizacj
odlokowania drzwi.

• J eli czujka ruchu wykryje ruch ( danie wyj cia) drzwi
zostan  odblokowane umo liwiaj c wyj cie.

• Wprowadzenie kodu dost pu i wci ni cie klawisza
[ACC].

• Je eli drzwi kontroli dost pu podlegaj  “terminarzowi
odblokowania drzwi”, to mo liwe jest otwarcie drzwi bez u ycia kodu czy karty
dost pu. Zale nie od zaprogramowania drzwi, mog  by  one odblokowane przez
ca y czas zaprogramowanego terminarza lub mog  zosta  odblokowane po
odczytaniu pierwszej karty dost pu w czasie obowi zywania terminarza
i pozostawienie drzwi odblokowanych do ko ca tego terminarza.

7.2 Uzbrajanie i rozbrajanie kart  dost pu

7.2.1 Uzbrojenie kart  dost pu
Karta dost pu mo e by  zaprogramowana do uzbrajania partycji przydzielonych
do drzwi kontroli dost pu po dwukrotnym jej wczytaniu w okresie 5 sekund do
czytnika lub klawiatury EVO641R/DGP2-641RB bez otwarcia drzwi.
Aby uzbrojenie by o mo liwe karta dost pu musi by :
• wczytana w okresie przydzielonego terminarza (zobacz krok 8, rozdzia  6.5.1. na

str. 12).
• wczytana zgodnie z przydzielonym Poziomem dost pu  (zobacz krok 8, rozdzia

6.5.1. na str. 12)
• zaprogramowana do uzbrojenia (opcje [4] i [5], rozdzia  6.7. na str. 13)
• przydzielona do wszystkich partycji, które s  przypisane do danych drzwi (zobacz

krok 7, rozdzia  6.5.1 na str. 12) lub przydzielona do przynajmniej jednej
z partycji przypisanych do danych drzwi zale nie od sposobu zaprogramowania
przez instalatora.

7.2.2 Rozbrojenie kart  dost pu
Aby rozbroi  system i odblokowa  drzwi kontroli dostepu gdy przydzielona do nich
partycja jest uzbrojona nale y wczyta  kart  do czytnika lub klawiatury
EVO641R/DGP2-641RB. Aby rozbrojenie by o mo liwe karta dost pu musi by :
• wczytana w okresie przydzielonego terminarza (zobacz krok 8, rozdzia  6.5.1. na

str. 12).
• wczytana zgodnie z przydzielonym Poziomem dost pu  (zobacz krok 8, rozdzia

6.5.1. na str. 12).
• zaprogramowana do rozbrojenia (opcja [2], rozdzia  6.7 na str. 13.
• przydzielona do wszystkich partycji, które s  przypisane do danych drzwi (zobacz

krok 7, rozdzia  6.5.1. na str. 12) lub przydzielona do przynajmniej jednej
z partycji przypisanych do danych drzwi zale nie od sposobu zaprogramowania
przez instalatora.

LCD LED

LCD Tylko EVO641R /
DGP2-641RB

LCD Tylko EVO641R /
DGP2-641RB
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7.3 Jak wej  do obiektu
Poni sze ilustracje wyja niaj  jak dzia a system kontroli dost pu:

Rysunek 3:  Przyk ad A

Karta dost pu Kowalskiego jest zaprogramowana na Poziom dost pu 01 i Terminarz 01.
Wczytanie karty do czytnika lub klawiatury EVO641R/DGP2-641RB drzwi 02, we wtorek 3
sierpnia o godz. 15.00 umo liwi wej cie do pomieszczenia.

Rysunek 4: Przyk ad B

Je eli Kowalski wczyta kart  do czytnika lub klawiatury EVO641R/DGP2-641RB
drzwi 02, we wtorek 3 sierpnia o godzinie 19:00 lub w wi ta o godz. 15.00,
wej cie do pomieszczenia nie b dzie mo liwe.

Rysunek 5: Przyk ad C

Je eli zmienimy Poziom dost pu Kowalskiego na 02 i Kowalski wczyta kart  do czytnika
lub klawiatury EVO641R/DGP2-641RB drzwi 02, we wtorek 3 sierpnia o godz. 15.00,
wej cie do pomieszczenia nie b dzie mo liwe.

LCD LED
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8.0 Ekran usterek

8.1 Ekran usterek
Je eli w systemie wyst pi  jakiekolwiek problemy na ekranie klawiatury wy wietli si
komunikat “Usterka [TRBL] aby wy wietli ” lub pod wietlony zostanie wska nik TRBL. Na
ekranie usterek wy wietlane s  tylko te usterki, które wyst pi y w partycji przydzielonej do
klawiatury. Ewentualne usterki zosta y podzielone na osiem grup. Poni ej opisano tylko
usterki przeznaczone do wy wietlania dla u ytkownika. Je li wy wietlona zostanie usterka
tutaj nie opisana skontaktuj si  z instalatorem.
Aby wy wietli  ekran usterek:
1. Wci nij klawisz [TRBL].

Na ekranie b dzie wy wietlona grupa usterek. Wci nij klawisze [ ] i [ ], aby
przewija  grupy stwierdzonych usterek.

W klawiaturze DGP2-648BL, wska nik TRBL dzie miga  i cyfra(y) grupy usterek
zostanie pod wietlona.

2. Wci nij [NUMER] grupy usterek, które chcesz zobaczy .

Zalecamy aby o ka dej usterce niezw oczie powiadomi  instalatora.

8.1.1 Grupa 1: System
[1] Usterka AC
Centrala alarmowa wykry a brak sieci zasilaj cej 230VAC. To oznacza e twój
system alarmowy zasilany jest z akumulatora. Je li usterka ta wyst puje mimo i  w
obiekcie jest sprawna sie  zasilaj ca wezwij instalatora systemu.

[2] Usterka akumulatora
Akumulator jest od czony, wymaga na adowania lub wymiany.

[5] Brak sygnalizatora
System stwierdzi , e sygnalizator nie jest pod czony.

8.1.2 Grupa 2: Komunikator
[1] TLM1
Centrala alarmowa wykry a brak linii telefonicznej.

[2] do [5] d komunikacji (z tel. 1 do 4)
Centrali alarmowej nie uda o si  po czy  z danym numerem stacji
monitoruj cej.

[6] B d komunikacji z PC
Centrali alarmowej nie uda o si  nawi za  po czenia z programem Winload.

8.1.3 Grupa 5: Sabota  linii
Linia lub linie sabotowane b  wy wietlane na ekranie usterek.

8.1.4 Grupa 6: Roz adowana bateria linii
Je li bateria urz dzenia bezprzewodowego nadaje si  do wymiany, b dzie
wy wietlana usterka linii do której urz dzenie to jest pod czone.

8.1.5 Grupa 7: Usterka linii
Urz dzenie bezprzewodowe nie komunikuje si  z odbiornikiem lub przy czujkach
dymu wyst puje problem z po czeniem lub z sygna em CleanMeTM.

LCD LED
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8.1.6 Grupa 8: Nie ustawiony zegar
Data i czas zosta y ustawione domy lnie. Jest to jedyna usterka, któr  mo esz
skorygowa  sam. Po naci ni ciu klawisza [TRBL] wy wietlony zostanie komunikat
“Nie ustawiony zegar [8], aby wy wietli ”. Ustawienie czasu i daty przedstawia
rozdzia  9.4 na stronie 19.

8.2 Ekran bufora zdarze
Na ekranie bufora zdarze  wy wietlane s  operacje zainicjowane przez u ytkownika oraz
wszystkie alarmy i usterki (np. “Dost p zezwolony”). Mo esz przejrze  wy cznie
zdarzenia z patrycji przydzielonej do twojego kodu dost pu. Tylko przy u yciu klawiatury
LCD.
Aby wy wietli  ekran bufora zdarze :
1. Wprawd [KOD DOST PU].
2. Wci nij klawisz [7].
3. J li posiadasz dost p do wi cej ni  jednej partycji, wybierz partycje które chcesz

zobaczy .
4. U yj klawiszy [ ] i [ ] do przewijania zdarze .
5. Wci nij klawisz [CLEAR] aby zako czy .

Po wej ciu w tryb wy wietlania ekranu bufora zdarze  mo esz zmieni  porz dek
wy wietlania ekranów zdarze  przez naci ni cie klawisza [7]. Je eli ju  znasz numer
zdarzenia, które chcesz wy wietli  naci nij klawisz [MEM] po kroku 3 i wpisz numer
zdarzenia.

LCD
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9.0 Funkcje dodatkowe

9.1 Wyj cia programowalne (PGM)
Twój system alarmowy wyposa ony jest w wyj cia programowalne (PGM), których
dzia anie mo e zaprogramowa  instalator. W czenie wyj cia PGM mo e nast pi  gdy w
systemie wyst pi okre lone zdarzenie lub ci g zdarze . Wyj cie PGM mo e resetowa
czujki dymu, w cza  o wietlenie, otwiera  i zamyka  bram  gara ow  itp. Zapytaj swojego
instalatora o wi cej szczegó ów.

9.2 Ustawienia klawiatury
Mo esz dostosowa  ustawienia klawiatury do swoich potrzeb.
1. Szybko  przewijania odnosi si  do czasu, przez który komunikat wy wietlany jest na

ekranie zanim nast pi przej cie do nast pnego komunikatu.
2. Pod wietlenie odnosi si  do mocy ród a wiat a pod wietlaj cego klawisze i ekran

LCD klawiatury.
3. Kontrast odnosi si  do stopnia “czarno ci” wy wietlanych znaków na ekranie LCD.

Rysunek 6: Modyfikcja ustawie  klawiatury LCD.

9.3 Modyfikcja pod wietlenia klawiatury DGP2-648BL
Aby zmodyfikowa  pod wietlenie:
1. Wprowad [KOD DOST PU]. Klawiatura wygeneruje ton potwierdzenia. Wska nik

ACCESS zacznie miga .
2. Wci nij klawisz [6]. Klawiatura wygeneruje ton potwierdzenia, wska nik Prg oraz

cyfra odpowiadaj ca bie cym ustawieniom b dzie pod wietlona.
3. U yj klawiszy [ ] i [ ] aby zwi kszy  lub zmniejszy  pod wietlenie w zakresie 1 do 8

(1 oznacza najmniejsze, a 8 najwi ksze).
4. Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  i wyj .

9.4 Ustawienie czasu i daty
Aby ustawi  czas i dat :
1. Wprowad [KOD DOST PU] i wci nij klawisz [TRBL] lub [ ].
2. Wci nij klawisz [8].
3. Aby zmieni  czas ustaw kursor u ywaj c [ ] pod cyfr  któr  chcesz zmieni  i wpisz

dan  warto  w formacie 24-godzinnym (np. 09:00).
4. Aby zmieni  dat  ustaw kursor pod cyfr  któr  chcesz zmieni  i wpisz dan  warto

(rok/miesi c/dzie ).

LCD LED

LCD

LED

LCD
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5. Wci nij klawisz [ENTER] aby zapisa  i wyj .

W klawiaturze DGP2-648BL wykonaj nast puj ce czynno ci:
1. Wprowad [KOD DOST PU] i wci nij klawisz [TRBL].
2. Wci nij klawisz [8].
3. Wprowad  godzin  w formacie 24-godzinnym (np. 09:00).
4. Wprowad  dat  wed ug rrrr/mm/dd.
5. Wci nij [CLEAR].

9.5 Programowanie linii gongowych
Mo esz zaprogramowa  klawiatur  tak aby generowa a krótki d wi k w momencie
otwierania wybranych linii lub otwierania linii ale w okre lonych godzinach. Linie takie s
zdefiniowane jako gongowe. Instalator mo e równie  zaprogramowa  generowanie

wi ku przy zamykaniu linii.

Jak zaprogramowa  linie gongowe?
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Wci nij klawisz [9].
3. Wci nij klawisz [1] aby ustawi  gong linii. Nast pnie wprowad  numer odpowiadaj cy

linii, która ma zosta  lini  gongow , u yj klawiszy [ ] i [ ] do przewijania linii. Wci nij
klawisz [ACC] aby w czy  lub wy czy  gong linii wy wietlanej na ekranie. Wci nij
klawisz [ENTER] aby zapisa  zmiany.
LUB
Wci nij klawisz [2] aby ustawi  okres czasu w którym gong ma by  aktywny.
Wprowad  godzin  od której gong ma by  aktywny oraz dezaktywny przy otwarciu linii
w formacie 24-godzinnym (GG:MM).

4. Wci nij [CLEAR] aby wyj  z programowania linii gongowych.

9.6 Alarmy r czne
System mo e zosta  zaprogramowany do raportowania alarmów do stacji monitoruj cej
aby wezwa  policj , pomoc medyczn , stra  po arn  lub wybran  osob  poprzez
naci ni cie okre lonej kombinacji klawiszy. Aby wygenerowa  alarm r czny, nale y
jednocze nie wcisn  i przytrzyma  kombinacj  klawiszy, któr  przedstawia Tabela 4 na
stronie 20. Instalator mo e zaprogramowa  ka dy z alarmów jako cichy lub g ny.

Tabela 4: Klawisze alarmowe

9.7 Klawisze szybkich funkcji
Klawiszy szybkich funkcji mo na u  wy cznie na danie instalatora lub stacji
monitoruj cej. Tylko kod u ytkownika g ównego lub kod z przypisan  funkcj  Master
mo e aktywowa  te funkcje.

Aby uzyska  dost p do klawiszy szybkich funkcji:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Wci nij klawisz [0].
3. Wci nij klawisz:

[STAY] aby wys  raport testowy do stacji monitoruj cej.
[FORCE] aby wywo  po czenie z programem WinLoad.
[ARM] aby odebra  po czenie z programem WinLoad.
[DISARM] aby zako czy  komunikacj  z programem WinLoad.

LED

LCD LED

LCD LED

Typy alarmu r cznego Kombinacja klawiszy do jednoczesnego
naci ni cia i przytrzymania

Pogotowie Wci nij i przytrzymaj klawisze [1] i [3]
Policja Wci nij i przytrzymaj klawisze [4] i [6]
Stra  po arna Wci nij i przytrzymaj klawisze [7] i [9]

LCD LED
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10.0 Komunikator g osowy VDMP3
VDMP3 jest to modu  g osowy, w którym mo na zaprogramowa  do 8 numerów
telefonicznych pod które modu  zadzwoni w chwili alarmu. Modu  VDMP3 umo liwia
równie , poprzez lini  telefoniczn , uzbrojenie lub rozbrojenie systemu, a tak e
sterowanie 8 wyj ciami PGM.

10.1 Po czenie z modu em VDMP3
Kiedy u ywana automatyczna sekretarka:
1. Zadzwo  na numer telefonu pod który pod czony jest modu  VDMP3.
2. Kiedy us yszysz sygna  od  s uchawk  telefonu.
3. Ponownie wykonaj po czenie w czasie okre lonym przez twojego instalatora.
4. Kiedy modu  VDMP3 odbierze po czenie wprowad  kod dost pu.
5. Wybierz opcj  (1) uzbrojenie/rozbrojenie lub opcj  (2) sterowanie wyj ciami PGM.

Kiedy brak automatycznej sekretarki:
1. Zadzwo  na numer telefonu pod który pod czony jest modu  VDMP3.
2. Kiedy modu  VDMP3 odbierze po czenie wprowad  kod dost pu.
3. Wybierz opcj  (1) uzbrojenie/rozbrojenie lub opcj  (2) sterowanie wyj ciami PGM.

10.2 Odebranie po czenia od modu u VDMP3 (alarm w systemie)
Kiedy modu  zadzwoni w momencie alarmu w systemie, mo esz rozbroi  system lub si
roz czy  (##). Je li od ysz s uchawk  bez rozbrojenia lub roz czenia, modu  VDMP3

dzie dzwoni  pod nast pne numery telefonów z listy (zobacz Numery telefonów dla
VDMP3 w instrukcji instalacji).
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11.0 Testowanie i konserwacja

11.1 Testowanie alarmu w amaniowego
Potrzeba dwóch osób do przeprowadzenia tego testu. Jedna z osób b dzie
obserwowa a ekran klawiatury podczas gdy druga b dzie porusza a si  po obiekcie i
narusza a linie (np. otwiera a chronione drzwi, okna, przechodzi a przed czujkami ruchu,
itp.). Na ekranie LCD klawiatury b  wy wietlanie otwarte linie. Je eli która  z linii nie
zostanie wy wietlona skontaktuj si  z instalatorem.

11.2 Testowanie alarmu po arowego
Nie u ywaj otwartego ognia i innych materia ów do testowania czujek po arowych.
Instalator wska e najlepszy sposób przeprowadzenia tego testu w twoim systemie.

11.3 Konserwacja systemu
W normalnych warunkach pracy system alarmowy nie wymaga serwisowania prócz
wykonywania regularnych testów. Zalecamy aby akumulator w centrali alarmowej by
wymieniany przez instalatora co 3 lata.

11.4 Test systemu
Uzgodnij z instalatorem test twojego systemu. System musi by  zaprogramowany na
obs ug  komend testowych. Zaleca si  aby test systemu wykonywa  raz na tydzie .
Na wszelki wypadek skontaktuj si  z instalatorem na temat szczegó ów dotycz cych
testowania twojego systemu.

Aby przeprowadzi  test systemu:
1. Zadzwo  do stacji monitoruj cej i poinformuj j  o zamiarze przeprowadzenia testu

systemu.
2. Wprowad [KOD DOST PU].
3. Wci nij klawisz [8].

System sprawdzi swoje po czenie i wy le raport do stacji monitoruj cej. Je eli system
wykryje problemy na ekranie zostan  wy wietlone odpowiednie usterki (zobacz rozdzia
8.0 na stronie 17). Wezwij instalatora w celu usuni cia ewentualnych usterek.

LCD LED

http://www.ics.pl/


 System EVO 24 DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY

www.ics.pl

12.0 Alarmy po arowe i w amaniowe

12.1 Standardowa linia po arowa
Podczas alarmu po arowego, sygnalizator generuje ton przerywany (BEEP-BEEP-BEEP),

 do wyciszenia lub zresetowania. Je li linia jest standardow  lini  po arow , twój
system mo e natychmiast wys  raport do stacji monitoruj cej.

Aby skasowa  fa szywy alarm:
1. Wprowad [KOD DOST PU].
2. Zadzwo  do stacji monitoruj cej i odwo aj alarm po arowy.

Linia po arowa mo e zresetowa  si  sama je eli zresetuje si  czujka dymu.
Je eli to nie nast pi wci nij jednocze nie i przytrzymaj przez 2 sekundy
klawisze [CLEAR] i [ENTER].

12.2 Opó niona linia po arowa
Je eli linia jest opó nion  lini  po arow  to automatycznie realizowane jest opó nienie
przed wys aniem raportu do stacji monitoruj cej. Rysunek 7 na stronie 25 wyja nia jak
unikn  b dnych raportów o alarmie po arowym do stacji monitoruj cej.

Je li alarm po arowy w czy  si  przypadkowo:
1. Wci nij klawisz [CLEAR] wci gu 30 sekund od alarmu.
2. Zlikwiduj przyczyn  fa szywego po aru (np. przewietrz pomieszczenie).
3. Je li problem powtórzy si  po 90 sekundach alarm znów si  za czy. Wci nij

ponownie klawisz [CLEAR].
4. System nie wy le raportu przez kolejne 30 sekund opó nienia.

Je li nie mo esz skasowa  fa szywego alarmu po arowego to system wy le
raport. Zadzwo  do stacji monitoruj cej i poinformuj o fa szywym alarmie.

Linia po arowa mo e zresetowa  si  sama je eli zresetuje si  czujka dymu.
Je eli to nie nast pi wci nij jednocze nie i przytrzymaj przez 2 sekundy
klawisze [CLEAR] i [ENTER].

12.3 Wskazówki dotycz ce ochrony po arowej
Jak si  przygotowa  na wypadek po aru w domu lub w biurze?

• Wezwij wszystkich do opuszczenia pomieszcze  oraz zawiadom stra  po arn .
• Przygotuj plan ewakuacyjny i miejsce zbiórki na zewn trz budynku.
• Regularnie przeprowadzaj wiczenia ewakuacyjne.
• Je eli to mo liwe zaplanuj dwie drogi ucieczki z ka dego pomieszczenia.
• Prze wicz drogi ewakuacyjne z zamkni tymi oczami.
• Poinstruuj aby podczas po aru nie podnosi  si , a porusza  si  (czo gaj c) z zakrytymi

ustami poni ej chmury dymu.
• Poinstruuj aby nigdy pod adnym pozorem nie zawraca  do p on cego budynku. Mo e

to kosztowa ycie.
• Regularnie wykonuj ewakuacyjne wiczenia po arowe. Zwi kaszaj  one w du ym

stopniu szans  na prze ycie w przypadku realnego zagro enia.

LCD LED
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Rysunek 7: Opó niona linia po arowa

12.4 Minimalizacja zagro enia po arowego w domu
Jak unikn  trzech najcz stszych przyczyn po arów w domu?
• Nigdy nie pozostawiaj gotuj cych si  potraw bez nadzoru. Jest to najcz stsza

przyczyna powstawania po arów.
• Zachowaj ostro no  podczas palenia papierosów. Nieostro ne palenie jest

najcz stsz  przyczyn mierci w po arze. Czujki dymu, niepalne wyk adziny i
ognioodporna tapicerka mebli znacznie zmniejsza ryzyko po aru.

• Dbaj o swoj  instalacj  grzewcz . Niesprawne urz dzenia grzewcze s  drug
w kolejno ci przyczyn  po arów w domu.

12.5 Domowy system po arowy
Po ar mieszkania jest szczególnie niebezpieczny w nocy. Podczas po aru wydziela si
dym i truj ce gazy, które mog  zaskoczy  domowników podczas snu. Czujki dymu
powinny by  zainstalowane na zewn trz poszczególnych sypialni w ich bezpo rednim

siedztwie i na ka dym zamieszka ym pietrze lub piwnicy.

12.6 Alarm w amaniowy
W chwili wygenerowania alarmu w amaniowego w czane s  urz dzenia alarmowe.
Je eli klawiatura znajduje si  w trybie normalnym:
• Na ekranie LCD wy wietli si  komunikat alarmu.
• czony zostanie sygnalizator.
• Klawiatura wygeneruje sygna  beep. Wska nik MEM b dzie pod wietlony.

W przypadku alarmu w amaniowego opu  obiekt i wezwij Policj
z bezpiecznego miejsca.
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Dodatek 1: Alfabet hebrajski
Sprawd  w poni szych tabelach jak zaprogramowa  na klawiaturze LCD nazwy u ytkowników u ywaj c znaków hebrajskich.
Zamiast Tabeli 2 ze strony 10 i Tabeli 3 ze strony 11, u yj Tabeli 5 i 6 przedstawionych poni ej. Zobacz rozdzia  6.3 na
stronie 9 aby uzyska  informacje dotycz ce programowania nazw u ytkowników.

Tabela 5: Przydzia  liter hebrajskich

Tabela 6: Katalog hebrajskich znaków specjalnych
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Dodatek 2: Alfabet rosyjski
Sprawd  w poni szych tabelach jak zaprogramowa  na klawiaturze LCD nazwy u ytkowników u ywaj c znaków rosyjskich.
Zamiast Tabeli 2 ze strony 10 i Tabeli 3 ze strony 11, u yj Tabeli 7 i 8 przedstawionych poni ej. Zobacz rozdzia  6.3 na
stronie 9 aby uzyska  informacje dotycz ce programowania nazw u ytkowników.

Tabela 7: Przydzia  liter rosyjskich

Tabela 8: Katalog rosyjskich znaków specjalnych
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Dodatek 3: Alfabet grecki
Sprawd  w poni szych tabelach jak zaprogramowa  na klawiaturze LCD nazwy u ytkowników u ywaj c znaków greckich.
Zamiast Tabeli 2 ze strony 10 i Tabeli 3 ze strony 11, u yj Tabeli 9 i 10 przedstawionych poni ej. Zobacz rozdzia  6.3 na
stronie 9 aby uzyska  informacje dotycz ce programowania nazw u ytkowników.

Tabela 9: Greek Przydzia  liter greckich

Tabela 10: Katalog greckich znaków specjalnych

Klaw
. Wci nij jeden raz Wci nij dwa razy Wci nij trzy razy

[1] A B G

[2] D E Z

[3] H Q I

[4] K L M

[5] N O

[6] P R S

[7] T U F

[8] C Y W
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