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1. Bezpieczeństwo 

✓ Grupa docelowa 

Instrukcje zawarte w tej dokumentacji są skierowane do następującej grupy docelowej: 
 

Docelowi czytelnicy Kwalifikacja Czynność Stan produktu 

Użytkownik końcowy Konieczne jest szkolenie 
specjalistów technicznych. 

Wykonuje tylko procedury nie-
zbędne do prawidłowego dzia-
łania produktu. 

Produkt jest zain-
stalowany i skonfi-
gurowany. 

✓ Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 

Informacje ogólne 
⚫ Zachowaj ten dokument do późniejszego wykorzystania. 
⚫ Zawsze przekazuj ten dokument razem z produktem. 
⚫ Należy również wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe, specyficzne dla danego kraju, lokalne normy 
bezpieczeństwa lub przepisy dotyczące planowania projektu, obsługi i utylizacji produktu. 
 
Roszczenie z tytułu odpowiedzialności 

Nie wprowadzaj żadnych zmian ani modyfikacji w urządzeniu, jeśli nie są one wyraźnie wymienione w 
niniejszej instrukcji i nie zostały zatwierdzone przez producenta. 

✓ Transport 

Uszkodzenie jednostki podczas transportu 
⚫ Zachowaj opakowanie do przyszłego transportu. 
⚫ Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy. 

✓ Niebezpieczna sytuacja z powodu fałszywego alarmu 

⚫ Przed przetestowaniem systemu należy powiadomić wszystkie strony i organy udzielające pomocy. 
⚫ Aby uniknąć paniki, przed przetestowaniem jakichkolwiek urządzeń alarmowych należy zawsze poin-
formować o tym wszystkich obecnych. 
 
Serwis i konserwacja 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas konserwacji 
⚫ Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas czyszczenia urządzenia 
⚫ Nie używaj płynnych środków czyszczących ani sprayów zawierających alkohol, spirytus lub amoniak. 

✓ Znaczenie pisemnych ostrzeżeń 

 

Hasło ostrzegawcze Rodzaj ryzyka 

NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

OSTRZEŻENIE Możliwe niebezpieczeństwo śmierci lub ciężkich obrażeń ciała. 

UWAGA Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych 

WAŻNY Niebezpieczeństwo wadliwego działania 
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2. Dyrektywy i normy 

✓ Dyrektywy UE 

Kompaktowa klawiatura SPCK520 i kompaktowa klawiatura SPCK z czytnikiem kart spełniają wymagania dy-
rektyw europejskich, które mają zastosowanie do każdej z nich. Deklaracja zgodności UE jest dostępna dla od-
powiedzialnych agencji pod adresem:  Vanderbilt Industries, adres pocztowy: P.O. Box 1275SE-171 24 Solna, 
Szwecja 
 
Kompaktowa klawiatura SPCK520 
Dyrektywa europejska 2004/108 / WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2004/108 / WE została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi zgodnie 
z następującymi normami: 
 

Emisja EMC, ogólna EN 61000-6-3 

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dla sys-
temów antywłamaniowych 

EN 50130-4 

 
Kompaktowa klawiatura SPCK521 z czytnikiem kart 
Dyrektywa europejska 1999/5 / WE w sprawie radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (R & 
TTE). Zgodność z Dyrektywą Europejską 1999/5 / WE została potwierdzona badaniami zgodnie z następujący-
mi normami: 
 

EMC dla produktów radiowych, wspólne wymagania EN 301489-1 

EMC dla produktów radiowych, urządzeń bliskiego za-
sięgu 

EN 301489-3 

Parametry radiowe EN 300330-2 

Bezpieczeństwo elektryczne EN 60950-1 

 
Dyrektywa europejska 2004/108 / WE „Kompatybilność elektromagnetyczna” 
Zgodność z Dyrektywą Europejską 2004/108 / WE została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi zgodnie 
z następującymi normami: 
 

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dla sys-
temów antywłamaniowych 

EN 50130-4 
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3. Wprowadzenie 

Klawiatury kompaktowe SPCK520 i SPCK521 to urządzenia montowane na ścianie, które umożliwiają użyt-
kownikom i inżynierom interakcję z systemem sygnalizacji włamania i napadu SPC. 
⚫ Użytkownicy mogą wykonywać procedury operacyjne (uzbrojenie / rozbrojenie) w systemie i kontrolo-
wać system na co dzień. Użytkownicy mogą również konfigurować system za pomocą menu programowania. 
⚫ Inżynierowie mogą również programować system poprzez menu programowania inżyniera (chronione 
hasłem) i wykonywać procedury operacyjne (uzbrojenie / rozbrojenie). 
Kompaktowe klawiatury są wyposażone w czułe na dotyk klawisze i duży graficzny wyświetlacz LCD ułatwiający 
obsługę. Gdy klawiatura kompaktowa jest w trybie bezczynności, klawisze dotykowe wtapiają się w powierzch-
nię klawiatury. Aby podświetlić klawisze i podświetlić wyświetlacz, użytkownik wybudza klawiaturę przez krótkie 
oparcie palców o powierzchnię klawiatury. 
 
Klawiatury kompaktowe są wyposażone w funkcję emisji głosu przez zintegrowany głośnik. 
Klawiatura kompaktowa SPCK521 jest wyposażona w dwa wbudowane czytniki kart umożliwiające łatwy dostęp 
użytkownika za pomocą karty lub breloka (technologie EM4102 i Mifare). Przyłożenie karty lub breloka do od-
powiedniego obszaru Klawiatury Kompaktowej SPCK521 wybudzi klawiaturę. 
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1 Wskaźniki stanu 

LED  
Wskaźniki stanu LED dostarczają informacji o aktualnym stanie systemu, jak 
wyszczególniono w poniższej tabeli. 

2 wyświetlacz LCD Wyświetlacz klawiatury pokazuje wszystkie komunikaty alarmowe i ostrzegaw-
cze oraz zapewnia wizualny interfejs do programowania systemu (tylko progra-
mowanie przez inżyniera). (Patrz sekcja dotycząca priorytetów komunikatów na 
wyświetlaczu) Wyświetlacz można skonfigurować w jakich warunkach włącza 
się podświetlenie. 
Tylko SPCK 521: Jeśli klawiatura została wyposażona w czytnik Mifare, użyt-
kownicy powinni przyłożyć swoją kartę do obszaru wyświetlacza LCD. 

3 Miękkie klawisze 
funkcyjne  

Klawisze kontekstowe do poruszania się po menu / programowania. 

4 Obszar odbiornika 
urządzenia zbliże-
niowego  

Tylko SPCK 521: Jeśli klawiatura została wyposażona w czytnik urządzenia 
zbliżeniowego, użytkownicy powinni umieścić przenośny brelok ACE w odległo-
ści do 1 cm od tego obszaru. 

5 Klawisz OK Potwierdź wyświetlanie lub wprowadzanie 

6 Wielofunkcyjne 
klawisze nawiga-
cyjne 

Poruszanie się po menu i przewijanie komunikatów ostrzegawczych. (Zobacz: 
Priorytety wyświetlanych wiadomości poniżej) 

7 Klucz informacyjny Wyświetla informacje. 

8 Klawisz menu 
wstecz  

⚫ Wróć w menu, resetuj brzęczyki, syrenę i alarmy w pamięci. 

9 Klawisze alfanu-
meryczne  

Klawiatura alfanumeryczna umożliwia wprowadzanie danych tekstowych i nu-
merycznych podczas programowania.  
Do montażu klawiatura jest wyposażona w ochronną nakładkę wskazującą zna-
ki alfanumeryczne przypisane do każdego numeru. Folia ta może zostać usu-
nięta, gdy inżynier zaprogramuje klawiaturę. 
Znaki alfabetu są wybierane przez zastosowanie odpowiedniej liczby naciśnięć 
klawiszy. Aby przełączać się między dużymi i małymi literami, naciśnij klawisz 
krzyżyka (#). Aby wprowadzić cyfrę, przytrzymaj odpowiedni klawisz przez 2 
sekundy. 
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✓ Opis diod LED 

 

Opis Symbol Kolor Operacja Opis 

Informacja 

 

Niebieski 
 

Włączony Nie można uzbroić systemu lub obszaru. Moż-
liwe jest wymuszone uzbrojenie (uszkodzenia 
lub otwarte linie mogą zostać zablokowane). 

Błyskowy Systemu lub obszaru nie można uzbroić ani 
wymusić uzbrojenia (uszkodzenia lub otwarte 
linie nie mogą być zawieszane). 

Wyłączony Można uzbroić system lub obszar. 

Bursztyn Błyskowy Inżynier jest na miejscu. 

Użytkownik 

 

Zielony Włączony Przydzielony obszar nie jest ustawiony. 
Błyskowy Przydzielony obszar to Uzbrojenie części A / B 
Wyłączony Przydzielony obszar jest w pełni ustawiony 

Alarm 

 

Czerwony Włączony - 
Błyskowy Alarm 
Poza Bez alarmu 

Alarm 

 

Bursztyn Włączony - 
Błyskowy Problem 
Wyłączony Brak problemów 

Sieć elektryczna 

 

Zielony Włączony System w porządku 
Błyskowy Awaria sieci 
Wyłączony Brak połączenia X-Bus 

 

 

UWAGA 

Wskaźniki LED dotyczące informacji, stanu obszaru, alarmu i uszkodzenia są wyłączone w sta-
nie spoczynku manipulatora. Należy wprowadzić prawidłowy kod PIN użytkownika. Kod PIN 
można skonfigurować, jeśli wskaźnik zasilania jest widoczny w stanie bezczynności. 

 

✓ Opis trybu przeglądania 

Istnieją 2 tryby przeglądania (automat): 
⚫ Widok pojedynczego obszaru: użytkownik ma uprawnienia tylko do 1 obszaru. W widoku pojedynczego 
obszaru tylko jeden obszar jest wyświetlany dużą czcionką i można nim bezpośrednio sterować. 
⚫ Widok wielu obszarów: użytkownik ma dostęp do kilku obszarów. Wyświetlanie obszarów odbywa się za 
pośrednictwem grup obszarów. Jeśli żadna grupa obszarów nie jest skonfigurowana, wyświetlana jest tylko gru-
pa ogólna „Wszystkie moje obszary”. 

 

 

UWAGA 

Uprawnienia użytkownika można ograniczyć ustawieniami użytkownika lub ustawieniami mani-
pulatora, do którego użytkownik się loguje. Tylko wtedy, gdy użytkownik i manipulator, na którym 
się loguje, mają uprawnienia do obszaru, obszar jest wyświetlany. Jeśli użytkownik ma upraw-
nienia do kilku obszarów, ale klawiatura ma uprawnienia tylko do jednego obszaru, użytkownik 
zobaczy również widok pojedynczego obszaru. 

 

✓ Klawisze funkcyjne w stanie spoczynku 

 
Klawisze alarmowe 
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W zależności od konfiguracji wyświetlane są klawisze awaryjne. Jednoczesne naciśnięcie klawiszy aktywuje 
połączenie alarmowe. 
 

 
Alarm panika  

 

Alarm przeciwpożarowy 

 
Alarm medyczny 

 
Zachowanie aktywowanego procesu zależy od konfiguracji systemu. O szczegóły zapytaj instalatora. 

✓ Uzbrojenie bezpośrednie z klawiatury 

W zależności od konfiguracji wyświetlana jest opcja bezpośredniego uzbrojenia. Możliwy jest wymuszone 
UZBROJENIE/UZBROJENIE CZĘŚCIOWE bez kodu PIN obszaru, do którego przypisana jest klawiatura. 
 
Mapa znaków na klawiaturze 
Kompaktowa klawiatura jest wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną, która umożliwia wprowadzanie zarówno 
tekstu, jak i danych numerycznych. 
 
Do montażu klawiatura jest wyposażona w ochronną nakładkę wskazującą znaki alfanumeryczne przypisane do 
każdego numeru. Folia ta może zostać usunięta, gdy inżynier zaprogramuje klawiaturę. 
 
Znaki alfabetu są wybierane przez zastosowanie odpowiedniej liczby naciśnięć klawiszy. Aby przełączać się 
między dużymi i małymi literami, naciśnij klawisz krzyżyka (#). Aby wprowadzić cyfrę, przytrzymaj odpowiedni 
klawisz przez 2 sekundy. 
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4. Logowanie  

✓ Zaloguj się za pomocą kodu PIN 

Wyświetlacz w stanie spoczynku domyślnie pokazuje zegar analogowy, ale może się różnić w zależności od 
konfiguracji systemu. 
 Klawiatura jest w stanie spoczynku. 
1. Obudź klawiaturę. 
2. Wprowadź prawidłowy kod użytkownika za pomocą przycisków numerycznych od 0 do 9.
 Zostanie wyświetlony stan obszarów / grup obszarów. 

 

 

UWAGA 

Jak poprawić błąd we wprowadzaniu 
Usuń błędne dane za pomocą klawisza X, a następnie Wprowadź ponownie kod 
PIN. 
Jeśli PIN zostanie wprowadzony nieprawidłowo kilka razy, zostanie on zabloko-
wany na jedną minutę. 
Poczekaj ten czas, a następnie Wprowadź poprawny kod PIN. 

✓ Zaloguj się kartą

 Karta / brelok musi być przypisana do użytkownika i przechowywana w centrali. 
⚫ Przybliżyć kartę / brelok do odpowiedniego obszaru manipulatora. 
Jeżeli manipulator został wyposażony w odbiornik Mifare, użytkownicy powinni przyłożyć swoją kartę do obsza-
ru wyświetlacza LCD. 

 
Jeżeli manipulator został wyposażony w odbiornik urządzenia zbliżeniowego, użytkownik powinien zbliżyć bre-
lok w odległości do 1 cm od obszaru odbioru czytnika kart. 

 
Obszar odbioru czytnika kart znajduje się obok klawiatury alfanumerycznej i jest oznaczony 
następującą ikoną: 

✓ Zaloguj się za pomocą kodu PIN i karty

 W centrali należy aktywować opcję Karta i PIN. 
1. Przedstaw kartę / tempo na klawiaturze. 
2. Wprowadź kod PIN za pomocą klawiszy od 0 do 9. 

 

 

UWAGA 

Najpierw należy podać tempo. 
Jeśli kod zostanie wprowadzony jako pierwszy, wyświetli się komunikat „pokaż 
kartę”. Po przyłożeniu karty lub breloka, ze względu na wymuszony rozkaz, nale-
ży ponownie wprowadzić PIN. 
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5. Podgląd pojedynczego obszaru 

✓ Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 

1. Obudź klawiaturę. 
2. Wprowadź prawidłowy kod użytkownika.
 Zostanie wyświetlony następujący ekran.  

 
3. Naciśnij odpowiedni przycisk programowy, aby zmienić stan obszaru.
 Możliwe są następujące stany: 
 

Symbol Funkcje 

 
Pełne uzbrojenie 

 
Nieuzbrojony 

 
Uzbrojenie części A 

 
Uzbrojenie części B 

✓ Uzbrojenie systemu jest niemożliwe 

Jeśli na przykład istnieje otwarta strefa, symbol uzbrojenia zostanie wyświetlony z symbolem informacyjnym (i): 

 

⚫ Naciśnij przycisk programowy pod symbolem uzbrojenia.
 Na następnym ekranie zostaną wyświetlone informacje. 



W przypadku pytań proszę o kontakt TCC lub pod 
numer wsparcia 883368047 

 

STRONA-13 

 

 
 
Vanderbilt Industries 

 
Podręcznik użytkownika klawiatury SPCK5xx 

 
I-200004-1 

 



Możliwe są następujące stany: 
 

Symbol Funkcje 
Żaden Ta otwarta linia może być pominięta (możliwe jest uzbrojenie wymuszone). 

 

Ta otwarta linia nie może być pominięta (brak możliwości wymuszonego uzbrojenia). 
Skontaktuj się z instalatorem, jeśli symbol jest nadal wyświetlany po zamknięciu danej 
linii (np. Okno). 

 

Dostępne tylko w przypadku atrybutu linii Pozostaw otwarte jest włączony. 
Linia wejścia - wyjścia jest otwarta. Linia nie uniemożliwi procesu uzbrojenia. Linia 
musi zostać zamknięta na koniec odliczania czasu wyjścia. Jeśli linia jest nadal otwar-
ta, uzbrojenie nie powiedzie się. 

 

 

 

UWAGA 

Systemu nie można uzbroić, gdy jest aktywny sabotaż 
Następujące usterki również uniemożliwiają uzbrojenie systemu:  
- Bezpiecznik dzwonka zewnętrznego  
- Bezpiecznik dzwonka wewnętrznego  
- Sabotaż dzwonka 
 
W przypadku systemu Grade 3 kod PIN inżyniera jest wymagany, aby obejść blokadę 
uzbrojenia. Jeśli uzbrojenie zostało zablokowane pod koniec okresu przedłużonego 
wyjścia, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem na manipulatorze. Komunikat zosta-
nie również wyświetlony na manipulatorze. 
 

 
Brelok ze słabą baterią 
System można uzbroić normalnie, jeśli użytkownik spróbuje uzbroić system za pomocą bezprzewodowego pilo-
ta o niskim poziomie naładowania baterii. Jednak następujący alert użytkownika jest wyświetlany na klawiatu-
rze, gdy system jest rozbrojony: 
 
Nazwa Użytkownika 
RF FOB LOW BATT 
 
Późniejsze uzbrojenie systemu za pomocą breloka zostanie wstrzymane do czasu skasowania alertu. 

✓ Resetowanie błędu 

⚫ Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, zostanie to wyświetlone po zalogowaniu: 
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Symbol !  miga. 

Dioda LED !  miga. 
 
1. Naciśnij przycisk programowy pod migającym symbolem błędu. 

 

 

UWAGA 

Położenie różnych przycisków programowych uzbrojenia i ustawień jest stałe. Z 
tego powodu lokalizacja ikony usterki może się różnić. Na powyższym obrazku 
występuje usterka w stanie nieuzbrojonym. 

2. Na następnym ekranie zostaną wymienione usterki. 

 
 

3. Użyj klawiszy strzałek w górę iw dół, aby przewijać listy usterek. 
4. Zaznacz wymaganą usterkę.
 Istnieją 2 symbole usterek, które wskazują możliwe działania: 
 

!! ! 
Usterki nie można naprawić. Stan błędu nadal występuje. Skontaktuj się z instalatorem. 

 Usterkę można naprawić.  

 
 

⚫ Jeśli usterkę można usunąć, naciśnij przycisk programowy pod symbolem .
 Usterka zostaje naprawiona.
 Gotowy pojawi się na wyświetlaczu. 

✓ Przywracanie alarmu 

Jeśli jest jakikolwiek alarm, zostanie on wyświetlony po zalogowaniu.  

Alarm zostanie wyświetlony za pomocą migającego symbolu  i migającej diody LED .  
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⚫ Naciśnij przycisk programowy poniżej migającego symbolu alarmu. 

 

 

UWAGA 

Położenie różnych przycisków programowych ustawień jest stałe. Z tego powodu lokalizacja 
ikony alarmu może się różnić. Na powyższym obrazku alarm jest w stanie pełnego uzbrojenia. 

 Na następnym ekranie zostaną wyświetlone alarmy. 

 
 

Możliwe są 2 symbole alarmów: 
 

!!  

Nie można przywrócić alarmu. Stan alarmu nadal występuje (np. linia, która spowodowała 
alarm, jest nadal otwarta). Skontaktuj się z instalatorem, jeśli symbol jest nadal wyświe-
tlany po zamknięciu danej strefy (np. okno). 

 
Alarm można przywrócić. 

 

⚫ Jeśli alarm można przywrócić, naciśnij przycisk programowy pod symbolem .
 Alarm został przywrócony.  
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Widok wielu obszarów 

✓ Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 

⚫ Wprowadź prawidłowy kod użytkownika 
 Wyświetlane są nazwy obszarów lub grup obszarów. 
 Aktualny stan obszaru lub grupy obszarów jest wskazywany po prawej stronie wyświetlacza i 
diodami LED nad wyświetlaczem. 



 Możliwe są następujące stany: 
 
Symbol Funkcja 

 
Pełne uzbrojenie (wszystkie obszary grupy obszarów są w trybie pełnego uzbrojenia) 

 
Nieuzbrojony (wszystkie obszary grupy obszarów są nieuzbrojone)  

 
Uzbrojenie mieszane (obszary grupy obszarów mają różne stany uzbrojenia). 

 
Uzbrojenie części A (wszystkie obszary grupy obszarów, które należą do uzbrojenia części A) 

 
Uzbrojenie części B (wszystkie obszary grupy obszarów, które należą do uzbrojenia części B) 

 
Aby zmienić stan grupy obszarów: 
1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądana grupa obszarów.  
2. Naciśnij odpowiedni przycisk programowy, aby zmienić stan całej grupy obszarów. 
Aby zmienić stan pojedynczego obszaru (możliwy zestaw mieszany): 
1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądana grupa obszarów.  
2. Wciśnij OK.
 Wyświetlane są wszystkie obszary tej grupy obszarów. 
3. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądany obszar.  
4. Naciśnij odpowiedni przycisk programowy, aby zmienić stan. 
Aby zmienić stan wszystkich obszarów: 
1. Przewiń klawiszem ▼ do WSZYSTKICH MOICH OBSZARÓW. (w widoku grupy obszarów) 
2. Naciśnij odpowiedni przycisk programowy, aby zmienić stan. 

✓ Kasowanie alarmu 

Jeśli jest jakikolwiek alarm, zostanie on wyświetlony po zalogowaniu.  

Alarm zostanie wyświetlony za pomocą migającego symbolu  i migającej diody LED . 

 

 

UWAGA 

Istnieje stałe przyporządkowanie przycisków programowanych do zazbrajania / rozbrajania / 
rozbrajania obszarów lub grup obszarów. Z tego powodu lokalizacja ikony alarmu może się róż-
nić. Poniższa grafika przedstawia alarm w stanie pełnego uzbrojenia. 

1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądana grupa obszarów.  
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2. Naciśnij odpowiedni przycisk programowy. 
3. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądany obszar.  

 
4. Naciśnij przycisk programowy poniżej migającego symbolu alarmu.
 Na następnym ekranie zostaną wyświetlone alarmy. 

 
Możliwe są 2 symbole alarmów: 
 

!!  
Nie można wyczyścić alarmu. Stan alarmu nadal występuje (np. linia, która spowodowała 
alarm, jest nadal otwarta). Skontaktuj się z instalatorem, jeśli symbol jest nadal wyświetlany 
po zamknięciu danej strefy (np. Okno). 

 Alarm można przywrócić.  

 

⚫ Jeśli alarm można skasować, naciśnij klawisz .
 Alarm został skasowany. 

✓ Resetowanie błędu 

⚫ Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, zostanie to wyświetlone po zalogowaniu.

 Symbol !  miga. 

 Dioda LED !  miga. 
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UWAGA 

Na poniższych ilustracjach wskazana jest awaria całego systemu (np. Uszkodzenie kabla X-
Bus). Z tego powodu symbol błędu jest wyświetlany za wszystkimi grupami / obszarami. Wy-
starczy raz naprawić usterkę. W tym przypadku nie ma znaczenia, która grupa obszarów / 
obszar zostanie wybrany. 

 

 
1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądana grupa obszarów.  
2. Wciśnij OK. 
3. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądany obszar.  

 
4. Naciśnij przycisk programowy pod migającym symbolem błędu. 

 

 

UWAGA 

Istnieje stałe przypisanie klawiszy programowalnych do zazbrajania / rozbrajania / 
rozbrajania obszarów lub grup obszarów. Z tego powodu lokalizacja ikony usterki 
może się różnić. Na powyższym obrazku występuje usterka w stanie nieuzbrojo-
nym. 

5. Na następnym ekranie zostaną wymienione usterki. 

 
Możliwe są 2 symbole usterek: 
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!! !
 

Usterki nie można usunąć. Stan błędu nadal występuje. Skontaktuj się z instalatorem. 

 
Usterkę można usunąć. 

 

⚫ Jeśli błąd można usunąć, naciśnij przycisk programowy pod symbolem  .
 Usterka została usunięta.
 Gotowy pojawi się na wyświetlaczu. 

✓ Uzbrojenie jest niemożliwe 

Jeśli na przykład istnieje otwarta strefa, symbol uzbrojenia zostanie wyświetlony z symbolem informacyjnym: 
 

 
 
1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądana grupa obszarów.  
2. Wciśnij OK.
 Wszystkie obszary tej grupy obszarów są widoczne. 
1. Przewijaj za pomocą klawiszy ▲ ▼, aż pojawi się żądany obszar.  
2. Naciśnij przycisk programowy pod symbolem ustawienia.
 Na następnym ekranie zostaną wyświetlone informacje o tej strefie. 

 


 Możliwe są następujące stany: 
 
Symbol Funkcje 
Żaden Tę otwartą linię można pominąć (możliwe jest uzbrojenie wymuszone). 

 

Ta otwarta linia nie może być pominięta (brak możliwości wymuszonego uzbrojenia). Skontak-
tuj się z instalatorem, jeśli symbol jest nadal wyświetlany po zamknięciu danej strefy (np. Ok-
no). 

 

Dostępne tylko wtedy, gdy atrybut linii  Pozostaw otwarte jest włączony. 
Linia typu wejścia - wyjścia jest otwarta. Linia nie uniemożliwi procesu uzbrajania. Linia musi 
zostać zamknięta na koniec odliczania czasu na wyjście. Jeśli Linia jest nadal otwarta, uzbro-
jenie nie powiedzie się. 
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UWAGA 

Systemu nie można UZBROIĆ, gdy jest aktywny sabotaż 
Następujące Usterki również uniemożliwiają uzbrojenie systemu:  
- Bezpiecznik dzwonka zewnętrznego  
- Bezpiecznik dzwonka wewnętrznego  
- Sabotaż dzwonka 
 
W przypadku systemu Grade 3 kod PIN inżyniera jest wymagany, aby obejść blokadę uzbro-
jenia. Jeśli uzbrojenie zostało zablokowane pod koniec okresu przedłużonego wyjścia, zosta-
nie to zasygnalizowane dźwiękiem na klawiaturze. Komunikat zostanie również wyświetlony 
na manipulatorze. 
 

Brelok ze słabą baterią 
System można uzbroić normalnie, jeśli użytkownik spróbuje uzbroić system za pomocą bezprzewodowego pilo-
ta o niskim poziomie naładowania baterii. Jednak następujący alert użytkownika jest wyświetlany na klawiatu-
rze, gdy system jest rozbrojony: 
Nazwa Użytkownika 
RF FOB LOW BATT 
Późniejsze uzbrojenie systemu za pomocą breloka zostanie wstrzymane do czasu skasowania alertu. 

✓ Automatyczne ustawianie kalendarza 

Do obszaru można przypisać kalendarz w celu sterowania uzbrajaniem i rozbrajaniem. Kiedy obszar jest roz-
brojony, usłyszysz sygnał dźwiękowy z klawiatury. Instalator może skonfigurować czas ostrzeżenia (domyślnie 
10 minut), aby poinformować użytkownika, zanim obszar zostanie uzbrojony. Symbol licznika czasu zostanie 
wyświetlony obok obszaru zgodnie ze skonfigurowanym czasem ostrzeżenia. Na klawiaturze pojawi się infor-
macja, że obszar zostanie zazbrojony za „X” minut lub sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy dla każdej minuty, 
która upłynęła i co 10 sekund podczas ostatniej minuty. 

 
Gdy licznik czasu jest wyświetlany obok obszaru, nad klawiszami programowymi wyświetlane są 3 symbole 
licznika czasu: 
 

Symbol Funkcje 

i
 

Aby wyświetlić liczbę minut pozostałych do ustawienia obszaru: 
naciśnij klawisz programowalny poniżej symbolu informacji o zegarze. 
Przykład: CZAS DO PEŁNEGO UZBROJENIA 9 MIN 3 SEK 

+
 

Aby opóźnić ustawienie o skonfigurowany czas (domyślnie 30 minut): 
Naciśnij klawisz programowalny poniżej symbolu zegara opóźnienia.  
Przykład: 
CZAS DO PEŁNEGO UZBROJENIA 
68 MIN 30 SEK. 
Domyślnie można nacisnąć ten klawisz programowy maksymalnie 3 razy (konfigurowane przez 
instalatora), aby wydłużyć skonfigurowany czas. W takim przypadku ikona nie jest już dłużej 
wyświetlana. 

X
 

Aby anulować automatyczne ustawianie dla standardowego obszaru: 
Naciśnij klawisz programowy poniżej symbolu Anuluj licznik czasu.  
Ikony Informacje o zegarze i Licznik czasu opóźnienia nie są już wyświetlane. Musisz ręcznie 
uzbroić ten obszar. 



W przypadku pytań proszę o kontakt TCC lub pod 
numer wsparcia 883368047 

 

STRONA-21 

 

 
 
Vanderbilt Industries 

 
Podręcznik użytkownika klawiatury SPCK5xx 

 
I-200004-1 

 

✓ Blokada czasowa 

Blokada czasowa dotyczy tylko obszaru typu skarbiec. Jeśli blokada czasowa jest stosowana do obszaru 
skarbca, można rozbroić skarbiec tylko w czasie określonym przez przypisany kalendarz. Symbol kłódki jest 
wyświetlany obok obszaru skarbca, aby wskazać, kiedy nie można go rozbroić. 

 
 

Symbol Funkcje 

 

Symbol blokady czasowej wskazuje, czy strefa skarbca jest zamknięta czasowo. Oznacza to, że 
obszar skarbca nie może zostać rozbrojony poza godzinami zdefiniowanymi przez kalendarz, 
który został przypisany do tego obszaru. 

✓ Obszary grupy śluzy 

Typy stref skarbca i bankomatu mogą być blokowane w grupie (tzw. tryb śluzy). Oznacza to, że jeśli więcej niż 
jeden z tych typów obszarów jest przypisany do tej samej grupy śluzy, tylko jeden z nich może być rozbrojony w 
danym momencie. Obok grupy skarbca lub obszaru bankomatu działającej w trybie śluza wyświetlany jest sym-
bol kłódki, wskazujący, że nie można go rozbroić. Po uzbrojeniu jednego obszaru w grupie symbol kłódki jest 
usuwany, aby wskazać, że można rozbroić inny obszar w grupie blokad. Kiedy kalendarz jest przypisany do za-
blokowanej grupy w celu automatycznego rozbrojenia, pierwszy obszar wymieniony w grupie śluzy zostanie 
rozbrojony jako pierwszy, a symbole Informacje o zegarze i opóźnienie zegara zostaną wyświetlone zgodnie z 

opisem w sekcji Automatyczne Uzbrojenie Zgodnie z Kalendarzem [➙ 25]. Nie można anulować uzbrojenia dla 

obszaru bankomatu lub skarbca. 
 

 
 
 

Symbol Funkcje 

 

Symbol kłódki wskazuje, czy grupa obszarów bankomatów lub skarbców jest sprzężona (gru-
pa śluzy). W grupie śluzy w danym momencie tylko jeden obszar może być rozbrojony w da-
nym momencie. Symbol kłódki jest wyświetlany obok innych obszarów w grupie, aby wskazać, 
że nie można ich rozbroić. 
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6. Programowanie użytkownika za pomocą 
klawiatury 

Opcje programowania użytkownika są dostępne za pomocą kompaktowej klawiatury. Menu i opcje dostępne w 
centrali alarmowej są programowane przez instalatora. Jeśli użytkownicy nie widzą opcji opisanej w tej instruk-
cji, nie mają uprawnień dostępu do tej funkcji. 
Aby uzyskać dostęp do programowania użytkownika: 
1. Wprowadź prawidłowy kod PIN użytkownika. 
2. Używając klawiszy strzałek w górę / w dół, przejdź do żądanej opcji programowania. 
3. W ramach opcji menu naciśnij #, aby wybrać lub włączyć / wyłączyć parametr (na przykład prawo użyt-
kownika). Wybrany parametr jest wyświetlany z * (na przykład * Inhibit (*Pomiń)).
 Na klawiaturze pojawi się na chwilę ZAKTUALIZOWANO, wskazując zmianę parametru.  

✓ Menu użytkownika 

1. Wprowadź prawidłowy kod PIN użytkownika. 
2. Naciśnij prawy klawisz nawigacyjny ►, aby uzyskać dostęp do menu głównego. 
3. Aby wybrać opcję programowania, użyj klawiszy strzałek w górę / w dół. 
 

STATUS SYSTEMU Umożliwia użytkownikowi przeglądanie następujących stanów: 
⚫ STREFY OTWARTE 
⚫ OSTRZEŻENIA 
⚫ IZOLACJE 
⚫ BATERIA 
⚫ AUX (pomocnicze) 

ZAWIESZENIE Umożliwia użytkownikom zawieszanie linii. 

IZOLOWAĆ Umożliwia użytkownikom izolowanie linii. 

USTAW DATĘ / CZAS Umożliwia użytkownikom ustawienie godziny i daty. 

TEST Umożliwia użytkownikom wykonanie TESTU DZWONKA, TESTU CHODZENIA, 
TESTU WPA lub zmiany OPCJI DŹWIĘKU. 

DZIENNIK ZDARZEŃ Umożliwia użytkownikom przeglądanie dziennika ostatnich zdarzeń w systemie. 

LOG DOSTĘPU Umożliwia użytkownikom przeglądanie dziennika ostatniego dostępu do syste-
mu. 

DZIENNIK ALARMÓW Umożliwia użytkownikom przeglądanie dziennika ostatnich alertów wygenero-
wanych przez obszary skonfigurowane w systemie. 

GONG Umożliwia użytkownikowi włączenie lub wyłączenie funkcji gongu we wszystkich 
strefach, w których zaprogramowano dzwonek jako funkcję alarmu dźwiękowe-
go. 

UŻYTKOWNICY Umożliwia użytkownikom dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników, 
jeśli są upoważnieni za pomocą odpowiedniego profilu użytkownika. 

PROFILE UŻYTKOWNI-
KÓW 

Umożliwia użytkownikowi dodawanie, edytowanie i usuwanie profili użytkowni-
ków, jeśli jest autoryzowany za pomocą odpowiedniego profilu użytkownika. 

SMS Pozwala użytkownikowi dodawać, edytować lub usuwać usługi SMS do wysyła-
nia krótkich wiadomości tekstowych na telefony komórkowe za pośrednictwem 
linii PSTN. Identyfikatory SMS są konfigurowane z numerem telefonu komórko-
wego, kodem PIN oraz wyborem operacji sterujących SMS, które mogą wyko-
nywać zdalnie, oraz wyborem zdarzeń SMS, które mogą odbierać. Identyfikator 
SMS jest przypisany do użytkownika. 

ZMIEŃ PIN Umożliwia użytkownikom zmianę kodu PIN użytkownika. 

KONTROLA DRZWI Umożliwia użytkownikowi sterowanie drzwiami. Potrafi zablokować / odbloko-
wać i zresetować drzwi do normalnej pracy. 

DOSTĘP UZNANY Umożliwia użytkownikom przyznanie dostępu do systemu Inżynierowi lub Pro-
ducentowi. 

RAPORT DO INŻ Pozwala użytkownikowi zażądać przesłania ostatnich 10 zdarzeń z dziennika do 
inżyniera za pomocą wiadomości SMS. 10 zdarzeń może wymagać więcej niż 
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jednej wiadomości SMS, w zależności od rozmiaru ich ciągu. 

 

 

 

Jeśli stopień bezpieczeństwa systemu jest ustawiony na „Nieograniczony”, wówczas funkcje PO-
MINIĘCIE, IZOLACJA i PRZYZNANIE DOSTĘPU mogą nie być dostępne w menu użytkownika. 
Tylko określone typy profili użytkowników umożliwiają dostęp do menu programowania użytkowni-
ka. 

▪ STATUS SYSTEMU 

Funkcja stanu systemu wyświetla wszystkie usterki systemu. 
Aby wyświetlić te usterki: 
1. Przewiń do STATUS SYSTEMU. 
2. Naciśnij WYBIERZ.
 Wyświetlany jest stan następujących pozycji.
 Kliknij każdą pozycję, aby wyświetlić dalsze szczegóły. 
 

Opcja menu Opis 

LINIE OTWARTE Wyświetla wszystkie otwarte linie. 

OSTRZEŻENIA Wyświetla aktualne alerty w systemie. 

PRZEBICIE Wyświetla wszystkie linie podczas testu przebicia 

IZOLACJE Wyświetla izolowane linie. 

NIEUDANE UZBROJENIE Wyświetla wszystkie obszary, których nie udało się uzbroić. Wybierz każdy ob-
szar, aby wyświetlić szczegółowe informacje o tym, dlaczego nie udało się 
uzbroić obszaru. 

BATERIA Wyświetla napięcie i prąd akumulatora. 

AUX Wyświetla napięcie i prąd zasilania pomocniczego. 

▪ IZOLOWANIE (ISOLATE) 

Linie, alerty systemowe lub alerty z urządzeń X-BUS można ręcznie odizolować od klawiatury. Izolowanie linii 
powoduje usunięcie tej linii z systemu do czasu jej ponownej de-izolacji przez użytkownika. 
Aby odizolować linie, alerty systemowe lub alerty z urządzeń X-BUS: 
1. Przewiń do IZOLUJ i naciśnij WYBIERZ. 
2. Przewiń do żądanej opcji w poniższej tabeli i naciśnij WYBIERZ. 
 

LINIA Wybierz żądaną LINIĘ i przełącz ustawienie z NIEIZOLOWANE na ODIZOLOWA-
NE. 

SYSTEM Wyizoluj żądany alert systemowy. 

XBUS Oddziel żądany alert od EKSPANDERÓW lub KLAWIATUR: 
⚫ UTRACONE KOMUNIKATY XBUS 
⚫ AWARIA BEZPIECZNIKA XBUS (tylko ekspandery) 
⚫ SABOTAŻ X-BUS 

ZOBACZ IZOLACJE Aby wyświetlić listę izolowanych linii, alerty systemowe i alerty urządzeń X-BUS. 

▪ ZAWIESZENIE (INHIBIT) 

Wejścia i alarmy z urządzeń można ręcznie zawiesić z klawiatury. Zawieszanie linii powoduje usunięcie tej linii z 
systemu tylko na jeden okres uzbrojenia alarmu. 
Aby zawiesić linie lub alerty z urządzeń: 
1. Przewiń do ZAWIESZENIE i naciśnij WYBIERZ. 
2. Przewiń do żądanej opcji w poniższej tabeli i naciśnij WYBIERZ: 
 

LINIE Wybierz żądaną strefę i przełącz ustawienie z NIE ZAWIESZONA na ZAWIESZO-
NA. 

SYSTEM Wybierz wymagany alert systemowy i przełącz ustawienie z WYŁĄCZONY na 
WŁĄCZONY, aby go zablokować. 
⚫ USZKODZENIE SIECI 
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⚫ USZKODZONA AKUMULATOR 
⚫ AWARIA BEZPIECZNIKA POMOCNICZEGO 
⚫ AWARIA BEZPIECZNIKA ZEWNĘTRZNEGO AWARIA BEZPIECZNIKA 
⚫ DZWONEK TAMPER 
⚫ AUX 1 SABOTAŻ 
⚫ AUX 2 SABOTAŻ 
⚫ SABOTAŻ ANTENY 
⚫ BŁĄD MODEMU 1 L 
⚫ BŁĄD MODEMU 2 L 
⚫ USZKODZENIE KABLA XBUS 
⚫ BRAK ZGŁOSZENIA 
⚫ USZKODZENIE ZASILACZA 

 Oddziel żądany alert od EKSPANDERÓW lub KLAWIATUR: 
⚫  UTRACONA KOMUNIKACJA 
⚫  PEŁNE UZBROJENIE (tylko ekspandery) 
⚫  SABOTAŻ 

WIDOK ZAKAZY Aby wyświetlić listę zawieszonych linii, alerty systemowe i alerty urządzeń X-BUS. 

 

 

 

W systemie można zawiesić tylko linie typu ALARM, WYJŚCIE / WEJŚCIE, WYJŚCIE POŻARO-
WE i LINIA. Wszystkie inne typy linii nie są wyświetlane w menu zawieszenia. 

 

 

Jeśli poziom bezpieczeństwa systemu jest ustawiony na Bez ograniczeń (patrz strona), wówczas 
opcja zawieszenia linii i stanów awaryjnych jest wyświetlana w menu zawieszenia inżyniera. 

▪ USTAW DATĘ / CZAS 

Datę i godzinę można wprowadzić ręcznie w systemie. Informacje o czasie i dacie są wyświetlane na manipula-
torze i w przeglądarce i są wykorzystywane w funkcjach programowania związanych z czasem. 
1. Przewiń do USTAW DATĘ / GODZ. I naciśnij WYBIERZ. 

 Data jest wyświetlana w górnej linii wyświetlacza. 
2. Aby wprowadzić nową datę, naciśnij wymagane klawisze numeryczne. Aby przesunąć kursor w lewo iw 
prawo, naciskaj klawisze ze strzałkami w lewo i w prawo. 
3. Naciśnij Wprowadź, aby zapisać nową datę.

 Jeśli zostanie podjęta próba zapisania nieprawidłowej wartości daty, tekst NIEPRAWIDŁOWA 
WARTOŚĆ jest wyświetlany przez 1 sekundę, a użytkownik jest proszony o wprowadzenie prawidłowej daty. 
4. Aby wprowadzić nowy czas, naciśnij wymagane klawisze numeryczne. Aby przesunąć kursor w lewo iw 
prawo, naciskaj klawisze ze strzałkami w lewo iw prawo. 
5. Naciśnij Wprowadź, aby zapisać nowy czas.

 Jeśli zostanie podjęta próba zapisania nieprawidłowej wartości czasu, tekst NIEPRAWIDŁOWA 
WARTOŚĆ jest wyświetlany przez 1 sekundę, a użytkownik jest proszony o wprowadzenie prawidłowego cza-
su. 

▪ TEST 

1. Przewiń do TEST i naciśnij WYBIERZ. 
2. Przewiń do żądanej opcji programowania. 

→ TEST DZWONKA 

Aby wykonać test dzwonka: 
⚫ Przewiń do TEST> BELL TEST i naciśnij WYBIERZ.

 Gdy wybrano TEST DZWONEK, dostępne są następujące opcje: DZWONKI ZEWNĘTRZNE, 
STROBOSKOP, DZWONKI WEWNĘTRZNE i BRZĘCZYK. Po wybraniu każdej z tych opcji urządzenie emituje 
dźwięk potwierdzający, że działa prawidłowo. 
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→ TEST CHODZENIA 

Test chodzenia zapewnia prawidłowe działanie czujników w systemie.  
Aby wykonać test chodzenia:  
1. Przewiń do TEST> TEST CHODZENIA. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona liczba wejść do przetestowania w systemie za pomocą tekstu 
DO TESTU XX (gdzie XX to liczba ważnych stref testu chodzenia). Zlokalizuj czujnik na pierwszej strefie i akty-
wuj go (np. otwórz drzwi lub okno, wykonaj jakiś ruch w przypadku czujki PIR).

 Brzęczyk manipulatora rozbrzmiewa w sposób ciągły przez około 2 sekundy, wskazując, że wy-
kryto aktywację linii i zmniejsza się liczba linii pozostałych do przetestowania (wyświetlanych na manipulatorze).  
4. Kontynuuj pracę z pozostałymi liniami w systemie, aż wszystkie strefy zostaną przetestowane. Jeśli ak-
tywacja linii nie zostanie potwierdzona przez system, należy sprawdzić okablowanie czujnika i / lub w razie po-
trzeby wymienić na inny czujnik. 

 

 

UWAGA 

Wszystkie linie mogą być uwzględnione w teście chodzenia. 

 

UWAGA 

Tylko ALARM, WEJŚCIE / WYJŚCIE i WYJŚCIE POŻAROWE są prawidłowymi typami linii, które 
są uwzględniane w teście chodzenia. 

→ TEST WPA 

Aby przeprowadzić test WPA, instalator musi zarejestrować WPA. 
1. Przewiń do TEST> WPA TEST. 
2. Naciśnij WYBIERZ.
 Wyświetlacz klawiatury miga AKTYWUJ WPA. 
3. Naciśnij i przytrzymaj wszystkie 3 przyciski WPA.
 Dioda LED na WPA zapala się. 
 ID nadajnika WPA, stan i siła sygnału są wyświetlane na klawiaturze. 

→ OPCJE DŹWIĘKOWE 

Opcje dźwiękowe są stosowane jako wskaźniki podczas testu chodzenia. 
Aby ustawić opcje dźwięków: 
1. Przewiń do opcji OPCJE DZWIĘKÓW.  
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Przewiń do jednej z następujących opcji: WSZYSTKIE, WEWN. DZWONEK, ZEWNĘTRZNY DZWO-
NEK, KLAWIATURA 
4. Naciśnij ZAPISZ. 
5. Naciśnij przycisk WSTECZ, aby wyjść. 

→ TEST CZUJKI SEJSMICZNEJ 

Aby wykonać TEST CZUJKI SEJSMICZNEJ: 
1. Przewiń do TEST> TEST CZUJKI SEJSMICZNEJ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Wybierz TESTUJ WSZYSTKIE LINIE lub wybierz pojedynczy obszar do przetestowania. 
4. Jeśli wybierzesz pojedynczą linię do przetestowania, możesz wybrać TESTUJ WSZYSTKIE LINIE lub 
wybrać określoną linię z czujką sejsmiczną do przetestowania.

 W trakcie wykonywania testu na manipulatorze wyświetlany jest komunikat „TEST CZUJKI 
SEJSMICZNEJ”, 

 Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony komunikat „TEST SEJSMICZNY 
NIEPOWODZENIE”. Wciśnięcie klawisza „i” lub PODGLĄD powoduje wyświetlenie listy uszkodzonych linii, któ-
rą można przewijać.

 Jeśli test powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat „SEISMIC OK”. 
Zobacz także Testowanie czujnika sejsmicznego. 
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→ WSKAŹNIKI WIZUALNE 

Ta opcja testuje diody LED i każdy piksel na wyświetlaczu manipulatora. 
Aby przetestować diody LED i wyświetlacze: 
1. Przewiń do IDENTYFIKATORY WIZUALNE.  
2. Naciśnij WYBIERZ.  
3. Wybierz opcję WŁĄCZ.  
Wszystkie diody LED włączają się, a każdy piksel na wyświetlaczu jest testowany przez 12 sekund. Test można 
anulować, naciskając przycisk Wstecz. 

▪ DZIENNIK ZDARZEŃ 

Ostatnie zdarzenia w systemie wyświetlane są w opcji DZIENNIK ZDARZEŃ. Zdarzenia migają w odstępach 
jednosekundowych. 
1. Przewiń do ZDARZENIA LOGI i naciśnij WYBIERZ. 
2. Aby wyświetlić wydarzenie z określonej daty, Wprowadź datę za pomocą klawiszy numerycznych.
 Najnowsze zdarzenia są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza. Wszystkie poprzednie zdarzenia 
są wyświetlane po kolei przez jedną sekundę. 

▪ LOG DOSTĘPU 

Dostęp do stref w systemie wyświetlany jest w opcji DZIENNIK DOSTĘPU. 
1. Przewiń do DZIENNIK DOSTĘPPU i naciśnij WYBIERZ. 
2. Wybierz drzwi w systemie, dla których chcesz wyświetlić zdarzenia dostępu.
 Najnowsze zdarzenia dostępu są wyświetlane z datą i godziną. 
3. Przewiń w dół zdarzenia dostępu lub Wprowadź datę i naciśnij Wprowadź, aby znaleźć określone zda-
rzenie dostępu. 

▪ GONG 

Funkcję gongu można włączyć lub wyłączyć we wszystkich strefach, w których zaprogramowano dzwonek jako 
alarm dźwiękowy. 
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję gongu:  
1. Przewiń do GONG i naciśnij WYBIERZ. 
2. Przełączaj między WŁĄCZONY a WYŁĄCZONY dla gongu. 

▪ Użytkownicy 

Tylko użytkownicy, którzy mają włączone odpowiednie uprawnienia użytkownika w swoim profilu, mogą doda-
wać, edytować lub usuwać użytkowników: 

→ DODAJ UŻYTKOWNIKA 

Aby dodać użytkowników do systemu: 
1. Przewiń do UŻYTKOWNICY> DODAJ.

 Wybierz identyfikator użytkownika spośród dostępnych identyfikatorów w systemie i naciśnij 
przycisk WYBIERZ.  
2. Naciśnij klawisz Wprowadź, aby zaakceptować domyślną nazwę użytkownika, lub wpisz niestandardo-
wą nazwę użytkownika i naciśnij klawisz Wprowadź.  
3. Przewiń do preferowanego typu profilu użytkownika i naciśnij Wprowadź, aby go wybrać. 

 System generuje domyślny PIN dla każdego nowego użytkownika.  
4. Naciśnij klawisz Wprowadź, aby zaakceptować domyślny kod PIN użytkownika lub Wprowadź nowy kod 
PIN użytkownika i naciśnij klawisz Wprowadź. 

 

 

Gdy funkcja UŻYTKOWNIK POD PRZYMUSEM (USER DURESS) jest włączona, kolejne numery 
PIN użytkowników (np. 2906, 2907) są niedozwolone, ponieważ wprowadzenie tego kodu PIN z kla-
wiatury uaktywniłoby zdarzenie użytkownika pod przymusem. 

Manipulator potwierdza utworzenie nowego użytkownika. 
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→ EDYCJA UŻYTKOWNIKA 

Aby edytować użytkowników w systemie: 
1. Przewiń do UŻYTKOWNICY> EDYTUJ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Edytuj żądane ustawienie użytkownika przedstawione w poniższej tabeli.  
 

ZMIEŃ NAZWĘ Edytuj aktualną nazwę użytkownika 

PROFIL UŻYTKOWNIKA Wybierz odpowiedni profil dla tego użytkownika. 

UŻYTKOWNIK POD 
PRZYMUSEM 

Włącz lub wyłącz przymus dla tego użytkownika. 

LIMIT DATY Włącz tę opcję, jeśli użytkownik ma dostęp do systemu tylko przez określony czas. 
Wpisz datę OD i DO i naciśnij Wprowadź. 

PACE Włącz lub wyłącz funkcję PACE 

RF FOB Włączanie lub wyłączanie dostępu RF Fob (klawiatura bezprzewodowa, pilot) 

MAN-DOWN (MDT) Włącza test bezruchu. 

KONTROLA DOSTĘPU Jeśli do użytkownika nie została przypisana żadna karta: 
⚫ DODAJ KARTĘ 
⚫ DOWIEDZ SIĘ KARTĘ 
Jeśli karta przypisana do użytkownika: 
⚫ EDYTUJ KARTĘ 
- NUMER KARTY 
- ATRYBUTY KART (patrz Kontrola dostępu) 
⚫ ZRESETUJ KARTĘ 
⚫ USUŃ KARTĘ 

JĘZYK Wybierz język dla tego użytkownika, który będzie wyświetlany w systemie. 

→ KONTROLA DOSTĘPU 

Każdemu z użytkowników w centrali można przypisać jedną kartę dostępu.  
Aby skonfigurować kontrolę dostępu dla użytkownika: 
1. Przewiń do UŻYTKOWNICY> EDYTUJ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Wybierz użytkownika, którego chcesz skonfigurować i naciśnij WYBIERZ. 
4. Przewiń do KONTROLA DOSTĘPU i naciśnij WYBIERZ. 
W poniższych sekcjach przedstawiono kroki programowania, które można znaleźć w ramach opcji kontroli do-
stępu wybranego użytkownika. 

→ DODAJ KARTĘ RĘCZNIE 

Jeśli format karty numeru karty jest znany, kartę można utworzyć ręcznie. 
Kod lokalizacji jest skonfigurowany dla profilu użytkownika przypisanego do tego użytkownika. 
1. Przewiń do DODAJ KARTĘ  
2. Naciśnij WYBIERZ.

 Dodano pustą kartę i można ją teraz edytować. 

 ODCZYTAJ KARTĘ 
 

 

UWAGA 

Tylko karty ze wspieranymi formatami mogą być odczytane przez system 

 
Jeśli numer karty lub format karty nie są znane, kartę można odczytać, a zawarte w niej informacje zapamięta-
ne. 
1. Przewiń do LEARN CARD. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Wybierz drzwi, w których zostanie przedstawiona karta. 
5. Przyłóż kartę do czytnika kart przy wybranych drzwiach.

 Informacje dotyczące nowej karty zostaną wyuczone. 
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 EDYTUJ KARTĘ 
Jeżeli karta dostępu jest już przypisana do użytkownika, można ją zmienić przy pomocy manipulatora: 
1. Przewiń do EDYTUJ KARTĘ.  
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Edytuj żądane ustawienie użytkownika przedstawione w poniższej tabeli.  
4. Naciśnij przycisk WSTECZ, aby wyjść. 
 
KONTROLA DOSTĘPU 

Atrybut Opis 

Numer karty Wpisz numer karty. Wpisz 0, aby cofnąć przypisanie tej karty. 

Karta zawieszona Zaznacz, aby tymczasowo zawiesić tę kartę. 

Przedłużony czas Wydłuż liczniki czasu otwarcia drzwi, gdy obecna jest ta karta. 

Pomiń PIN Dostęp do drzwi bez kodu PIN na drzwiach z czytnikiem PIN. 

Priorytet Karty priorytetowe są przechowywane lokalnie w kontrolerach chodzenia i zapewniają 
dostęp w przypadku awarii technicznej, w której kontroler nie może skomunikować się z 
centralą. 
Maksymalna liczba użytkowników priorytetowych to: 
⚫ SPC4xxx - wszyscy użytkownicy 
⚫ SPC5xxx - 512 
⚫ SPC6xxx - 512 

Eskorta Funkcja eskorty zmusza posiadaczy kart uprzywilejowanych do eskortowania innych po-
siadaczy kart przez określone drzwi. Jeśli ta funkcja jest włączona w drzwiach, najpierw 
należy okazać kartę z prawem „eskortowania”, aby umożliwić innym posiadaczom kart 
bez tego prawa otwieranie drzwi. Okres, w którym posiadacze kart mogą okazać swoje 
karty po okazaniu karty z prawem do eskortowania, można skonfigurować dla poszcze-
gólnych drzwi. 

Opiekun Funkcja opiekuna wymusza na posiadaczu karty z przywilejem opiekuna, aby zawsze 
przebywał w pokoju (grupie drzwi), gdy inni posiadacze kart są w środku. 
Opiekun musi wejść do pokoju jako zawsze pierwszy. Tylko jeśli w pokoju jest opiekun, 
inni posiadacze kart mogą wejść. Posiadacz karty z uprawnieniami opiekuna nie będzie 
mógł wyjść, dopóki wszystkie karty, które nie posiadają atrybutu opiekuna, nie opuszczą 
pokoju. Użytkownik z atrybutem opiekun musi być pierwszym, który wchodzi do grupy 
drzwi, która wymaga posiadacza karty opiekuna, i musi być ostatnim, który opuszcza tę 
grupę drzwi. 

USUŃ KART 
Jeśli karta dostępu nie jest już potrzebna, można ją usunąć za pomocą klawiatury. 
1. Przewiń do USUŃ KARTĘ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 

ZRESETUJ KART 
Jeśli funkcja „Zapobiegaj przekazaniu karty - ANTYPASSBACK” jest aktywowana w pokoju, a użytkownik opuści 
ten pokój bez użycia czytnika wyjściowego, nie będzie mógł ponownie wejść do tego pokoju. Kartę użytkownika 
można zresetować, aby umożliwić mu jednorazowe okazanie karty bez sprawdzania ANTYPASSBACK. 
Aby zresetować kartę za pomocą klawiatury: 
1. Przewiń do RESETUJ KARTĘ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 

→ USUŃ UŻYTKOWNIKA 

Aby usunąć użytkowników z systemu: 
1. Przewiń do UŻYTKOWNICY> USUŃ. 
2. Naciśnij WYBIERZ.
 Zostanie wyświetlony monit potwierdzający polecenie usunięcia. 
3. Naciśnij TAK, aby usunąć użytkownika. 
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▪ PROFILE UŻYTKOWNIKÓW 

→ DODAJ PROFIL 

Aby dodać profile użytkowników do systemu: 

 

 

Twórcą nowych profili musi być profil użytkownika typu MANAGER. 

1. Przewiń do PROFILE UŻYTKOWNIKÓW> DODAJ.
 Zostanie wyświetlona opcja NOWA NAZWA. Naciśnij WYBIERZ. 
2. Wprowadź niestandardową nazwę profilu użytkownika i naciśnij klawisz Wprowadź. 
 Manipulator potwierdza utworzenie nowego profilu użytkownika. 

→ EDYTUJ PROFIL 

Aby edytować profile użytkowników w systemie: 
1. Przewiń do PROFILE UŻYTKOWNIKÓW> EDYTUJ. 
2. Naciśnij WYBIERZ. 
3. Edytuj żądane ustawienie profilu użytkownika przedstawione w poniższej tabeli.  
 

ZMIEŃ NAZWĘ W razie potrzeby edytuj nazwę profilu. 

ZMIANA OBSZARÓW Wybierz obszary związane z tym profilem. 

KALENDARZ Wybierz skonfigurowany kalendarz lub BRAK. 

PRAWA Włącz lub wyłącz funkcje systemowe dla tego profilu. Zobacz Prawa użytkownika. 

DRZWI Wybierz typ dostępu dostępny dla tego profilu dla skonfigurowanych drzwi. Dostępne 
opcje to BRAK, BEZ LIMITU lub KALENDARZ. 

KOD MIEJSCA Wprowadź kod witryny dla wszystkich kart korzystających z tego profilu. 

→ USUŃ PROFIL 

Aby usunąć profile użytkowników w systemie: 
1. Przewiń do PROFILE UŻYTKOWNIKÓW> USUŃ. 
2. Przewiń profile użytkowników do wymaganego profilu. 
3. Naciśnij WYBIERZ

 Pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia. 
4. Naciśnij WYBIERZ, aby usunąć profil użytkownika. 

▪ SMS 

System obsługuje alerty SMS przesyłane z panelu do inżyniera i wybranych telefonów komórkowych użytkowni-
ków (zdarzenia SMS), a także umożliwia zdalne sterowanie systemem za pomocą wiadomości SMS (sterowa-
nie komendami SMS). Te dwie funkcje działają ręka w rękę, ponieważ pozwala użytkownikowi odpowiedzieć na 
powiadomienie SMS bez konieczności fizycznego przebywania w obiekcie. 
 
Dla każdej centrali można skonfigurować maksymalnie 32 (SPC4xxx), 50 (SPC5xxx) lub 100 (SPC6xxx) identy-
fikatorów SMS ID. Aby umożliwić komunikację SMS, wymagany jest modem obsługujący wiadomości SMS oraz 
odpowiednia konfiguracja systemu i użytkownika. 
 
W zależności od wybranego trybu UWIERZYTELNIANIA SMS (patrz menu OPCJE), uwierzytelnianie użytkow-
nika przez SMS można skonfigurować tak, aby używał różnych kombinacji kodu PIN użytkownika i identyfikato-
ra dzwoniącego lub kodu PIN SMS i numeru dzwoniącego. 
 
Jeśli funkcja opisana w tej instrukcji nie pojawia się w menu użytkownika na klawiaturze, oznacza to, że użyt-
kownik nie ma uprawnień do korzystania z tej funkcji. Skonsultuj się z autoryzowanym inżynierem instalacji w 
celu uzyskania odpowiednich praw i ustawień. W zależności od trybu UWIERZYTELNIANIA SMS wybranego 
przez inżyniera instalacji, uwierzytelnianie użytkownika SMS może się różnić za pomocą kombinacji kodu PIN 
użytkownika i identyfikatora dzwoniącego lub kodu PIN SMS i numeru dzwoniącego. 
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Powiadomienie SMS może współpracować z modemem PSTN, jeśli operator PSTN obsługuje 
SMS przez PSTN, podczas gdy sterowanie SMS będzie wymagało modemu GSM w centrali. Mo-
dem GSM obsługuje zarówno powiadomienia SMS, jak i sterowanie. 

Sterowanie komendami SMS 
Sterowanie SMS można skonfigurować tak, aby zdalny użytkownik mógł wysłać wiadomość SMS w celu wyko-
nania następujących czynności w centrali:  
⚫ Uzbrajanie / rozbrajanie 
⚫ Włącz / wyłącz inżyniera 
⚫ Włącz / wyłącz dostęp producenta. 
⚫ Włączanie / wyłączanie bramki mapowania.  
 
Zdarzenia SMS 
Powiadomienie SMS można skonfigurować tak, aby wysyłało szereg zdarzeń występujących w systemie, takich 
jak:  
⚫ Aktywacja alarmu 
⚫ Potwierdzone alarmy 
⚫ Błąd i sabotaż 
⚫ Uzbrajanie i rozbrajanie 
⚫ Pomiń i izoluj 
⚫ Wszystkie inne rodzaje wydarzeń 

→ DODAJ SMS UŻYTKOWNIKOWI

 Modem jest instalowany i identyfikowany przez system.
 Funkcja Uwierzytelnianie przez SMS jest aktywowany w OPCJACH. 
1. Przewiń do SMS -> DODAJ i naciśnij WYBIERZ. 
2. Wybierz użytkownika, którego chcesz dodać do operacji SMS. 
3. Wpisz NUMER SMS dla tego użytkownika i naciśnij Wprowadź. 
4. Wprowadź SMS PIN dla tego użytkownika i naciśnij Wprowadź. 
 Klawiatura wskazuje, że szczegóły wiadomości SMS są aktualizowane. 

→ EDYTUJ

  Modem jest instalowany i identyfikowany przez system.
 Funkcja Uwierzytelnianie przez SMS jest aktywowana w OPCJACH. 
1. Przewiń do SMS -> EDYTUJ i naciśnij WYBIERZ. 
2. Wybierz inżyniera lub identyfikator SMS użytkownika do edycji. 
 

Identyfikator SMS Identyfikator wygenerowany przez system. 

Numer SMS Wprowadź numer, na który zostanie wysłana wiadomość SMS (wymaga trzycyfrowego 
prefiksu kierunkowego kraju). Uwaga: Numer SMS instalatora można usunąć resetując 
go 0. Numery SMS użytkownika nie mogą zostać usunięte. 
 

Użytkownik W razie potrzeby wybierz nowego użytkownika dla tego identyfikatora SMS. 

Zdarzenia SMS Wybierz zdarzenia panelu, które użytkownik lub inżynier otrzyma SMS-em. 

Sterowanie SMS Wybierz operacje, które użytkownik lub inżynier może wykonać zdalnie na panelu za 
pomocą wiadomości SMS.  

 

 

 

UWAGA 

Zdarzenia alarmowe HOLDUP nie są przesyłane SMS-em. 

 

 

Jeżeli linia telefoniczna jest podłączona do sieci PSTN przez centralę PBX, przed nu-
merem abonenta należy wstawić odpowiednią cyfrę dostępu do linii. Upewnij się, że 
funkcja identyfikacji numeru wywołującego (Calling Line Identity CLI) jest włączona na 
linii wybranej do nawiązywania połączenia z siecią SMS. Aby uzyskać szczegółowe in-
formacje, skontaktuj się z administratorem centrali PBX. 



W przypadku pytań proszę o kontakt TCC lub pod 
numer wsparcia 883368047 

 

STRONA-31 

 

 
 
Vanderbilt Industries 

 
Podręcznik użytkownika klawiatury SPCK5xx 

 
I-200004-1 

 

→ USUŃ 

1. Przewiń do SMS -> USUŃ. 
2. Przewiń do wymaganego identyfikatora SMS. 
3. Naciśnij WYBIERZ.
 Klawiatura wskazuje, że informacja SMS została zaktualizowana. 

→ Polecenia SMS 

Po zakończeniu ustawiania i konfiguracji SMS-ów można aktywować funkcje SMS-ów. Polecenia, w zależności 
od konfiguracji SMS, wysyłane są za pomocą PIN-u lub identyfikatora dzwoniącego. Rodzaj kodu PIN zależy od 
tego, co jest ustawione dla uwierzytelniania SMS. 
 
Poniższa tabela zawiera wszystkie dostępne polecenia SMS. Podawane są również dalsze działania i odpowie-
dzi. 
 
Polecenia SMS są wysyłane jako SMS na numer telefonu karty SIM w kontrolerze.  
W przypadku poleceń używających kodu PIN format tekstu jest następujący:  
****. command lub **** command 
gdzie **** to PIN, a „command” to polecenie, (PIN, po którym następuje spacja lub kropka i tak przykładowo po-
lecenie „FSET” jest wpisywane jako: **** FSET lub ****. FSET. Można również użyć pełnej wersji polecenia, jeśli 
jest wymieniona. Na przykład ****. FULLSET). 
Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do wykonania polecenia, system zwraca ODMOWA DO-
STĘPU. 
Jeśli identyfikator dzwoniącego jest włączony, a numer SMS nadawcy jest skonfigurowany, prefiks PIN nie jest 
wymagany. 
 
POLECENIA (**** = kod) 
Korzystanie z kodu  

 
Korzystanie z iden-
tyfikatora dzwonią-
cego 

Akcja Odpowiedź 

**** HELP 
****.HELP 

HELP Wyświetlane są wszystkie 
dostępne polecenia  

Wszystkie dostępne polecenia 

**** FSET  
****. FSET 
****. FULLSET 

FSET 
FULLSET 

Uzbraja wszystkie obszary, 
do których użytkownik ma 
dostęp. 

Czas / data uzbrojenia syste-
mu. Jeśli ma to zastosowanie, 
reaguje otwartymi liniami / wy-
musza uzbrojenie 

**** USET  
****.USET 
****. UNSET 

USET 
UNSET 

Rozbraja wszystkie obszary, 
do których użytkownik ma 
dostęp. 

System rozbrojony 

**** SSTA  
****. SSTA 
****. STATUS 

SSTA 
STATUS 

Pobiera stan obszarów. Stan systemu i obszary zasto-
sowania  
⚫ W przypadku systemu z 
jednym obszarem zwracane są 
informacje o systemie i trybie, 
gdzie tryb jest ustawionym sta-
nem systemu 
⚫ W przypadku systemu 
obejmującego wiele obszarów 
zwracany jest stan każdego 
obszaru. 

**** XA1.ON (X10) 
****. XA1.ON 

 Tam, gdzie urządzenie X10 
jest zidentyfikowane jako 
„A1”, jest wyzwalane. 

Status „A1” 
 

**** XA1.OFF 
****. XA1.OFF 

 Tam, gdzie urządzenie X10 
jest zidentyfikowane jako 
„A1”, jest wyzwalane. 

Status „A1” 
. 

**** LOG 
****.LOG 

 Wyświetlanych jest maksy-
malnie 10 ostatnich wyda-
rzeń 

Ostatnie wydarzenia 
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**** ENGA.ON (ZEZWÓL 
NA INŻYNIERA) 
****. ENGA.ON 

ENGA.ON Włącz dostęp inżyniera Pozwól Inżynierowi 

**** ENGA.OFF 
****. ENGA.OFF 

ENGA.OFF Wyłącz dostęp inżyniera Odwołaj Inżyniera  

**** MANA.ON 
****. MANA.ON 

 Włącz dostęp producenta Status producenta 

**** MANA.OFF 
****. MANA.OFF 

 Wyłącz dostęp producenta Status producenta 

**** O5.ON  
****. O5.ON 
****. OUTPUT 

 Tam, gdzie bramka mapują-
ca jest identyfikowana jako 
„O5”, jest wyzwalana. 

Status „O5” 
Na przykład:  
⚫ Wyjście O5 włączone. 
⚫ Ogrzewanie wyjścia 
włączone (gdzie ogrzewanie to 
nazwa wyjścia). 

**** O5.OFF 
****. O5.OFF 

 Tam, gdzie bramka mapują-
ca jest zidentyfikowana jako 
„O5”, jest wyzwalana 

Status „O5” 
Na przykład: Wyjście O5 wyłą-
czone 

****. ASET (PARTSET A) 
 

 Umożliwia alarmowanie 
przez Partset A (uzbrojenie 
części A) przez SMS  
Możliwe jest również okre-
ślenie niestandardowej na-
zwy zdefiniowanej w polu 
zmiany nazwy PARTSET w 
oknie Opcje. Zobacz Opcje 

System uzbrojony. 

****. BSET (PARTSET B) 
 

 Umożliwia alarmowanie 
przez Partset B (uzbrojenie 
części B) przez SMS  
Możliwe jest również okre-
ślenie niestandardowej na-
zwy zdefiniowanej w polu 
zmiany nazwy PARTSET w 
oknie Opcje. Zobacz Opcje 
Na przykład: 
****. ASET NIGHT 

System uzbrojony. 

****. CLR  
****. RESTORE 

 Umożliwia skasowanie aler-
tów przez SMS 

 

 

 

 

W przypadku rozpoznawania SMS, identyfikacja bramki mapowania wykorzystuje format ONNN, 
gdzie O oznacza bramkę mapującą, a NNN to numeryczne symbole zastępcze, z których nie 
wszystkie są konieczne. (Przykład: O5 do mapowania bramki 5) 
 
Do rozpoznawania wiadomości SMS urządzenie X-10 używa formatu: XYNN, gdzie X oznacza X-
10; Y oznacza tożsamość alfabetyczną, a NN to dostępne numeryczne symbole zastępcze. (Przy-
kład: XA1) 

SMS działa przy użyciu standardowego protokołu używanego w telefonach SMS. Należy pamiętać, że niektórzy 
operatorzy PSTN nie świadczą usługi SMS-ów przez PSTN. Aby SMS działał przez PSTN, wymagane są na-
stępujące kryteria: 
⚫ Identyfikator dzwoniącego musi być włączony na linii telefonicznej.  
⚫ Wymagana jest bezpośrednia linia telefoniczna - nie przez centralę PABX lub inny sprzęt komunikacyj-
ny.  
⚫ Należy również pamiętać, że większość dostawców usług zezwala na wysyłanie wiadomości SMS tylko 
na telefon zarejestrowany w tym samym kraju. (Jest to spowodowane problemami z rozliczeniami) 

▪ ZMIANA PIN 

Aby zmienić kod PIN: 
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1. Przewiń do ZMIEŃ PIN i naciśnij WYBIERZ.
 Pojawia się losowo wygenerowany kod PIN.  
2. Wybierz nowy kod PIN lub nadpisz go, wprowadzając nowy kod PIN i naciśnij WPROWADŹ. 

 

 

UWAGA 

Liczba cyfr PIN różni się w zależności od ustawień zabezpieczeń systemu. System nie zaak-
ceptuje kodu PIN z mniejszą liczbą numerów, niż jest ustawiony do odebrania. Skontaktuj się z 
inżynierem instalacji. 

3. Potwierdź nowy kod PIN i naciśnij ZAPISZ.  
4. Naciśnij BACK, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zmienić kod PIN. 
 Jeśli wyświetlacz wyłączy się podczas procesu, stary kod PIN pozostaje ważny. 

 

 

UWAGA 

Gdy funkcja USER DURESS (UŻYTKOWNIK POD PRZYMUSEM) jest włączona, kolejne ko-
dy użytkowników (tj. 2906, 2907) są niedozwolone, ponieważ wprowadzenie tego kodu PIN z 
klawiatury aktywowałoby zdarzenie użytkownika pod przymusem. 

▪ KONTROLA DRZWI 

Ta opcja umożliwia sterowanie wszystkimi drzwiami systemu. 
1. Przewiń do opcji KONTROLA DRZWI i naciśnij WYBIERZ. 
2. Wybierz drzwi, którą chcesz sterować i naciśnij WYBIERZ. 
3. Wybierz jeden ze stanów drzwi wymienionych poniżej jako nowy stan drzwi i naciśnij przycisk WY-
BIERZ. 
 

NORMALNY Drzwi znajdują się w normalnym trybie pracy. Do otwarcia drzwi potrzebna jest karta z 
odpowiednimi prawami dostępu. 

CHWILOWY Drzwi są otwierane tylko na określony czas, aby umożliwić dostęp.  

ZABLOKOWANY Drzwi są zamknięte. Drzwi pozostają zamknięte, nawet jeśli przedstawiona zostanie 
karta z odpowiednimi prawami dostępu. 

ODBLOKOWANY Drzwi są odblokowane. 

▪ DOSTĘP PRZYZNANY 

 

 

UWAGA 

Te opcje menu nie są dostępne, jeśli opcje ZEZWOLENIE NA INŻYNIERA lub ZEZWO-
LENIE NA PRODUCENTA są wyłączone w menu OPCJE. Te opcje można włączyć lub 
wyłączyć tylko wtedy, gdy system jest w trybie „Bez ograniczeń”. 

Gdy zezwolono na dostęp dla inżyniera lub producenta, na klawiaturze wyświetlany jest tekst INŻYNIER DO-
ZWOLONY (ENGINEER ENABLE) lub PRODUCENT DOZWOLONY (MANUFACT ENABLE). Po przyznaniu 
dostępu użytkownik nie może uzyskać dostępu do systemu, dopóki inżynier nie wyloguje się. 
Aby umożliwić dostęp inżynierowi: 
Przewiń do PRZYZNAJ DOSTĘP (GRANT ACCESS) i naciśnij WYBIERZ. 
Wybierz opcję INŻYNIER DOZWOLONY i wybierz WŁĄCZONE. 
Wybierz, aby PRODUCENT DOZWOLONY. i wybierz WŁĄCZONE. 
Wybierz SERWIS DOZWOLONY i Wprowadź identyfikator usługi instalatora. 
Aby zablokować dostęp inżyniera / producenta, podążaj tą samą ścieżką i przełącz na WYŁĄCZONE i naciśnij 
WYBIERZ. 

 

 

W przypadku szwajcarskich wymagań regionalnych CAT 1 i CAT 2, gdy zostanie przy-
znany dostęp inżyniera, wszystkie obszary muszą być rozbrojone, w przeciwnym razie 
inżynierowi odmówi się dostępu. 
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▪ RAPORT DO INŻ 

Użytkownik może zażądać przesłania do inżyniera ostatnich 10 zdarzeń w dzienniku za pomocą wiadomości 
SMS.  
1. Przewiń do RAPORT DO INŻYNIERA (REPORT TO ENG) i naciśnij WYBIERZ. 
2. Włącz lub wyłącz tę opcję zgodnie z wymaganiami. 
Uwaga: 10 zdarzeń może wymagać więcej niż jednej wiadomości SMS, w zależności od rozmiaru ich ciągu. 

▪ DZIENNIK ALARMÓW 

DZIENNIK ALARMÓW wyświetla listę zdarzeń alarmowych.  
⚫ Wybierz Dziennik> Dziennik systemu> Dziennik alarmów. 
W tym dzienniku wyświetlane są następujące typy: 
⚫ Strefy 
- Alarm 
- Panika 
⚫ Zdarzenia systemowe 
- Potwierdzony alarm 
- Przymus użytkownika 
- XBus Panika 
- Panika użytkownika 
- RPA Panika 
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7. Dodatek 

✓ Prawa użytkownika 

Opierając się na opisanych poniżej funkcjach operacyjnych systemu, użytkownicy mają uprawnienia przypisane 
do profili użytkowników. Inżynier instalacji poinformuje użytkowników o prawach użytkownika przypisanych do 
każdego profilu użytkownika. W zależności od sposobu zaprogramowania systemu użytkownicy mogą mieć 
uprawnienia do wszystkich lub niektórych z tych funkcji. 
 
Prawa użytkownika 
 

Domyślny profil 
użytkownika 

Typ użytkownika Opis 

Pełne uzbrojenie Limited Standard Mana-
ger 
 
 

Praca w trybie PEŁNE UZBROJENIE (FULLSET) zapew-
nia pełne uzbrojenie systemu alarmowego i pełną ochro-
nę budynku (otwarcie jakichkolwiek stref alarmowych ak-
tywuje alarm).  
Po wybraniu opcji FULLSET rozlega się sygnał dźwięko-
wy, a wyświetlacz manipulatora odlicza czas na wyjście. 
Wyjdź z budynku przed upływem tego czasu. 
Po upływie czasu na wyjście system jest uzbrojony, a 
otwarcie stref wejścia / wyjścia uruchamia odliczanie cza-
su na wejście. Jeśli system nie zostanie rozbrojony przed 
upływem czasu na wejście, aktywowany jest alarm. 

Uzbrojenie części A 
 

Standard Manager 
 

Opcja Uzbrojenie części A (PARTSET A) zapewnia 
ochronę obwodową budynku, umożliwiając jednocześnie 
swobodne przemieszczanie się przez obszary wyjściowe 
i dojazdowe.  
Linie, które zostały sklasyfikowane jako WYŁĄCZENIE A 
(EXCLUDE A), pozostają niezabezpieczone w tym trybie. 
Domyślnie nie ma czasu na wyjście; system uzbraja się 
natychmiast po wybraniu tego trybu. Licznik czasu wyj-
ścia można zastosować do tego trybu, włączając zmien-
ną czasową Partset A. 

Uzbrojenie części B 
 

Standard Manager 
 

Opcja Uzbrojenie części B (PARTSET B) zapewnia 
ochronę wszystkich linii z wyjątkiem tych, które zostały 
sklasyfikowane jako WYŁĄCZONE B. 
Domyślnie nie ma czasu na wyjście; system ustawia się 
natychmiast po wybraniu tego trybu. Licznik czasu wyj-
ścia można zastosować do tego trybu, włączając zmien-
ną czasową Partset B. 

Uzbrojenie wymuszo-
ne 

Standard Manager Opcja Uzbrojenie wymuszone (FORCESET) prezento-
wana jest na wyświetlaczu manipulatora przy próbie 
uzbrojenia systemu, gdy linia alarmowa jest uszkodzona 
lub nadal otwarta (w górnej linii wyświetlacza wyświetlana 
jest linia otwarta).  
Wybranie tej opcji powoduje uzbrojenie systemu i zawie-
szenie linii na określony czas. 

Rozbrojenie Limited Standard Mana-
ger 
 
 

Operacja ROZBROJENIE (UNSET) kasuje alarm. Ta op-
cja menu jest prezentowana na manipulatorze dopiero po 
aktywowaniu alarmu i wprowadzeniu ważnego kodu 
użytkownika. 

Przywracanie Standard Manager 
 

Operacja PRZYWRACANIE przywraca stan alertu w sys-
temie i usuwa komunikat alertu powiązany z tym warun-
kiem alertu.  
Stan alertu można przywrócić tylko po tym, jak linia (y) 
lub uszkodzenie (a), które wywołały stan alertu, zostaną 
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przywrócone do ich normalnego stanu pracy i wybrana 
zostanie opcja PRZYWRÓĆ w programowaniu użytkow-
nika dla tej strefy. 

Izolowanie Menedżer Standard * 
 

Izolowanie linii dezaktywuje tę linię do czasu, gdy linia 
zostanie odblokowana. Można izolować wszystkie typy 
linii. Należy dokładnie rozważyć użycie tej funkcji do dez-
aktywacji uszkodzonych lub otwartych linii; odizolowana 
linia jest ignorowana przez system i może zostać przeo-
czona podczas uzbrajania systemu w przyszłości, zagra-
żając bezpieczeństwu obiektu. 

Pomijanie Menedżer Standard 
 

Pomijanie linii (INHIBIT) [➙  dezaktywuje linię na jeden 
ustawiony czas alarmu. Pominąć można tylko linie typu 
alarm, wejście / wyjście, wyjście pożarowe i linie. 
Jest to preferowana metoda dezaktywacji uszkodzonej 
lub otwartej linii, ponieważ stan awarii lub otwarcia jest 
wyświetlany na klawiaturze za każdym razem, gdy sys-
tem jest ustawiany, aby przypominać użytkownikowi o 
konieczności obsługi tej linii. 

Zmiana PIN Menedżer Standard 
 

Ta opcja menu umożliwia użytkownikom zmianę kodu 
PIN użytkownika. 

Inżynier Menedżer Ta opcja umożliwia użytkownikom przyznanie dostępu do 
programowania producenta i inżyniera. 

Ustaw datę / godzinę Menedżer Standard 
 

Ta opcja menu służy do programowania godziny i daty w 
systemie.  
Upewnij się, że informacje o godzinie i dacie są dokład-
ne; pola te są prezentowane w dzienniku zdarzeń pod-
czas raportowania zdarzeń systemowych. 

Test Menedżer Standard 
 

Ta opcja menu udostępnia następujące funkcje testowe: 
1. Test dzwonka: Test dzwonka aktywuje po kolei dzwonki 
zewnętrzne, stroboskop, dzwonki wewnętrzne i brzęczyk 
na 5 sekund, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.  
2. TEST CHODZENIA: TEST CHODZENIA umożliwia 
sprawdzenie działania wszystkich czujników alarmowych 
w systemie.  
Po wybraniu tej opcji manipulator wyświetla liczbę wejść 
do przetestowania w systemie. Aktywuj każdy czujnik 
alarmowy (otwierając drzwi lub okno) i sprawdź, czy na 
klawiaturze słychać sygnał dźwiękowy. Strefy izolowane i 
zamknięte nie są uwzględniane w teście chodzenia. 
3. Opcje dźwiękowe: Ta opcja pozwala użytkownikom 
wybrać, które urządzenia będą aktywowane podczas te-
stu chodzenia, a które będą ciche. 

Wyświetlanie dzienni-
ka 

Menedżer Standard 
 

Ta opcja menu wyświetla najnowsze zdarzenie na wy-
świetlaczu klawiatury. Dziennik zdarzeń zawiera szczegó-
łowe informacje o godzinie i dacie każdego zarejestrowa-
nego zdarzenia. 

Gong Menedżer Standard 
 

Wszystkie linie z atrybutem GONG generują krótki sygnał 
dźwiękowy na brzęczyku manipulatora, gdy są one 
otwarte (gdy system jest rozbrojony). 
Ta opcja menu umożliwia włączenie lub wyłączenie funk-
cji gongu we wszystkich strefach. 

SMS Menedżer Standard * 
 

Ta funkcja umożliwia użytkownikom skonfigurowanie 
usługi przesyłania wiadomości SMS, jeśli w systemie jest 
zainstalowany modem.  

Użytkownicy Menedżer Użytkownik może konfigurować użytkownika na panelu. 

Opóźnienie automa-
tycznego uzbrojenia 

Menedżer Standard * 
 

Użytkownik może opóźnić automatyczne uzbrojenie. 

Opóźnienie obejścia Menedżer Standard Użytkownik może automatycznie nadpisać opóźnienie w 
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 rozbrojeniu. Dostępne tylko dla instalacji finansowych. 
Zobacz Uzbrajanie / Rozbrajanie 

Aktualizacja Menedżer Użytkownik może przyznać producentowi dostęp do pa-
nelu w celu wykonania aktualizacji oprogramowania. 

X-10 Standardowa kontrola 
dostępu do menedżera 
 
 

Użytkownik może aktywować / dezaktywować skonfigu-
rowane urządzenia X-10. 

Kontrola drzwi Standard * Manager-
KONTROLA DOSTĘPU 
 
 

Użytkownik może zablokować / odblokować drzwi. 

Dostęp do sieci Menedżer Standard * 
 

Użytkownik ma dostęp do centrali alarmowej SPC po-
przez przeglądarkę internetową. 

Wyjścia Menedżer Standard 
 

Użytkownik może włączać i wyłączać wyjścia (bramki 
mapujące). 

Test WPA Menedżer Standard 
 

Użytkownik może testować WPA. 

* Funkcje nie są domyślnie włączone dla tego użytkownika, ale można je wybrać. 

 
 

✓ ZESTAWIENIE LINII W SYSTEMIE 

 

Linia # Opis 
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Linia # Opis 

  

  

  

  

  

 
 

✓ Numery PIN użytkowników 

System obsługuje 4, 5, 6, 7 lub 8 cyfr PIN dla każdego użytkownika, wyjaśnienie liczby logicznych kombinacji / 
odmian znajduje się w poniższej tabeli. 
 

Ilość cyfr Liczba kombinacji 

4 10 000 

5 100 000 

6 10 000 000 

7 10 000 000 

8 100 000 000 

 
Wszystkie kody PIN użytkowników są ważne – np. dlatego w przypadku 4-cyfrowego numeru PIN liczby mogą 
mieć zakres od 0000 do 9999, z dowolną kombinacją dozwoloną pomiędzy nimi. 
Uwaga: Aby zachować zgodność z zatwierdzeniami INCERT, kod PIN użytkownika musi zawierać więcej niż 4 
cyfry. 

✓ Priorytetyzacja komunikatów na wyświetlaczu 

Priorytetyzacja komunikatów na wyświetlaczu 
Komunikaty usterek i alerty wyświetlane są na manipulatorze w następującej kolejności: 
⚫ Linie 

- Alarmy 
- Sabotaż 
- Kłopot 

⚫ Alerty obszaru 
- Nie udało się uzbroić 
- Upłynął limit czasu na wejście 
- Sabotaż kodu  

⚫ Alerty systemowe 
- Sieć elektryczna 
- Bateria 
- Awaria zasilacza 
- Awaria Aux 
- Zewnętrzny bezpiecznik dzwonkowy 
- Bezpiecznik dzwonkowy 
- Sabotaż dzwonka 
- Sabotaż szafki 
- Sabotaż Aux 1 
- Sabotaż Aux 2 
- Zagłuszanie bezprzewodowe 
- Błąd modemu 1 
- Linia modemu 1 
- Błąd modemu 2 
- Linia modemu 2 
- Brak komunikacji 
- Panika użytkownika 
- Usterka kabla XBUS 
- Błąd komunikacji XBUS 
- Błąd sieci XBUS 
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- Awaria akumulatora XBUS 
- Awaria zasilania XBUS 
- Uszkodzenie bezpiecznika XBUS 
- Błąd sabotażu XBUS 
- Usterka anteny XBUS 
- Zagłuszanie bezprzewodowe XBUS 
- Panika XBUS 
- XBUS ogień 
- XBUS medyczne 
- Łącze zasilania XBUS 
- Sabotaż wyjścia XBUS 
- Niskie napięcie XBUS 
- Wymagane przywrócenie inżyniera 
- Automatyczne uzbrojenie 

⚫ Informacje o systemie 
- Przebicia linii 
- Linie otwarte 
- Stan obszaru 
- Niski poziom baterii (czujnik) 
- Zgubiony czujnik 
- Niski poziom baterii WPA 
- WPA przegrał 
- Zaległy test WPA 
- Aparat offline 
- Niski poziom baterii breloka 
- Nadmiar prądu Xbus 
- Nazwa instalatora 
- Telefon instalatora 
- Dozwolony inżynier 
- Dozwolony producent 
- Restart 
- Błąd sprzętu 
- Aux zbyt duży prąd 
- Niski poziom baterii 
- Łącze Ethernet 
- Nazwa systemu 

 


