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1. Zabezpečovací systém

Úvod 

Všichni uživatelé zabezpečovacího systému by měli být 
náležitým způsobem poučeni a zaškoleni. Proto si nejprve 
pozorně přečtěte tuto příručku a v případě nejasností  
požádejte o vysvětlení možností ovládání Vaší instalační 
firmu.  

Váš zabezpečovací systém se skládá z řídící ústředny, jedné 
nebo více klávesnic a z různých detektorů a poplachových 
signalizací. Ústředna, která představuje elektronickou 
vyhodnocovací jednotku Vašeho zabezpečovacího systému,  
se standardně umísťuje mimo běžně přístupné prostory, 
nejlépe v “technické” místnosti, kde nikdo kromě instalační a 
servisní organizace nemá k ústředně volný přístup. 

Ovládací klávesnice se používá pro zadávání příkazů 
ústředně a pro zobrazení aktuálního stavu systému. 
Klávesnice by měla být umístěna na příhodném místě uvnitř 
střeženého objektu, nejlépe poblíž místa vstupu do objektu. 

Přístupové kódy 
Každému uživateli zabezpečovacího systému je přiřazen 
jedinečný 4, 5-ti nebo 6-ti místný přístupový kód. Přístupový 
kód se používá při nastavování nebo odstavování 
zabezpečovacího systému. Někteří uživatelé mohou mít 
instalačním technikem povoleno provádět přístupovým 
kódem více funkcí, např. vynechávat zóny nebo provádět 
testy systému. 

Pro přístup k funkcím systému musí být zadán platný 
uživatelský kód – pokud během zadávání kódu uděláte 
chybu, začněte jednoduše zadávat kód znovu. Systém může 
být nastaven tak, aby po zadání více neplatných kódů 
vyhlásil poplach nebo automaticky odpojil klávesnici. 

Váš přístupový kód nemusí mít povoleno nastavení 
některých systémových funkcí v celém rozsahu systému. 
Například, může-li Váš kód provádět pouze zapnutí/vypnutí 
(nastavení/odstavení) skupiny A, nebudete moci provést 
zapnutí jiných skupin nebo dokonce celého systému. 

Váš kód může být nastaven pro globální přístup. Takto 
nastavený kód může použít jakoukoliv klávesnici v systému a 
na ní nastavit a odstavit přiřazené skupiny. Na druhou stanu 
může být Váš kód naprogramován instalačním technikem 
pouze pro lokální přístup, takže budete moci zapnout či 
vypnout pouze skupiny, které má přiřazeny jak Váš vlastní 
kód, tak i příslušná klávesnice.  

Stejně při použití přístupového kódu může být uživatel 
v systému identifikován pomocí bezkontaktní klíčenky, toto 
však vyžaduje klávesnici se čtečkou těchto klíčenek. 

Zóny 
Instalační technik nejprve rozdělí detektory ve Vašem  
objektu na tzv. zóny. Zóna je část střeženého prostoru 
chráněná jedním nebo více detektory zapojenými k jednomu 
vstupu systému. Jednou zónou může být například okno, 
dveře, pokoj (k detekci narušení slouží např. magnetické 
detektory, detektory tříštění skla, pohybové detektory aj.).  
Je-li zabezpečovací systém plně zapnut (zastřežen), potom 
jsou hlídány všechny zóny v systému. 

Některé zóny jsou nastaveny jako globální (společné), 
protože patří k více skupinám střeženého objektu (např. 
vstupní/odchodové dveře apod.). Takto nastavené zóny jsou 
hlídány až v okamžiku, kdy jsou hlídány všechny skupiny, do 
kterých zóna náleží.  

Skupiny 
Skupina (oblast, prostor) umožňuje instalátorovi systému 
sdružit více zón do jednoho logického celku (např. všechny 
zóny v přízemí střeženého objektu mohou být sdruženy do 
skupiny s názvem PRIZEMI). Každá skupina může být 
zapnuta (nastavena) buď plně (všechny zóny ve skupině 
budou monitorovány) nebo částečně (některé zóny ve 
skupině nebudou střeženy). 

Příklad 1 : Zabezpečení domu 

Všechny zóny budou patřit do skupiny A (tzv. nedělený 
systém) 

Systém bude možné zapnout částečně – tzn. např. detektory 
v horní části domu budou při částečném zapnutí automaticky 
vynechány, tzn. budou aktivní pouze detektory, střežící 
spodní část domu – tento způsob zapnutí může být aktivován 
v noci, kdy v horní části domu zůstávají lidé. Plné zapnutí 
může být aktivováno v případě, kdy v domě nezůstávají 
žádní lidé a kdy je nutné střežit celý dům. 

Skupina A představuje celý systém 

Příklad 2 : Zabezpečení domu 

Horní část domu bude nastavena jako skupina A, spodní část 
domu bude nastavena jako skupina B a garáž bude skupina 
C. 

Každá skupina může být plně zapnuta a to nezávisle na 
ostatních skupinách – tzn. mohou být zapnuty pouze skupiny 
B a C (spodní část domu a garáž), přičemž skupina A (horní 
část domu) může zůstat nestřežena (tzn. je dosaženo 
stejného efektu jako v předchozím případě u částečného 
zapnutí). 

Skupiny A, B a C představují celý systém. 

Příklad 3 : Kanceláře 

Skupina A bude obsahovat všechny zóny v kanceláři 1, 
skupina B bude obsahovat všechny zóny z kanceláře 2 a 
skupina C bude představovat všechny zóny v kanceláři 3. 

Každá skupina může být zapnuta (střežena) nebo vypnuta 
(nestřežena) nezávisle na ostatních skupinách – tzn. je 
možné zabezpečit pouze kancelář 1 (skupina A), aniž by toto 
ovlivnilo stav střežení v dalších kancelářích. 

Skupiny A,B a C představují celý systém. 

Příklad 4 : Kanceláře 

Situace je obdobná jako v předchozím příkladu, přístup do 
kanceláří je však skrze chodbu, která je společná pro 
všechny tři kanceláře. Detektory na chodbě musí být tedy 
střeženy až v okamžiku, kdy jsou střeženy všechny tři 
kanceláře a naopak nesmí být střeženy, je-li kterákoliv 
z kanceláří vypnuta ze střežení (odstavena). 
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Zóny patřící do chodby musí být nastaveny jako společné 
(patřící do skupiny A,B i C), čímž se dosáhne výše 
uvedeného efektu. 

Přenos událostí 
Váš zabezpečovací systém je schopen přenášet informace o 
poplachových stavech, poruchách a tísňových situacích na 
pulty centrální ochrany (PCO). Pokud vyvoláte omylem 
falešný poplach, snažte se na tuto událost co nejrychleji 
upozornit obsluhu pultu centrální ochrany, aby jste předešli 
výjezdu zásahové skupiny. 

 Aby informační přenosy na pult centrální obsluhy byly 
aktivní, musí instalační firma v systému nejprve 
naprogramovat nezbytná data pro přenos. 

 

 

Klávesnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V systému může být instalována jedna nebo více klávesnice. 
Obvykle se klávesnice umísťuje poblíž vchodových dveří. 
Klávesnice slouží k zadávání příkazů zabezpečovacímu 
systému (např. zapnutí/vypnutí střežení skupiny aj.). 

Displej klávesnice 
LCD klávesnice jsou vybaveny displejem, který slouží 
k zobrazování stavu systému a k prohlížení systémových dat. 

Bezkontaktní čtečka 
Tato čtečka se používá pro načtení bezkontaktních klíčenek, 
čtecí vzdálenost je od 1 do 5 cm. Klíčenka, podobně jako PIN 
(přístupový kód), slouží k identifikaci uživatele v systému. 

 

Klávesa   Funkce kláves 

Area 


Klávesa Skupiny (AREA) se používá pro výběr 
jednotlivých skupin při zap/vyp systému  (viz str. 9). 

Menu 


Klávesa Menu slouží k aktivaci uživatelského menu 
nebo menu nastavení/odstavení. 

 

Omit 


Klávesa Vynech (Bypass) slouží k vynechání zón 
(vyjmutí jednotlivých zón ze střežení) 

 

 
Stay 


Klávesa Zůstat (Part) pro výběr skupin k částečnému 
zapnutí/vypnutí (typ nastavení, kdy jsou některé zóny 
automaticky vynechány). 

Klávesa může, pokud je nastaveno, sloužit také pro 
rychlé nastavení (bez nutnosti zadání kódu). 

Chime 


Klávesa Gong umožňuje povolit/zakázat gong 
klávesnice signalizující narušení zóny 

 

Reset 


Klávesu Reset slouží pro opuštení menu nebo 
k potvrzení (resetu) poplachů a poruch 

 

Yes 


Klávesa Ano (Zapnutí, ARM) slouží k potvrzení 
zadávaných dat. a při výběrech v menu. 

 

Disarm
M 


Klávesa Ne (Vypnutí, DISARM) je používána pro 
zrušení nebo k editaci programových dat. 

 

LED  Stav Význam LED indikace 
Svítí Střídavé napájení ústředny připojeno Napájení 

  
Bliká Střídavé napájení odpojeno, systém 

je napájen z akumulátoru 
Svítí Systém vyžaduje zásah, kontaktujte 

instalátora 
Servis 

 
Nesvítí Systém je v pořádku 

Svítí Všechny zóny jsou v klidovém stavu, 
systém je možno nastavit 

Nesvítí Jedna nebo více zón je narušených 

Připraveno 

Ready 

 
Bliká Jsou narušeny zóny, které budou při 

požadavku na zabezpečení 
automaticky vynechány. 

Svítí Systém je zapnut (instalátor může 
upravit chování této LED) 

 

Info. 

 
Nesvítí Systém je vypnut (instalátor může 

změnit chování této LED) 

Svítí Jedna nebo více zón je vynechána Vynechání 
Omit 

 
Nesvítí V systému nejsou žádné vynechané 

zóny. 

 

Tísňové klávesy 
V případě nouze lze okamžitě vyslat na pult centrální ochrany 
(PCO)  tísňové poplachy. Tyto poplachy je možné vyvolat 
současným stiskem následujících klávesových kombinací :

Tísňový poplach Stiskněte klávesy 

Požár  &  

Panik  &     

Lékař  &    

 Instalační technik může jednotlivě kombinace povolit 
nebo zakázat – podle toho jsou aktivace jednotlivých 
tísňových volání funkční nebo ne. 
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Poplach PANIK může být technikem naprogramován 
jako tichý nebo hlasitý a to individuálně pro každou 
klávesnici. 

PANIK poplach může být nastaven jako okamžitý nebo 
zpožděný. 

Klávesy pro rychlé zapnutí do střežení 
Funkce rychlého zapnutí umožňuje nastavovat systém bez 
nutnosti zadávat přístupový (PIN) kód. 

 Klávesy pro rychlé zapnutí pracují pouze v případě, 
kdy byla tato funkce instalačním technikem povolena. 

Pro plné zapnutí systému (všech skupin přiřazených 
klávesnici) stiskněte klávesu . 

Pro částečné zapnutí systému (definovat lze až tři typy 
částečného zapnutí), stiskněte klávesu , nebo 

 a následně klávesu . 

Zamčení klávesnice 
Klávesnici lze zamknout (dočasně odpojit), čímž lze předejít 
nežádoucí manipulaci se systémem. 

Nátlakové klávesy během zamknutí klávesnice NEFUNGUJÍ. 

Pro zamknutí klávesnice stiskněte současně  
klávesy  a . 

Pro opětovné povolení (odemknutí) klávesnice stiskněte 
opět kombinaci kláves  a . 

 

Reset a servisní zprávy 

Vyžaduje-li systém další obsluhu pro vyřešení možného 
problému, na klávesnicích bude zobrazena některá ze tří 
servisních zpráv. Tyto zprávy mohou být zobrazeny kdykoliv, 
což umožňuje uživateli prohlédnout instalační informace. 

 Tyto zprávy jsou obvykle programovány tak, že 
obsahují telef. čísla instalační firmy nebo PCO. 

Postupujte následovně : 

Standardně (uživatel nepřihlášen) zobrazuje displej datum a 
čas: 

 

Stiskněte klávesu  a následně klávesu  pro 
zprávu na požadavek periodické kontroly systému: 

 

 

Stiskněte  a následně klávesu  pro servisní 
zprávy, displej bude zobrazovat: 

 

 

Stiskněte  a následně klávesu  pro reset anti-
kódem, displej bude zobrazovat (v CZ se nepoužívá): 

 

 

Stiskněte  pro opuštění zpráv, systém zobrazí 
standardní uvítací obrazovku. 

 
 Výpadek střídavého napájení 

(klávesnice pískne každou minutu až 
do zadání uživ. kódu). Zpráva 
automaticky zmizí, bylo-li střídavé 
napájení obnoveno. 

 Chyba tlf. linky (klávesnice pískne 
každou minutu až do zadání uživ. 
kódu). Zpráva automaticky zmizí, 
byl-li problém linky odstraněn. 

 Problém zálohovacího akumulátoru. 
Klávesnice každou minutu pískne, 
zadejte platný uživatelský kód nebo 
stiskněte klávesu  pro utišení 
klávesnice a informujte instalační 
firmu. 

 Narušení 24 hodinové ochrany 
některého zařízení (narušení krytu). 
Bude spuštěn poplach, pro utišení 
zadejte platný uživatelský kód. 
Poruchu nelze uživatelským kódem 
resetovat, zavolejte okamžitě Vaši 
instalační firmu.  

 Systém vyžaduje periodickou 
kontrolu funkčnosti nebo nastala 
porucha, která vyžaduje odborný 
zásah. Systém lze nadále používat, 
kontaktujte však instalační firmu. 

 

 Klávesnice byla z bezpečnostních 
důvodů vyřazena ze systému. 
Zpráva bude automaticky vymazána 
po povolení klávesnice. 

 Některá z pojistek není v pořádku, 
porucha aktivuje poplach, který lze 
utišit, ale nelze poruchu zrušit. 
Kontaktujte instalační firmu. 

 Zóna, která byla technikem vložena 
do testu v tomto testu selhala (byla 
narušena). Systém lze nadále 
používat, měli by jste však 
informovat servisní firmu. 

 Klávesnice je zamčena z důvodu 
zadání mnoha neplatných kódů. 
Klávesnice bude odblokována po 5 
minutách. 

 Skupina je nastavována pomocí 
časovače, zadáním uživ. kódu se 
proces nastavení odloží o 30 minut. 

 

 Technik je přihlášen do systému a je 
aktivní režim technika (programování 
systému). Zpráva zmizí po odhlášení 
technika ze systému nebo po zapnutí 
systému.  
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Při zobrazení informací na displeji můžete stisknout klávesu 
, což zpomalí  posun textu na displeji a rovněž umožní 
ruční procházení mezi jednotlivými událostmi. 

 

Chyby zón během zapnutí 

Před vlastním zabezpečením nejprve zkontrolujte střežené 
prostory, zda se tam nenachází nějaká osoba, rovněž také 
zkontrolujte, zda jsou zavřeny všechny dveře, okna atd. 

Je-li systém schopen aktivovat zabezpečení, svítí na 
klávesnici LED READY. 

Dojde-li k pokusu o zapnutí systému v okamžiku, je-li 
aktivní některá ze zón, bude reproduktor klávesnice 
vydávat varovný tón a na displeji bude zobrazeno, která 
zóna je aktivní. 

 

 

Varovný tón bude utišen a proces zapnutí skupiny bude 
pokračovat po uklidnění narušené zóny. Není-li možné 
zónu standardním způsobem uklidnit (např. mg. kontakt 
zavřením dveří či okna), musí být tato zóna vynechána. 
Bližší informace o vynechání zón naleznete na str. 12. 

 Není-li možné zónu standardním způsobem uklidnit, 
měli by jste co nejdříve kontaktovat instalační 
společnost, aby tento problém vyřešila. 

Selhání zapnutí do střežení 
Je-li na konci času pro odchod zóna stále narušena 
(aktivní),  bude aktivován interní poplach (aktivace 
reproduktoru) a rovněž bude aktivován maják externích 
sirén. 

 Nastane-li tato situace, musí být vymazána 
(resetována) chyba nastavení a musí být rovněž 
určeno, která zóna tento problém vyvolala. 

LED READY 
LED READY na klávesnicích umožňuje předcházet výskytu 
poruch při zapínání tím, že zobrazuje aktuální stav systému 
a jeho připravenost k zapnutí do střežení. 

• LED svítí, pokud jsou všechny zóny v klidovém stavu a 
systém je možné zapnout do střežení. 

• LED nesvítí, pokud je jedna nebo více zón narušených. 
Narušené zóny musí být před zapnutím do střežení  
uklidněny nebo vynechány. 

• Pokud LED READY bliká, je narušena některá ze zón, 
která umožňuje automatické vynechání na konci doby 
pro odchod. Před dalším postupem zkontrolujte tyto 
zóny, zda je možné je normálním způsobem uklidnit. 

 

 

 







Premier 48/88/168/640  Příručka správce systému Používání zabezpečovacího systému  

 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122 SPR-03-0805 

7 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                           tel.:  543 254 632 PRE-48-640 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.B.,                     tel.:  387 410 186 

2. Používání zabezpečovacího systému 

Úvod 

Vlastní použití systému je možné rozdělit na dvě části – na 
zapínání/vypínání skupin/oblastí (ovládání) a na operace 
v uživatelském menu (např. nastavení přístupových kódů 
apod.). 

Pro vstup do ovládacího menu (zapnutí/vypnutí) zadejte 
platný přístupový kód. V tomto menu lze vybírat různé 
funkce pomocí klávesy , po výběru funkce tuto 
aktivujete stiskem klávesy . 

Pro vstup do uživatelského menu zadejte platný 
přístupový kód a stiskněte klávesu  a následně . 
V tomto menu lze vybírat různé funkce pomocí klávesy 
, po výběru funkce tuto aktivujete stiskem klávesy 

. 

 Množství nabízených funkcí a voleb závisí jednak na 
typu použité zabezpečovací ústředny (některé typy 
ústředen nepodporují všechny funkce) a také 
zejména na nastavení přístupových práv uživatele 
(resp. jeho účtu). Je tedy možné, že pokud nelze 
některou z uvedených voleb či funkcí aktivovat, může 
to být způsobeno tím, že použitý uživatel nemá tuto 
volbu povolenu.  

Pro vstup do ovládacího/uživatelského menu postupujte 
následovně : 

Systém standardně zobrazuje datum a čas, horní řádek je 
programovatelný 

 

 

Pro vstup do ovládacího menu zadejte platný 
přístupový kód  

 
 

Pro výběr uživatelského menu stiskněte  
klávesu  

 
 

Pro vstup do uživatelského menu stiskněte  
klávesu  

 

 

Klávesou  opustíte menu 

Na displeji bude zobrazen standardní text 

 

 

 

 

 

Rozklad menu 
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3. Ovládání zabezpečovacího systému 

Úvod 

Operace, které jsou běžně používány, jsou dostupné 
v ovládacím menu (zapnutí/vypnutí skupin, vynechání zón). 

 Množství nabízených funkcí a voleb závisí jednak na 
typu použité zabezpečovací ústředny (některé typy 
ústředen nepodporují všechny funkce). 
 
Uživatelský kód nemusí mít přiřazeny všechny 
funkce, které systém umožňuje. Nemůže-li uživatel 
vybrat některou funkci, může to být způsobené tím, 
že danou funkci nemá povolenu – bližší informace o 
přiřazení funkcí naleznete na str. 22. 
 
Není-li určitou dobu stisknuta některá klávesa, potom 
systém automaticky opustí menu. Dobu, po které 
bude uživatel automaticky odhlášen, může instalační 
technik nastavit. 

Následující tabulka obsahuje seznam dostupných funkcí 
v ovládacím menu : 

Ovládací menu 
Klávesa Funkce Strana 
 Plné zapnutí 8 

 Částečné zapnutí 9 

 Tiché zapnutí  

 Zrušit zapnutí 10 

 Vypnutí systému 10 

 Použít anti-kód 11 

 Vynechání zón 12 

 Zobrazení stavu zón 12 

 Vynechání 24h zón 13 

 Nastavení skupin pro gong 13 

 Zobrazení poruch 14 

 Zobrazení počtu narušení 14 

 Zaslat SMS 14 

 Odchod z menu  

 Uživatelské menu 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plné zapnutí 
Při plném zapnutí jsou monitorovány všechny zóny (žádná 
zóna není vynechána). 

 Instalační technik může nastavit systém tak, aby plné 
zapnutí nevyžadovalo zadání přístupového kódu. 
Nastavení je možné aktivovat klávesou  

Plné nastavení aktivujete následovně : 

Ověřte, zda jsou všechny okna, dveře aj. zavřeny a LED 
READY na klávesnici svítí. 

Zadejte platný přístupový kód  
 

 

 

Stiskněte klávesu , chcete-li aktivovat tiché zapnutí 

 

 

Stiskněte klávesu  pro zapnutí 

Klávesnice bude během doby pro odchod pískat, pokud 
nebylo aktivováno tiché zapnutí. 

Opusťte střežený prostor 

Je-li systém zapnut, klávesnice přestane pískat. 

 

 

Systém je nyní zapnut do střežení (nastaven) 
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Částečné zapnutí 
Při tomto typu zapnutí do střežení mohou být některé zóny 
automaticky vynechány. 

 Systém je částečně zapnut pouze v případě, kdy 
k vynechání zón došlo pomocí procedury částečného 
zapnutí. Nelze hovořit o částečném zapnutí, pokud 
k vynechání zón došlo jiným způsobem (manuálním 
vynecháním zón). 

Text na spodní části displeje je programovatelný pro 
každé částečné zapnutí. 

Instalační technik může ústřednu naprogramovat tak, 
aby částečné zapnutí nevyžadovalo zadání 
přístupového kódu. Vlastní zapnutí se v tomto 
případě aktivuje stiskem klávesy , nebo 
(výběr částečného zapnutí) a následným 
stiskem klávesy  (aktivace vybraného částečného 
zapnutí). 

Postupujte následovně : 

Ověřte, zda jsou všechny okna, dveře aj. zavřeny a LED 
 na klávesnici svítí. 

Zadejte platný přístupový kód  

 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Stiskem kláves ,, nebo  vyberete 
požadované částečné zapnutí 

 

 

Stiskněte klávesu  pro hlasité zapnutí, klávesou  
aktivujete tiché zapnutí (bez pískání klávesnice během 

doby pro odchod). 

Klávesnice bude během hlasitého zapnutí pískat 

 

 

Opusťte střežené prostory 

Je-li systém nastaven, klávesnice přestane pískat. 

 

 

Systém je nyní částečně zapnut (střežen) 

 

 

 

 

 

 

 

Zapnutí jednotlivých skupin 
Je-li systém rozdělen do více skupin (např. Skupina A = 
dům, skupina B = garáž, skupina C = kůlna), potom je 
možné ovládat tyto skupiny jednotlivě (tzn. zapnout pouze 
skupinu C, přičemž skupiny A a B zůstanou nestřeženy). 
Pro každou skupinu lze dále určit, zda má dojít k plnému či 
částečnému zapnutí. 

 Výběr příslušných skupin se provádí stiskem klávesy 
 a následně klávesu  –  (rovněž lze 

použít klávesu ). 

Vybrat lze pouze skupiny, které jsou v systému 
povoleny (znak „*“ znamená, že skupina může být 
vybrána, znak „.“ indikuje, že skupinu nelze vybrat). 

Stisk klávesy  umožňuje vybrat/zrušit výběr 
všech skupin v systému. Pomocí klávesy  je 
přepínat mezi prvními osmi skupinami a druhými 
osmi skupinami (pouze Premier 168). 

Postupujte následovně : 

Ověřte, zda jsou všechny okna, dveře aj. zavřeny a LED 
READY na klávesnici svítí. 

Zadejte platný přístupový kód  

 

 

Stiskněte klávesu 



 

Pomocí kláves  –  vyberte požadované skupiny 

 

 

Stiskněte  nebo  pro plné zapnutí 

NEBO 

Stiskněte klávesu  pro částečné zapnutí, pomocí 
kláves , nebo  vyberte požadovaný typ 

částečného zapnutí a potvrďte  
klávesou  nebo . 

Klávesnice bude během doby pro odchod pískat (nebylo-li 
dříve aktivováno tiché zapnutí) 

 

 

Opusťte střežené prostory 

Jsou-li vybrané skupiny zapnuty do střežení, klávesnice 
přestane pískat. 

 

 

Vybrané skupiny jsou nyní zapnuty (střeženy) 

 

 

 

 





















> 
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Vypnutí (odstavení) systému 
Čas pro příchod (doba, kdy musí uživatel systém vypnout, 
aby nedošlo k vyvolání poplachu) je rozdělen na dvě části – 
čas pro příchod a „vstupní přesčas“. Po vypršení první 
periody je aktivován interní poplach a je spuštěn „vstupní 
přesčas“. Pokud ani do vypršení druhé periody nedojde 
k vypnutí systému, bude spuštěn normální hlasitý poplach 
(aktivovány budou interní i externí sirény). 

 Je naprosto běžné, že hodnota vstupního přesčasu 
je nastavena na nulu, tzn. hlasitý poplach bude 
aktivován ihned po ukončení času pro příchod. 

Odstavení během času pro příchod 
Vstupte do střeženého prostoru určenou trasou 

Klávesnice začne pískat (signalizace doby pro příchod) 

 

 

Zadejte platný přístupový kód  

Pískání klávesnice ustane 

 

 

Systém je nyní odstaven 

Odstavení bez příchodového zpoždění 
Na klávesnicích bude zobrazeno : 

 

 

Zadejte platný přístupový kód  
 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Systém je nyní odstaven 

Zrušení zapínání (nastavení) 
Po aktivaci zapnutí systému/skupiny do střežení, by jste 
měli neprodleně opustit střežené prostory. Pokud je 
z nějakého důvodu nutné vstoupit do střežených prostorů, 
je nejprve nutné zrušit nastavení systému/skupiny. 

Pro zrušení nastavení během doby pro odchod postupujte 
následovně : 

Zadejte platný přístupový kód  
 
 

Stiskněte 

 

 

Zapnutí skupiny/oblasti bylo zrušeno 

 

Vymazání poruch při zapínání 
Byl-li učiněn pokus o zapnutí při narušené některé ze zón, 
interní sirény (reproduktory) budou aktivovány, stejně jako 
maják sirény.  

 Nejste-li přítomni během výskytu poruchy při zapnutí 
nebo pokud tuto poruchu nevymažete (neresetujete), 
potom budou interní sirény a maják sirény stále 
aktivní. 

Postupujte následovně : 

Budou aktivní interní sirény a displej klávesnice bude 
zobrazovat 

 

 

Zadejte platný přístupový kód  
Interní sirény budou utišeny, avšak maják sirény bude stále 
aktivní. Na displeji klávesnice bude zobrazena informace o 

zóně, která vyvolala poruchu zapnutí. 

 

 

Zadejte znovu platný přístupový kód  a 
stiskněte klávesu 

 

 

Porucha zapnutí byla vymazána (resetována) 

Utišení poplachu (sirény) 
Vyskytne-li se v systému poplach, interní i externí sirény 
budou aktivovány, doba aktivace sirén je standardně 
nastavena na 1 minutu. 

 Nejste-li přítomni v objektu při vyvolání poplachu, 
interní i externí sirény mohou již být utišeny (vypršel 
čas pro jejich aktivaci), avšak maják sirény bude 
stále aktivní. 

Je-li na klávesnici zobrazena informace o poplachu, 
lze posuv textu na displeji zpomalit klávesou . 
Pomocí této klávesy lze také prohlížet jednotlivé 
události (poplachy), ke kterým v systému došlo. 

Postupujte následovně : 

Sirény budou aktivní, klávesnice bude zobrazovat 

 

 

Zadejte platný přístupový kód  
Interní i externí sirény budou utišeny, na displeji bude 

zobrazeno, která zóna vyvolala poplach 

 

 

Nyní musí být poplach resetován (potvrzen) 
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Reset po poplachu 
 
Uživatelský reset 
Jakmile byl poplach utišen (předchozí kapitola), musí být 
systém resetován (informace o poplachu musí být 
vymazána). 

 Je-li systém nastaven tak, aby vyžadoval technický 
reset (reset kódem technika), potom stisk klávesy 
 nepovede k vymazání poplachu – v tomto 
případě postupujte dle návodu v odstavci „technický 
reset“. 

Systém může být rovněž nastaven tak, aby 
vyžadoval reset anti-kódem. V tomto případě 
postupujte podle návodu v odstavci „reset anti-
kódem“. 

Reset poplachu provedete následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu  

Maják na externí siréně bude nyní deaktivován, klávesnice 
vydá potvrzovací tón a bude zobrazovat standardní text. 

Technický reset 
Byl-li systém naprogramován, tak, aby vyžadoval reset 
technickým kódem, můžete stále provést utišení poplachu 
platným uživatelským kódem. 

 Systém nemůže být znovu zapnut, dokud nedojde 
k resetu poplachu. 

Postupujte následovně : 

Zavolejte instalačního technika, aby resetoval poplach. 
Tlf. číslo může být zobrazeno na displeji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reset anti-kódem 
Je-li systém nastaven tak, aby vyžadoval reset anti-kódem, 
můžete probíhající poplach utišit platným uživatelským 
kódem. 

 Systém nemůže být znovu zapnut, dokud nedojde 
k resetu poplachu. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

Na displeji bude nyní zobrazeno čtyřmístné číslo, náhodně 
vygenerované systémem. 

 

 

Kontaktujte obsluhu PCO (tlf. číslo může být zobrazeno 
na displeji) a uveďte dříve vygenerované čtyřmístné 

číslo. 

Obsluha PCO Vám sdělí resetovací kód 

Zadejte tento kód na klávesnici 

 

 

Byl-li resetovací kód zadán správně, klávesnice pískne 
(indikace, že proběhl reset) a na displeji bude zobrazen 

standardní text. 
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Vynechání zón 
Uživatelé systému mohou mít nastavené oprávnění, aby 
v případě potřeby (např. při poruše detektoru aj.) mohli 
ručně vynechat určité zóny. Vynechané zóny pak nebudou 
systémem monitorovány. 

 Zóna může být vynechána, pokud je na pravé straně 
čísla zóny symbol „*“. Zóny, které mohou být 
vynechány jsou vybrány instalačním technikem. 

Svítí-li na levé straně čísla zóny symbol „X“, 
znamená to, že zóna byla vybrána pro vynechání. 

Všechny vynechané zóny budou automaticky 
zařazeny do střežení při vypnutí systému. Systém 
může být nastaven také tak, aby zařazení zón 
neprobíhalo automaticky, uživatel (či technik) pak 
musí vynechané zóny do střežení zařadit manuálně. 

Pro ruční zařazení zón do střežení (zrušení 
vynechání) opakujte postup pro vynechání 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný přístupový kód  a 
stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte číslo zóny  nebo 
 použijte klávesu  

 

 

Stiskněte klávesu  vynechání 

 

 

Opakujte týž postup, pokud chcete vynechat další zóny 

Po vynechání všech požadovaných zón stiskněte 
klávesu . 

Vybrané zóny budou nyní vynechány. Je-li v systému 
alespoň jedna vynechaná zóna, bude na klávesnici svítit 

LED . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapnutí/vypnutí gongu 
Systém může být nastaven tak, aby byly aktivovány interní 
sirény (reproduktory), pokud dojde k narušení vybraných 
zón při vypnutém systému. Tato funkce se nazývá gong a 
může sloužit např. jako varování, že někdo otevřel vstupní 
dveře apod. 

 Narušené zóny budou aktivovat funkci gongu jen 
v případě, kdy jim byla tato funkce povolena. Uživatel 
může manuálně povolit/zakázat funkci gongu. 

Systém může být naprogramován tak, aby k aktivaci 
funkce gongu docházelo automaticky, např. v určité 
hodiny v různých dnech. 

Nejsou-li pro funkci gongu vybrány žádné zóny, 
nebude mít aktivace/deaktivace této funkce žádný 
efekt. 

Zapnutí funkce gongu : 

Stiskněte klávesu , klávesnice pískne tónem gongu. 

Vypnutí funkce gongu : 

Opět stiskněte klávesu , klávesnice vydá „chybový“ tón. 

Zobrazení stavu zón 
Uživatel, který smí povolit tuto funkci, může prohlížet stav 
zón – tzn. uvidí, zda je zóna v poruše, v klidovém stavu, 
v tamperu (narušení krytu detektoru), narušena či 
vynechána. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte číslo zóny  nebo  
použijte klávesu 

 

 

Stiskem klávesy  povolíte písknutí klávesnice (gong) při 
změně stavu dané zóny (na pravé straně čísla zóny bude 
svítit symbol šipky), pro deaktivaci této funkce stiskněte 

klávesu  ještě jednou. 

Stiskem klávesy  bude zobrazen textový popis zóny 

Při aktivaci zóny bude na displeji zobrazen textový popis 
jejího stavu, klávesnice rovněž může písknout (viz popis 

funkce klávesy ) 

Stiskněte klávesu  pro opuštění této funkce 

Stiskněte klávesu  pro opuštění menu 
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Vynechání 24 hodinových zón 
Systém rovněž umožňuje vynechání 24 hodinových zón, 
pokud je příslušná skupina odstavena. Uživatelé, kteří mají 
tuto funkci povolenu, mohou vynechat pouze zóny, které 
pro vynechání povolil instalační technik. 

 Zóna může být vynechána, pokud je na pravé straně 
čísla zóny symbol „*“.Zóny, které mohou být 
vynechány jsou vybrány instalačním technikem. 

Svítí-li na levé straně čísla zóny symbol „X“, 
znamená to, že zóna byla vybrána pro vynechání. 

Pro zařazení zón zpět do střežení (zrušení 
vynechání) opakujte postup pro vynechání 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný přístupový kód  
 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte číslo zóny  nebo použijte  
klávesu . 

 

 

Stiskněte klávesu  vynechání zóny 

 

Opakujte týž postup, pokud chcete vynechat další zóny 

Po vynechání všech požadovaných zón stiskněte 
klávesu . 

Stiskněte klávesu  pro opuštění menu 

 

 

 

Vybrané zóny budou nyní vynechány. Je-li v systému 
alespoň jedna vynechaná zóna, bude na klávesnici svítit 

LED . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr skupin pro gong 
Je-li zóna nastavena tak, aby aktivovala funkci gongu 
(písknutí klávesnice), potom při odstaveném systému 
narušená zóna pískne. Uživatelé, kteří mají tuto funkci 
povolenu, mohou aktivovat/deaktivovat funkci gongu pro 
jednotlivé skupiny. 

Jednotlivé zóny mohou mít funkci gongu 
povolenu/zakázánu. Na str. 18 naleznete další informace. 

 Funkci gongu lze aktivovat pouze pro skupiny, které 
instalační technik naprogramoval pro použití této 
funkce. Symbol „*“ znamená, že skupina může mít 
funkci povolenu, skupiny se symbolem „.“ (tečka) 
nemohou mít tuto funkci aktivovánu. 

Stiskem klávesy 0 vyberete/zrušíte výběr všech 
skupin. 

Klávesa  přepíná zobrazení prvních/posledních 8 
skupin. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Pomocí kláves  –  vyberte skupiny, které mají 
mít funkci povolenu/zakázánu 

Stiskněte klávesu  pro potvrzení 

 

 

Stiskem klávesy  opustíte menu 
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Zobrazení poruch testu zón (Walk-test) 
Není-li během nastavené periody narušena zóna, která byla 
zařazena do testovacího režimu, potom se při nastavení 
zobrazí informace o selhání testu zón. Uživatel, který má 
tuto funkci povolenu, potom může prohlížet zóny, které 
v testu selhaly. 

 Systém může být nastaven tak, že není možné 
provést zapnutí do střežení, pokud některá zóna 
v testu selhala. V tomto případě je pak nutné narušit 
zóny, které v testu selhaly. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Pomocí klávesy  lze procházet seznam zón, které 
selhaly v testu 

Stiskem klávesy  opustíte tuto volbu 

Stiskem klávesy  opustíte menu 

Na displeji bude zobrazen standardní text. 

Zobrazení počtu narušení 
Uživatel, který má tuto volbu povolenu, může zjistit počet 
narušení zón, které byly v dané skupině zařazeny do testu. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte klávesu 





Stiskem klávesy  –  lze vybrat příslušnou 
skupinu, alternativně lze použít i klávesu . 

Klávesou  lze provést reset čítače 

 

 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Stiskem klávesy  opustíte menu 

Zaslání SMS na mobilní telefon 
Je-li k ústředně připojeno zařízení, které umožňuje zasílat 
SMS zprávy (GSM modul nebo komunikátor Com2400), 
potom je možné zaslat textovou zprávu na jedno 
z předprogramovaných čísel. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný přístupový kód 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte klávesu 



 

Na klávesnici zadejte text a stiskněte klávesu  pro 
potvrzení 

 

 

Pomocí klávesy  vyberte požadované telefonní číslo 

Výběr potvrďte stiskem klávesy 



 

Na displeji bude zobrazen standardní text 
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4. Programování systému 

Úvod 

Pokročilé operace lze provádět v uživatelském menu – 
jedná se např. o systémové testy, nastavení uživatelů aj. 

Množství nabízených funkcí a voleb závisí jednak na typu 
použité zabezpečovací ústředny (některé typy ústředen 
nepodporují všechny funkce) a také na přiřazení možností 
uživatelskému kódu. 

Uživatelský kód nemusí mít přiřazeny všechny funkce, které 
systém umožňuje. Nemůže-li uživatel vybrat některou 
funkci, může to být způsobené tím, že danou funkci nemá 
povolenu – bližší informace o přiřazení funkcí naleznete na 
str. 22. 

Není-li určitou dobu stisknuta některá klávesa, potom 
systém automaticky opustí menu. Dobu, po které bude 
uživatel automaticky odhlášen, může instalační technik 
nastavit. 

Následující tabulka obsahuje seznam dostupných funkcí 
v uživatelském menu : 

Uživatelské menu 
Klávesa Funkce Strana 

 Zobrazení deníku událostí 15 

 Změna kódu (PINu) 17 

 Editace zón pro funkci gongu 18 

 Systémové testy 18 

 Test zon (Walk-test) 19 

 Povolení přístupu technika 19 

 Nastavení času 20 

 Nastavení datumu 20 

 Ovládání časovačů 21 

 Nastavení časovačů 21 

 Nastavení uživatelů 22 

 Změna částečného nastavení 27 

 Volání vzdáleného PC 27 

 Změna data svátků 28 

 Nastavení hlasitosti 28 

 Tisk deníku událostí 29 

 Editace telefonních čísel 29 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení deníku událostí 
Uživatel s touto funkcí může prohlížet deník událostí, který 
obsahuje seznam událostí, které se v systému udály – 
např. zadání uživatelských kódů, poplachy, poruchy při 
zapnutí apod. Každá položka v deníku obsahuje datum a 
čas vzniku události. 

Klávesa  šipka dolů zobrazí předchozí (starší) položku 
v deníku, klávesa šipka nahoru zobrazí následující (novější) 
položku. 

Stiskem klávesy  se přepíná zobrazení data/času a 
informací o skupině, ve které se daná událost vyskytla. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Pomocí klávesy  je možné přecházet na 
následující/předchozí položku v deníku 

 

Stiskem klávesy  se přepíná zobrazení data/času a 
informací o skupině, ve které se daná událost vyskytla 

 

Stiskem klávesy  je zobrazen textový popis zóny 
(jedná-li se o událost, která souvisí se zónami). 

Stiskem klávesy  opustíte deník událostí 

Stiskem klávesy  opustíte menu 
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Popis položek v deníku událostí 

Položka Popis 
Klic### Aktiv. Klíčová zóna byla aktivována (zóna č. ###) 

RKP #,# LEKAR Poplach Lékař (klávesy 7 & 9) vyvolán z klávesnice #,# 

RKP #.# FIRE Požární poplach (4 & 6) vyvolán z klávesnice #,# 

Klave.hlas.PA #,# Hlasitý PA poplach (1 & 3) vyvolán z klávesnice #,# 

Klave.tich.PA #,# Tichý PA poplach (1 & 3) vyvolán z klávesnice #,# 

Natlak Uživatel ## zadal nátlakový kód na klávesnici 

Alarm aktiv. Poplach vyvolán ve skupině ? 

BELL houka Výstup Bell aktivován ze skupiny ? 

Limit zamk ### Zóna ### znovu střeží po vyvolání poplachu 

Kriz ### Ověřený křížový poplach vyvolán zónou ### 

Uziv ## Uživatel ## zadal kód (PIN) 

Odch Odchodové zpoždění započalo ve skupině ? 

Chybne  zap Porucha při zapnutí skupiny  

Vstup Vstupní zpoždění započalo ve skupině  

Skupinov. zap# Sestava # použita pro zapnutí systému 

Zapnout s  TLM Systém byl zapnut při chybě tlf. linky 

Skup zapnuta Skupina ? zapnuta 

Skup vypnuta Skupina ? byla vypnuta 

Cast zapnuta Skupina ? byla částečně nastavena 

Cas. zapnuta Skupina ? byla automaticky nastavena pomocí časovače 

Cas. vypnuta Skupina ? byla automaticky vypnuta časovačem 

Pozdrz Zapnutí skupiny bylo pozdrženo  

Alarm zrus. Zrušení poplachu ve skupině  

Dalko zapnuta Skupina  byla nastavena z PC 

Dalko vypnuta Skupina  byla vypnuta z PC 

Rychl. zapnuta Rychlé nastavení z klávesnice #,# 

Nedavn. zapnuta Skupina  byla nedávno zapnuta 

#,# RST skupiny -  Skupina resetována z klávesnice #,# po poplachu 

Technik  reset Reset poplachu technickým kódem 

Anti-Kod reset Reset poplachu anti-kódem 

Vzdal. Reset Reset poplachu pomocí vstupu (zóny) 

RedCare reset Reset poplachu pomocí REDCare 

Reset klicem Reset poplachu pomocí klíčové zóny 

Uzivatel reset Reset poplachu uživatelským kódem 

Exp #,# reset Reset poplachu pomocným vstupem expanderu #,#  

Vzdal. PC reset Reset poplachu ze vzdáleného PC 

POJI.#,# chyba Chyba pojistky pomocného výstupu na zařízení  #,# 

AC #,# Výpadek AC napájení 

SLA.AKU Nízké napětí AKU ústředny 

230V  zap Zapnuto napájení systému (bez resetu) 

BELL poji Chyba pojistky Bell na ústředně 

TLM poru Porucha telefonní linky 

TLM porucha Narušení vstupu ústředny pro vyvolání poruchy tlf. linky 

RedCare Lin. por REDCare chyba tlf. linky 

Kom    ̂Lin. por Komunikátory detekovaly chybu linky 

Exp #,# Lin. por Pom. vstup expanderu #,# (nastaven jako chyba tlf. linky) byl narušen 

Chyba komu. Komunikátory Com300 nebo Com2400 selhaly při komunikaci s PCO 
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Položka Popis 
DOWNL # start Upload/Download započal 

DOWNL # konec Upload/download ukončen 

Denik ! ! Deník událostí je z 80% plný (od posledního uploadu/downloadu) 

Zmena datum Čas ústředny byl změněn 

Zmena cas Změna data ústředny 

Prog. Start Zadán kód technika 

Prog.end Technik se odhlásil z programovacího menu 

Kryt Narušení tamperového spínače ústředny 

BELL #,# Tamper Tamper spínač Bell na zařízení #,# byl narušen 

AUX #,# Tamper Pomocný tamp. vstup zařízení  #,# narušen 

EXP #,# Tamper Narušení krytu expanderu #,# 

RKP #,# Tamper Narušení tamperuklávesnice #,# 

RKP #,# LOST Klávesnice ##  byla ztracena (bez komunikace) 

EXP #,# LOST Expander ## byl ztracen 

POZAR### Active Zóna ### způsobila požární poplach 

Zona ### Tamper Zóna ### způsobila tamper poplach 

Zona ### Aktiv. Zóna ### byla aktivována 

Zona ### Obnova Zóna ### byla uklidněna 

Zona ### Vynech. Zóna ### byla vynechána 

Zona ### Nevyne. Zóna ### znovu zařazena do střežení 

Zona ### Tst start Zóna ### byla zařazena do testu 

Zona ### Test End Zóna ### vyjmuta z testu 

RKP zamce. #,# Kklávesnice #,# byla zamčena z důvodu příliš mnoho nepúlatných kódů 

KOD #,# Příliš mnoho neplatných kódů způsobilo tamper na klávesnici #,# 

Test chyba### Zóna ### selhala v soak testu 

Rucni test vola. Test komunikace s PCO byl ručně aktivován 

Auto test vol. Periodický test komunikace s PCO byl aktivován 

WALK Walk test byl aktivován 

TESTED ### Zóna ### byla otestována 

Nahrat default Byly načteny výchozí (tovární) hodnoty 

Prvni hrana ### Zóna ### (nastavena jako dvojí hrana) byla poprvé aktivována 

Radio Pad ztrata Radiový modul nemá signál nebo nekomunikuje s ústřednou 

GSM modul ztrata GSM modul přestal komunikovat s ústřednou 

Změna kodu Uživatelský kód byl změněn nebo přidán 

Kod smazan Uživatelský kód byl smazán 

Chybna udalost Událost nebyla uložena do deníku 

 
Filtrování deníku událostí 
Při prohlížení deníku událostí lze aktivovat filtrování – tzn. 
zobrazení položek pouze určitého typu (např. 
vypnutí/zapnutí skupin, poplachy, ...). 

Použít lze následující klávesy : 

 = Prioritní poplachy (poplachy PANIK a  požární ) 

 = Normální poplachy (okamžité, zpožděné a 24h) 

 = Vypnutí/zapnutí (odstavení/nastavení skupin) 

 = Vynechání a zařazení zón 

 = Údržba (systémové testy, technik v menu) 

 = Tampery (zón, sirén, pomocný vstup) 

 = Testovací volání (Komu. aktivní, úspěšná komunik.) 

 = Příchod/odchod (příchodová/odchodová procedura) 

 = Uživatelské kódy (použití kódu) 
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Změna vlastního kódu 
Uživatelé, kteří mají povolenu změnu vlastního kódu tak 
mohou učinit v tomto menu. Uživatelský kód (PIN) je 
jedinečné číslo o 4,5 nebo 6 číslicích. 

V tomto menu lze změnit pouze vlastní kód 

Před vlastní změnou si zapamatujte nebo zapište nově 
zadávaný kód. Zapomenutí kódu může vést k tomu, že 
bude nutná návštěva instalačního technika, což s sebou 
může přinášet jisté finanční náklady. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte nový kód (4,5 nebo 6 číslic)  
 

 

Pro potvrzení nového kódu stiskněte klávesu  

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr zón pru funkci gongu 
Uživatelé, kteří mají tuto funkci povolenu, mohou 
vybírat/rušit zóny, které mají aktivovat funkci gongu 
(písknutí klávesnice při narušení zóny při vypnuté 
skupině/systému). Tuto funkci lze použít např. pro indikaci, 
že někdo vstoupil do místnosti (byla narušena zóna, která 
hlídá otevření dveří). 

 Zóny aktivují funkci gongu jen v případě, že je funkce 
gongu povolena. Informace o povolení/zakázání 
funkce gongu naleznete na str. 12. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte číslo zóny  nebo  
použijte klávesu  

 

 

Klávesou  můžete nastavit gong (jedno stisknutí = gong 
1, dvě stisknutí = gong 2, ...) 

 

 

Postup opakujte pro výběr dalších zón 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Stiskem klávesy  opustíte menu 
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Testování sirén a majáků 
Uživatelé, kteří mají tuto funkci povolenu, mohou jejím 
prostřednictvím testovat, zda jsou připojené sirény a 
podobná výstražná zařízení v pořádku. 

 Jakýkoliv výstup, který byl prostřednictvím této 
funkce sepnut bude při opuštění automaticky 
deaktivován. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskem klávesy  se aktivují výstupy pro externí 
sirény 

Stiskem klávesy  se aktivuje výstup pro maják 

Stiskem klávesy  se aktivují interní sirény 
(reproduktory) 

Klávesa  umožňuje aktivovat uživatelské výstupy 

Stiskem klávesy  bude proveden test displeje 

Stiskněte klávesu  pro test vybraného výstupu 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Stiskem klávesy  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivace testu zón 
Uživatelé, kteří mají tuto funkci povolenu, mohou při 
vypnutém systému provádět test zón (nazýván též test 
pochůzkou) a ověřit tak správnou činnost zón bez vyvolání 
poplachu. 24h zóny (s výjimkou požárních a tamperů) 
nejsou během testu schopny vyvolat poplach – tato 
vlastnost umožňuje otestovat tísňová tlačítka apod. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Stiskněte  

 

 

Pomocí klávesy  –  vyberte skupiny, jejichž 
zóny mají být testovány 

 

 

Stiskněte klávesu  pros spuštění testu 

 

 

Při každém narušení zóny klávesnice pískne a na displeji 
zobrazí zónu, která byla narušena. 

 

 

Stiskněte klávesu  pro opuštění této funkce 

Stiskněte klávesu  pro opuštění menu 
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Povolení přístupu technika 
Je-li přístup technika (lokální i vzdálený) nastaven tak, aby 
bylo nutné tento autorizovat uživatelským kódem, potom 
uživatelé, kteří mají tuto funkci povolenu, mohou 
autorizovat (povolit) přístup technika. 

Přístup technika je povolen na 4 hodiny od aktivace. Po této 
době bude přístup technika automaticky zakázán 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud se na displeji 
nezobrazí : 

 

 

Stiskem klávesy  povolíte/zakážete přístup technika 
do systému 

 

 

 

Klávesou  je možné opustit menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení času 
Systém používá datum/čas zejména při ukládání položek 
do deníku událostí. V tomto menu mohou příslušně 
nastavení uživatelé měnit čas systému. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte  

 

 

Stiskněte klávesu 



 

Zadejte nový čas ve 24 hodinovém formátu 

Stiskněte klávesu  

Stiskem klávesy  opustíte menu 
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Nastavení datumu 
Systém používá datum/čas zejména při ukládání položek 
do deníku událostí. V tomto menu mohou příslušně 
nastavení uživatelé měnit datum systému. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Zadejte nové datum ve formátu DD/MM/RR 

 

 

Stiskněte klávesu  

Stiskem klávesy  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládání časovačů 
Časovače se používají při automatickém zapnutí/vypnutí 
(nastavení/odstavení) systému, časovém omezení přístupu 
uživatelů, pro spínání výstupů aj. Uživatelé, kteří mají tuto 
funkci povolenu, mohou potlačit funkci časovače – např. 
ovládá-li časovač automatické zapnutí/vypnutí, potom při 
jeho potlačení nebude k auto. zap/vyp docházet. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude 
zobrazeno 

 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Klávesami  –  lze vyřadit/povolit funkci 
časovačů 

Stiskem klávesy  opustíte toto menu 

Klávesou  opustíte menu 
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Nastavení časovačů 
Každý časovač má nastaveny dvě časové periody (od-do 
pro určité dny v týdnu). V tomto menu lze změnit dny 
v týdnu, resp. hodiny, kdy má být časovač platný. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude 
zobrazeno 

 

 

Stiskněte klávesu 

Klávesami vyberte časovač, jehož nastavení chcete 
změnit 

 

 

Zadejte čas aktivace ve 24h formátu 

 

 

Stiskněte  pro potvrzení 

 

 

Použijte klávesy  –  pro výběr dní, kdy má být 
časovač aktivován (1=neděle, 2=pondělí, ..., 7=sobota) 

 

 

Stiskněte klávesu 



 

Zadejte čas deaktivace ve 24h formátu 

 

 

Stiskněte  pro potvrzení 

Stiskněte klávesu 

 

 

Použijte klávesy  –  pro výběr dní, kdy má být 
časovač deaktivován (1=neděle, 2=pondělí, ..., 

7=sobota) 

 

Postupu opakujte pro čas aktivace a deaktivace druhé 
periody časovače a pro dny aktivace/deaktivace 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

Přidávání nových uživatelů do systému 
Po instalaci systému jsou standardně dostupní pouze dva 
uživatelé – uživatel 00 (technik) a uživatel 01 (master). Aby 
mohli další uživatelé ovládat systém, je nutné přidat nové 
uživatelské účty. 

 Výchozí kod mastera je   5678. 

Uživatel Master je vždy založen jako uživatel 01 a 
nelze jej smazat. 

Programování nových uživatelů 
Každý uživatelský kód v systému umožňuje nastavit 
následující programové volby. Položky 1-4 a 8 je nezbytné 
zadat, položky 5,6 a 7 jsou doplňkové. 

1. Uživatelské číslo 
Každý uživatel obsadí v systému jednu programovou pozici, 
která je identifikována uživatelským (pořadovým) číslem. 
Uživatel Master vždy obsadí pozici 01. 

2. Uživatelský kód (PIN) 
Je jedinečný uživatelský kód o 4,5 nebo 6  číslicích. Systém 
umožňuje používat pro různé uživatele různou délku kódů. 
Tento kód musí být zadán před vlastní manipulací se 
systémem. 

3. Skupiny 
Každému uživateli lze přiřadit jakýkoliv počet skupin. Je-li 
některá skupina uživateli přiřazena, smí ji daný uživatel 
ovládat (zapnou/vypnout, resetovat poplachy, ...). Přiřazení 
skupiny uživateli také určuje, které související funkce budou 
dostupné (např. vynechání zón, tiché zapnutí, ...). 

4. Typy uživatelů 
Uživatelské typy určují, které funkce budou pro uživatele 
dostupné – např. zapnutí, vypnutí, resetování poplachů. Typy 
uživatelů také ovlivňují, které volby menu budou přístupné 
(Např. nastavení uživatelů, systémové testy). 

5. Časové omezení přístupu uživatele 
Tato volba umožňuje omezit přístup uživatele do systému 
dle času a dnů v týdnu. Je-li uživateli přiřazen časovač, 
uživatel se nemůže přihlásit do systému, pokud je časovač 
aktivní. 

6. Jméno uživatele 
Každému uživateli lze přiřadit textový popis (jméno), které 
může obsahovat max. 16 znaků. Jméno uživatele je 
zobrazeno po zadání uživatelského kódu a je také 
zobrazeno v deníku událostí. 

7. Ovládání dveří 
Tyto volby umožňují vytvořit přístupový systém. Jsou-li 
některé dveře přiřazeny, smí je uživatel otevřít/odemknout. 
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8. Bezkontaktní klíčenka 
Pomocí bezkontaktní klíčenky lze systém ovládat stejně 
jako pomocí uživatelského kódu. Používání bezkontaktních 
klíčenek vyžaduje klávesnici se čtečkou těchto klíčenek 

Uživatelské typy 
Uživatelské typy určují, které funkce budou pro uživatele 
dostupné – např. zapnutí/vypnutí, resetování poplachů. Typy 
uživatelů také ovlivňují, které volby menu budou přístupné 
(např. nastavení uživatelů, systémové testy). Dostupné jsou 
tyto typy : 

1:Master (Správce) 
Uživatelé typu Master mohou zapnout/vypnout skupiny, 
vynechávat zóny, utišovat a resetovat poplachy. Tento typ 
uživatelů má také plný přístup do všech uživatelských 
menu. Dále, master uživatelé mohou měnit vlastní 
uživatelský kód a přidávat nové uživatele do systému. 
Tomuto typu uživatele je také povoleno aktivovat kterýkoliv 
výstup s funkcí dveře. 

2: Manager 
Uživatelé typu manager mohou zapnout/vypnout skupiny, 
vynechávat zóny, utišovat a resetovat poplachy. Tento typ 
uživatelů má také  přístup do všech uživatelských menu 
s výjimkou nastavení uživatelů. Dále, tito uživatelé mohou 
měnit vlastní uživatelský kód. 

3: Standard 
Uživatelé typu Standard mohou zapnout/vypnout přiřazené 
skupiny, z kterékoliv klávesnice vynechávat zóny, utišovat a 
resetovat poplachy. Tento typ uživatelů má také přístup do 
všech uživatelských menu s výjimkou nastavení uživatelů, 
systémových testů a změny časovačů. Dále, tito uživatelé 
mohou měnit vlastní uživatelský kód. 

4: Lokální uživatelé 
Tento typ má stejné vlastnosti jako uživatelé typu Standard, 
avšak smí zapínat skupiny pouze z přidružených klávesnic 
a vypínat mohou pouze skupiny, které jsou v poplachu 
nebo v nich probíhá příchodové zpoždění. 

5: Nátlak 
Tento typ uživatelů má podobné vlastnosti jako typ 
Standard, navíc však  zadání jejich kódu vyvolá aktivaci 
výstupu, nastaveného jako „Nátlak“. 

6: Jen zapnutí 
Tento typ uživatelů smí pouze zapínat přiřazené skupiny a 
resetovat v nich poplachy. Dále, tento typ uživatelů smí 
prohlížet deník událostí. 

7: Dveře 
Tento typ uživatelů nemá přístup do uživatelských menu či 
voleb. Tento typ uživatelů aktivuje kterýkoliv výstup, 
nastavený pro funkci „Dveře“. 

8: Svátky 
Tento typ uživatelů má stejná práva a funkce jako uživatelé 
typu standard, avšak budou automaticky vymazáni, jakmile 
je systém vypnut pomocí master kódu. 

 Uživatelé tohoto typu mohou být vymazáni master 
kódem, avšak až poté, co minimálně jedenkrát 
odstavili systém. 

9: Zákaznický 
Uživatelé tohoto typu mají přístup k jakékoliv funkci a do 
uživatelských menu, které jim byli povoleny v uživatelských 
volbách a uživatelské konfiguraci, což umožňuje vytvářet 

kombinace, které nejsou dostupné u předchozích typů 
Nastavit lze libovolný počet uživatelů tohoto typu, přičemž 
každý z nich může mít povoleny jiné funkce a položky 
menu. 
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Výchozí nastavení typů uživatele 
Uživatelské funkce 

Technik Master Manažer Standard Lokální 

(místní) 

Nátlak Jen 

 zapnutí 

Dveře Svátky Uživatelský 

(zákaznický) 

Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí Zapnutí - Zapnutí - 

Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí Vypnutí - - Vypnutí - 

Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání Vynechání - - Vynechání - 

Eng. Reset - - - - - - - - - 

- - - - Místní 

nastavení 

- - - - - 

- - - - Místní 

odstavení 

- - - - - 

Tiché ZAP Tiché ZAP Tiché ZAP Tiché ZAP Tiché ZAP - - - - - 

Nejprve 

vypnout 

Nejprve 

vypnout 

Nejprve 

vypnout 

Nejprve 

vypnout 

Nejprve 

vypnout 

Nejprve 

vypnout 

- - Nejprve 

vypnout 

- 

User Menu Uživ. menu Uživ. menu Uživ. menu Uživ. menu - Uživ. menu - Uživ. menu - 

Tech. režim - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - Svátky - 

Dveře - - - - - - Dveře - - 

Volat vz. PC Volat vz. PC Volat vz. PC - - - - - - - 

- - - - - Nátlakový 

kód 

- - - - 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

Vypnutí/zapn

utí 

- Vypnutí/zapn

utí 

- 

 

Uživatelské volby 

Technik Master Manažer Standard Lokální Nátlak Pouze 
nastavení 

Dveře Dočasný 

(Svátky) 

Nepoužito 

Změna kódu Změna kódu  Změna kódu  Změna kódu  Změna kódu  - - - - - 

Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong Zóny pro gong - - - - - 

Změna 

časovačů 

Změna 

časovačů 

Změna 

časovačů 

- - - - - - - 

Systémové 

testy 

Systémové 

testy 

Systémové 

testy 

- - - - - - - 

Nast. 

uživatelů  

Nast. uživatelů  - - - - - - - - 

- Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

Přístup 

technika 

- Přístup 

technika 

- Přístup 

technika 

- 

Přidání 

technika 

- - - - - - - - - 

Zablokování 

NVM 

- - - - - - - - - 
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Uživatelské volby 1 
V tomto menu lze nastavit, které volby budou uživateli 
přístupné po zadání kódu. 

Pro výběr jednotlivých voleb lze použít klávesu  a 
následně změnu povolit klávesou . Další možností je 
stisknout příslušnou klávesu 1 – 8. Svítí-li číslice, je 
příslušná volba nastavena, symbol * znamená, že volba 
není nastavena. 

Nastavit lze tyto volby: 

1 -  Zapnutí skupin 
Ano: Uživatel smí zapínat přiřazené skupiny. 
Ne: Uživatel nesmí nastavovat přiřazené skupiny. 

2 -  Vypnutí skupin 
Ano: Uživatel smí vypínat přiřazené skupiny. 
Ne: Uživatel nesmí odstavovat přiřazené skupiny. 

3 -  Vynechání zón 
Ano: Uživatel smí vynechat zóny, které mají nastaven 

atribut „Vynecháno“ a jsou zařazeny ve skupinách, 
které jsou přiřazeny uživateli.. 

Ne: Uživatel nesmí vynechávat zóny. 

4 -  Tech. reset (pouze technik) 
Ano: Uživatel může resetovat poplachy (jako technik), které 

vznikly v některé ze skupin, které má uživatel 
přiřazeny. 

Ne: Uživatel nemůže resetovat poplachy (jako technik). 

5 -  Místní zapnutí 
Ano: Uživatel smí zapínat pouze skupiny, které jsou mu 

přiřazeny a jsou přiřazeny též klávesnici, na které 
uživatel zadal kód.. 

Ne: Uživatel smí zapínat přidružené skupiny z kterékoliv 
klávesnice. 

6 -  Místní vypnutí 
Ano: Uživatel smí odstavovat pouze skupiny, které jsou mu 

přiřazeny a jsou přiřazeny též klávesnici, na které 
uživatel zadal kód.. 

Ne: Uživatel smí odstavovat přidružené skupiny z kterékoliv 
klávesnice. 

7 -  Auto ANO 
Ano: Po zadání uživatelského kódu není nutné potvrzovat 

další akci klávesou . 

8 -  Nejprve vypnout 
Ano: Jsou-li některé skupiny nastaveny, po zadání kódu se 

zobrazí nejdříve nabídka pro jejich odstavení. 
Ne: I když jsou některé skupiny nastaveny, po zadání kódu 

se zobrazí nejdříve nabídka pro jejich nastavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské volby 2 
Toto menu je zobrazeno pouze v případě, kdy byl uživateli 
přiřazen typ „Zákaznický“. 

V tomto menu lze nastavit, které volby budou uživateli 
přístupné po zadání kódu. 

Pro výběr jednotlivých voleb lze použít klávesu  a 
následně volbu povolit klávesou . Další možností je 
stisknout příslušnou klávesu 1 – 8. Svítí-li pod číslicí 
písmeno, je příslušná volba nastavena, symbol * znamená, 
že volba není nastavena. 

Nastavit lze tyto volby: 

1 -  Uživatelské menu 
Ano: Vybraný uživatel má přístup do uživatelských menu,  

další volby lze povolit v nastavení uživatelské 
konfigurace.  

Ne: Uživatel nebude mít přístup do uživatelských menu. 

2 -  Přístup technika (pouze technik) 
Ano: Vybraný uživatel má přístup do programovacího menu. 

Tato volba by neměla být aktivována pro běžné 
uživatele, kteří nejsou seznámeni s programováním 
systému a mohli by případně změnit důležité 
programové volby. Kód s tímto atributem nemá možnost 
ovládání tzn. vypínat ze střežení jednotlivé skupiny. 

Ne: Vybraný uživatel nemá přístup do programovacího 
menu. 

3 -  Dvojí kód 
Ano: Vybraný uživatel bude moci ovládat přidružené 

skupiny až poté, co jiný uživatel s tímto parametrem a 
přidruženou stejnou skupinou zadal svůj kód. Tito 
uživatelé aktivují výstupy, nastavené na funkci „1. kód 
zadán“ či „2. kód zadán“. 

Ne: Uživatelský kód bude fungovat standardně. 

4 -  Prázdniny (omezený) 
Ano: Vybraný uživatel bude povolen při prvním odstavení 

skupiny a následně lze tento kód používat (nezáleží na 
počtu použití kódu). Uživatel bude automaticky 
vymazán, pokud uživatel 01 (master) použije svůj kód 
pro zapnutí systému. Uživatele může být smazán  

Ne: Uživatelský kód bude fungovat normálně. 

5 -  Dveře 
Ano: Takto nastavený uživatel aktivuje po zadání kódu 

výstupy, které jsou nastaveny pro funkci „Dveře“. 
Ne: Zadání kódu uživatele nespíná výstupy, nastavené jako 

„Dveře“. 

6 -  Volat vzdál. PC 
Ano: Uživatel může spustit funkci „volání vzdáleného PC“ 

pro účely uploadu/downloadu.. 
Ne: Vybraný uživatel nemůže inicializovat volání 

vzdáleného PC. 

7 -  Nátlakový kód 
Ano: Takto nastavený uživatel zadáním svého kódu 

aktivuje výstupy, nastavené na funkci „Nátlak“. 
Ne: Takto nastavený uživatel zadáním svého kódu 

neaktivuje výstupy, nastavené na funkci „Nátlak“. 

8 -  Přenos zapnutí/vypnutí 
Ano: Při každém zapnutí (nastavení) či vypnutí (odstavení) 

skupiny bude o tomto zaslána zpráva na PCO. 
Ne: Zapnutí/vypnutí skupiny nebude vyvolávat přenos na 

PCO. 
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Konfigurace uživatele 
Toto menu je dostupné pouze v případě, kdy má zvolený 
uživatel nastaven typ „zákaznický“ a má povolenu volbu 
„Uživatelské menu“. 

Následující volby umožňují nastavit, které menu budou pro 
uživatele dostupné. 

1 -  Změna kódu 
Ano: Uživatel může změnit vlastní kód. 
Ne: Uživatel nemů že měnit vlastní kód, pro změnu kódu 

musí tuto operaci provést jiný uživatel, který smí měnit 
kódy. 

2 -  Gong zón 
Ano: Vybraný uživatel smí měnit nastavení funkce gongu, 

tzn. smí vybrat zóny, které budou tuto funkci 
aktivovat. 

Ne: Vybraný uživatel nesmí měnit nastavení funkce gongu. 

3 -  Časovače 
Ano: Vybraný uživatel může změnit nastavení časovačů. 
Ne: Uživatel nesmí měnit nastavení časovačů. 

4 -  Systémové testy 
Ano: Uživatel bude mít přístup do menu systémových testů, 

bude moci aktivovat walk test, aktivovat externí sirénu 
aj. 

Ne: Uživatel nemá přístup do menu systémových testů. 

5 -  Změny uživatelů  
Ano: Uživatel smí editovat existující uživatele či přidávat 

nové, nesmí však nastavit vyšší uživatelský typ, než 
který má sám nastaven. Je-li editovaný uživatel typu 
„Zákaznický“, lze nastavit jen volby, které má editující 
uživatel sám nastaveny. 

Ne: Uživatel nemůže měnit nastavení uživatelů. 

6 -  Přístup technika 
Ano: Zvolený uživatel smí autorizovat vstup technika do 

programovacího menu nebo inicializovat spojení pro 
účely uploadu/downloadu. 

Ne: Uživatel nemůže povolit technický přístup. 

7 -  Přidat nového technika (pouze technik) 
Ano: Vybraný uživatel smí přidávat nové uživatele typu 

technik. 
Ne: Uživatel nesmí přidávat do systému nové uživatele 

typu technik. 

8 -  Zamčení NVM (Pouze technik) 
Ano: Uživatel smí aktivovat funkci pro zablokování paměti 

ústředny. 
Ne: Uživatel nesmí zablokovat paměť ústředny (NVM). 

Časové omezení 
V tomto menu lze uživateli přiřadit některý z časovačů pro 
účely omezení přístupu uživatele do systému. Je-li 
přiřazený čítač spuštěn (aktivní), nemá uživatel přístup do 
systému. 

Jméno uživatele 
Každému uživateli lze přiřadit jméno (max. 16 znaků), které 
se zobrazuje např. v deníku událostí a umožňuje tak snazší 
identifikaci použitých uživatelských kódů. 

 

 

 

 

Programování uživatelských kódů 
Postupujte následovně : 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude 
zobrazeno 

 

 

Stisknete klávesu  

 

 

Vyberte číslo uživatele  nebo použijte klávesu 
 a stiskněte  

 

 

Zadejte nový uživatelský kód  a 
stiskněte klávesu  

 

 

Klávesami - vyberte skupiny, které mají být 
přiřazeny uživateli a stiskněte  

 

 

Vyberte typ uživatele klávesami  –  nebo 
použijte klávesu  a stiskněte 

 

 

Stiskněte  
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Následující volby jsou dostupné, pokud byl vybrány 
typ „Zákaznický“ (uživatelský) 

 

 

 Stiskněte  

 

 

 

Stiskněte pro editaci, pro posun,  pro 
změnu, stiskněte klávesu  pro pokračování do další 
úrovně 

 

Stiskněte po povolení/zakázání voleb a následně 
stiskněte klávesu  pro pokračování, displej bude 
zobrazovat 

 Uživatelská konfigurace bude zobrazena, pokud je 
vybrán uživatelský typ A volba je povolena volba 
XXX. 

 

 

 

Použijte klávesy  –  pro výběr časovače a  
stiskněte  

 

 

Stiskněte  pro editaci jména uživatele, po 
dokončení editace stiskněte klávesu 

Následující volby jsou dostupné, pokud byla vybrána 
volba „Dveře“ 

 

 

Použijte klávesy  –  pro výběr dveří pro 
uživatele a stiskněte klávesu  

 

Stiskněte klávesu  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiřazení klíčenky uživateli 
Postupujte následovně : 

Ověřte, zda je aktivní menu editace uživatele, klávesnice 
bude zobrazovat 

 

 

Vyberte uživatele a stiskněte klávesu  

 

 

Stiskněte  

 

 

Přiložte klíčenku k symbolu PROX na klávesnici 

Systém potvrdí načtení klíčenky písknutím 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

Mazání uživatelů 
Postupujte následovně : 

Ověřte, zda je aktivní menu editace uživatele, klávesnice 
bude zobrazovat 

 

 

Vyberte uživatele a stiskněte klávesu  

 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Stiskem klávesy  potvrdíte a provedete vymazání 
uživatele ze systému 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 





 
                  











 



 



 



 Premier 48/88/168/640 Příručka správce systému 

SPR-02-0705 ATIS group s.r.o., Za Strašnickou vozovnou 7, 100 00 PRAHA 10,     tel.:  274 001 122  

PRE-48-640 pobočka Brno, Čechyňská 18, 602 00 BRNO,                                            tel.:  543 254 632 28 
 pobočka Č.Budějovice, Karolíny Světlé 2238, 370 04, Č.B.,                      tel.:  387 410 186 

Konfigurace částečného zapnutí 
Je-li aktivováno částečné zapnutí 1,2 nebo 3, potom jsou 
určité zóny vynechány, aby bylo možné vstoupit do 
některých částí střeženého objektu. Tuto funkci může 
nastavit každý uživatel, který má nastavenu přístup do 
menu vynechání zón 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu  

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Vyberte číslo zóny  nebo  
použijte klávesu  

a stiskněte 

Stiskněte  pro výběr částečného zapnutí 1 

Stiskněte  pro výběr částečného zapnutí 2 

Stiskněte  pro výběr částečného zapnutí 3 

 

 

Stiskněte klávesu  pro přiřazení/zrušení zóny do 
vybraného částečného zapnutí 

 

Opakujte pro další zóny 

Stiskem klávesy opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

Volání vzdáleného PC 
Tato volba umožňuje inicializovat volání vzdáleného PC pro 

účely programování  

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte  

 

 

Použijte klávesy  –  pro výběr telefonního čísla 

 

 

Stiskněte  pro spuštění volání 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 
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Změna data svátků 
Tato volba umožňuje změnit nastavení svátků. Svátky se 
používají jako výjimky z funkce časovače 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Použijte  pro výběr svátku 

 

 

Stiskněte  a následně zadejte nové datum svátku 

 

 

Použijte klávesu 1-8, nebo pro výběr časovače svátků 

Stiskněte  a následně zadejte nové datum svátku 

Stiskněte  pro potvrzení zadaného data 

Postup opakujte pro další časovače 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení hlasitosti reproduktorů 
Tato volba umožňuje nastavit hlasitost reproduktorů 
ústředny, klávesnic a expanderů. 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte  

 

 

 

Stiskem klávesy  vyberte reproduktor ústředny, 
klávesnic nebo expanderů 

 

Stiskněte  a následně klávesu 1 – 8 pro nastavení 
hlasitosti (1=minimum, 8=maximum) 

Stiskem klávesy  otestujete nově nastavenou 
hlasitost 

Opakujte pro další sirény 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 
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Tisk deníku událostí 
Je-li k ústředně připojena tiskárna, je možné vytisknout 
deník událostí 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte  

Zadejte počet požadovaných událostí 

 

 

Stiskem  provedete výpis deníku událostí 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editace čísel mobilních telefonů 
Umožňuje-li systém zasílání SMS zpráv na mobilní 

telefony, lze v tomto menu editovat telefonní čísla, kam se 
má v případě poplachu přenést zpráva 

Postupujte následovně : 

Zadejte platný uživatelský kód  
 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Stiskněte klávesu 

 

 

Opakovaně stiskněte klávesu , dokud nebude na 
displeji zobrazeno 

 

 

Stiskněte  

 

 

Klávesou  vyberete požadované telefonní číslo 

Stiskněte klávesu  

Zadejte požadované telefonní číslo a stiskněte klávesu 
 

 

Stiskem klávesy  opustíte tuto funkci 

Klávesou  opustíte menu 
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Slovníček pojmů 

V tomto dokumentu jsou používány následující výrazy: 

Přístupový kód: 4, 5-ti nebo 6-ti místné číslo, které 
sloužící k identifikaci uživatele pro potřeby ovládání 
zabezpečovacího systému. 

Nátlakový kód: speciální typ přístupového kódu, který se 
lokálně chová jako standardní uživatelský přístupový kód, 
ale po svém zadání na klávesnici vyšle na PCO tísňové 
volání nebo-li informaci, že následující operace se 
zabezpečovacím systémem budou prováděny pod 
nátlakem uživatele jinou osobou (pachatelem).  

Pult centrální ochrany (PCO): pracoviště bezpečnostní 
agentury, kde jsou registrovány a vyhodnocovány 
informace, zasílané od různých zabezpečovacích systémů. 

Zóna: zóna (někdy také nazývaná smyčka) je část 
střeženého prostoru, která je určena “aktivní oblastí” 
jednoho nebo více detektorů (např. okno, prostor v některé 
místnosti, dveře, ...). 

Skupina (podsystém): jedna nebo více zón, které obvykle 
tvoří logický celek (všechny zóny v jednom prostoru), např. 
okno v garáži, detekce otevření vrat v garáži, pohybový 
detektor v garáži a detekce otevření vstupních dveří z 
garáže. 

Vynechání zóny: funkce, která umožňuje uživateli vyjmout 
vybranou zónu (smyčku) z procesu střežení. Vynechaná 
zóna není schopna vyhlásit poplachový stav. Tato funkce 
se využívá například v případě poruch nějakého detektoru. 

Gong: funkce, která akusticky signalizuje narušení některé 
zóny v době, kdy skupina (podsystém) není ve stavu 
střežení (odstavena). Zpravidla se používá jako zvukové  
upozornění, že byly otevřeny dveře a někdo vstoupil do 
nehlídaného prostoru. 

Servis: nestandardní stav zabezpečovacího systému 
(signalizovaný akusticky a opticky LED indikací na 
klávesnici), který vyžaduje zásah technika. Obvykle se 
jedná o nějakou poruchu systému. 
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