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1 Wstęp

Systemy bezpieczeństwa i przeciwpożarowe pomagają w ochronie życia,
mienia, stanowią ochronę przed złodziejami i zmniejszają ryzyko
obrażeń fizycznych. Klawiatura to zaawansowane urządzenie cyfrowe,
oferujące szereg funkcji niedostępnych dla innych systemów. Dobrze
widoczny, podświetlany wyświetlacz i wbudowany sygnalizator
akustyczny ostrzegą Cię w przypadku różnych zdarzeń. Stylowy design i
łatwość użytkowania sprawiają, że idealnie nadaje się do ochrony
mienia.

Twoja firma ochroniarska może zaprogramować system tak, aby mógł
sprostać Twoim indywidualnym potrzebom. Twojej nieruchomości
nadawany jest opis w języku angielskim, który pojawia się na
wyświetlaczu. Skontaktuj się z firmą ochroniarską, jeśli napotkasz
problemy podczas testowania systemu.

Twoją agencją ochrony jest:

Zadzwoń przed rozpoczęciem testu:
______________________________________________________

1.1 Informacje o dokumentacji

Ta instrukcja obsługi omawia zarówno podstawowe jak i zaawansowane
funkcje. Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona jako
podstawowe źródło referencyjne dla użytkowników systemu. Funkcje
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opisane w niniejszej instrukcji są programowane przez agencję ochrony.
Twój system może nie obejmować wszystkich opisanych tu funkcji.
Niektóre funkcje wymagają wprowadzenia indywidualnego hasła
użytkownika.

Struktura instrukcji obsługi
– Rozdział 2. Pomaga w określeniu stylu danej klawiatury.
– Rozdziały od 3 do 10. Omawiają podstawy systemu bezpieczeństwa.
– Rozdziały od 11 do 20. Zawierają instrukcje korzystania z klawiatur

B94x/B93x.
– Rozdziały od 21 do 30. Zawierają instrukcje korzystania z klawiatur

B92x/B91x.
– Rozdział 31. Zawiera instrukcje korzystania z klawiatur D1260x/

D1255x (B9512G/B8512G panele sterowania wyłącznie).
– Rozdział 32. Opisuje funkcje dodatkowe, a także zalecenia i

ograniczenia dotyczące systemu bezpieczeństwa.

Konwencje obowiązujące w niniejszej instrukcji
W całej instrukcji symbol # odnosi się do zmiennych wartości
liczbowych, np. liczby linii do przetestowania lub czas opóźnienia
wyjścia.

Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu klawiatury są zapisane w
niniejszej instrukcji kursywą. Tekst, który w niniejszej instrukcji znajduje
się w nawiasach kwadratowych [ ], informuje aby wcisnąć dany klawisz/
ikonę na klawiaturze.

Prawa autorskie
Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy Bosch
Security Systems Inc. i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
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Znaki towarowe
Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania użyte w niniejszym
dokumencie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi objętymi
stosowną ochroną.
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2 Przegląd klawiatur

2.1 Rozpoznaj styl klawiatury

4 Zidentyfikuj swoja klawiaturę, by przeczytać odpowiednie
instrukcje.
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2.2 Czyszczenie klawiatury

Do czyszczenia klawiatury używaj miękkiej ścierki i środków czystości
nie powodujących ścierania (np. mikrofibra i płyn do czyszczenia
okularów). Rozpyl środek czyszczący na ścierce. Nie rozpylaj go
bezpośrednio na klawiaturze.
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3 Linie

3.1 Czym jest linia?

Linia odnosi się do urządzenia wykrywającego, lub do wielu urządzeń
wchodzących w skład Twojego systemu bezpieczeństwa. Linie są
wyświetlanie na klawiaturze pojedynczo, wraz z ich nazwami. Nazwa linii
może opisywać konkretne drzwi, czujnik ruchu, czujki dymu lub obszar
taki, jak Piętro lub Garaż. Istnieją dwa podstawowe rodzaje linii:
aktywnie sterowane i całodobowe.

3.2 Linie sterowane

Linie sterowane reagują na stan alarmowy, w zależności od tego, czy
system jest włączony (uzbrojony) lub wyłączony (rozbrojony). Linie
sterowane można zaprogramować tak, aby natychmiast reagowały na
stan alarmowy lub miały opóźnienie, pozwalające na dotarcie do
klawiatury i wyłączenie systemu. Są dwa rodzaje linii sterowanych, linie
częściowe i linie wewnętrzne.

3.2.1 Linie częściowe
Linie częściowe często obejmują zewnętrzne drzwi i okna budynku
(ochrona obwodowa). Po włączeniu systemu (Część włączona)
włączasz (uzbrajasz) tylko linie częściowe.

3.2.2 Linie wewnętrzne
Te linie obejmują zwykle wewnętrzne urządzenia antywłamaniowe, np.
czujniki ruchu i drzwi wewnątrz budynku. Po włączeniu systemu
(Wszystk. wł.), włączasz (uzbrajasz) zarówno linie częściowe, jak i
wewnętrzne.
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3.3 Linie 24-godzinne

Linie 24-godzinne są zawsze włączone (uzbrojone), nawet wtedy, gdy
system bezpieczeństwa jest wyłączony (rozbrojony). Istnieją dwa typy
linii 24-godzinnych, linie sygnalizacji pożaru i linie inne niż sygnalizacji
pożaru.

3.3.1 Linie sygnalizacji pożaru
Linie sygnalizacji pożaru nadzorują wyłącznie urządzenia służące do
wykrywania pożaru. Są zawsze włączone (uzbrojone) i nie można ich
wyłączyć (rozbroić). Patrząc na klawiaturę możesz łatwo odróżnić linie
sygnalizacji pożaru od linii innych niż sygnalizacji pożaru.

3.3.2 Linie inne niż sygnalizacji pożaru
24-godzinne linie inne niż sygnalizacji pożaru są zawsze włączone
(uzbrojone) i użytkownik nie może ich wyłączać (rozbrajać). Przyciski
napadowe, przyciski przywoławcze, czujniki niskiej temperatury i czujki
zalania to przykłady urządzeń, które zwykle są kontrolowane przez linie
24-godzinne inne niż sygnalizacji pożaru.
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4 Obszary

4.1 Czym jest obszar?

Obszar to zbiór wielu linii, które są wzajemne połączenie tak, aby można
było sterować nimi razem, jak jednym modułem. Na przykład jeśli
system bezpieczeństwa chroni budynek składający się z trzech części –
biura, laboratorium i kawiarni – linie w tych częściach można zgrupować
ze sobą tak, aby tworzyły obszar. Każda część może być osobnym
obszarem w systemie bezpieczeństwa, który można włączać i wyłączać
indywidualnie, grupami lub wszystkie naraz.
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5 Sygnały i komunikaty ostrzegawcze

Klawiatura emituje różne sygnały i wyświetla teksty informujące o
zdarzeniach systemowych. Do systemu można także podłączyć
dodatkowe dzwonki i syreny. Dzwonki i syreny zainstalowane na
zewnątrz ostrzegają sąsiadów w razie niebezpiecznych sytuacji, a także
pomagają policji i straży pożarnej namierzyć źródło alarmu.

Klawiatura zawiera ikony stanu, informujące o stanie systemu. Więcej
informacji znajdziesz w rozdziale dotyczącym przeglądu ikony stanu.

5.1 Klawiatura: wyciszenie po wciśnięciu

Wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze podświetla klawisze i
wycisza wszystkie sygnały ostrzegawcze. Jeśli w ciągu 20 sekund nie
wciśniesz kolejnego klawisza, podświetlenie klawiatury zgaśnie, a
sygnały alarmowe włączą się ponownie.

5.2 Wyciszenie sygnału alarmowego

Dźwięki alarmu jest słyszalny przez określony czas, po którym
automatycznie się wyłącza. Aby wyłączyć alarm przed upływem czasu,
wystarczy wprowadzić osobiste hasło użytkownika i wcisnąć ENTER.

5.3 Dźwięk opóźnienia i wyświetlacz

Po wejściu w zasięg systemu, który jest włączony (uzbrojony) poprzez
linię zaprogramowaną na opóźnienie przy wejściu, klawiatura wydaje
ton opóźnienia przy wejściu jako przypomnienie, aby wyłączyć system
bezpieczeństwa.
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Jeśli system bezpieczeństwa nie zostanie wyłączony przed upływem
czasu opóźnienia przy wejściu, może włączyć się alarm włamaniowy i
spowodować wysłanie raportu o alarmie do firmy ochroniarskiej.

Twoja agencja ochrony zaprogramowała czas opóźnienia przy wejściu:

Mój czas opóźnienia przy wejściu to: _______________________________

5.4 Dźwięk opóźnienia przy wyjściu i wyświetlacz

Po pierwszym włączeniu (uzbrojeniu) systemu (przy użyciu klawiatury
lub pilota), klawiatura emituje dźwięk opóźnienia przy wyjściu, pokazuje
komunikat Wyjdź teraz! i odlicza czas opóźnienia przy wyjściu.
Częstotliwość sygnału zwiększa się podczas ostatnich 10 sekund czasu
na wyjście.

Jeśli wyjdziesz i ponownie wejdziesz przed upływem czasu wyjścia,
licznik opóźnienia przy wyjściu uruchomi odliczanie od nowa. Ponowne
uruchomienie jest możliwe tylko raz.

Twoja agencja ochrony zaprogramowała czas opóźnienia przy wyjściu:

Mój czas opóźnienia przy wyjściu: _______________________________

5.5 Sygnały naciśnięcia klawisza

Klawiatura emituje dźwięki naciśnięcia klawisza (krótki sygnał
dźwiękowy) po naciśnięciu dowolnego klawisza. Aby włączyć lub
wyłączyć dźwięk naciśnięcia klawisza, należy skorzystać z menu
Ustawienia.
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5.5.1 Błędny wpis (sygnał błędu)
Sygnał błędnego wpisu pojawia się po dźwięku naciśnięcia klawisza,
gdy zostaną wpisane błędne dane.

Niektóre wpisy wymagają jednego naciśnięcia klawisza. Inne wpisy
wymagają wciśnięcia klawiszy dwa lub więcej razy.
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6 Jak system raportuje zdarzenia

Twój system bezpieczeństwa podejmuje wielokrotne próby wysyłania
raportów do Twojej agencji ochrony. W przypadku, gdy system
alarmowy nie zdoła nawiązać łączności, klawiatura wyemituje sygnał
problemu i wyświetli komunikat o nieudanym połączeniu. Powiadom
swoją agencję ochrony o nieudanych połączeniach.

Jeśli Twój telefon, internet lub usług telefonii komórkowej nie działają,
system bezpieczeństwa nie może wysyłać raportów do agencji ochrony,
chyba że istnieją alternatywne środki przesyłania raportów.

Do komunikacji telefonicznej agencja ochrony może zaprogramować
Twój system bezpieczeństwa tak, aby automatycznie rozłączał telefony
podczas wysyłania raportów do agencji ochrony. Gdy raport zostanie
ukończony, system bezpieczeństwa przywraca normalne działanie
telefonów (do ustalenia z agencją ochrony).

Skonsultuj się z monterem systemu, aby ustalić czy system
bezpieczeństwa ma mieć ustawione opóźnienie komunikatora.
Opóźnienie komunikatora przerywana wysyłanie raportów do agencji
ochrony, jeśli panel sterowania zostanie rozbrojony w ciągu 30 do 45
sekund po aktywacji alarmu włamaniowego. Należy pamiętać, że alarmy
pożarowe są zawsze raportowane bezzwłocznie.

Skonsultuj się z monterem systemu, aby ustalić czy system
bezpieczeństwa ma posiadać opcję anulowania. Jeśli wyciszysz alarm
inny niż pożarowy przed upływem czasu trwania sygnału alarmu,
systemy bezpieczeństwa wysyłają raport anulowania do agencji
ochrony.
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Skontaktuj się z monterem systemu, aby ustalić, czy Twój system
bezpieczeństwa został skonfigurowany z funkcją zamknięcia
automatycznego dla alarmów innych niż pożarowe i zdarzeń
niebezpiecznych. Po zaprogramowanej liczbie zdarzeń alarmowych lub
niebezpiecznych, Twój system bezpieczeństwa automatycznie omija
linie.

Jeśli Twoje usługi telekomunikacyjne obejmują funkcję oczekiwania na
połączenie, agencja ochrony może skonfigurować system
bezpieczeństwa, tak aby oczekiwanie na połączenie nie zakłócało
raportowania o alarmie. Pamiętaj, aby powiadomić agencję ochrony jeśli
oczekiwanie na połączenie jest aktywne. System skonfigurowany dla
oczekiwania na połączenie może nie raportować alarmów poprawnie,
jeśli funkcja oczekiwania na połączenie jest wyłączona. W razie
wyłączenia oczekiwania na połączenie po zakończeniu konfiguracji
systemu, należy powiadomić agencję ochrony.
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7 Zdarzenia alarmów

System obejmuje kilka typów zdarzeń.

7.1 Priorytet zdarzeń

Jeżeli ma miejsce więcej, niż jedno zdarzenie, system sortuje je w jednej
z sześciu grup. Tymi grupami są (zaczynając od najwyższego priorytetu):
alarmy pożarowe, alarmy gazowe, alarmy użytkownika, alarmy
włamaniowe, problemy pożarowe i problemy inne niż pożarowe. Grupa
o najwyższym priorytecie ma pierwszeństwo. Poniższe opisy i instrukcje,
omawiają i sygnały i komunikaty dla każdej grupy i informują jak
wyciszyć sygnały.

7.2 Alarm pożarowy

Alarmy pożarowe są zdarzeniami o najwyższym priorytecie. Po aktywacji
linii pożarowej, klawiatura emituje unikatowy, pulsujący sygnał pożaru.

Dokonaj ewakuacji wszystkich osób i sprawdź, czy widać dym lub ogień.
Upewnij się, że wszyscy lokatorzy znają różnicę między stałym sygnałem
alarmu włamaniowego, pulsującym sygnałem alarmu gazowego i
pulsującym sygnałem alarmu pożarowego. Sygnał dźwiękowy
emitowany jest przez czas ustawiony przez agencję ochrony.

Na wyświetlaczu pokazywana jest linia, gdzie miała miejsce aktywacja

alarmu pożarowego. Wciśnij /NEXT aby zobaczyć dodatkowe linie
(jeśli takie są), na których aktywował się alarm. Zdarzenia są przewijane
od najstarszych do najnowszych.
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7.2.1 Wyciszenie alarmów pożarowych
Wprowadź hasło użytkownika aby wyciszyć alarm pożarowy. Jeśli
system jest włączony (uzbrojony), wyciszanie sygnału alarmu
pożarowego wyłącza również system. System wyświetla teraz
komunikat Alarm wyciszony, liczbę linii objętych alarmem, oraz nazwy
wszystkich linie objętych alarmem w kolejności wystąpienia.

Twoja agencja ochrony może zaprogramować system tak, aby
użytkownicy nie mogli wyciszać niektórych alarmów pożarowych, dopóki
nie minie zagrożenie pożarowe. Twoja agencja ochrony może
zaprogramować system tak, aby użytkownicy nie mogli wyciszać
niektórych alarmów pożarowych, dopóki linia pożarowa nie zostanie
przywrócona do stanu normalnego (problemy zostaną naprawione).
Komunikat Alarm wyciszony pojawia się jako przypomnienie, że nadal
można wyświetlić linie objęte alarmem dzięki opcji menu Przejrzyj
pamięć zdarzeń.

Jeśli linia pożarowa jest nadal w stanie alarmu (lub zepsuta), linia
zachowuje status problemu po wyciszaniu sygnału dźwiękowego.
Niektóre linie pożarowe wymagają ponownego uruchomienia. Nie można
usunąć problemów dot. pożaru z wyświetlacza. Gdy linie pożarowe
wracają do normalnego stanu, system bezpieczeństwa automatycznie
czyści problemy związane z pożarem z wyświetlacza.
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7.3 Alarmy gazowe

Alarmy gazowe mają drugi najwyższy priorytet zdarzeń. Po aktywacji linii
gazowej, klawiatura emituje specyficzny, pulsujący sygnał alarmu
gazowego.

Dokonaj ewakuacji mieszkańców i sprawdź czy nastąpił wyciek gazu.
Upewnij się, że wszyscy lokatorzy znają różnicę między sygnałem alarmu
włamaniowego, pulsującym sygnałem alarmu gazowego i pulsującym
sygnałem alarmu pożarowego. Sygnał dźwiękowy emitowany jest przez
czas ustawiony przez agencję ochrony.

Na wyświetlaczu pokazywana jest linia, gdzie miała miejsce aktywacja

alarmu gazowego. Wciśnij /NEXT aby zobaczyć dodatkowe linie (jeśli
takie są), na których aktywował się alarm. Zdarzenia są przewijane od
najstarszych do najnowszych.

7.3.1 Wyciszenie alarmów gazowych
Wprowadź hasło użytkownika aby wyciszyć alarm gazowy. Jeśli system
jest włączony (uzbrojony), wyciszanie sygnału alarmu gazu wyłącza
również system bezpieczeństwa (rozbrojenie systemu). System
wyświetla teraz komunikat Alarm wyciszony, liczbę linii objętych
alarmem, oraz nazwy wszystkich linie objętych alarmem w kolejności
wystąpienia.

Twoja agencja ochrony może zaprogramować system tak, aby
użytkownicy nie mogli wyciszyć niektórych alarmów gazowych, dopóki
zdarzenie związane z gazem nie minie. Wprowadź hasło użytkownika
aby usunąć informacje dot. linii z wyświetlacza. Komunikat Alarm
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wyciszony pojawia się jako przypomnienie, że nadal można wyświetlić
informacje dot. linii objętych alarmem dzięki opcji menu Przejrzyj pamięć
zdarzeń.

Jeśli linia gazowa jest nadal w stanie alarmu (lub zepsuta), linia
zachowuje status problemu po wyciszaniu sygnału dźwiękowego.
Niektóre linie gazowe wymagają ponownego uruchomienia. Nie można
usunąć problemów dot. gazu z wyświetlacza. Gdy linie gazowe wracają
do stanu normalnego (problem został rozwiązany), system
bezpieczeństwa automatycznie usuwa z wyświetlacza problemy
związane z gazem.

7.4 Alarmy włamaniowe i użytkownika

Alarmy użytkownika mają trzeci priorytet. Alarmy użytkownika to alarmy
inicjowane przez użytkownika, mogą obejmować napad, alarmy
dyskretne lub medyczne. Alarmy medyczne nie są dostępne w
systemach na liście UL. Stały sygnał dźwiękowy, trwający przez czas
ustawiony przez agencję ochrony.

Alarmy włamaniowe mają czwarty priorytet. Uaktywnienie linii
włamaniowych kiedy system jest włączony (uzbrojony), powoduje, że
klawiatura emituje stały dźwięk alarmu włamaniowego.

Upewnij się, że wszyscy lokatorzy znają różnicę między stałym sygnałem
alarmu użytkownika a włamaniowego, pulsującym sygnałem alarmu
gazowego i pulsującym sygnałem alarmu pożarowego. Sygnał
dźwiękowy emitowany jest przez czas ustawiony przez agencję ochrony.
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7.4.1 Wyciszenie alarmów włamaniowych i użytkownika
Dźwięki alarmu jest słyszalny przez określony czas, po którym
automatycznie się wyłącza. Aby wyciszyć alarmy włamaniowe i
użytkownika przed upływem czasu, wystarczy wprowadzić osobiste
hasło użytkownika i wcisnąć ENTER.

Uwaga!
Cichy alarm, taki jak alarm napadowy, nie emituje sygnałów
dźwiękowych.
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8 Zdarzenia dotyczące problemów

8.1 Zdarzenia dotyczące problemów pożarowych

Po wystąpieniu problemu związanego z pożarem, klawiatura emituje
dźwięk problemu (3 sygnały oddzielone przerwą i powtarzane). System
wyświetli liczbę linii pożarowych na których pojawiły się problemy wraz
z nazwami tych linii.

8.1.1 Wyciszenie problemów związanych z pożarem
Wciśnij ENTER aby wyciszyć dźwięk problemu.
Po wyciszeniu problemu, informacje dot. linii pożarowej na której

wystąpił problem będą nadal pojawiać się na wyświetlaczu. Użyj /
NEXT aby przewinąć tekst problemu. Zdarzenia przewijają się od
najstarszych do najnowszych. Nie można wyczyścić problemów
związanych z pożarem z wyświetlacza, dopóki problem nie zostanie
rozwiązany (linia znów działająca normalnie).

8.2 Zdarzenia dotyczące problemów gazowych

Po wystąpieniu problemu związanego z gazem, klawiatura emituje
dźwięk problemu (3 sygnały oddzielone przerwą i powtarzane). System
wyświetli liczbę linii gazowych na których pojawiły się problemy wraz z
nazwami tych linii.

8.2.1 Wyciszenie problemów gazowych
Wciśnij ENTER aby wyciszyć dźwięk problemu.
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8.3 Zdarzenia dot. problemów użytkownika i
antywłamaniowych

Agencja ochrony może zaprogramować klawiaturę tak, aby emitowała
dźwięk problemu (3 sygnały następuje przerwa powtarzana), kiedy
wystąpi problem o charakterze określonym przez użytkownika lub
włamaniowym.

Jeśli system jest włączony, na wyświetlaczu znajduje się liczba linii na
których wystąpiły problemy, wraz z nazwą każdej z tych linii.

8.3.1 Wyciszanie zdarzeń dot. problemów użytkownika i

antywłamaniowych
Wciśnij ENTER aby wyciszyć dźwięk problemu.

8.3.2 Przejrzyj zdarzenia dot. problemów użytkownika i

antywłamaniowych
Gdy użytkownik wprowadzi hasło, nazwa linii na której wystąpił

problem w dalszym ciągu będzie widoczna na wyświetlaczu. Użyj /
NEXT aby przewijać tekst ręcznie. Zdarzenia przewijają się od
najstarszych do najnowszych.

8.4 Zdarzenia dot. problemów systemowych.

Przykładami komunikatów o problemach systemowych są Awaria
zasilania sieciowego i Niski poziom naładowania akumulatora. Te
komunikaty pojawiają się na wszystkich klawiaturach systemu.
Wszystkie komunikaty usterek systemu rozpoczynają się od SERV lub
Service. Komunikat „Service” znika dopiero po naprawie danej usterki.
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Wciśnij ENTER aby wyciszyć dźwięk problemu.
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9 Wyczyszczone zdarzenia nie są
tracone całkowicie

Jeśli usuniesz alarmy i problemy z wyświetlacza, nadal można
wyświetlić wszystkie zdarzenia.

Za pomocą menu zdarzenia można:
– Wybrać menu Pamięci zdarzeń do przeglądania zdarzeń alarmów i

problemów, które miały miejsce od ostatniego włączenia systemu
(uzbrojenia). Włączanie systemu (uzbrojenie) czyści pamięci
zdarzeń.

– Wybierz menu Przeglądanie dziennika, aby wyświetlić wszystkie
zdarzenia w dzienniku zdarzeń systemu.
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10 Przejrzyj otwarte lub ominięte linie

Aby włączyć (uzbroić) system, wszystkie drzwi i okna w systemie muszą
być w normalnych warunkach (nie otwarte). Wyświetlanie linii
otwartych pomaga znaleźć otwarte linie i je poprawić, dzięki czemu
możliwe jest uzbrojenie.

Klawiatura oferuje dwa sposoby wyświetlania informacji o otwartych i
pominiętych liniach. Pierwszy powoduje, że informacje o otwartej lub
pominiętej linii automatycznie przewijają się na wyświetlaczu. Drugi
umożliwia ręcznie przewijanie opisów poszczególnych linii.

ￚUwagiￚ
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11 Przegląd działania klawiatury B94x
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2

67 5

431

Opis objaśnień dla schematu klawiatury

Numer
kontakto

wy

Opis

1 Wskaźnik zasilania LED

2 Klawisz funkcji (patrz Klawisz funkcji, Strona 40)

3 Wskaźniki stanu (patrz Przegląd wskaźników stanu, Strona
39)
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4 Obszar ekranu głównego (patrz Obszar ekranu głównego,
Strona 33)

5 Pasek ikon (patrz Przegląd paska ikon, Strona 37)

6 Wbudowany czytnik zbliżeniowy (do współpracy z
kartami i identyfikatorami)

7 Czujka obecności (podświetla ekran gdy się zbliżasz)

Twój system bezpieczeństwa umożliwia szybki dostęp do funkcji za
pomocą menu klawiatury.
Moje skróty:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

11.1 Obszar ekranu głównego

Obszar ekranu głównego klawiatury ma kilka ekranów, wyświetlających
się w zależności od komend wpisywanych na klawiaturze.

11.1.1 Ekran bezczynności
Gdy obszar ekranu głównego pokazuje ekran bezczynności, używa słów,
liczb i symboli do wskazywania stanu systemu bezpieczeństwa. W
przypadku wystąpienia różnych zdarzeń klawiatura wyświetla je kolejno
według priorytetów.
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Ikona główna służy zarówno jako wskaźnik alarmów i stanu uzbrojenia,
jak i klawisz do wciśnięcia, aby zmienić status uzbrojenia. Tekst nad
ikoną zawiera odpowiednie instrukcje.

Gotowość do uzbrojenia. Wskazuje, że system jest gotowy do
włączenia (uzbrojenia). Naciśnij ikonę, aby włączyć (uzbroić)
system bezpieczeństwa.

Brak gotowości do uzbrojenia. Wskazuje, że system nie jest
gotowy do włączenia (uzbrojenia). Naciśnij odpowiednią ikonę
aby rozwiązać problemy.

Włączony (uzbrojony). Wskazuje, że system jest włączony
(uzbrojony). Wciśnij ikonę i wprowadzić swoje hasło, aby
wyłączyć (rozbroić) system bezpieczeństwa.

Część włączona (uzbrojony). Wskazuje, że system jest w trybie
Część włączona (uzbrojony). Wciśnij ikonę i wprowadzić swoje
hasło, aby wyłączyć (rozbroić) system bezpieczeństwa.
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Alarm. System bezpieczeństwa znajduje się w stanie alarmu.
Wciśnij ikonę i wprowadź hasło użytkownika aby wyciszyć
wszelkie alarmy.

Uwaga!
Gdy w trybie ekranu bezczynności, obszar ekranu głównego
wyświetla ikony po prawej lub lewej stronie komunikatu o
bezczynności, należy nacisnąć ikonę, aby kontynuować, lub
w celu wykonania zadań dodatkowych. Na przykład ikona
Pokaż otwarte umożliwia przejrzenie listy otwartych linii.

11.1.2 Ekran klawiatury
Ekran klawiatury informuje gdy należy wprowadzić hasło użytkownika.
W celu uzyskania informacji można też nacisnąć klawisz .
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Poza klawiszami alfanumerycznymi, ekran klawiatury zawiera trzy inne
klawisze.

Enter. Wciśnij aby potwierdzić wpisanie Twojego hasła, innych
numerów, lub aby akceptować komunikaty klawiatury.

CMD (polecenie). Wciśnij, aby zainicjować wybrany szereg
funkcji, które wymagają wciśnięcia jednego lub dwóch
dodatkowych klawiszy.

Backspace. Wciśnij backspace aby usuwać znaki
alfanumeryczne.

11.1.3 Ekran klawiatury QWERTY
Ekran klawiatury QWERTY, pokazuje kiedy można używać znaków
alfanumerycznych, np. przy wprowadzaniu nazwy nowego użytkownika.

Gdy klawiatura QWERTY wyświetla się po raz pierwszy, ma ustawiony
alfabet angielski jako domyślny. Poza wyświetlaniem liter alfabetu i
spacji, klawiatura QWERTY ma kilka klawiszy służących do
wprowadzania tekstu i zmiany na inne klawiatury w układzie QWERTY.
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Shift. Wciśnij, aby wpisać wielką literę lub znak specjalny, przy
użyciu klawiatury numerycznej.

Backspace. Wciśnij backspace aby usuwać znaki
alfanumeryczne.

Enter. Wciśnij, aby zapisać wprowadzone znaki i powrócić do
poprzedniego menu.

Klawiatura rozszerzonego języka. Wciśnij aby wyświetlić
klawiaturę dla alfabetu innego niż angielski.

Klawiatura numeryczna/znaków specjalnych. Wciśnij aby
wyświetlić klawiaturę numeryczną i znaków specjalnych.

Klawiatura ABC. Naciśnij, aby wyświetlić klawiaturę dla alfabetu
angielskiego.

11.2 Przegląd paska ikon

Pasek ikon zawiera kilka ikon, a także wyświetla i datę i godzinę. Każda
ikona świeci tylko wtedy, gdy dana opcja jest dostępna.

10
9

8
7

6
5

4
3

2

1
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Numer
kontakto

wy

Opis

1 Strona główna. Naciśnij, aby powrócić do głównego
wyświetlacza.

2 Poprzedni. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
ekranu lub menu.

3 Dalej. Naciśnij, aby przejść do następnego ekranu lub
menu.

4 Esc. Naciśnij, aby wyjść z menu i powrócić do
poprzedniego poziomu. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść
do trybu bezczynności z dowolnego poziomu struktury
menu.

5 Skróty. Naciśnij, aby otworzyć menu skrótów dla
szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji.
Twoja agencja ochrony zajmuje się programowaniem tych
skrótów.

6 Menu. Naciśnij, aby otworzyć Menu główne.

7 Klawiatura. Naciśnij, aby zastąpić głównym obszar
wyświetlacza ekranem klawiatury.

8 Alarm. Naciśnij aby przejść do ekranu alarmowego.
Stamtąd użytkownik może wybrać spośród kontaktów z
służbami bezpieczeństwa, zaprogramowanych przez
agencję ochrony.
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Numer
kontakto

wy

Opis

9 Pomoc. Naciśnij, aby otworzyć instrukcje na
wyświetlaczu.

10 Data i godzina. Wyświetl datę i godzinę. Nie ma tu
żadnych ustawień do modyfikowania.

11.3 Przegląd wskaźników stanu

Wskaźniki stanu na klawiaturze obrazują jak działa i w jakim stanie jest
system.

Gotowość do uzbrojenia. Zielony znak informuje, że system jest
gotowy do włączenia (uzbrojenia).

– Wł. stały. Wszystkie linie działają poprawnie i system jest
gotowy do włączenia.

– Wył. Co najmniej jedna linia jest otwarta, system nie jest
gotowy do włączenia.

Włączony (uzbrojony). Czerwony zamek wskazuje, czy system
jest włączony (uzbrojony).

– Wł. stały. Wszystkie obszary włączone, bez alarmów.

– Miga. Wszystkie obszary są uzbrojone, alarm jest aktywny.

– Wył. Co najmniej jeden obszar jest wyłączony.
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Problem. Żółte lampki ostrzegawcze zapalają się, gdy wystąpił
problem.

– Wł. stały. Problem z systemem, urządzeniem lub linią.

– Wył. Nie ma problemów z systemem, urządzeniem ani linią.

GAZ. Niebieski symbol GAS oznacza alarm gazowy.

– Miga. Na obszarze wystąpił alarm gazowy. W razie
wystąpienia alarmu gazowego należy natychmiast opuścić
obszar, którego on dotyczy.

– Wył. Klawiatura nie obejmuje alarmu gazowego.

Zasilanie. Symbol niebieskiej wtyczki wskazuje, czy panel
sterowania jest zasilany z sieci.

– Wł. stały. Panel sterowania jest zasilany z sieci.

– Miga. Panel sterowania nie jest zasilany z sieci; jest zasilany
z akumulatora.

– Wył. Brak zasilania w panelu sterowania.

11.4 Klawisz funkcji

Klawisz funkcji wykonuje określone funkcje, zaprogramowane przez
agencję ochrony.
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12 Przegląd działania klawiatury B93x
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Numer
kontaktow

y

Opis

1 Wyświetlacz alfanumeryczny (patrz Przegląd
wyświetlacza, Strona 45)

2 Klawisz HELP

3 Klawisze programowalne

4 Klawisze PREV i NEXT

5 Klawisz CMD (Polecenie)
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Numer
kontaktow

y

Opis

6 Klawisz ESC (Escape)

7 Wskaźniki stanu (patrz Przegląd wskaźników stanu,
Strona 46)

Twój system bezpieczeństwa umożliwia szybki dostęp do funkcji za
pomocą menu klawiatury.

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą B93x, należy wcisnąć Menu.
Funkcje zaprogramowane przez agencję ochrony są wyświetlane na
wyświetlaczu jako elementy menu, każdy z własnym klawiszem
programowalnym. Aby wyjść z menu i wrócić do poprzedniego poziomu,
wciśnij ESC. Aby wyjść i powrócić do trybu bezczynności z dowolnego
poziomu menu, naciśnij i przytrzymaj ESC.

Klawiatura zawiera menu Skróty, umożliwiające szybki dostęp do
funkcji, z których korzystasz najczęściej. Twoja agencja ochrony zajmuje
się programowaniem tych skrótów. Aby uzyskać dostęp do Skrótów za
pomocą B93x, należy wcisnąć Skróty.

Moje skróty:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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12.1 Omówienie klawiszy

Każda klawiatura zawiera 10 klawiszy numerycznych, 5 klawiszy
nawigacyjnych i osiem klawiszy programowych. Po naciśnięciu klawisza
klawiatura jest podświetlana i emituje stłumiony dźwięk. Osiem klawiszy
programowych służy do wybierania pozycji menu i powiązanych z nimi
funkcji.

12.1.1 Opisy klawiszy
Klawisze programowalne
Używaj klawiszy programowalnych, gdy na wyświetlaczu znajduje się
strzałka z opcji menu do klawiszy programowalnych. W trybie
bezczynności wyświetlacz pokazuje klawisze programowalne Menu i
Skróty. Menu Skróty to najszybszy sposób, aby uzyskać dostęp do
najczęściej używanych funkcji.

ESC
Klawisz ESC (Escape) ma dwa zastosowania. Po pierwsze, klawiszem
ESC (Escape) można wychodzić z menu i funkcji. Można go też użyć do
kasowania przy wprowadzaniu nazw i numerów.

CMD
Użyj klawisza CMD (Command) w połączeniu z jednym lub dwoma
klawiszami numerycznymi aby wykonywać funkcje.

PREV i NEXT
Używaj klawiszy PREV i NEXT aby przewijać menu lub wybory menu.

POMOC
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Klawisz HELP ma dwa zastosowania. Po pierwsze, służy do otwierania
okna Pomoc na wyświetlaczu klawiatury. (Naciśnij ESC, aby wyjść z
okna Pomoc). Ponadto, naciśnij i przytrzymaj klawisz HELP przez 2
sekundy, aby zmienić drugi język systemu bezpieczeństwa.
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12.2 Przegląd wyświetlacza

Na klawiaturze stosowane są słowa, liczby i symbole służące do
informowania o stanie systemu bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi kilka
zdarzeń, są wyświetlane na klawiaturze według priorytetów. Na
wyświetlaczu znajduje się pięć wierszy, po 21 znaków w wierszu.

Na klawiaturze znajduje się jasny, dwuwierszowy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny (LCD), mieszczący 20 znaków w każdej linii. Jeśli
nazwy są dłuższe niż 18 znaków, tekst wyświetla się i przewija poziomo.
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12.3 Przegląd wskaźników stanu

Wskaźniki stanu na klawiaturze obrazują jak działa i w jakim stanie jest
system.

Gotowość do uzbrojenia. Zielony znak informuje, że system jest
gotowy do włączenia (uzbrojenia).

– Wł. stały. Wszystkie linie działają poprawnie i system jest
gotowy do włączenia.

– Wył. Co najmniej jedna linia jest otwarta, system nie jest
gotowy do włączenia.

Włączony (uzbrojony). Czerwony zamek wskazuje, czy system
jest włączony (uzbrojony).

– Wł. stały. Wszystkie obszary włączone, bez alarmów.

– Miga. Wszystkie obszary są uzbrojone, alarm jest aktywny.

– Wył. Co najmniej jeden obszar jest wyłączony.

Problem. Żółte lampki ostrzegawcze zapalają się, gdy wystąpił
problem.

– Wł. stały. Problem z systemem, urządzeniem lub linią.

– Wył. Nie ma problemów z systemem, urządzeniem ani linią.

GAZ. Niebieski symbol GAS oznacza alarm gazowy.
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– Miga. Na obszarze wystąpił alarm gazowy. W razie
wystąpienia alarmu gazowego należy natychmiast opuścić
obszar, którego on dotyczy.

– Wył. Klawiatura nie obejmuje alarmu gazowego.

Zasilanie. Symbol niebieskiej wtyczki wskazuje, czy panel
sterowania jest zasilany z sieci.

– Wł. stały. Panel sterowania jest zasilany z sieci.

– Miga. Panel sterowania nie jest zasilany z sieci; jest zasilany
z akumulatora.

– Wył. Brak zasilania w panelu sterowania.
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13 Drzewo menu B94x/B93x i polecenia

Klawiatura posiada menu o intuicyjnej strukturze. Aby uzyskać dostęp

do menu, należy nacisnąć ikonę  na modelu B94x lub klawisz
programowalny Menu na modelu B93x. Najpierw wyświetla się menu
główne. Każdy wybór dostępny w menu ma własną ikonę lub klawisz
programowy. Naciśnij ikonę lub klawisz programowalny aby wybrać tę
opcję.

Na B93x opcje menu na każdym jego poziomie są powiązane z numerem
i oparte na kolejności, w której wyświetlana jest opcja menu. Możesz
wpisać numer żądanego menu, jeśli go znasz.

Rysunek drzewa menu na następnej stronie pokazuje strukturę menu i
numery powiązane z każdym menu (tylko B93x).
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Polecenia
Funkcje można zainicjować klawiszem CMD w połączeniu z jedno- lub
dwucyfrowym numerem polecenia.

Jeśli znasz numer polecenia, naciśnij klawisz CMD, a następnie
wprowadź odpowiedni numer.

Uwaga!

Po naciśnięciu CMD można użyć /PREV lub /NEXT
do poruszania się po liście poleceń i nacisnąć klawisz
ENTER po odnalezieniu żądanego polecenia.

Zapoznaj się z dostępnymi poleceniami w poniższej tabeli.

Polecenie Funkcja

CMD 0 Pomiń

CMD 0 0 Przywróć

CMD 1 Wszystkie wł. (z opóźnieniem)

CMD 1 1 Wszystkie wł., reakcja
natychmiastowa

CMD 2 Część włączona, reakcja
natychmiastowa

CMD 3 Część włączona (z opóźnieniem)
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Polecenie Funkcja

CMD 4* Wycisz sygnały dźwiękowe
problemów

CMD 4 0 Zobacz alarmy

CMD 4 1* Raport testowy

CMD 4 2* Raport o stanie

CMD 4 3* Odpowiedź RPS

CMD 4 4* Test obchodu włamaniowego

CMD 4 5* Zmiana daty i godziny

CMD 4 6*# Menu sterowania drzwiami

CMD 4 7 Resetowanie czujek

CMD 4 9* Zmiana wyświetlania

CMD 5 0 Przejdź do obszaru

CMD 5 1 Wydłuż zamknięcie

CMD 5 2* Menu SKED (terminarz)

CMD 5 3 Usuń użytkownika

CMD 5 4* Menu zmiany wyjścia

CMD 5 5 Zmiana hasła

CMD 5 6 Dodaj użytkownika
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Polecenie Funkcja

CMD 5 8* Obchód testowy (pożar)

CMD 5 9 Pokaż zmiany

CMD 6 Tryb dozoru

CMD 7*~ Alarm specjalny ___________________

CMD 8 Otwórz menu główne

CMD 9*~ Alarm specjalny ___________________

*Wymaga oprogramowania układowego v3.0x lub nowszego. Tylko

#B9512G/B8512G . ~ Zgodnie z konfiguracją agencji ochrony.
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14 Menu włączania/wyłączana B94x/
B93x

Użyj menu Wł./Wył., aby uruchamiać obszary (Wszystkie włączone lub
Część włączona) lub ich części, wyłączyć obszary, wydłużać czas
zamykania lub pomijać linie.

Po włączeniu (uzbrojeniu) Twojego systemu bezpieczeństwa aktywuje
się opóźnienie wyjścia, które daje czas na opuszczenie obszaru bez
aktywowania alarmu włamaniowego. Po wejściu w obszar objęty
systemem bezpieczeństwa, który jest włączony (uzbrojony), aktywne
jest opóźnienie wejścia, które daje czas na wyłączenie (rozbrojenie)
systemu.

14.1 Menu Wszystkie wł.

Użyj menu Wł./Wył., aby uruchamiać obszary (Wszystkie włączone lub
Część włączona) lub ich części, wyłączyć obszary, wydłużać czas
zamykania lub pomijać linie.

Po włączeniu (uzbrojeniu) Twojego systemu bezpieczeństwa aktywuje
się opóźnienie wyjścia, które daje czas na opuszczenie obszaru bez
aktywowania alarmu włamaniowego. Po wejściu w obszar objęty
systemem bezpieczeństwa, który jest włączony (uzbrojony), aktywne
jest opóźnienie wejścia, które daje czas na wyłączenie (rozbrojenie)
systemu.
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14.1.1 Wszystkie włączone
Uruchomienie obszaru Wszystkie włączone włącza wszystkie linie w
obszarze i zapewnia opóźnienie przy wejściu i wyjściu. Można na
przykład włączyć obszar i wyjść przez drzwi (w czasie trwania
opóźnienia) bez aktywowania alarmu. Po uruchomieniu obszaru
(wszystk. wł.), na wyświetlaczu znajduje się informacja ile sekund
pozostało na wyjście z obszaru chronionego. Należy opuścić chroniony
obszar przed upływem czasu.

Wyjście po czasieopóźnienia przy wyjściu powoduje aktywację
opóźnienia przy wejściu. Może to też wywołać alarm dotyczący
urządzenia wewnętrznego. Wprowadź swoje hasło, aby wyłączyć
system.
Uruchamianie obszarów (wszystk. wł.):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wsz wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wsz wł z op aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat Wyjdź

teraz! i wydaje dźwięki podczas trwania opóźnienia przy wyjściu.
6. Opuść obszar lub wpisz hasło użytkownika ponownie, aby zapobiec

włączeniu się systemu. Jeśli włączysz system (Wszystk. wł.) i nie
wyjdziesz, to system automatycznie przejdzie w tryb Część
włączona.
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14.1.2 Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa
Uruchomienie obszaru (wszystk. wł. natychmiast.) aktywuje wszystkie
linie bez opóźnień przy wejściu i wyjściu. Gdy obszary są uruchomione
(wszystk. wł., reakcja natychmiastowa), otwarcie dowolnej linii (np.
otwarcie drzwi) spowoduje natychmiastowe włączenie alarmu.

Uruchamianie obszarów Wszystkie włączone, reakcja natychmiastowa:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wsz wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wsz wł natychm aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetli komunikat

Wszystkie włączone
6. Aby wyłączyć system bezpieczeństwa, wprowadź hasło i nacisnąć

klawisz ENTER.
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14.1.3 Wybierz obszar
Użyj Wybierz wszystkie włączone, aby wybrać poszczególne obszary do
uruchomienia (Wszystkie włączone, lub Wszystkie włączone, reakcja
natychmiastowa). Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których
posiadasz uprawnienia.

Uruchamianie określonego obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wsz wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wsz wł — wybr obszar aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Wybierz Wł z opóźn lub Wł natych. Klawiatura reaguje zgodnie z

Twoim wyborem.
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14.2 Menu Część włączona

Użyj menu Część włączona aby uruchamiać obszary w trybie Część
włączona. Uruchomienie obszaru Część włączona oznacza włączenie
tylko niektórych linii, a więc części systemu. Przykładowo, Twoja
agencja ochrony może skonfigurować system tak, aby użycie funkcji
Część włączona działało tylko na drzwi i okna zewnętrzne, pomijając
czujniki ruchu wewnątrz.

14.2.1 Część włączona
Uruchamianie obszaru (Część włączona) włącza niektóre linie lub część
systemu w obszarze i zapewnia opóźnienia przy wejściu i wyjściu.
Można na przykład włączyć obszar i wyjść przez drzwi (w czasie trwania
opóźnienia) bez aktywowania alarmu.

Włączanie ochrony obwodowej z opóźnieniem przy wyjściu:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Część wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Część wł z opóź aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat Część

włączona z opóźnieniem.
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14.2.2 Część włączona, reakcja natychmiastowa
Uruchomienie obszaru Część włączona aktywuje niektóre linie, lub
części systemu w obszarze bez opóźnień przy wejściu i wyjściu. Gdy
obszar jest ustawiony jako Część włączona, reakcja natychmiastowa,
otwarcie linii Cz. wł. (na przykład otwarcie drzwi) natychmiast
uruchamia alarm.

Uruchamianie systemu (Część włączona, bez opóźnienia):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Część wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Część wł natych aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat Część

włączona, reakcja natychmiastowa.
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14.2.3 Wybierz obszar
Użyj opcji Wybór: Część włączona, aby wybrać konkretny obszar do
uruchomienia (Część włączona lub Część włączona, reakcja
natychmiastowa). Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których
posiadasz uprawnienia.

Włączanie poszczególnych obszarów (Część włączona):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Część wł aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Część wł — wybr obsz aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Wybierz Wł z opóźn lub Wł natych. Klawiatura reaguje zgodnie z

Twoim wyborem.
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14.3 Menu wyłączania

Możesz wyłączyć obszary wprowadzając swoje hasło lub za pomocą
menu wyłączania. Przy pomocy dowolnej z tych opcji możesz wyłączać
wszystkie obszary, w których masz uprawnienia.

Należy wprowadzić osobiste hasło użytkownika i wejść przez określone
drzwi, aby uniknąć natychmiastowej aktywacji alarmu. Otwarcie drzwi
rozpoczyna odliczanie czasu opóźnienia wejścia, a klawiatura emituje
„pikający” sygnał dźwiękowy, przypominający o wyłączeniu systemu.
Wprowadź hasło użytkownika, przed upływem czasu opóźnienia
wejścia.

Jeśli wejdziesz przez niewłaściwe drzwi lub nie wyłączysz (rozbroisz)
systemu przed upływem czasu opóźnienia wejścia, włączy się alarm.
Jeśli do tego dojdzie, wycisz alarm (poprzez wpisanie hasła i wciśnięcie
ENTER) i zadzwoń do Twojej agencji ochrony w celu informacji o
fałszywym alarmie.

Wyłączanie systemu bezpieczeństwa (rozbrajanie) z użyciem hasła
użytkownika:
1. Wprowadź hasło osobiste użytkownika.
2. Wciśnij ENTER w ciągu 8 sekund od wpisania hasła. Wyświetlacz

powróci do trybu bezczynności.

14.3.1 Wyłącz
Menu Wyłącz umożliwia wyłączenie wszystkich obszarów, w których
posiadasz uprawnienia.

Wyłączanie obszarów:
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1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wył aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wyłącz aby wyłączyć.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Wyświetlacz powróci do trybu

bezczynności.
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14.3.2 Wyłącz wybrane
Użyj opcji Wyłącz wybrane do wyłączania konkretnych obszarów.
Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których posiadasz
uprawnienia.

Wyłączenie określonych obszarów:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij [Wył.] aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wyłącz — wybr obszar aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Wyświetlacz powróci do trybu

bezczynności.
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14.4 Przedłuż zamykanie

Twoja agencja ochrony może zaprogramować twój system tak, aby
oczekiwał, że włączysz (uzbroisz) go w określonym czasie. Okno
czasowe to właśnie ten czas, zaprogramowany przez agencję ochrony.
Agencja ochrony ustawia określony czas trwania okna czasowego.
Dodatkowo Twoja agencja ochrony może zaprogramować twój system
tak, aby automatycznie włączał (uzbrajał) się po upłynięciu okna
czasowego.

Użyj opcji Wydłużonego czasu zamknięcia, jeśli chcesz zostać później niż
do planowanego czasu zamknięcia. Jeśli nie wydłużysz Czasu
zamknięcia i nie włączysz systemu przed zaplanowanym czasem, system
utworzy zdarzenie „Blisko zamknięcia”.

Na początku okna czasowego klawiatura wydaje sygnał dźwiękowy i
wyświetla komunikat Zamknij teraz, przypominający o włączeniu
(uzbrojeniu) systemu. Pozostaje na wyświetlaczu, do czasu włączenia
systemu, końca okna czasowego lub do przedłużenia czasu zamknięcia.
Komunikaty alarmowe lub komunikaty problemów zastępują ten
komunikat w przypadku alarmu lub wystąpienia problemu. Jeśli stan
alarmu lub problemu jest anulowany przed końcem okna czasowego,
komunikat Zamknij teraz pojawia się na wyświetlaczu klawiatury.

Naciśnięcie ESC wycisza sygnał dźwiękowy i usuwa komunikat na 10
minut. Jeśli nie włączono (uzbrojono) systemu lub nie przedłużono
czasu zamknięcia, komunikat Zamknij teraz i sygnał dźwiękowy pojawią
się ponownie po 10 minutach. Aby wydłużyć okno czasowe, wprowadź
nowy czas, określający kiedy ma się pojawić sygnał przypomnienia. Ten
czas będzie stanowić nowy początek okna czasowego.
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Słysząc ostrzeżenie możesz:
– Wyjść przed końcem okna czasowego naciskając ESC, aby wyciszyć

sygnał, włączając system i wychodząc.
– Zostań dłużej, niż przewiduje koniec okna czasowego i skorzystaj z

tej funkcji aby wydłużyć okno czasowe.

Wydłużanie zamknięcia:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wydł zamkn aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

Uwaga!
Nie można wydłużać okna czasowego tak, aby przekraczało
północ. Systemu nie można uzbroić, jeśli na liniach
występują nieprawidłowości.
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14.5 Pomiń

Używając menu pomijania można tymczasowo usunąć linię z systemu
bezpieczeństwa i przywrócić je do systemu. Pominięte linie nie aktywują
alarmów, zdarzeń problemów, nie wykrywają intruzów ani nie wysyłają
raportów. Przykładowo, aby zostawić otwarte okno i włączyć system,
pominąć linię okna a następnie włączyć system.

14.5.1 Pomijanie linii
Można pomijać linie wtedy, gdy obszar jest wyłączony (rozbrojony).
Linie pozostają pominięte, dopóki ich nie przywrócisz, lub dopóki nie
zostaną przywrócone w trakcie gdy obszar jest wyłączony (rozbrojony).
Zachowaj ostrożność przy pomijaniu linii: pomijanie linii obniża poziom
bezpieczeństwa.

Pomijanie linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Pomiń aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Pomiń linie aby otworzyć menu.
5. Wybierz linię do pominięcia.
6. Wychodzenie z menu.
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14.5.2 Przywróć linie
Przywracanie linii sprawia, że pominięta linia jest znów włączona do
systemu bezpieczeństwa i może znów reagować na sytuacje problemów
i alarmów.

Przywracanie linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Menu Wł/Wył aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Pomiń aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Przywróć linię aby otworzyć menu.
5. Wybierz linię do przywrócenia.
6. Wychodzenie z menu.
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15 Menu stanu B94x/B93x

Korzystaj z menu stanu aby poznać stan obszaru, linii lub wysyłać raport
o stanie.

15.1 Zobacz stan obszaru

Stan obszaru pokazuje stan wł./wył. dla obszarów, w których masz
uprawnienia.

Wyświetlanie stanu obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Stan aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyśw stan obszaru aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Na wyświetlaczu znajduje się stan

każdego z obszarów. Na przykład A-1: wyłączony.
5. Wychodzenie z menu.
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15.2 Pokaż stan linii

Funkcja Pokaż stan linii pokazuje stan (normalna, otwarta lub zwarta)
wszystkich linii w obszarach, w których posiadasz uprawnienia.

Podgląd stanu linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Stan aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyśw stan obszaru aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

5. Wyświetlacz pokazuje liczbę linii w systemie. Użyj /PREV lub 
/NEXT aby przewijać listę linii i opisów ich stanów.

6. Wychodzenie z menu.
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15.3 Wyślij raport o stanie

Funkcja Wyślij raport o stanie wysyła kompletny raport o stanie systemu
do Twojej agencji ochrony. Raporty o stanie mogą zwrócić uwagę
agencji na potencjalne problemy.

Wysyłanie raportu o stanie:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Stan aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyśl raport o stanie aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Panel sterowania wysyła raport do

Twojej agencji ochrony.
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16 Menu akcji B94x/B93x

Użyj menu Akcji, aby zresetować czujniki, zmienić wyjścia, zobaczyć
menu testowe, zobaczyć menu RPS, przejść do obszaru, zaktualizować
oprogramowanie układowe lub wyświetlić linie pominięte w celach
serwisowych.

16.1 Restart

Urządzenia detekcyjne, takie jak czujki dymu i czujniki wstrząsów, mogą
wymagać resetowania przed powrotem do normalnego działania. Ta
funkcja natychmiastowo odcina zasilanie tych urządzeń, aby je
zresetować.

Resetowanie detektorów:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Resetuj aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Wyświetlacz pokazuje komunikat

Resetowanie czujek przez około 3 sekundy, a następnie gaśnie, po
czym powraca do trybu bezczynności (rozbrojony).

Jeśli użyjesz tej funkcji i czujka lub detektor resetuje się
natychmiastowo, ale następnie powraca do stanu otwartego, źródło
problemu może być nadal obecne, lub urządzenie może być
uszkodzone. Upewnij się, że na obszarze nie występuje pożar, dym lub
inne zagrożenie.

Jeśli nie możesz zresetować czujki lub detektora, skontaktuj się z
agencją ochrony.



72 pl | Menu akcji B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

16.2 Wyjścia

Twoja agencja ochrony programuje wyjścia do automatycznej kontroli
(lub kontroli poprzez klawiaturę), urządzeń takich jak oświetlenie
obszaru chronionego, lub bramy wejściowe. Wyjście jest urządzeniem,
sterowanym przez system bezpieczeństwa. Skontaktuj się ze swoją
agencją ochrony w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących
stosowania wyjść w systemie bezpieczeństwa.

Ta funkcja umożliwia wybranie wyjścia do włączenia lub wyłączenia.
Wyjścia w systemie bezpieczeństwa mogą sterować innymi systemami,
np. oświetleniem.

Systemy bezpieczeństwa wykorzystujące panele sterowania B5512 /
B4512 / B3512 nie są testowane (UL) pod względem kontroli dostępu.

Włączanie i wyłączanie wyjść:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyjścia aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

5. Użyj /NEXT aby wybrać pożądaną wartość wyjścia, lub
wprowadź ją używając klawiatury numerycznej.

6. Nacisnąć Włącz lub Wyłącz.
7. Wychodzenie z menu.

16.3 Test

Za pomocą menu Test można dokonać obchodu testowego systemu,
wysyłać raporty testowe, lub zapoznać się ze szczegółami dokonanych
zmian.
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16.3.1 Obchód testowy
Obchód testowy umożliwia testowanie detektorów, klawiatur,
sygnalizatorów akustycznych i innych urządzeń znajdujących się w
systemie bez aktywowania alarmów. Korzystając z klawiatury możesz
przeglądać linie, które nie zostały przetestowane, aby zlokalizować
ewentualne problemy.

Nie można włączyć systemu bezpieczeństwa gdy aktywny jest tryb
obchodu testowego. Ponadto system bezpieczeństwa nie tworzy
zdarzeń alarmowych dla linii będących częściami obchodu testowego.
Pozostałe linie tworzą zdarzenia alarmowe. Przykładowo, otwarcie linii
pożarowej w trakcie włamaniowego testu obchodowego, powoduje
stworzenie zdarzenia alarmu pożarowego.

Rozpoczęcie obchodu testowego aktywuje dźwięk alarmu
włamaniowego na 2 sekundy. Rozpoczyna się również test akumulatora.
Zakończony powodzeniem test akumulatora trwa cztery minuty (obchód
testowy jest kontynuowany). Jeśli system bezpieczeństwa wykryje, że
poziom naładowania akumulatora jest niski, generuje zdarzenia niskiego
poziomu naładowania akumulatora i kontynuuje test. W przypadku gdy
poziom naładowania akumulatora zostanie uznany za bardzo niski,
system tworzy zdarzenie braku baterii i natychmiast kończy test
akumulatora.

Aby przetestować poszczególne urządzenia wykrywające, po prostu
aktywuj czujniki i otwieraj chronione drzwi i okna jedne po drugich.
Otwarcie każdego urządzenia wykrywającego sprawia, że klawiatura na
której rozpoczęto test emituje krótki sygnał dźwiękowy i przez 60
sekund wyświetla komunikat mówiący, że linia została przetestowana.
Dźwięk i wyświetlany komunikat potwierdzają, że każde urządzenie
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wykrywające działa poprawnie. Klawiatury w danym obszarze, których
nie użyto do rozpoczęcia obchodu testowego, wyświetlają komunikat
Obchód testowy w toku w trakcie testu.

Uwaga!
Pożarowy obchód testowy obejmuje również gaz
Podczas wykonywania obchodu testowego sygnalizacji
pożaru, system bezpieczeństwa testuje wszelkie linie 24-
godzinne, które nie są niewidoczne, łącznie z liniami
gazowymi.

Przeprowadzanie obchodu testowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Test aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Obchód testowy aby otworzyć menu.
5. Naciśnij Pożarowy, Włamanie, Serwis, lub Niewid zależnie od

rodzaju obchodu testowego, który chcesz wykonać.
6. Na klawiaturze zostanie wyświetlona liczba linii pozostałych do

przetestowania. Wciśnij Wyśw linie bez testu.

7. Użyj /NEXT, aby przejść do żądanej linii i wyświetlić jej stan.
8. Wychodzenie z menu.

Automatyczne zakończenie
Obchód testowy kończy się automatycznie po 20 minutach w razie
braku aktywności testowej. Klawiatura emituje dźwięk podczas
ostatnich 5 minut testu.
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16.3.2 Wysyłanie raportu z testu
Ta funkcja umożliwia przetestowanie połączenia między agencją
ochrony a systemem bezpieczeństwa. Jest częścią istotną dla
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twojej nieruchomości.
Można wysłać raport o zwykłym teście lub raport z testu
niestandardowego:
– Raport o zwykłym teście zawiera wszystkie grupy adresatów, dla

których funkcja raport testu jest włączona, niezależnie od tego,
które urządzenie docelowe jest używane do komunikacji. Raport
testu jest wysyłany do pierwszego pomyślnie osiągniętego
urządzenia docelowego w grupie adresatów.

– Raport z testu niestandardowego: można wybrać grupę adresatów i
urządzenie docelowe, które ma zostać testowane. Można testować
jedno urządzenie docelowe w każdej grupie adresatów lub
wszystkie skonfigurowane urządzenia docelowe dla grupy
adresatów.

Wysyłanie raportu ze zwykłego testu:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Test aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Raport z testu aby otworzyć menu.
5. Wciśnij Test standardowy.
6. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

System wysyła raport zwykłego testu.
7. Wychodzenie z menu.

Wysyłanie raportu z testu niestandardowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Test aby otworzyć menu.
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4. Wciśnij Raport z testu aby otworzyć menu.
5. Wciśnij Test niestandardowy.
6. Wybierz grupę adresatów, którą chcesz testować.
7. Wybierz urządzenie docelowe, które chcesz testować.
8. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

System wysyła raport testu niestandardowego.
9. Wychodzenie z menu.
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16.3.3 Wersje
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania
układowego panelu sterowania.

Wyświetlanie aktualnej wersji systemu (panelu sterowania):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Test aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Wersje aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Informacje o bieżącej wersji

przedstawiane są na wyświetlaczu.
6. Wychodzenie z menu.
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16.3.4 Test powiadomienia
Użyj tego menu do testowania zdolności systemu bezpieczeństwa do
wysyłania powiadomień osobistych do lokalizacji docelowej, określonej
przez agencję ochrony.

Testowanie powiadomień:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Test aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Test powiadomienia aby otworzyć menu.
5. Na klawiaturze zostanie wyświetlona pierwsza poprawnie

skonfigurowana ścieżka powiadomienia. Użyj /NEXT aby przejść
do żądanej ścieżki powiadomienia, a następnie naciśnij ENTER.
Panel sterowania wysyła powiadomienie testowe i wraca do trybu
bezczynności.

16.4 RPS

Użyj menu RPS do połączenia z Oprogramowanie do zdalnego
programowania (RPS) (RPS). Twoja agencja ochrony używa RPS do
konfigurowania i obsługi Twojego systemu bezpieczeństwa. RPS
przeznaczono do użytku wyłącznie przez zawodowców lub
licencjonowanych monterów.

16.4.1 Odbierz
Opcja Odbierz służy do odbierania telefonu (linii telefonicznej), aby
nawiązać połączenie z RPS.

Za pomocą opcji menu Odbierz można odbierać połączenia
przychodzące z RPS:
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1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij RPS aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Odbierz aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
Klawiatura wyświetla komunikat Łączenie z RPS…, a następnie powraca
do trybu bezczynności.
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16.4.2 Inicjowanie sieci
Ta funkcja umożliwia inicjowanie sesji RPS za pomocą połączenia z
Internetem.

Łączenie z RPS przy użyciu połączenia internetowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij RPS aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Inicjuj przez sieć aby otworzyć menu.
5. Aby użyć zaprogramowanego numeru portu, naciśnij

Skonfigurowany port. Rozpocznie się proces łączenia.
6. Jeśli chcesz zmienić numer portu, przed połączeniem, naciśnij

Zmień port. Wciśnij ENTER. Rozpocznie się proces łączenia.
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16.4.3 Połączenie telefoniczne
Ta funkcja służy do połączenia z RPS za pomocą linii telefonicznej.

Połączenie z RPS za pośrednictwem linii telefonicznej:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij RPS aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Zadzwoń aby otworzyć menu.
5. Wprowadzić hasło użytkownika, naciśnij ENTER. Rozpocznie się

proces łączenia.

16.5 Przejdź do obszaru

Dzięki funkcji Przejdź do obszaru możesz wykonywać zadania w
obszarze innym niż ten, w którym się znajdujesz, bez konieczności
fizycznej obecności na tym obszarze. Na przykład za pomocą klawiatury
w obszarze biura, możesz „przejść” do obszaru załadunku. Obszary
można wybrać z listy obszarów, dla których posiadasz uprawnienia.

Po „przejściu” do obszaru, można wykonywać zadania do których masz
uprawnienia na danym obszarze. Aby „opuścić” obszar naciśnij klawisz
[ESC].

Używanie opcji Przejdź do obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Idź d ob aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

5. Użyj /NEXT aby przejść do danego obszaru, a następnie naciśnij
Idź d ob.
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16.6 Oprogramowanie układowe

Twoja agencja ochrony mogła skonfigurować system bezpieczeństwa
tak, aby wymagał Twojej autoryzacji przed aktualizacją oprogramowania
układowego systemu. Użyj tej opcji, aby udzielić autoryzacji na prośbę
agencji ochrony. Autoryzacja lokalna jest wymagana dla systemów z
certyfikatem UL.

Autoryzacja aktualizacji oprogramowania układowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Opr ukł aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

16.7 Pomijanie w celach serwisowych

Aby ułatwić konserwację systemu dla personelu serwisowego, Twój
system bezpieczeństwa jest wyposażony w specjalną opcję ominięcia
linii, aby usunąć dowolną linię z usługi. Pominięte linie nie są chronione.
Użyj tego menu, aby wyświetlić pominięte linie.

Wyświetlanie linii pominiętych w celach serwisowych:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Pom serw aby otworzyć menu. Na klawiaturze zostaną

wyświetlone wszelkie linie pominięte w celach serwisowych.

16.8 Menu dostępu

Za pomocą menu dostępu możesz sterować drzwiami.
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Po otwarciu opcji Menu dostępu i numeru konkretnych drzwi, na
klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.

Stan Znaczenie

Cykle Działa funkcja cyklu drzwi (drzwi można otworzyć
podczas funkcji cyklu).

Otwarte Drzwi są otwarte (nie jest wymagana aktywacja, ani
okazywanie uprawnień).

Zabezpieczo
ne

Drzwi są zabezpieczone (drzwi nie można otworzyć gdy
są zabezpieczone, nawet jeśli posiadasz odpowiednie
uprawnienia).

Awaria Drzwi w stanie awarii. Skontaktuj się z agencją ochrony.

Zamknięte Drzwi zamknięte (można je otworzyć, jeśli posiada się
odpowiednie uprawnienia).

Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.
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16.8.1 Cykle drzwi
Użyj Menu cyklu drzwi aby zezwalać na dostęp w trakcie trwania cyklu
(można otworzyć drzwi).

Ustawianie cyklu drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Dostęp aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Szybko odbl drzwi aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Cykle drzwi.
8. Wychodzenie z menu.
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16.8.2 Otwórz drzwi
Za pomocą menu „Otwórz drzwi” można otworzyć drzwi i umożliwić
swobodny dostęp.

Otwieranie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Dostęp aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Odblokuj drzwi aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi otwierają się.
8. Wychodzenie z menu.
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16.8.3 Zamknij drzwi
Za pomocą menu „Zamknij drzwi” możesz zamykać otwarte drzwi.
Korzystaj z tego menu również w celu zamykania drzwi, które otworzyły
się automatycznie w przypadku alarmu pożarowego. Po zamknięciu
drzwi użytkownik musi użyć karty aby wejść, lub wysłać polecenie
Otwarcia lub Cyklu z klawiatury, aby umożliwić otwarcie drzwi.

Zamykanie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Dostęp aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Zablokuj drzwi aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi zamykają się.
8. Wychodzenie z menu.
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16.8.4 Zabezpiecz drzwi
Za pomocą Menu zabezpiecz drzwi możesz zabezpieczać
niezabezpieczone drzwi. Zabezpieczonych drzwi nie można otworzyć
nawet, gdy posiada się odpowiednie uprawnienia, ani przy pomocy
funkcji cyklu.

Zabezpieczanie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Działania aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Dostęp aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Zabezpiecz drzwi aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi zostają zabezpieczone.
8. Wychodzenie z menu.
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17 Menu użytkownika B94x/B93x

Skorzystaj z Menu użytkownika jeśli chcesz zmienić swoje hasło, dodać
użytkowników, edytować obecnych użytkowników lub ich usuwać.

17.1 Zmiana hasła

Użyj opcji Zmień hasło aby zmienić swoje hasło.
Przed rozpoczęciem, należy uwzględnić co następuje:
– Wybierz nowe hasło o długości od trzech do sześciu cyfr. Jeśli hasło

zawiera takie same cyfry sąsiadujące ze sobą (na przykład „33” w
334697), wprowadzaj je uważnie.

– Aby uniknąć zbieżności z innymi hasłami i kodami zagrożeń, system
bezpieczeństwa nie pozwoli Ci ustawić już istniejącego hasła lub
haseł, które są zbyt podobne (plus lub minus 2) do istniejącego
hasła. Na przykład jeśli 1234 to obecne hasło, system
bezpieczeństwa nie pozwala zmienić hasła na 1232, 1233, 1234,
1235 lub 1236.

Zmiana hasła użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Użytkow. Wciśnij Zmień hasło aby otworzyć menu.
3. Wprowadź aktualne hasło i wciśnij ENTER.
4. Wpisz nowe hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz nowe hasło ponownie i wciśnij ENTER.
6. Wychodzenie z menu.
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17.2 Dodaj użytkownika

Aby dodać hasło do systemu bezpieczeństwa, należy użyć funkcji Dodaj
użytkownika. Przed dodaniem użytkownika należy wiedzieć, które
numery użytkownika są dostępne, znać poziom uprawnień użytkownika,
który ma zostać przypisany do nowego hasła i obszary, do których
będzie mieć uprawnienia.

Numery użytkownika stanowią identyfikator użytkownika w raportach
przesyłanych z systemu bezpieczeństwa. Poziom uprawnień
użytkownika określa funkcje systemu, do których dostęp daje hasło.
Numer obszaru określa do jakich części systemu bezpieczeństwa dane
hasło ma dostęp. Skontaktuj się z agencją ochrony, jeśli nie wiesz jakie
numery użytkownika, poziomy dostępu, lub obszary są dostępne.
Przed rozpoczęciem:
– Nie należy dodawać haseł jeśli nie wiesz, jakie numery

użytkowników są dostępne. Numerów tych nie należy mylić z
hasłami, określającymi użytkowników dla agencji ochrony.

– Wybierz nowe hasło o długości od trzech do sześciu cyfr. Jeśli hasło
zawiera takie same cyfry sąsiadujące ze sobą (na przykład „33” w
334697), wprowadzaj je uważnie.

– Aby uniknąć zbieżności z innymi hasłami i kodami zagrożeń, system
bezpieczeństwa nie pozwoli Ci na dodawanie haseł, które są zbyt
podobne (plus lub minus 2) do istniejącego hasła. Na przykład jeśli
1234 to obecne hasło, system nie pozwoli zmienić hasła na 1232,
1233, 1235 lub 1236.

– Wybierz poziom uprawnień dla każdego z obszarów. Jeśli
pozostawisz pole wyboru poziomu uprawnień puste i wciśniesz
ENTER, to hasło nie będzie mieć dostępu do tego obszaru.

Dodawanie użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
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2. Wciśnij Użytkow.
3. Wciśnij Dodaj użytkownika aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer (1–50) dla użytkownika, którego chcesz dodać i

wciśnij ENTER.

Konfigurowanie hasła użytkownika:
1. Naciśnij Hasło, aby ustawić hasło.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wprowadzić hasło użytkownika i wciśnij ENTER.
4. Wprowadź hasło ponownie i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetli

komunikat Hasło zmienione i wróci do poprzedniego menu.

Konfigurowanie nazwy użytkownika:
1. Wciśnij Nazwa, aby konfigurować nazwę użytkownika.
2. B94x posiada klawiaturę w układzie qwerty. W przypadku B93x

wciśnij klawisz liczby wielokrotnie, aby przewijać wyświetlane liczby
i cyfry. Aby wstawić spację, wciśnij [0][0]. Aby pisać wielkie litery,
wciśnij CMD przed wpisaniem litery. Żeby aktywować caps lock,
wciśnij CMDCMD. Aby wyłączyć caps lock, wciśnij CMDCMDCMD.

3. Wciśnij ENTER, aby zapisać nazwę. Klawiatura powróci do
poprzedniego menu.

Konfigurowanie poziomu użytkownika:
1. Wciśnij Poziom, aby przypisać poziom uprawnień.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wciśnij Tak, aby zmienić domyślny poziom uprawnień użytkownika

dla obszaru 1.
4. Wprowadź numer poziomu uprawnień użytkownika (1–14), jaki

chcesz nadać i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat
Poziom skonfigurowany i powraca do poprzedniego menu.
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5. Jeśli system bezpieczeństwa obejmuje więcej niż jeden obszar,
należy użyć NEXT i wykonać dwie poprzednie czynności, aby
ustawić poziomy dla dodatkowych obszarów.

Konfigurowanie pilota RADION lub nadajnika Inovonics dla użytkownika:
1. Wciśnij Pilot, aby przypisać pilot RADION lub nadajnik Inovonics do

użytkownika.
2. Aby ręcznie wprowadzić identyfikator RFID, w razie potrzeby, należy

wcisnąć klawisz Wprow RFID, umożliwiający dodanie identyfikatora
RFID. W przeciwnym razie klawiatura automatycznie zapamiętuje
identyfikator RFID w systemie bezpieczeństwa po dodaniu
nadajnika Inovonics lub pilota RADION.

3. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
4. Wprowadź RFID.
5. Wciśnij Zapisz, aby zapisać identyfikator RFID i powrócić do

poprzedniego menu.
6. Wciśnij Dodaj, aby dodać nadajnik Inovonics lub pilot RADION.
7. Wciśnij Dodaj, aby kontynuować.
8. W przypadku pilota RADION, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk

na pilocie. W przypadku nadajnika Inovonics, otwórz nadajnik i
wciśnij przycisk RESET, zgodnie z instrukcjami producenta.
Klawiatura wyświetli komunikat Pilot zainteresowany.

9. Jeśli musisz wymienić pilot albo nadajnik dodany do systemu (na
przykład z powodu dodania niewłaściwego pilota), wciśnij Zastąp a
następnie Zastąp i powtórz poprzedni krok.

10. Możesz usunąć dodany pilot lub nadajnik, wciskając Usuń.
11. Wychodzenie z menu.

Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.



92 pl | Menu użytkownika B94x/B93x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

 niedostępna w systemie.
Dodawanie karty do użytkownika:
1. Wciśnij Karta.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Przybliż kartę do czytnika kart. Klawiatura wyświetla komunikat

Zbliż kartę.
4. Jeśli czytnik zidentyfikuje kartę poprawnie, na klawiaturze zostanie

wyświetlony komunikat Karta skonfigurowana.
5. Wychodzenie z menu.
Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.

Wybór języka wyświetlania klawiatury dla użytkownika:
1. Wciśnij Język, aby wybrać język użytkownika.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wybierz pożądany język. Klawiatura wyświetla komunikat Język

skonfigurowany, a następnie powraca do poprzedniego menu.

Włączanie i wyłączanie łączności aplikacji mobilnej dla użytkownika:
1. Nacisnąć klawisz [Aplikacja mobilna], aby włączyć lub wyłączyć

dostęp przez aplikację mobilną.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Wyświetla bieżący stan

(włączony/wyłączony).
3. Nacisnąć [Włącz] lub [Wyłącz], aby zmienić ustawienie. Klawiatura

informuje o nowej konfiguracji i wraca do poprzedniego menu.
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17.3 Edycja użytkownika

Funkcja Edycja użytkownika służy do edycji użytkowników
korzystających z systemu bezpieczeństwa. Musisz znać numer
użytkownika, którego zamierzasz edytować.

Edycja istniejącego użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Użytkow aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Edytuj użytkownika aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer (1–50) dla użytkownika, którego chcesz edytować i

wciśnij ENTER.
6. Na klawiaturze zostanie wyświetlona nazwa dla wprowadzonego

numeru użytkownika. Wciśnij Kontynuuj.

Konfigurowanie hasła użytkownika:
1. Naciśnij Hasło, aby ustawić hasło.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wprowadzić hasło użytkownika i wciśnij ENTER.
4. Wprowadź hasło ponownie i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetli

komunikat Hasło zmienione i wróci do poprzedniego menu.
Konfigurowanie nazwy użytkownika:
1. Wciśnij Nazwa, aby konfigurować nazwę użytkownika.
2. B94x posiada klawiaturę w układzie qwerty. W przypadku B93x

wciśnij klawisz liczby wielokrotnie, aby przewijać wyświetlane liczby
i cyfry. Aby wstawić spację, wciśnij [0][0]. Aby pisać wielkie litery,
wciśnij CMD przed wpisaniem litery. Żeby aktywować caps lock,
wciśnij CMDCMD. Aby wyłączyć caps lock, wciśnij CMDCMDCMD.

3. Wciśnij ENTER, aby zapisać nazwę. Klawiatura powróci do
poprzedniego menu.
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Konfigurowanie poziomu użytkownika:
1. Wciśnij Poziom, aby przypisać poziom uprawnień.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wciśnij Tak, aby zmienić domyślny poziom uprawnień użytkownika

dla obszaru 1.
4. Wprowadź numer poziomu uprawnień użytkownika (1–14), jaki

chcesz nadać i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat
Poziom skonfigurowany i powraca do poprzedniego menu.

5. Jeśli system bezpieczeństwa obejmuje więcej niż jeden obszar,
należy użyć NEXT i wykonać dwie poprzednie czynności, aby
ustawić poziomy dla dodatkowych obszarów.

Konfigurowanie pilota RADION lub nadajnika Inovonics dla użytkownika:
1. Wciśnij Pilot, aby przypisać pilot RADION lub nadajnik Inovonics do

użytkownika.
2. Aby usunąć wcześniej dodany pilot lub nadajnik, wciśnij Usuń.
3. Aby wymienić wcześniej dodany pilot lub nadajnik, wciśnij Zastąp a

następnie Zastąp i przejdź do kolejnego kroku.
4. W przypadku pilota RADION, wciśnij dowolny przycisk. W przypadku

nadajnika Inovonics, otwórz nadajnik i wciśnij przycisk RESET,
zgodnie z instrukcjami producenta. Klawiatura wyświetli komunikat
Pilot zainteresowany.

5. Aby dodać nadajnik Inovonics lub pilot RADION, należy wcisnąć
Dodaj aby kontynuować i wykonać poprzedni krok.

6. Aby ręcznie wprowadzić identyfikator RFID, w razie potrzeby, należy
wcisnąć klawisz Wprow RFID, umożliwiający dodanie identyfikatora
RFID. W przeciwnym razie klawiatura automatycznie zapamiętuje
identyfikator RFID w systemie bezpieczeństwa po dodaniu
nadajnika Inovonics lub pilota RADION.

7. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
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8. Wprowadź RFID.
9. Wciśnij Zapisz, aby zapisać identyfikator RFID i powrócić do

poprzedniego menu.

Dodawanie lub wymiana karty dla użytkownika:
1. Wciśnij Karta.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Przybliż kartę do czytnika kart. Klawiatura wyświetla komunikat

Zbliż kartę.
4. Jeśli czytnik zidentyfikuje kartę poprawnie, na klawiaturze zostanie

wyświetlony komunikat Karta skonfigurowana.
5. Wychodzenie z menu.

Wybór języka wyświetlania klawiatury dla użytkownika:
1. Wciśnij Język, aby wybrać język użytkownika.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wybierz pożądany język. Klawiatura wyświetla komunikat Język

skonfigurowany, a następnie powraca do poprzedniego menu.

Włączanie i wyłączanie łączności aplikacji mobilnej dla użytkownika:
1. Nacisnąć klawisz [Aplikacja mobilna], aby włączyć lub wyłączyć

dostęp przez aplikację mobilną.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Wyświetla bieżący stan

(włączony/wyłączony).
3. Nacisnąć [Włącz] lub [Wyłącz], aby zmienić ustawienie. Klawiatura

informuje o nowej konfiguracji i wraca do poprzedniego menu.
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17.4 Usuń użytkownika

Aby usunąć użytkownika, należy użyć funkcji Usuń użytkownika.

Skorzystaj z tej funkcji, aby usunąć użytkowników z systemu. Wszystkie
dane użytkownika (Nazwa, hasło, pilot) zostaną usunięte i nie można ich
przywrócić. Jeśli chcesz tylko usunąć upoważnienia użytkownika
(wyłącz użytkownika), zachowując przy tym jego dane, należy użyć opcji
Edytuj użytkownika. Musisz znać numer użytkownika dla hasła, które
chcesz usunąć. Numery użytkownika stanowią identyfikator użytkownika
w raportach przesyłanych z systemu bezpieczeństwa.

Usuwanie użytkowników:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Użytkow aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Usuń użytkownika aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer (1–50) dla użytkownika, którego chcesz usunąć i

wciśnij ENTER. Na klawiaturze zostanie wyświetlona nazwa dla
wprowadzonego numeru użytkownika.

6. Wciśnij Kontynuuj.
7. Wciśnij Tak, aby potwierdzić usunięcie wybranego użytkownika.

Klawiatura wyświetla komunikat Użytkownik ## usunięty, a następnie
powraca do poprzedniego menu.

8. Wychodzenie z menu.
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18 Menu ustawień B94x/B93x

Używaj menu ustawień żeby włączyć/wyłączyć tryb dozoru, ustawić datę
i czas, przeglądać i zmienić harmonogramy, ustawiać jasność klawiatury
i poziom głośności oraz pokazywać czas w na wyświetlaczu klawiatury.

18.1 Tryb dozoru

Tryb dozoru może służyć do monitorowania wybranych linii przy
wyłączonym systemie bezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy linia jest
otwarta (drzwi lub okno otwarte), klawiatura wydaje pojedynczy sygnał
i wyświetla opis linii przez 60 sekund. Panel sterowania nie generuje
alarmów w tym trybie, z wyjątkiem alarmów 24-godzinnych (pożarowy,
napadowy, itp.).

Funkcja ta może służyć do monitorowania wejść lub wyjść w domu. W
systemach komercyjnych może ona służyć jako sygnał drzwi, gdy klient
lub dostawca wchodzi na teren firmy.
Włączanie i wyłączanie Trybu dozoru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Dozór aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Nacisnąć Włącz lub Wyłącz. Klawiatura wskazuje, że Tryb dozoru

został pomyślnie włączony/wyłączony.
6. Wychodzenie z menu.
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18.2 Data/Godzina

Twój system bezpieczeństwa musi mieć prawidłową datę i godzinę, aby
zaplanowane wydarzenia aktywowały się w odpowiednim czasie. Aby
ustawić czas i godzinę, należy użyć funkcji Data/Godzina. System
bezpieczeństwa wykorzystuje format 12-godzinny (AM/PM) lub 24-
godzinny (wybór opcji menu format daty).

Jeżeli system bezpieczeństwa został skonfigurowany do aktualizacji
automatycznych Daty/Godziny, aktualizacja może zmienić Twoje
ustawienia.

Ustawianie daty i godziny:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Data/godz aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Ustaw datę aby otworzyć menu.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Wprowadź nową datę w wybranym formacie.
7. Wciśnij Zapisz/ENTER, aby zapisać zmiany. Klawiatura wyświetla

komunikat Zmiana daty ukończona, a następnie powraca do
poprzedniego menu.

8. Wciśnij Ustaw godzinę aby otworzyć menu.
9. Wciśnij Ustaw.
10. Wprowadź nową godzinę w wybranym formacie.
11. W przypadku klawiatur B93x w formacie 12-godzinnym, wciśnij AM

lub PM.
12. Wciśnij Zapisz/ENTER, aby zapisać zmiany. Klawiatura wyświetla

komunikat Zmiana godziny ukończ, a następnie powraca do
poprzedniego menu.

13. Wychodzenie z menu.
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18.3 Harmonogram

Harmonogram to funkcja zaprogramowana w taki sposób, aby była
wykonywana o czasie określonym przez system bezpieczeństwa. Możesz
zmienić zaplanowany czas Harmonogramów, wyłączyć Harmonogram,
aby zapobiec automatycznej aktywacji lub ponowne uruchomić
wcześniej wyłączony Harmonogram. Skontaktuj się z agencją ochrony,
aby ustalić, jakie Harmonogramy zostały zaprogramowane dla Twojego
systemu.

Wybór Harmonogramu do zmiany:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Harmonogr aby otworzyć menu.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

5. Aby przewinąć listę Harmonogramów, należy użyć /PREV lub 
/NEXT. Klawiatura informuje o tym, czy Harmonogram jest
włączony, wyłączony, lub jeszcze nie zaprogramowany.

6. W następnej kolejności możesz Włączyć wyłączony Harmonogram lub
Wyłączyć aktywny Harmonogram.

Włączanie wyłączonego Harmonogramu
1. Gdy wyświetli się Harmonogram, który chcesz aktywować, naciśnij

Włącz zaplan zdarz.
2. Nacisnąć Wyklucz dni wolne lub Uwzględnij dni wolne.
3. Wprowadź nową godzinę w formacie GG:MM.
4. Wciśnij ENTER, aby zapisać godzinę i wybrać AM lub PM.
5. Nacisnąć AM lub PM. Klawiatura wyświetla komunikat Harmonogram

zaktualizowany i wraca do poprzedniego menu.
6. Wychodzenie z menu.
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Wyłączenie aktywnego Harmonogramu:
1. Gdy wyświetli się Harmonogram, który chcesz wyłączyć, naciśnij

Wyłącz zaplan zdarz.
2. Wciśnij ENTER, aby wyłączyć Harmonogram. Na wyświetlaczu

klawiatury pojawia się informacja, że Harmonogram jest wyłączony.
3. Wychodzenie z menu.
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18.4 Klawiatura

Użyj menu Klawiatury, aby ustawić poziom jasności wyświetlacza
klawiatury, głośność dźwięku naciskania klawiszy, lub aby wyłączyć
dźwięk naciśnięcia klawisza.

18.4.1 Jasność
Funkcja jasności służy do regulacji poziomu jasności wyświetlacza
klawiatury.

Regulacja jasności wyświetlacza klawiatury:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Klawiat aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Jasność aby otworzyć menu.

5. Użyj /PREV lub /NEXT do regulacji poziomu jasności. Zmiany
zostają wprowadzone natychmiast.

6. Wychodzenie z menu.
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18.4.2 Poziom głośności
Funkcja Poziom głośności służy do regulacji poziomu głośności dźwięku
naciśnięcia klawisza na klawiaturze.

Regulacja głośności naciśnięcia klawisza:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Klawiat aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Głośność aby otworzyć menu.

5. Użyj /PREV lub /NEXT do regulacji poziomu głośności.
Zmiany zostają wprowadzone natychmiast.

6. Wychodzenie z menu.
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18.4.3 Naciśnięcie klawisza
Skorzystaj z funkcji Naciśnięcia klawisza, aby aktywować lub
dezaktywować dźwięk naciśnięcia klawisza.

Aktywowanie i dezaktywowanie dźwięku naciśnięcia klawisza:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Klawiat aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Naciś prz aby otworzyć menu.
5. Wciśnij Włącz lub Wyłącz.
6. Wychodzenie z menu.
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18.4.4 Światło nocne
Za pomocą menu Światła nocnego możesz włączyć lub wyłączyć tą
funkcję. Funkcja Światło nocne lekko podświetla wyświetlacz i klawisze,
jeśli klawiatura znajduje się w stanie spoczynku, co ułatwia znalezienie
klawiatury w ciemnym pomieszczeniu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji światło nocne:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Klawiat aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Podświetl aby otworzyć menu.
5. Wciśnij Włącz lub Wyłącz.
6. Wychodzenie z menu.
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18.4.5 Obecność (tylko B94x)
Klawiatura wykorzystuje czujkę obecności, aby rozjaśnić wyświetlacz,
gdy się do niego zbliżasz.

Włączanie lub wyłączanie czujko obecności:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Ustawien aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Klawiat aby otworzyć menu.
4. Wciśnij Obecność aby otworzyć menu.
5. Wciśnij Włącz lub Wyłącz.
6. Wychodzenie z menu.
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19 Menu Skrótów B94x/B93x

Skróty pozwalają na szybki dostęp do popularnych funkcji.

Używanie skrótu:

1. Z menu Menu główne naciśnij Skróty, lub po prostu naciśnij /
Skrótypodczas wyświetlania tekstu bezczynności.

2. Nacisnąć klawisz programowalny dla pożądanego Skrótu. Jeżeli
więcej niż cztery skróty są dostępne, klawisz NEXT świeci i można
użyć go do wyświetlenia dodatkowych skrótów.
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20 Menu zdarzeń B94x/B93x

Menu zdarzeń umożliwia wyświetlanie pamięci zdarzeń, czyszczenie
pamięci zdarzeń lub przeglądanie dziennika zdarzeń.

20.1 Wyświetl pamięć zdarzeń

Twój system bezpieczeństwa przechowuje pamięć zdarzeń, które
wystąpiły od ostatniego czasu, gdy pamięć została wyczyszczona. Opcja
Wyświetl pamięć zdarzeń pozwala przejrzeć zdarzenia, które nie zostały
wyczyszczone. Za każdym razem, gdy włączasz system bezpieczeństwa,
pamięć zdarzeń jest kasowana.

Wyświetlanie pamięci zdarzeń:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Zdarzenia aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyśw pamięć zdarzeń aby otworzyć menu.
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20.2 Wyczyść pamięć zdarzeń

Funkcja Wyczyść pamięć zdarzeń umożliwia czyszczenie pamięci
zdarzeń bez wyłączania i ponownego włączania systemu.

Czyszczenie pamięci zdarzeń:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Zdarzenia aby otworzyć menu.
3. Naciśnij Wyczyść pamięć zdarzeń, aby otworzyć menu.
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20.3 Przejrzyj dziennik

Funkcja Przejrzyj dziennik pozwala na przejrzenie zdarzeń zapisanych w
systemie bezpieczeństwa. Przeglądanie zdarzeń z przeszłości może
pomóc Ci w identyfikacji problemów. Zdarzenia są przechowywane w
pamięci panelu sterowania, w kolejności wystąpienia i są oznakowane
datą i godziną.

Przeglądanie dziennika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij Zdarzenia aby otworzyć menu.
3. Wciśnij Wyświetl dziennik aby otworzyć menu. Klawiatura

wyświetla komunikat Wprowadź datę rozpoczęcia.
Aby wyświetlić część dziennika, należy wprowadzić datę (DD/MM/
RR), od której chcesz rozpocząć przegląd. Wciśnij ENTER.
Aby wyświetlić cały dziennik od najnowszego zdarzenia, należy
wcisnąć Idź do ost zdarzenia bez podawania daty rozpoczęcia.

Wyświetli się data i godzina ostatniego zdarzenia. Użyj /PREV

lub /NEXT do wyboru zdarzeń.
4. Wychodzenie z menu.
-Uwagi-
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21 Przegląd działania klawiatury B92x

GAS

A1 Lobby

Ready to turn on

8 7 6

9

5

10

1 2 3

4

Numer
kontaktow
y

Opis

1 Wyświetlacz alfanumeryczny (patrz Przegląd
wyświetlacza, Strona 115)

2 Klawisze PREV i NEXT

3 Klawisz ENTER

4 Klawisze ALL, PART i BYPASS

5 Klawisz MENU

6 Klawisz CMD (Polecenie)
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Numer
kontaktow
y

Opis

7 Klawisz ESC (Escape)

8 Klawisz HELP

9 Klawisze funkcji programowalnych

10 Wskaźniki stanu (patrz Przegląd wskaźników stanu,
Strona 116)

Twój system bezpieczeństwa umożliwia szybki dostęp do funkcji za
pomocą menu klawiatury.

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą B92x, należy wcisnąć klawisz
MENU. Naciśnij PREV lub NEXT, aby przewinąć listę funkcji
zaprogramowanych przez agencję ochrony. Aby zainicjować funkcję
pokazaną na wyświetlaczu, należy nacisnąć klawisz ENTER lub nacisnąć
odpowiedni klawisz numeryczny, wskazany w instrukcjach na
wyświetlaczu (np. nacisnąć 2 aby otworzyć Menu stanu). Aby wyjść z
menu i wrócić do poprzedniego poziomu, wciśnij ESC. Aby wyjść i
powrócić do trybu bezczynności z dowolnego poziomu menu, naciśnij i
przytrzymaj ESC.

Klawiatura zawiera menu Skróty, umożliwiające szybki dostęp do
funkcji, z których korzystasz najczęściej. Twoja agencja ochrony zajmuje
się programowaniem tych skrótów. Aby uzyskać dostęp do Skrótów,
należy wcisnąć MENU, a następnie [6].
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Moje skróty:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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21.1 Omówienie klawiszy

Każda klawiatura ma 10 klawiszy numerycznych, 7 przycisków
funkcyjnych oraz 6 przycisków nawigacyjnych. Po naciśnięciu przycisku
zapala się podświetlenie klawiatury i słychać krótki dźwięk. Klawisze
funkcyjne to klawisze programowalne oraz umożliwiające uzbrojenie i
obejście za pomocą jednego naciśnięcia.

21.1.1 Opisy klawiszy
MENU
Użyj klawisza MENU, aby otworzyć Menu główne klawiatury. Wciśnij
MENU[6], aby otworzyć Menu skrótów, które stanowi najszybszy
sposób uzyskania dostępu do najczęściej używanych funkcji.

WSZYSTKIE, CZĘŚĆ i POMIŃ
Użyj klawisza ALL, aby włączyć system całkowicie. Użyj klawisza PART,
aby włączyć system (Część włączona). Użyj klawisza BYPASS, aby
otworzyć menu pomijania linii.

ENTER
Wciśnij klawisz BYPASS, aby potwierdzić wpisanie hasła, innych
numerów i zatwierdzać komunikaty klawiatury.
ESC
Klawisz ESC (Escape) ma dwa zastosowania. Po pierwsze, klawiszem
ESC (Escape) można wychodzić z menu i funkcji. Można go też użyć do
kasowania przy wprowadzaniu nazw i numerów.

CMD
Użyj klawisza CMD (Command) w połączeniu z jednym lub dwoma
klawiszami numerycznymi aby wykonywać funkcje.
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PREV i NEXT
Używaj klawiszy PREV i NEXT aby przewijać menu lub wybory menu.
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21.2 Przegląd wyświetlacza

Na klawiaturze stosowane są słowa, liczby i symbole do informowania o
stanie systemu bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia różnych
zdarzeń klawiatura wyświetla je kolejno według priorytetów.

Klawiatura posiada jasny, dwuliniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
(LCD).
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21.3 Przegląd wskaźników stanu

Wskaźniki stanu na klawiaturze obrazują jak działa i w jakim stanie jest
system.

Gotowość do uzbrojenia. Zielony znak informuje, że system jest
gotowy do włączenia (uzbrojenia).

– Wł. stały. Wszystkie linie działają poprawnie i system jest
gotowy do włączenia.

– Wył. Co najmniej jedna linia jest otwarta, system nie jest
gotowy do włączenia.

Włączony (uzbrojony). Czerwony zamek wskazuje, czy system
jest włączony (uzbrojony).

– Wł. stały. Wszystkie obszary włączone, bez alarmów.

– Miga. Wszystkie obszary są uzbrojone, alarm jest aktywny.

– Wył. Co najmniej jeden obszar jest wyłączony.

Problem. Żółte lampki ostrzegawcze zapalają się, gdy wystąpił
problem.

– Wł. stały. Problem z systemem, urządzeniem lub linią.

– Wył. Nie ma problemów z systemem, urządzeniem ani linią.

GAZ. Niebieski symbol GAS oznacza alarm gazowy.
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– Miga. Na obszarze wystąpił alarm gazowy. W razie
wystąpienia alarmu gazowego należy natychmiast opuścić
obszar, którego on dotyczy.

– Wył. Klawiatura nie obejmuje alarmu gazowego.

Zasilanie. Symbol niebieskiej wtyczki wskazuje, czy panel
sterowania jest zasilany z sieci.

– Wł. stały. Panel sterowania jest zasilany z sieci.

– Miga. Panel sterowania nie jest zasilany z sieci; jest zasilany
z akumulatora.

– Wył. Brak zasilania w panelu sterowania.



118pl | Przegląd działania klawiatury B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

22 Przegląd działania klawiatury B91x

A1 Lobby

Ready to turn on

1 2 3

4

7 8

0

9

5 6

PREV  (p) ENTER  (▬) NEXT  (q)

ESC  (Ø) CMD  (#)

76

5

4

3

2

1

Opis objaśnień dla schematu klawiatury

Numer
kontakt

owy

Opis Klawisz
B915

Klawisz
B915I
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1 Wyświetlacz alfanumeryczny Nie
dotyczy

Nie dotyczy

2 Ikony stanu Nie
dotyczy

Nie dotyczy

3 Poprzedni klawisz: służy do
przewijania do poprzedniego
menu lub do wyboru menu.

PREV [ ▲ ]

4 Klawisz Enter: służy do
zakończenia wpisu, wyboru
elementu menu lub działa jako
odpowiedź Tak.

ENTER [ - ]

5 Klawisz Next: służy do
przewijania do następnego
menu lub do wyboru menu.

NEXT [ ▼ ]

6 Klawisz Escape: służy do
opuszczania menu lub do
kasowania (jak backspace).

ESC [ ✱ ]

7 Klawisz Command: w
połączeniu z klawiszami
numerycznymi służy do
wykonywania poleceń
(wykonywanie funkcji).

CMD [ # ]

Twój system bezpieczeństwa umożliwia szybki dostęp do funkcji za
pomocą menu klawiatury.
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Aby uzyskać dostęp do menu głównego, wciśnij CMD[8]. Naciśnij PREV
lub NEXT, aby przewinąć listę funkcji zaprogramowanych przez agencję
ochrony. Aby zainicjować funkcję pokazaną na wyświetlaczu, należy
nacisnąć klawisz ENTER lub nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny,
wskazany w instrukcjach na wyświetlaczu (np. nacisnąć 2 aby otworzyć
Menu stanu). Aby wyjść z menu i wrócić do poprzedniego poziomu,
wciśnij ESC. Aby wyjść i powrócić do trybu bezczynności z dowolnego
poziomu menu, naciśnij i przytrzymaj ESC.

Klawiatura zawiera menu Skróty, umożliwiające szybki dostęp do
funkcji, z których korzystasz najczęściej. Twoja agencja ochrony zajmuje
się programowaniem tych skrótów. Aby uzyskać dostęp do Skrótów,
wciśnij CMD[8][6].

Moje skróty:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

22.1 Omówienie klawiszy

Każda klawiatura ma 10 klawiszy numerycznych i 5 klawiszy funkcji:
ESC, CMD, PREV, NEXT i ENTER. Po naciśnięciu klawisza zapala się
podświetlenie klawiatury i słychać krótki dźwięk.

22.1.1 Opisy klawiszy
ESC
Klawisz ESC (Escape) ma dwa zastosowania. Po pierwsze, klawiszem
ESC (Escape) można wychodzić z menu i funkcji. Można go też użyć do
kasowania przy wprowadzaniu nazw i numerów.

CMD
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Użyj klawisza CMD (Command) w połączeniu z jednym lub dwoma
klawiszami numerycznymi aby wykonywać funkcje.

PREV i NEXT
Używaj klawiszy PREV i NEXT aby przewijać menu lub wybory menu.

ENTER
Użyj klawisza ENTER, aby zatwierdzić wprowadzanie hasła, wybrać
pozycję menu lub udzielić potwierdzenia na komunikat klawiatury.

22.2 Przegląd wyświetlacza

Na klawiaturze stosowane są słowa, liczby i symbole do informowania o
stanie systemu bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia różnych
zdarzeń klawiatura wyświetla je kolejno według priorytetów.
Klawiatura posiada jasny, dwuliniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
(LCD).

22.3 Przegląd wskaźników stanu

Wskaźniki stanu na klawiaturze wskazują stan i sposób działania
systemu.

Stan Część włączona.
– Zielony. Gotowe do włączenia stanu Część włączona.
– Czerwony. Część włączona (uzbrojona).

Zasilanie. Symbol niebieskiej wtyczki wskazuje, czy panel
sterowania jest zasilany z sieci.
– Wł. stały. Panel sterowania jest zasilany z sieci.
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– Miga. Panel sterowania nie jest zasilany z sieci; jest
zasilany z akumulatora.

– Wył. Brak zasilania w panelu sterowania.

Problem. Żółte lampki ostrzegawcze zapalają się, gdy
wystąpił problem.
– Wł. stały. Problem z systemem, urządzeniem lub linią.
– Wył. Nie ma problemów z systemem, urządzeniem ani

linią.

Stan Wszystkie włączone.
– Zielony. Gotowe do wyłączenia wszystkiego.
– Czerwony. Wszystko włączone (uzbrojone).
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23 Drzewko menu B92x/B91x

Klawiatura posiada menu o intuicyjnej strukturze. Aby uzyskać dostęp
drzewka menu, wciśnij MENU na B92x lub CMD[8] na B91x. Każda
opcja menu ma swój numer.

Na każdym poziomie możesz wybrać numer żądanego menu, jeśli go
znasz. W przeciwnym razie należy użyć PREV lub NEXT, aby zapoznać
się z opcjami danego poziomu, a następnie wciśnij ENTER po
pojawieniu się żądanej opcji menu.

Rysunek drzewka menu na następnej stronie pokazuje strukturę menu i
numery powiązane z każdą opcją menu.



124pl | Drzewko menu B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

1: Wł./Wył.

1: Wszystkie 
włączone

2: Część 
włączona

3: Wył.

4: Wydłuż 
czas 

zamknięcia

5: Pomiń

1: Wszystkie 
włączone — 
opóźnienie

2: Wszystkie 
włączone — 
natychmia-

stowo

3: Wszystkie 
włączone — 

wybór

1: Część 
włączona — 
opóźnienie

2: Część 
włączona — 
natychmia-

stowo

3: Część 
włączona — 

wybór

1: Wyłącz

2: Wyłącz 
wybrane

2: Stan

1: Wyświetl 
stan obszaru

2: Wyświetl 
stan linii

3: Wyślij 
raport 

o stanie

3: Działania

1: Resetuj 
czujki

2: Zmień 
wyjście

3: Test

4: RPS

5: Obszar

1: Obchód 
testowy

2: Raport 
z testu

6: Aktualizuj 
oprogra-
mowanie 
układowe

7: Wyświetl 
pominięte 

przy serwisie

8: Dostęp

1: Szybko 
odblokuj 

drzwi

2: Odblokuj 
drzwi

3: Wyświetl 
wersje

4: Powia-
domienie 
testowe

1: Odpowiedź

2: Menu 
Inicjuj

3: Połączenie 
telefoniczne

3: Zablokuj 
drzwi

4: Zabezpiecz 
drzwi

1: Pomiń 
linie

2: Przywróć 
linie

1: Raport ze 
zwykłego 

testu

2: Raport 
z testu 

niestandar-
dowego
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Polecenia
Funkcje można zainicjować klawiszem CMD w połączeniu z jedno- lub
dwucyfrowym numerem polecenia.
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Jeśli znasz numer polecenia, naciśnij klawisz CMD, a następnie
wprowadź odpowiedni numer.

Uwaga!

Po naciśnięciu CMD można użyć /PREV lub /NEXT
do poruszania się po liście poleceń i nacisnąć klawisz
ENTER po odnalezieniu żądanego polecenia.

Zapoznaj się z dostępnymi poleceniami w poniższej tabeli.

Polecenie Funkcja

CMD 0 Pomiń

CMD 0 0 Przywróć

CMD 1 Wszystkie wł. (z opóźnieniem)

CMD 1 1 Wszystkie wł., reakcja
natychmiastowa

CMD 2 Część włączona, reakcja
natychmiastowa

CMD 3 Część włączona (z opóźnieniem)

CMD 4* Wycisz sygnały dźwiękowe
problemów

CMD 4 0 Zobacz alarmy
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Polecenie Funkcja

CMD 4 1* Raport testowy

CMD 4 2* Raport o stanie

CMD 4 3* Odpowiedź RPS

CMD 4 4* Test obchodu włamaniowego

CMD 4 5* Zmiana daty i godziny

CMD 4 6*# Menu sterowania drzwiami

CMD 4 7 Resetowanie czujek

CMD 4 9* Zmiana wyświetlania

CMD 5 0 Przejdź do obszaru

CMD 5 1 Wydłuż zamknięcie

CMD 5 2* Menu SKED (terminarz)

CMD 5 3 Usuń użytkownika

CMD 5 4* Menu zmiany wyjścia

CMD 5 5 Zmiana hasła

CMD 5 6 Dodaj użytkownika

CMD 5 8* Obchód testowy (pożar)

CMD 5 9 Pokaż zmiany

CMD 6 Tryb dozoru



128pl | Drzewko menu B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

Polecenie Funkcja

CMD 7*~ Alarm specjalny ___________________

CMD 8 Otwórz menu główne

CMD 9*~ Alarm specjalny ___________________

*Wymaga oprogramowania układowego v3.0x lub nowszego. Tylko

#B9512G/B8512G . ~ Zgodnie z konfiguracją agencji ochrony.
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24 Menu Wł./Wył. B92x/B91x

Użyj menu Wł./Wył., aby uruchamiać obszary (Wszystkie włączone lub
Część włączona) lub ich części, wyłączyć obszary, wydłużać czas
zamykania lub pomijać linie.

Po włączeniu (uzbrojeniu) Twojego systemu bezpieczeństwa aktywuje
się opóźnienie wyjścia, które daje czas na opuszczenie obszaru bez
aktywowania alarmu włamaniowego. Po wejściu w obszar objęty
systemem bezpieczeństwa, który jest włączony (uzbrojony), aktywne
jest opóźnienie wejścia, które daje czas na wyłączenie (rozbrojenie)
systemu.

24.1 Menu Wszystkie wł.

Użyj menu Wszystkie włączone, aby uruchomić obszary (Wszystkie
włączone). Uruchomienie obszaru Wszystkie włączone oznacza
włączenie (uzbrojenie) wszystkich linii na tym obszarze, na przykład
wszystkich drzwi i okien oraz czujników ruchu.

24.1.1 Wszystkie włączone
Uruchomienie obszaru Wszystkie włączone włącza wszystkie linie w
obszarze i zapewnia opóźnienie przy wejściu i wyjściu. Można na
przykład włączyć obszar i wyjść przez drzwi (w czasie trwania
opóźnienia) bez aktywowania alarmu. Po uruchomieniu obszaru
(wszystk. wł.), na wyświetlaczu znajduje się informacja ile sekund
pozostało na wyjście z obszaru chronionego. Należy opuścić chroniony
obszar przed upływem czasu.
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Wyjście po czasieopóźnienia przy wyjściu powoduje aktywację
opóźnienia przy wejściu. Może to też wywołać alarm dotyczący
urządzenia wewnętrznego. Wprowadź swoje hasło, aby wyłączyć
system.
Uruchamianie obszarów (wszystk. wł.):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wszystkie włączone
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby wybrać Wszystkie wł. z opóźnieniem.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat

Wyjdź teraz! i wydaje dźwięki podczas trwania opóźnienia przy
wyjściu.

6. Opuść obszar lub wpisz hasło użytkownika, aby zapobiec włączeniu
się systemu. Jeśli włączysz system (Wszystk. wł.) i nie wyjdziesz, to
system automatycznie przejdzie w tryb Część włączona.
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24.1.2 Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa
Uruchomienie obszaru (wszystk. wł. natychmiast.) aktywuje wszystkie
linie bez opóźnień przy wejściu i wyjściu. Gdy obszary są uruchomione
(wszystk. wł., reakcja natychmiastowa), otwarcie dowolnej linii (np.
otwarcie drzwi) spowoduje natychmiastowe włączenie alarmu.

Uruchamianie obszarów Wszystkie włączone, reakcja natychmiastowa:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wszystkie włączone
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Wszystkie włączone, reakcja

natychmiastowa i wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
Klawiatura wyświetli komunikat Wszystk. wł.

5. Aby wyłączyć system bezpieczeństwa, wprowadź hasło i nacisnąć
klawisz ENTER.
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24.1.3 Wybierz obszar (menu Wszystkie włączone)
Użyj Wybierz wszystkie włączone, aby wybrać poszczególne obszary do
uruchomienia (Wszystkie włączone, lub Wszystkie włączone, reakcja
natychmiastowa). Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których
posiadasz uprawnienia.

Uruchamianie określonego obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wszystkie włączone
4. Użyj NEXT, aby przejść do menu wyboru Wszystkie włączone, a

następnie wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
5. Użyj NEXT i ENTER, aby wybrać opcję reakcji natychmiastowej lub

opóźnienia. Klawiatura reaguje zgodnie z Twoim wyborem.
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24.2 Menu Część włączona

Użyj menu Część włączona aby uruchamiać obszary w trybie Część
włączona. Uruchomienie obszaru Część włączona oznacza włączenie
tylko niektórych linii, a więc części systemu. Przykładowo, Twoja
agencja ochrony może skonfigurować system tak, aby użycie funkcji
Część włączona działało tylko na drzwi i okna zewnętrzne, pomijając
czujniki ruchu wewnątrz.

24.2.1 Część włączona
Uruchamianie obszaru (Część włączona) włącza niektóre linie lub część
systemu w obszarze i zapewnia opóźnienia przy wejściu i wyjściu.
Można na przykład włączyć obszar i wyjść przez drzwi (w czasie trwania
opóźnienia) bez aktywowania alarmu.

Włączanie ochrony obwodowej z opóźnieniem przy wyjściu:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Część włączona i naciśnij ENTER,

lub po prostu naciśnij [2].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć opcję Część włączona z

opóźnieniem. Na klawiaturze pojawi się komunikat Część wł op.
5. Aby wyłączyć system, wprowadź hasło i wciśnij ENTER.

24.2.2 Część włączona, reakcja natychmiastowa
Uruchomienie obszaru Część włączona aktywuje niektóre linie, lub
części systemu w obszarze bez opóźnień przy wejściu i wyjściu. Gdy
obszar jest ustawiony jako Część włączona, reakcja natychmiastowa,
otwarcie linii Cz. wł. (na przykład otwarcie drzwi) natychmiast
uruchamia alarm.
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Uruchamianie systemu (Część włączona, bez opóźnienia):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Część włączona i naciśnij ENTER,

lub po prostu naciśnij [2].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Część włączona, reakcja

natychmiastowa i wciśnij ENTER, lub [2].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Na klawiaturze pojawi się komunikat

Część wł nat.
6. Aby wyłączyć system, wprowadź hasło i wciśnij ENTER.
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24.2.3 Wybierz obszar (menu Część włączona)
Użyj opcji Wybór: Część włączona, aby wybrać konkretny obszar do
uruchomienia (Część włączona lub Część włączona, reakcja
natychmiastowa). Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których
posiadasz uprawnienia.

Włączanie poszczególnych obszarów (Część włączona):
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Część włączona i naciśnij ENTER,

lub po prostu naciśnij [2].
4. Użyj NEXT, aby przejść do menu wyboru Część włączona i wciśnij

ENTER, lub [3].
5. Użyj NEXT i ENTER, aby wybrać opcję reakcji natychmiastowej lub

opóźnienia. Klawiatura reaguje zgodnie z Twoim wyborem.
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24.3 Menu wyłączania

Możesz wyłączyć obszary wprowadzając swoje hasło lub za pomocą
menu wyłączania. Przy pomocy dowolnej z tych opcji możesz wyłączać
wszystkie obszary, w których masz uprawnienia.

Należy wprowadzić osobiste hasło użytkownika i wejść przez określone
drzwi, aby uniknąć natychmiastowej aktywacji alarmu. Otwarcie drzwi
rozpoczyna odliczanie czasu opóźnienia wejścia, a klawiatura emituje
„pikający” sygnał dźwiękowy, przypominający o wyłączeniu systemu.
Wprowadź hasło użytkownika, przed upływem czasu opóźnienia
wejścia.

Jeśli wejdziesz przez niewłaściwe drzwi lub nie wyłączysz (rozbroisz)
systemu przed upływem czasu opóźnienia wejścia, włączy się alarm.
Jeśli do tego dojdzie, wycisz alarm (poprzez wpisanie hasła i wciśnięcie
ENTER) i zadzwoń do Twojej agencji ochrony w celu informacji o
fałszywym alarmie.

Wyłączanie systemu bezpieczeństwa (rozbrajanie) z użyciem hasła
użytkownika:
1. Wprowadź hasło osobiste użytkownika.
2. Wciśnij ENTER w ciągu 8 sekund od wpisania hasła. Wyświetlacz

powróci do trybu bezczynności.

24.3.1 Wyłącz
Menu Wyłącz umożliwia wyłączenie wszystkich obszarów, w których
posiadasz uprawnienia.

Wyłączanie obszarów:
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1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do menu Wyłączone, a następnie wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wył.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Wyświetlacz powróci do trybu

bezczynności.

24.3.2 Wyłącz wybrane
Użyj opcji Wyłącz wybrane do wyłączania konkretnych obszarów.
Obszary można wybrać z listy obszarów, dla których posiadasz
uprawnienia.

Wyłączenie określonych obszarów:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do menu Wyłączone, a następnie wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
4. Użyj NEXT, aby przejść do menu Wyboru Wyłączania, a następnie

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
5. Użyj NEXT i ENTER do wyboru obszaru.
6. Wciśnij ENTER, aby wyłączyć wybrany obszar.
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24.4 Przedłuż zamykanie

Twoja agencja ochrony może zaprogramować twój system tak, aby
oczekiwał, że włączysz (uzbroisz) go w określonym czasie. Okno
czasowe to właśnie ten czas, zaprogramowany przez agencję ochrony.
Agencja ochrony ustawia określony czas trwania okna czasowego.
Dodatkowo Twoja agencja ochrony może zaprogramować twój system
tak, aby automatycznie włączał (uzbrajał) się po upłynięciu okna
czasowego.

Użyj opcji Wydłużonego czasu zamknięcia, jeśli chcesz zostać później niż
do planowanego czasu zamknięcia. Jeśli nie wydłużysz Czasu
zamknięcia i nie włączysz systemu przed zaplanowanym czasem, system
utworzy zdarzenie „Blisko zamknięcia”.

Na początku okna czasowego klawiatura wydaje sygnał dźwiękowy i
wyświetla komunikat Zamknij teraz, przypominający o włączeniu
(uzbrojeniu) systemu. Pozostaje na wyświetlaczu, do czasu włączenia
systemu, końca okna czasowego lub do przedłużenia czasu zamknięcia.
Komunikaty alarmowe lub komunikaty problemów zastępują ten
komunikat w przypadku alarmu lub wystąpienia problemu. Jeśli stan
alarmu lub problemu jest anulowany przed końcem okna czasowego,
komunikat Zamknij teraz pojawia się na wyświetlaczu klawiatury.

Naciśnięcie ESC wycisza sygnał dźwiękowy i usuwa komunikat na 10
minut. Jeśli nie włączono (uzbrojono) systemu lub nie przedłużono
czasu zamknięcia, komunikat Zamknij teraz i sygnał dźwiękowy pojawią
się ponownie po 10 minutach. Aby wydłużyć okno czasowe, wprowadź
nowy czas, określający kiedy ma się pojawić sygnał przypomnienia. Ten
czas będzie stanowić nowy początek okna czasowego.
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Słysząc ostrzeżenie możesz:
– Wyjść przed końcem okna czasowego naciskając ESC, aby wyciszyć

sygnał, włączając system i wychodząc.
– Zostań dłużej, niż przewiduje koniec okna czasowego i skorzystaj z

tej funkcji aby wydłużyć okno czasowe.

Wydłużanie zamknięcia:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do menu Przedłuż zamykanie, a następnie

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [4].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

Uwaga!
Nie można wydłużać okna czasowego tak, aby przekraczało
północ. Systemu nie można uzbroić, jeśli na liniach
występują nieprawidłowości.
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24.5 Menu pomijania

Używając menu pomijania można tymczasowo usunąć linię z systemu
bezpieczeństwa i przywrócić je do systemu. Pominięte linie nie aktywują
alarmów, zdarzeń problemów, nie wykrywają intruzów ani nie wysyłają
raportów. Przykładowo, aby zostawić otwarte okno i włączyć system,
pominąć linię okna a następnie włączyć system.

24.5.1 Pomiń
Można pomijać linie wtedy, gdy obszar jest wyłączony (rozbrojony).
Linie pozostają pominięte, dopóki ich nie przywrócisz, lub dopóki nie
zostaną przywrócone w trakcie gdy obszar jest wyłączony (rozbrojony).
Zachowaj ostrożność przy pomijaniu linii: pomijanie linii obniża poziom
bezpieczeństwa.

Pomijanie linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do menu Pomijania i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [5].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Pomijania linii.
5. Wybierz linię do pominięcia.
6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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24.5.2 Przywróć
Przywracanie linii sprawia, że pominięta linia jest znów włączona do
systemu bezpieczeństwa i może znów reagować na sytuacje problemów
i alarmów.

Przywracanie linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Wł./Wył.
3. Użyj NEXT, aby przejść do menu Pomijania i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [5].
4. Użyj NEXT, aby przejść do menu Przywracania i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [2].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Wybierz linię do pominięcia.
7. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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25 Menu stanu B92x/B91x

Korzystaj z menu stanu aby poznać stan obszaru, linii lub wysyłać raport
o stanie.

25.1 Zobacz stan obszaru

Stan obszaru pokazuje stan wł./wył. dla obszarów, w których masz
uprawnienia.

Wyświetlanie stanu obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Stanu i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [2].
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Widok stanu obszaru.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Na wyświetlaczu znajduje się stan

każdego z obszarów. Na przykład A1: wyłączony.
5. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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25.2 Pokaż stan linii

Funkcja Pokaż stan linii pokazuje stan (normalna, otwarta lub zwarta)
wszystkich linii w obszarach, w których posiadasz uprawnienia.

Podgląd stanu linii:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Stanu i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [2].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Widok stanu obszaru i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
4. Wyświetlacz pokazuje liczbę linii w systemie. Użyj PREV lub NEXT,

aby przewijać listę linii i opisów ich stanów.
5. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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25.3 Wyślij raport o stanie

Funkcja Wyślij raport o stanie wysyła kompletny raport o stanie systemu
do Twojej agencji ochrony. Raporty o stanie mogą zwrócić uwagę
agencji na potencjalne problemy.

Wysyłanie raportu o stanie:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Stanu i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [2].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Wysyłania raportu o stanie i

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Panel sterowania wysyła raport o

stanie do Twojej agencji ochrony.
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26 Menu akcji B92x/B91x

Użyj menu Akcji, aby zresetować czujniki, zmienić wyjścia, zobaczyć
menu testowe, zobaczyć menu RPS, przejść do obszaru, zaktualizować
oprogramowanie układowe lub wyświetlić linie pominięte w celach
serwisowych.

26.1 Restart

Urządzenia detekcyjne, takie jak czujki dymu i czujniki wstrząsów, mogą
wymagać resetowania przed powrotem do normalnego działania. Ta
funkcja natychmiastowo odcina zasilanie tych urządzeń, aby je
zresetować.

Resetowanie detektorów:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby zresetować czujki przy pomocy opcji

Reset.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Wyświetlacz pokazuje komunikat

Resetowanie czujek Proszę czekać... przez około 3 sekundy, a
następnie gaśnie, po czym powraca do trybu bezczynności
(rozbrojony).

Jeśli użyjesz tej funkcji i czujka lub detektor resetuje się
natychmiastowo, ale następnie powraca do stanu otwartego, źródło
problemu może być nadal obecne, lub urządzenie może być
uszkodzone. Upewnij się, że na obszarze nie występuje pożar, dym lub
inne zagrożenie.
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Jeśli nie możesz zresetować czujki lub detektora, skontaktuj się z
agencją ochrony.

26.2 Wyjścia

Twoja agencja ochrony programuje wyjścia do automatycznej kontroli
(lub kontroli poprzez klawiaturę), urządzeń takich jak oświetlenie
obszaru chronionego, lub bramy wejściowe. Wyjście jest urządzeniem,
sterowanym przez system bezpieczeństwa. Skontaktuj się ze swoją
agencją ochrony w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących
stosowania wyjść w systemie bezpieczeństwa.

Ta funkcja umożliwia wybranie wyjścia do włączenia lub wyłączenia.
Wyjścia w systemie bezpieczeństwa mogą sterować innymi systemami,
np. oświetleniem.

Systemy bezpieczeństwa wykorzystujące panele sterowania B5512 /
B4512 / B3512 nie są testowane (UL) pod względem kontroli dostępu.

Włączanie i wyłączanie wyjść:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Wyjścia i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [2].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Użyj NEXT, aby wybrać pożądaną wartość wyjścia, lub wprowadź ją

używając klawiatury numerycznej.
6. Naciśnij ENTER Wyświetla bieżący stan wyjścia.
7. Użyj ENTER, aby przełączyć się między trybem Wył. i Wł.
8. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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26.3 Test

Za pomocą menu Test można dokonać obchodu testowego systemu,
wysyłać raporty testowe, lub zapoznać się ze szczegółami dokonanych
zmian.

26.3.1 Obchód testowy
Obchód testowy umożliwia testowanie detektorów, klawiatur,
sygnalizatorów akustycznych i innych urządzeń znajdujących się w
systemie bez aktywowania alarmów. Korzystając z klawiatury możesz
przeglądać linie, które nie zostały przetestowane, aby zlokalizować
ewentualne problemy.

Nie można włączyć systemu bezpieczeństwa gdy aktywny jest tryb
obchodu testowego. Ponadto system bezpieczeństwa nie tworzy
zdarzeń alarmowych dla linii będących częściami obchodu testowego.
Pozostałe linie tworzą zdarzenia alarmowe. Przykładowo, otwarcie linii
pożarowej w trakcie włamaniowego testu obchodowego, powoduje
stworzenie zdarzenia alarmu pożarowego.

Rozpoczęcie obchodu testowego aktywuje dźwięk alarmu
włamaniowego na 2 sekundy. Rozpoczyna się również test akumulatora.
Zakończony powodzeniem test akumulatora trwa cztery minuty (obchód
testowy jest kontynuowany). Jeśli system bezpieczeństwa wykryje, że
poziom naładowania akumulatora jest niski, generuje zdarzenia niskiego
poziomu naładowania akumulatora i kontynuuje test. W przypadku gdy
poziom naładowania akumulatora zostanie uznany za bardzo niski,
system tworzy zdarzenie braku baterii i natychmiast kończy test
akumulatora.
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Aby przetestować poszczególne urządzenia wykrywające, po prostu
aktywuj czujniki i otwieraj chronione drzwi i okna jedne po drugich.
Otwarcie każdego urządzenia wykrywającego sprawia, że klawiatura na
której rozpoczęto test emituje krótki sygnał dźwiękowy i przez 60
sekund wyświetla komunikat mówiący, że linia została przetestowana.
Dźwięk i wyświetlany komunikat potwierdzają, że każde urządzenie
wykrywające działa poprawnie. Klawiatury w danym obszarze, których
nie użyto do rozpoczęcia obchodu testowego, wyświetlają komunikat
Obchód testowy w toku w trakcie testu.

Uwaga!
Pożarowy obchód testowy obejmuje również gaz
Podczas wykonywania obchodu testowego sygnalizacji
pożaru, system bezpieczeństwa testuje wszelkie linie 24-
godzinne, które nie są niewidoczne, łącznie z liniami
gazowymi.

Przeprowadzanie obchodu testowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Test i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Obchodu testowego.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
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6. Użyj NEXT, aby przejść do żądanego obchodu testowego i wciśnij
ENTER, lub po prostu wciśnij klawisz numeryczny dla żądanego
obchodu testowego: [1] pożarowy, [2] włamaniowy, [3] serwisowy
lub [4] niewidoczny.

7. Wciśnij ENTER, aby wyświetlić linie.
8. Użyj NEXT, aby przejść do żądanej linii i wyświetlić jej stan.
9. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.

Automatyczne zakończenie
Obchód testowy kończy się automatycznie po 20 minutach w razie
braku aktywności testowej. Klawiatura emituje dźwięk podczas
ostatnich 5 minut testu.
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26.3.2 Wysyłanie raportu z testu
Ta funkcja umożliwia przetestowanie połączenia między agencją
ochrony a systemem bezpieczeństwa. Jest częścią istotną dla
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twojej nieruchomości.
Można wysłać raport o zwykłym teście lub raport z testu
niestandardowego:
– Raport o zwykłym teście zawiera wszystkie grupy adresatów, dla

których funkcja raport testu jest włączona, niezależnie od tego,
które urządzenie docelowe jest używane do komunikacji. Raport
testu jest wysyłany do pierwszego pomyślnie osiągniętego
urządzenia docelowego w grupie adresatów.

– Raport z testu niestandardowego: można wybrać grupę adresatów i
urządzenie docelowe, które ma zostać testowane. Można testować
jedno urządzenie docelowe w każdej grupie adresatów lub
wszystkie skonfigurowane urządzenia docelowe dla grupy
adresatów.

Wysyłanie raportu ze zwykłego testu:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i naciśnij

ENTER, lub po prostu naciśnij [3].
3. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Test i naciśnij

ENTER, lub po prostu naciśnij [3].
4. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Raport testu i

naciśnij ENTER.
5. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Test standardowy I

naciśnij ENTER.
6. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

System wysyła raport zwykłego testu.
7. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu
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Wysyłanie raportu z testu niestandardowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i naciśnij

ENTER, lub po prostu naciśnij [3].
3. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Test i naciśnij

ENTER, lub po prostu naciśnij [3].
4. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Raport testu i

naciśnij ENTER.
5. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Test

niestandardowy I naciśnij ENTER.
6. Wybierz grupę adresatów, którą chcesz testować.
7. Wybrać urządzenie docelowe, które chcesz testować, lub wybierz

opcję Wszystkie urządzenia docelowe.
8. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.

System wysyła raport testu niestandardowego.
9. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu
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26.3.3 Wersje
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania
układowego panelu sterowania.

Wyświetlanie aktualnej wersji systemu (panelu sterowania):
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Test i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Wersji i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [3]. Informacja o aktualnej wersji panelu
sterowania pojawi się na wyświetlaczu.

5. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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26.3.4 Test powiadomienia
Użyj tego menu do testowania zdolności systemu bezpieczeństwa do
wysyłania powiadomień osobistych do lokalizacji docelowej, określonej
przez agencję ochrony.

Testowanie powiadomień:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Test i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Powiadomień raportu testu i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [4]. Na klawiaturze zostanie
wyświetlona pierwsza lokalizacja docelowa.

5. Użyj NEXT, aby przejść do żądanej lokalizacji, a następnie wciśnij
ENTER. Panel sterowania wysyła powiadomienie testowe i wraca do
trybu bezczynności.

26.4 RPS

Użyj menu RPS do połączenia z Oprogramowanie do zdalnego
programowania (RPS) (RPS). Twoja agencja ochrony używa RPS do
konfigurowania i obsługi Twojego systemu bezpieczeństwa. RPS
przeznaczono do użytku wyłącznie przez zawodowców lub
licencjonowanych monterów.

26.4.1 Odbierz
Opcja Odbierz służy do odbierania telefonu (linii telefonicznej), aby
nawiązać połączenie z RPS.
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Za pomocą opcji menu Odbierz można odbierać połączenia
przychodzące z RPS:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu RPS i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [4].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby zresetować czujki przy pomocy opcji

Odpowiedź.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat

Łączenie z RPS…, a następnie powraca do trybu bezczynności.

26.4.2 Inicjowanie sieci
Ta funkcja umożliwia inicjowanie sesji RPS za pomocą połączenia z
Internetem.

Łączenie z RPS przy użyciu połączenia internetowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu RPS i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [4].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Inicjowania sieci i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Aby stosować zaprogramowany numer portu, wciśnij [1] albo

ENTER. Rozpocznie się proces łączenia.
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7. Jeśli chcesz zmienić numer portu, przed podłączeniem, wciśnij
NEXT i ENTER, lub po prostu wciśnij [2]. Klawisz ESC działa jak
klawisz backspace. Wciśnij ESC, aby usunąć znaki, a następnie
wprowadź nowe znaki. Wciśnij ENTER. Rozpocznie się proces
łączenia.

26.4.3 Połączenie telefoniczne
Ta funkcja służy do połączenia z RPS za pomocą linii telefonicznej.

Połączenie z RPS za pośrednictwem linii telefonicznej:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu RPS i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [4].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Połączenie telefoniczne i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Rozpocznie się proces łączenia.

26.5 Przejdź do obszaru

Dzięki funkcji Przejdź do obszaru możesz wykonywać zadania w
obszarze innym niż ten, w którym się znajdujesz, bez konieczności
fizycznej obecności na tym obszarze. Na przykład za pomocą klawiatury
w obszarze biura, możesz „przejść” do obszaru załadunku. Obszary
można wybrać z listy obszarów, dla których posiadasz uprawnienia.

Po „przejściu” do obszaru, można wykonywać zadania do których masz
uprawnienia na danym obszarze. Aby „opuścić” obszar naciśnij klawisz
[ESC].



156pl | Menu akcji B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

Używanie opcji Przejdź do obszaru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Idź do obszaru i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [5].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Użyj NEXT, aby przejść do danego obszaru, a następnie wciśnij

ENTER.
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26.6 Oprogramowanie układowe

Twoja agencja ochrony mogła skonfigurować system bezpieczeństwa
tak, aby wymagał Twojej autoryzacji przed aktualizacją oprogramowania
układowego systemu. Użyj tej opcji, aby udzielić autoryzacji na prośbę
agencji ochrony. Autoryzacja lokalna jest wymagana dla systemów z
certyfikatem UL.

Autoryzacja aktualizacji oprogramowania układowego:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Oprogramowania układowego

i wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [6].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
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26.7 Pomijanie w celach serwisowych

Aby ułatwić konserwację systemu dla personelu serwisowego, Twój
system bezpieczeństwa jest wyposażony w specjalną opcję ominięcia
linii, aby usunąć dowolną linię z usługi. Pominięte linie nie są chronione.
Użyj tego menu, aby wyświetlić pominięte linie.

Wyświetlanie linii pominiętych w celach serwisowych:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Pomijanie w celach

serwisowych i wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [6].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER. Na klawiaturze zostaną wyświetlone

wszelkie linie pominięte w celach serwisowych.

26.8 Menu dostępu

Za pomocą menu dostępu możesz sterować drzwiami.

Po otwarciu opcji Menu dostępu i numeru konkretnych drzwi, na
klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.

Stan Znaczenie

Cykle Działa funkcja cyklu drzwi (drzwi można otworzyć
podczas funkcji cyklu).

Otwarte Drzwi są otwarte (nie jest wymagana aktywacja, ani
okazywanie uprawnień).
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Stan Znaczenie

Zabezpieczo
ne

Drzwi są zabezpieczone (drzwi nie można otworzyć gdy
są zabezpieczone, nawet jeśli posiadasz odpowiednie
uprawnienia).

Awaria Drzwi w stanie awarii. Skontaktuj się z agencją ochrony.

Zamknięte Drzwi zamknięte (można je otworzyć, jeśli posiada się
odpowiednie uprawnienia).

Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.
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26.8.1 Cykle drzwi
Użyj Menu cyklu drzwi aby zezwalać na dostęp w trakcie trwania cyklu
(można otworzyć drzwi).

Ustawianie cyklu drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Dostępu i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [8].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć opcję Cyklu drzwi.
5. Wpisz hasło i naciśnij klawisz ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Aby aktywować cykl drzwi, wciśnij ENTER. Cykle drzwi.
8. Wychodzenie z menu.
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26.8.2 Otwórz drzwi
Za pomocą menu „Otwórz drzwi” można otworzyć drzwi i umożliwić
swobodny dostęp.

Otwieranie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Dostępu i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [8].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Otwórz i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [2].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi otwierają się.
8. Wychodzenie z menu.
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26.8.3 Zamknij drzwi
Za pomocą menu „Zamknij drzwi” możesz zamykać otwarte drzwi.
Korzystaj z tego menu również w celu zamykania drzwi, które otworzyły
się automatycznie w przypadku alarmu pożarowego. Po zamknięciu
drzwi użytkownik musi użyć karty aby wejść, lub wysłać polecenie
Otwarcia lub Cyklu z klawiatury, aby umożliwić otwarcie drzwi.

Zamykanie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Dostępu i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [8].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Zamknij i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [3].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi zamykają się.
8. Wychodzenie z menu.
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26.8.4 Zabezpiecz drzwi
Za pomocą Menu zabezpiecz drzwi możesz zabezpieczać
niezabezpieczone drzwi. Zabezpieczonych drzwi nie można otworzyć
nawet, gdy posiada się odpowiednie uprawnienia, ani przy pomocy
funkcji cyklu.

Zabezpieczanie drzwi:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Akcji i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [3].
3. Użyj klawisza NEXT, aby przejść do opcji menu Dostępu i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [8].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Bezpieczny i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Użyj PREV lub NEXT aby przewinąć do odpowiednich drzwi. Na

klawiaturze zostanie wyświetlony stan drzwi.
7. Wciśnij ENTER. Drzwi zostają zabezpieczone.
8. Wyjdź z menu.
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27 Menu użytkowników B92x/B91x

Skorzystaj z Menu użytkownika jeśli chcesz zmienić swoje hasło, dodać
użytkowników, edytować obecnych użytkowników lub ich usuwać.

27.1 Zmiana hasła

Użyj opcji Zmień hasło aby zmienić swoje hasło.
Przed rozpoczęciem, należy uwzględnić co następuje:
– Wybierz nowe hasło o długości od trzech do sześciu cyfr. Jeśli hasło

zawiera takie same cyfry sąsiadujące ze sobą (na przykład „33” w
334697), wprowadzaj je uważnie.

– Aby uniknąć zbieżności z innymi hasłami i kodami zagrożeń, system
bezpieczeństwa nie pozwoli Ci ustawić już istniejącego hasła lub
haseł, które są zbyt podobne (plus lub minus 2) do istniejącego
hasła. Na przykład jeśli 1234 to obecne hasło, system
bezpieczeństwa nie pozwala zmienić hasła na 1232, 1233, 1234,
1235 lub 1236.

Zmiana hasła użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Użytkownicy i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
3. Nacisnąć [1] lub ENTER, aby otworzyć opcję Zmiany hasła.
4. Wprowadź aktualne hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz nowe hasło i wciśnij ENTER.
6. Wpisz nowe hasło ponownie i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla

komunikat Zmieniono hasło i wraca do opcji Zmiana hasła.
7. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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27.2 Dodaj użytkownika

Aby dodać hasło do systemu bezpieczeństwa, należy użyć funkcji Dodaj
użytkownika. Przed dodaniem użytkownika należy wiedzieć, które
numery użytkownika są dostępne, znać poziom uprawnień użytkownika,
który ma zostać przypisany do nowego hasła i obszary, do których
będzie mieć uprawnienia.

Numery użytkownika stanowią identyfikator użytkownika w raportach
przesyłanych z systemu bezpieczeństwa. Poziom uprawnień
użytkownika określa funkcje systemu, do których dostęp daje hasło.
Numer obszaru określa do jakich części systemu bezpieczeństwa dane
hasło ma dostęp. Skontaktuj się z agencją ochrony, jeśli nie wiesz jakie
numery użytkownika, poziomy dostępu, lub obszary są dostępne.
Przed rozpoczęciem:
– Nie należy dodawać haseł jeśli nie wiesz, jakie numery

użytkowników są dostępne. Numerów tych nie należy mylić z
hasłami, określającymi użytkowników dla agencji ochrony.

– Wybierz nowe hasło o długości od trzech do sześciu cyfr. Jeśli hasło
zawiera takie same cyfry sąsiadujące ze sobą (na przykład „33” w
334697), wprowadzaj je uważnie.

– Aby uniknąć zbieżności z innymi hasłami i kodami zagrożeń, system
bezpieczeństwa nie pozwoli Ci na dodawanie haseł, które są zbyt
podobne (plus lub minus 2) do istniejącego hasła. Na przykład jeśli
1234 to obecne hasło, system nie pozwoli zmienić hasła na 1232,
1233, 1235 lub 1236.

– Wybierz poziom uprawnień dla każdego z obszarów. Jeśli
pozostawisz pole wyboru poziomu uprawnień puste i wciśniesz
ENTER, to hasło nie będzie mieć dostępu do tego obszaru.

Dodawanie użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
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2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Użytkownicy i wciśnij ENTER,
lub po prostu wciśnij [4].

3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Dodaj użytkownika i wciśnij
ENTER, lub po prostu wciśnij [2].

4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer (1–50) dla użytkownika, którego chcesz dodać i

wciśnij ENTER.

Konfigurowanie hasła użytkownika:
1. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Konfiguracji hasła.
2. Wciśnij ENTER, aby konfigurować hasło użytkownika.
3. Wprowadzić hasło użytkownika i wciśnij ENTER.
4. Wprowadź hasło ponownie i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla

komunikat Zmieniono hasło, a następnie powraca do poprzedniego
menu.

Konfigurowanie nazwy użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj nazwę i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
2. Wciśnij ENTER, aby konfigurować nazwę użytkownika.
3. Klawisz ESC działa jak klawisz backspace. Wciśnij ESC, aby

skasować znaki. Wciśnij klawisz numeryczny wielokrotnie, aby
przewijać wyświetlane liczby i cyfry. Aby wstawić spację, wciśnij [0]
[0]. Aby wstawić spację, wciśnij [0][0]. Aby pisać wielkie litery,
wciśnij CMD przed wpisaniem litery. Żeby aktywować caps lock,
wciśnij CMDCMD. Aby wyłączyć caps lock, wciśnij CMDCMDCMD.

4. Wciśnij ENTER, aby zapisać nową nazwę. Klawiatura powróci do
poprzedniego menu.

Konfigurowanie poziomu użytkownika:
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1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj poziom i wciśnij
ENTER, lub po prostu wciśnij [3].

2. Wciśnij ENTER, aby zmienić domyślny poziom uprawnień
użytkownika dla obszaru 1.

3. Wprowadź numer poziomu uprawnień użytkownika (1–14), jaki
chcesz nadać i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat
Skonfigurow poziom, a następnie powraca do poprzedniego menu.

4. Jeśli system bezpieczeństwa obejmuje więcej niż jeden obszar,
należy użyć NEXT i wykonać dwie poprzednie czynności, aby
ustawić poziomy dla dodatkowych obszarów.

Konfigurowanie pilota RADION lub nadajnika Inovonics dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj pilot i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [4].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Aby ręcznie wprowadzić identyfikator RFID, wciśnij [1] lub ENTER,

aby otworzyć opcje RFID. W przeciwnym razie klawiatura
automatycznie zapamiętuje identyfikator RFID w systemie
bezpieczeństwa po dodaniu nadajnika Inovonics lub pilota RADION.

4. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
5. Wprowadź RFID.
6. Wciśnij ENTER, aby zapisać identyfikator RFID i powrócić do

poprzedniego menu.
7. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Dodaj pilot i wciśnij ENTER, lub po

prostu wciśnij [2].
8. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
9. W przypadku pilota RADION, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk

na pilocie. W przypadku nadajnika Inovonics, otwórz nadajnik i
wciśnij przycisk RESET, zgodnie z instrukcjami producenta.
Klawiatura wyświetli komunikat Pilot zapisany i powróci do
poprzedniego menu.
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10. Jeśli musisz wymienić pilot lub nadajnik (na przykład, jeśli
przypadkowo dodany niewłaściwy), należy użyć NEXT, aby przejść
do opcji Zamień pilota, a następnie wciśnij ENTER, lub po prostu
wciśnij [3], a następnie wykonaj poprzedni krok.

11. Aby usunąć dodany pilot lub nadajnik, należy użyć NEXT, aby
przejść do opcji Usuń pilot, a następnie wciśnij ENTER lub po
prostu wciśnij [4].

12. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.

Konfigurowanie karty użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj kartę i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Klawiatura wyświetla komunikat

Zbliż kartę.
3. Przybliż kartę do czytnika.
4. Jeśli czytnik zidentyfikuje kartę poprawnie, na klawiaturze zostanie

wyświetlony komunikat Skonfigurow kartę.
5. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.

Wybór języka wyświetlania klawiatury dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj język i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [6].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wciśnij ENTER, aby zmienić język. Klawiatura wyświetla komunikat

Język skonfigurow, a następnie powraca do poprzedniego menu.
Ta opcja jest:
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 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.

Włączanie i wyłączanie łączności aplikacji mobilnej dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj aplikację mobilną i

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [7].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Wyświetla bieżący stan

(włączony/wyłączony).
3. Wciśnij ENTER, aby zmienić ustawienie. Klawiatura informuje o

nowej konfiguracji i wraca do poprzedniego menu.
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27.3 Edycja użytkownika

Funkcja Edycja użytkownika służy do edycji użytkowników
korzystających z systemu bezpieczeństwa. Musisz znać numer
użytkownika, którego zamierzasz edytować.

Edycja istniejącego użytkownika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Użytkownicy i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Edytuj użytkownika i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer (1–50) dla użytkownika, którego chcesz edytować i

wciśnij ENTER.
6. Na klawiaturze zostanie wyświetlona nazwa dla wprowadzonego

numeru użytkownika. Wciśnij ENTER.

Konfigurowanie hasła użytkownika:
1. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć menu Konfiguracji hasła.
2. Wciśnij ENTER, aby konfigurować hasło użytkownika.
3. Wprowadzić hasło użytkownika i wciśnij ENTER.
4. Wprowadź hasło ponownie i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla

komunikat Zmieniono hasło, a następnie powraca do poprzedniego
menu.

Konfigurowanie nazwy użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj nazwę i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
2. Wciśnij ENTER, aby konfigurować nazwę użytkownika.
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3. Klawisz ESC działa jak klawisz backspace. Wciśnij ESC, aby
skasować znaki. Wciśnij klawisz numeryczny wielokrotnie, aby
przewijać wyświetlane liczby i cyfry. Aby wstawić spację, wciśnij [0]
[0]. Aby wstawić spację, wciśnij [0][0]. Aby pisać wielkie litery,
wciśnij CMD przed wpisaniem litery. Żeby aktywować caps lock,
wciśnij CMDCMD. Aby wyłączyć caps lock, wciśnij CMDCMDCMD.

4. Wciśnij ENTER, aby zapisać nową nazwę. Klawiatura powróci do
poprzedniego menu.

Konfigurowanie poziomu użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj poziom i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
2. Wciśnij ENTER, aby zmienić domyślny poziom uprawnień

użytkownika dla obszaru 1.
3. Wprowadź numer poziomu uprawnień użytkownika (1–14), jaki

chcesz nadać i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat
Skonfigurow poziom, a następnie powraca do poprzedniego menu.

4. Jeśli system bezpieczeństwa obejmuje więcej niż jeden obszar,
należy użyć NEXT i wykonać dwie poprzednie czynności, aby
ustawić poziomy dla dodatkowych obszarów.

Konfigurowanie pilota RADION lub nadajnika Inovonics dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Konfiguruj pilot i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [4].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Aby ręcznie wprowadzić identyfikator RFID, wciśnij [1] lub ENTER,

aby otworzyć opcje RFID. W przeciwnym razie klawiatura
automatycznie zapamiętuje identyfikator RFID w systemie
bezpieczeństwa po dodaniu nadajnika Inovonics lub pilota RADION.

4. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
5. Wprowadź RFID.
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6. Wciśnij ENTER, aby zapisać identyfikator RFID i powrócić do
poprzedniego menu.

7. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Dodaj pilot i wciśnij ENTER, lub po
prostu wciśnij [2].

8. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
9. W przypadku pilota RADION, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk

na pilocie. W przypadku nadajnika Inovonics, otwórz nadajnik i
wciśnij przycisk RESET, zgodnie z instrukcjami producenta.
Klawiatura wyświetli komunikat Pilot zapisany i powróci do
poprzedniego menu.

10. Jeśli musisz wymienić pilot lub nadajnik (na przykład, jeśli
przypadkowo dodany niewłaściwy), należy użyć NEXT, aby przejść
do opcji Zamień pilota, a następnie wciśnij ENTER, lub po prostu
wciśnij [3], a następnie wykonaj poprzedni krok.

11. Aby usunąć dodany pilot lub nadajnik, należy użyć NEXT, aby
przejść do opcji Usuń pilot, a następnie wciśnij ENTER lub po
prostu wciśnij [4].

12. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.

Dodawanie lub wymiana karty dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj kartę i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Klawiatura wyświetla komunikat

Zbliż kartę.
3. Przybliż kartę do czytnika kart.
4. Jeśli czytnik zidentyfikuje kartę poprawnie, na klawiaturze zostanie

wyświetlony komunikat Skonfigurow kartę.
5. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
Ta opcja jest:
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 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.

Wybór języka wyświetlania klawiatury dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj język i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [6].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wciśnij ENTER, aby zmienić język. Klawiatura wyświetla komunikat

Język skonfigurow, a następnie powraca do poprzedniego menu.
Ta opcja jest:

 dostępna w systemie.

 niedostępna w systemie.

Włączanie i wyłączanie łączności aplikacji mobilnej dla użytkownika:
1. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguruj aplikację mobilną i

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [7].
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować. Wyświetla bieżący stan

(włączony/wyłączony).
3. Wciśnij ENTER, aby zmienić ustawienie. Klawiatura informuje o

nowej konfiguracji i wraca do poprzedniego menu.
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27.4 Usuń użytkownika

Aby usunąć użytkownika, należy użyć funkcji Usuń użytkownika.

Skorzystaj z tej funkcji, aby usunąć użytkowników z systemu. Wszystkie
dane użytkownika (Nazwa, hasło, pilot) zostaną usunięte i nie można ich
przywrócić. Jeśli chcesz tylko usunąć upoważnienia użytkownika
(wyłącz użytkownika), zachowując przy tym jego dane, należy użyć opcji
Edytuj użytkownika. Musisz znać numer użytkownika dla hasła, które
chcesz usunąć. Numery użytkownika stanowią identyfikator użytkownika
w raportach przesyłanych z systemu bezpieczeństwa.

Usuwanie użytkowników:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Użytkownicy i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Usuń użytkownika i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [4].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wpisz numer użytkownika, którego chcesz usunąć i wciśnij ENTER.
6. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
7. Wciśnij ENTER, aby potwierdzić usunięcie wybranego użytkownika.

Klawiatura wyświetla komunikat Użytkownik ## usunięty, a następnie
powraca do poprzedniego menu.

8. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28 Menu Ustawienia B92x/B91x

Używaj menu ustawień żeby włączyć/wyłączyć tryb dozoru, ustawić datę
i czas, przeglądać i zmienić harmonogramy, ustawiać jasność klawiatury
i poziom głośności oraz pokazywać czas w na wyświetlaczu klawiatury.

28.1 Tryb dozoru

Tryb dozoru może służyć do monitorowania wybranych linii przy
wyłączonym systemie bezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy linia jest
otwarta (drzwi lub okno otwarte), klawiatura wydaje pojedynczy sygnał
i wyświetla opis linii przez 60 sekund. Panel sterowania nie generuje
alarmów w tym trybie, z wyjątkiem alarmów 24-godzinnych (pożarowy,
napadowy, itp.).

Funkcja ta może służyć do monitorowania wejść lub wyjść w domu. W
systemach komercyjnych może ona służyć jako sygnał drzwi, gdy klient
lub dostawca wchodzi na teren firmy.
Włączanie i wyłączanie Trybu dozoru:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć opcję Trybu dozoru.
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Wciśnij ENTER, aby włączyć lub wyłączyć Tryb dozoru. Wyświetlacz

klawiatury informuje, że Tryb dozoru został pomyślnie włączony/
wyłączony.

6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28.2 Data/Godzina

Twój system bezpieczeństwa musi mieć prawidłową datę i godzinę, aby
zaplanowane wydarzenia aktywowały się w odpowiednim czasie. Aby
ustawić czas i godzinę, należy użyć funkcji Data/Godzina. System
bezpieczeństwa wykorzystuje format 12-godzinny (AM/PM) lub 24-
godzinny (wybór opcji menu format daty).

Jeżeli system bezpieczeństwa został skonfigurowany do aktualizacji
automatycznych Daty/Godziny, aktualizacja może zmienić Twoje
ustawienia.

Ustawianie daty i godziny:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Data/Godzina i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby ustawić datę panelu sterowania.
5. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
6. Wprowadź nową datę w wybranym formacie. W przypadku pomyłki,

klawisz ESC działa jako backspace. Wciśnij ESC, aby usunąć znaki, a
następnie wprowadź nowe.

7. Wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetla komunikat Zmiana
ukończona, a następnie powraca do poprzedniego menu.

8. Użyj NEXT, aby przejść do opcji zmiany godziny i wciśnij ENTER, lub
po prostu wciśnij [2].

9. Wprowadź nową godzinę w wybranym formacie. W przypadku
pomyłki, klawisz ESC działa jako backspace. Wciśnij ESC, aby
usunąć znaki, a następnie wprowadź nowe.
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10. Wciśnij ENTER, aby zapisać godzinę. Do systemów z formatem 24-
godzinnym, na klawiaturze zostanie wyświetlony komunikat Zmiana
ukończona i powróci ona do poprzedniego menu. Do systemów z
formatem 12-godzinnym na klawiaturze zostanie wyświetlona opcja
wyboru czasu przed południem lub po południu (AM/PM). Postępuj
według instrukcji, aby wybrać format i wróć do poprzedniego menu.

11. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28.3 Harmonogram

Harmonogram to funkcja zaprogramowana w taki sposób, aby była
wykonywana o czasie określonym przez system bezpieczeństwa. Możesz
zmienić zaplanowany czas Harmonogramów, wyłączyć Harmonogram,
aby zapobiec automatycznej aktywacji lub ponowne uruchomić
wcześniej wyłączony Harmonogram. Skontaktuj się z agencją ochrony,
aby ustalić, jakie Harmonogramy zostały zaprogramowane dla Twojego
systemu.

Wybór Harmonogramu do zmiany:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Harmonogram i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
4. Wpisz hasło i wciśnij ENTER.
5. Aby przewinąć listę Harmonogramów, należy użyć PREV lub NEXT.

Klawiatura informuje o tym, czy Harmonogram jest włączony,
wyłączony, lub jeszcze nie zaprogramowany.

6. Gdy wyświetli się Harmonogram, który chcesz aktywować, naciśnij
ENTER.

7. W następnej kolejności możesz Włączyć wyłączony Harmonogram lub
Wyłączyć aktywny Harmonogram.

Włączanie wyłączonego Harmonogramu
1. Gdy wyświetli się Harmonogram, który chcesz aktywować, naciśnij

ENTER.
2. Wciśnij ENTER, aby kontynuować.
3. Wprowadź nową godzinę w formacie GG:MM. W przypadku pomyłki,

klawisz ESC działa jako klawisz backspace. Wciśnij ESC, aby usunąć
znaki, a następnie wprowadź nowe.
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4. Wciśnij ENTER, aby zapisać godzinę i wybrać AM lub PM.
5. Wciśnij ENTER, aby wybrać AM lub wciśnij NEXT a następnie

ENTER, aby wybrać PM. Klawiatura wyświetla komunikat
Harmonogram zaktualizowany i wraca do poprzedniego menu.

6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.

Wyłączenie aktywnego Harmonogramu:
1. Gdy wyświetli się Harmonogram, który chcesz aktywować, naciśnij

ENTER.
2. Wciśnij ENTER, aby wyłączyć. Na wyświetlaczu klawiatury pojawia

się informacja, że Harmonogram jest wyłączony.
3. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28.4 Klawiatura

Użyj menu Klawiatury, aby ustawić poziom jasności wyświetlacza
klawiatury, głośność dźwięku naciskania klawiszy, lub aby wyłączyć
dźwięk naciśnięcia klawisza.

28.4.1 Jasność
Funkcja jasności służy do regulacji poziomu jasności wyświetlacza
klawiatury.

Regulacja jasności wyświetlacza klawiatury:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Klawiatury i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
4. Wciśnij [1] lub ENTER, aby regulować jasność.
5. Wciśnij PREV lub NEXT, aby regulować poziom jasności. Zmiany

zostają wprowadzone natychmiast.
6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28.4.2 Poziom głośności
Funkcja Poziom głośności służy do regulacji poziomu głośności dźwięku
naciśnięcia klawisza na klawiaturze.

Regulacja głośności naciśnięcia klawisza:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Klawiatury i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Poziomu głośności i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
5. Wciśnij PREV lub NEXT, aby regulować poziom głośności. Zmiany

zostają wprowadzone natychmiast.
6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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28.4.3 Naciśnięcie klawisza
Skorzystaj z funkcji Naciśnięcia klawisza, aby aktywować lub
dezaktywować dźwięk naciśnięcia klawisza.

Aktywowanie i dezaktywowanie dźwięku naciśnięcia klawisza:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Ustawienia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Klawiatury i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [4].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Naciśnięcia klawisza i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3].
5. Wciśnij ENTER, aby przełączyć się między trybem Wł. i Wył.
6. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.

28.4.4 Światło nocne
Za pomocą menu Światła nocnego możesz włączyć lub wyłączyć tą
funkcję. Funkcja Światło nocne lekko podświetla wyświetlacz i klawisze,
jeśli klawiatura znajduje się w stanie spoczynku, co ułatwia znalezienie
klawiatury w ciemnym pomieszczeniu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji światło nocne:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do Menu ustawień lub po prostu wciśnij [5].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Konfiguracji klawiatury lub po

prostu wciśnij [4].
4. Użyj NEXT, aby przejść do opcji Ustawienia światła nocnego lub po

prostu wciśnij [4].
5. Użyj PREV lub NEXT, aby wybierać między opcjami Tak lub Nie.
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6. Wciśnij ENTER gdy wyświetlana jest żądana opcja, aby zapisać
programowanie.

7. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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29 Menu skrótów B92x/B91x

Skróty pozwalają na szybki dostęp do popularnych funkcji.

Używanie skrótu:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Skróty i wciśnij ENTER, lub

po prostu wciśnij [6].
3. Użyj PREV lub NEXT, aby przejść do Skrótu, który chcesz

uruchomić, a następnie wciśnij ENTER. Skrót jest uruchamiany.
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30 Menu zdarzeń B92x/B91x

Menu zdarzeń umożliwia wyświetlanie pamięci zdarzeń, czyszczenie
pamięci zdarzeń lub przeglądanie dziennika zdarzeń.

30.1 Wyświetl pamięć zdarzeń

Twój system bezpieczeństwa przechowuje pamięć zdarzeń, które
wystąpiły od ostatniego czasu, gdy pamięć została wyczyszczona. Opcja
Wyświetl pamięć zdarzeń pozwala przejrzeć zdarzenia, które nie zostały
wyczyszczone. Za każdym razem, gdy włączasz system bezpieczeństwa,
pamięć zdarzeń jest kasowana.

Wyświetlanie pamięci zdarzeń:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Zdarzenia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [7].
3. Wciśnij [1] lub ENTER, aby otworzyć przegląd pamięci zdarzeń.
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30.2 Wyczyść pamięć zdarzeń

Funkcja Wyczyść pamięć zdarzeń umożliwia czyszczenie pamięci
zdarzeń bez wyłączania i ponownego włączania systemu.

Czyszczenie pamięci zdarzeń:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Zdarzenia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [7].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Czyszczenie pamięci zdarzeń i

wciśnij ENTER, lub po prostu wciśnij [2].
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30.3 Przejrzyj dziennik

Funkcja Przejrzyj dziennik pozwala na przejrzenie zdarzeń zapisanych w
systemie bezpieczeństwa. Przeglądanie zdarzeń z przeszłości może
pomóc Ci w identyfikacji problemów. Zdarzenia są przechowywane w
pamięci panelu sterowania, w kolejności wystąpienia i są oznakowane
datą i godziną.

Przeglądanie dziennika:
1. Otwórz Menu główne.
2. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Zdarzenia i wciśnij ENTER,

lub po prostu wciśnij [7].
3. Użyj NEXT, aby przejść do opcji menu Przejrzyj dziennik i wciśnij

ENTER, lub po prostu wciśnij [3]. Na klawiaturze pojawi się
komunikat Wprow datę rozp:.

Aby wyświetlić część dziennika, należy wprowadzić datę (DD/
MM), od której chcesz rozpocząć przegląd. Wciśnij ENTER.
Aby wyświetlić cały dziennik od najnowszego zdarzenia, należy
wcisnąć ENTER bez podawania daty rozpoczęcia. Wyświetli się
data i godzina ostatniego zdarzenia. Użyj PREV lub NEXT do
wyboru zdarzeń. W przypadku gdy opis zdarzenia jest zbyt długi
dla wyświetlacza, przesuwa się on w poziomie.

4. Wciśnij ESC, aby wyjść z menu.
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31 Klawiatury D1260/D1255

Tylko B9512G/B8512G panele sterowania obsługują klawiatury serii
D1255 i D1260.

31.1 Przegląd klawiatury serii D1260

1

34

2
2

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

Numer
kontaktow

y

Opis

1 Wyświetlacz alfanumeryczny

2 Klawisze programowalne



Control Panels Klawiatury D1260/D1255 | pl189

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.359.482

Numer
kontaktow

y

Opis

3 ENTER

4 Klawisz CMD (Command)

31.2 Przegląd klawiatury serii D1255

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 COMMAND

ESC PREV NEXT ENT

ALL INSTANT DELAY

RESET WATCH

SPECIAL PARTIAL POLICE

BYPASS

MENU YES

1

2

2

1

6

5

3

4

5

3

4
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Numer
kontaktow
y

Opis

1 Wyświetlacz alfanumeryczny

2 Klawisz CMD (Command)

3 Klawisz ENTER

4 Klawisze PREV i NEXT

5 Klawisz ESC (Escape)

6 Wskaźniki stanu systemu (tylko w przypadku klawiatur
sygnalizacji pożaru)

31.3 Opis działania

Twój system bezpieczeństwa umożliwia szybki dostęp do funkcji za
pomocą menu klawiatury.

Inicjowanie funkcji i otwieranie menu wymaga wciśnięcia klawisza CMD
razem z komendą jedno- lub dwucyfrową. Klawiatury serii D1260, patrz
drzewko menu w Drzewo menu B94x/B93x i polecenia, Strona 48.
Klawiatury serii D1255, patrz drzewko menu w Drzewko menu B92x/
B91x, Strona 123.
Aby wprowadzić polecenie, należy wcisnąć klawisz CMD, a następnie
jedno- lub dwucyfrowe polecenie.
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Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z menu inicjowanych przez
polecenia, zapoznaj się z rozdziałem tej książki, wymienionym w
poniższej tabeli. Wymienione rozdziały opisują czynności niezbędne do
otwarcia menu, które można otworzyć za pomocą polecenia. Postępuj
zgodnie z instrukcjami, ponieważ odnoszą się one do poleceń.

Polecenie Funkcja/
menu

Seria D1260 patrz Seria D1255 patrz

CMD 0 Pomiń Pomiń, Strona 66 Menu pomijania,
Strona 140

CMD 0 0 Przywróć

CMD 1 Wszystkie
wł. (z
opóźnienie
m)

Menu Wszystkie wł.,
Strona 54

Menu Wszystkie wł.,
Strona 129

CMD 1 1 Wszystkie
wł., reakcja
natychmiast
owa

CMD 2 Część
włączona,
reakcja
natychmiast
owa

Menu Część
włączona, Strona 58

Menu Część
włączona, Strona 133

CMD 3 Część
włączona (z
opóźnienie
m)



192pl | Klawiatury D1260/D1255 Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

Polecenie Funkcja/
menu

Seria D1260 patrz Seria D1255 patrz

CMD 4 7 Resetowani
e czujek

Restart, Strona 71 Restart, Strona 145

CMD 5 0 Przejdź do
obszaru

Przejdź do obszaru,
Strona 81

Przejdź do obszaru,
Strona 155

CMD 5 1 Wydłuż
zamknięcie

Przedłuż zamykanie,
Strona 64

Przedłuż zamykanie,
Strona 138

CMD 5 3 Usuń
użytkownika

Usuń użytkownika,
Strona 96

Usuń użytkownika,
Strona 174

CMD 5 5 Zmiana
hasła

Zmiana hasła,
Strona 88

Zmiana hasła, Strona
164

CMD 5 6 Dodaj
użytkownika

Dodaj użytkownika,
Strona 89

Dodaj użytkownika,
Strona 165

CMD 5 9 Pokaż
zmiany

Wersje, Strona 77 Wersje, Strona 152

CMD 6 Tryb dozoru Tryb dozoru, Strona
97

Tryb dozoru, Strona
175

Uwaga!
W tych modelach klawiatury, CMD 5 6 dodaje jedynie
użytkownika i hasło; nie obsługuje konfiguracji nazwy
użytkownika, poziomu uprawnień użytkownika, pilota, kluczy
i kart zbliżeniowych.
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32 Opcje

W tym rozdziale opisano funkcje opcjonalne, które agencja ochrony
może dla Ciebie zaprogramować.

32.1 Reguła 2 osób

Reguła 2 osób wprowadza dodatkowy krok do procedury wyłączania
systemu bezpieczeństwa poprzez wymóg dwóch haseł wprowadzanych
na jednej klawiaturze w celu wyłączenia obszaru. Reguła 2 osób jest
wyłączona dla systemów zgodnych z normami SIA.

Reguła 2 osób:

 włączone w systemie.

 wyłączona, w systemie.

Wyłączanie przy aktywnej regule 2 osób:
1. Wprowadź pierwsze hasło i wciśnij ENTER. Na klawiaturze zostanie

wyświetlone żądanie drugiego hasła.
2. Wprowadź drugie hasło i wciśnij ENTER. Druga hasło musi się

różnić od pierwszego. Obszar wyłącza się.
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32.2 Wczesna zasadzka

W przypadku włączenia funkcji aktywnej zasadzki, system
bezpieczeństwa wymaga dwóch haseł, aby wyłączyć obszar.
Wprowadzenie pierwszego hasła wyłącza obszar i zaczyna odliczanie
Czasu wczesnej zasadzki (__ minut). Użytkownik musi wpisać drugie
hasło przed upływem Czasu wczesnej zasadzki. Funkcja Wczesnej
zasadzki jest wyłączona dla systemów zgodnych z normami SIA.

Jeśli czas Wczesnej zasadzki upłynie, zanim użytkownik wprowadzi
drugie hasło, system wysyła raporty do agencji ochrony informujące, że
system został rozbrojony w stanie zagrożenia.

Może wprowadzić pierwsze hasło po raz drugi jako drugie hasło.

Można wprowadzić hasła na jednej klawiaturze lub na różnych
klawiaturach (jeśli klawiatury są przypisane do tego samego obszaru).

Wczesna zasadzka:

 włączone w systemie.

 wyłączona, w systemie.
Wyłączenie z Wczesną zasadzką włączone:
1. Wprowadź pierwsze hasło i wciśnij ENTER. Na klawiaturze zostanie

wyświetlony komunikat, że system jest wyłączony. Rozpoczyna się
odliczanie czasu Wczesnej zasadzki. Klawiatura nie sygnalizuje, że
odliczany jest czas wczesnej zasadzki.

2. Użytkownik musi wpisać drugie hasło przed upływem Czasu
wczesnej zasadzki. Ostrzeżenie! Brak anulowania spowoduje
transmisję alarmu i mogą zostać wezwane organy ścigania.



196pl | Opcje Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.359.482 Bosch Security Systems B.V.

3. Wprowadź drugie hasło i wciśnij ENTER. Klawiatura wyświetli
komunikat Potwierdzono kod 2 w celu potwierdzenia, że system
bezpieczeństwa zaakceptował drugie hasło i zatrzymał odliczanie
czasu Wczesnej zasadzki. System nie tworzy zdarzenia dot.
zagrożenia.
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32.3 Ograniczenia systemu bezpieczeństwa

Nawet najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa nie
zagwarantują pełnej ochrony przed włamaniami, pożarem lub
zagrożeniami środowiskowymi. Wszystkie systemy bezpieczeństwa
mogą być zagrożone lub mogą nie zdołać ostrzec użytkownika z różnych
powodów, w tym:
– Sygnalizatory akustyczne mogą nie zapewnić należytej ochrony, jeśli

znajdują się poza zakresem słuchu dla ludzi, w odległych obszarach
budynku lub na obszarze, który jest często zamykany.

– Jeśli intruzi uzyskają dostęp przez niezabezpieczone miejsce
wejścia, system bezpieczeństwa nie wykrywa intruzów.

– Jeśli intruzi dysponują technicznymi środkami pominięcia,
zablokowania lub odłączenia całości lub części systemu
bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa nie może wykryć intruzów.

– W przypadku braku zasilania sieciowego, oraz braku (lub
rozładowania) akumulatora zapasowego, system bezpieczeństwa
nie wykryje włamania.

– Czujki dymu nie mogą wykrywać dymu w kominach, ścianach,
dachach lub jeśli dym jest zablokowany przez zamknięte drzwi.
Mogą nie wykryć dymu lub ognia na poziomie budynku innym niż
ten, na którym się znajdują. Czujki dymu mogą nie być w stanie
ostrzec na czas o pożarach wywołanych eksplozjami, niewłaściwym
przechowywaniem materiałów łatwopalnych, przeciążeniem
obwodów elektrycznych lub innymi rodzajami niebezpiecznych
warunków.

– Jeśli metoda komunikacji Twojego systemu bezpieczeństwa jest
niedostępna (problemy z linią telefoniczną, telefonem komórkowym
lub Internetem), raporty z systemu bezpieczeństwa nie mogą być
wysłane do agencji ochrony. Metody komunikacji podlegają kilku
zagrożeniom.
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Brak odpowiedniej konserwacji i testowania to najczęstsza przyczyna
awarii alarmu. Zaleca się testowanie systemu raz w tygodniu, aby
upewnić się, że wszystkie elementy systemu działają poprawnie.

Chociaż posiadanie systemu bezpieczeństwa może sprawić, że będziesz
kwalifikować się do obniżenia składek ubezpieczeniowych, system
bezpieczeństwa nie zastąpi ubezpieczenia. Urządzenia ostrzegawcze nie
zrekompensują utraty życia lub mienia.
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32.4 Styki linii

Linie mogą zostać przypisane do grup styków linii. Gdy linia w styku
wykryje alarm, panel sterowania zostaje uruchomiony licznik czasu styku
linii. Jeśli linia druga w tej samej grupie styku linii wykryje alarm gdy
licznik jest aktywny, panel sterowania przesyła raporty alarmowe dla
obu linii.

Jeśli styk linii wykrywa alarm i pozostaje w stanie alarmu przez cały czas
trwania licznika styku linii, panel sterowania prześle raport alarmowy
tylko dla tej linii. W przypadku gdy jedna linia w grupie styku linii
wykryje alarm i wróci do normy przed upływem czasu, system wysyła
raport o niezweryfikowanym zdarzeniu dla tej linii. Drugi alarm na
pierwszej linii nie tworzy zdarzenia alarmu, a zdarzenie
niezweryfikowane.

Linie styku:

 włączone w systemie.

 wyłączona, w systemie.
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32.5 Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

Ogień w mieszkaniu jest główną przyczyną przypadkowej śmierci.
Większość zgonów związanych z pożarem zdarza się w nocy, gdy
mieszkańcy duszą się we śnie z powodu dymu i toksycznych gazów, a
nie w wyniku oparzeń. Aby zmniejszyć ryzyko, należy wdrożyć
następujący program:
– Sporządź plan ewakuacji domu. Narysuj mapę Twojego domu z

uwzględnieniem wszystkich drzwi i okien. Omów plan ze wszystkimi
mieszkańcami domu.

– Jeśli jest to możliwe, znaj co najmniej dwa wyjścia z każdego
pokoju. Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna prowadzące na
zewnątrz można łatwo otworzyć.

– Ustalenie punktu zbiórki na zewnątrz (na przykład drzewo, latarnia,
skrzynka na listy), w bezpiecznej odległości od domu.

– Ćwicz postępowanie w razie nocnego i dziennego pożaru dwa razy
w roku.

– Ćwicz wykorzystując różne wyjścia.
– Naucz dzieci jak powinny się ewakuować, jeśli nie możesz im

pomóc.
– Wychodząc zamykaj za sobą drzwi.

Jeśli słyszysz alarm:
– Jeśli usłyszysz alarm dymu, wyjdź i pozostań na zewnątrz. Nigdy

nie wracaj po inne osoby lub zwierzęta.
– Jeśli musisz przedostać się przez dym, trzymaj się blisko podłoża i

staraj się przejść pod dymem.
– Gdy opuścisz dom, wezwij straż pożarną.
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32.6 Systemy wielu obszarów

32.6.1 Zakres klawiatury
Twoja agencja ochrony może skonfigurować system bezpieczeństwa tak,
aby klawiatury umożliwiały kontrolę i wyświetlanie stanu tylko jednego
obszaru, grupy obszarów lub wszystkich obszarów w systemie. Obszary,
które można wyświetlać i funkcje obszaru (działania), dostępne przez
klawiaturę zależą od zakresu klawiatury.

32.6.2 Poziomy uprawnień
Każdy z użytkowników systemu bezpieczeństwa ma przypisany poziom
uprawnień. Poziom uprawnień określa, jaki zakres kontroli użytkownik
musi mieć dla dowolnej funkcji, która wymaga hasła (np. uruchamianie
obszaru). Poziom uprawnień jest ustalany dla każdego obszaru w
systemie z wieloma obszarami, aby użytkownik mógł mieć różne
poziomy w każdym obszarze, jeśli jest to pożądane.

32.6.3 Łączny zakres i poziomy uprawnień
Funkcje dostępne na klawiaturze (np. Wszystkie włączone) są
ograniczone do obszarów, w których masz uprawnienia i które są w
zakresie klawiatury.

Przykład
Twój system bezpieczeństwa chroni firmę skonfigurowaną dla trzech
obszarów (biura, magazynu i działu wysyłki) oraz trzech użytkowników
(1, 2 i 3).
Specyfikacja klawiatur:
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– Klawiatura w biurze ma zakres dla wszystkich obszarów.
(Użytkownicy mogą przeglądać stan wszystkich obszarów – biura,
magazynu i działu wysyłki).

– Klawiatura w magazynie ma zakres tylko dla magazynu.
– Klawiatura w dziale wysyłki ma zakres dla magazynu i działu wysyłki.

Specyfikacja użytkowników:
– Użytkownik 1 ma upoważnienia do włączania i wyłączania obszaru

biura, ale nie upoważnień w magazynie i dziale wysyłki.
– Użytkownik 2 ma upoważnienia do magazynu i działu wysyłki.
– Użytkownik 3 ma upoważnienia dla wszystkich trzech obszarów.

Kiedy użytkownik wprowadza swoje hasło na klawiaturze, system
bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi na wykonywanie funkcji
ograniczonych zarówno przez upoważnienia użytkownika, jak i zakres
klawiatury. Co to oznacza na przykładzie trzech użytkowników?
Konkretnie, które obszary włączają się gdy użytkownik włącza system
(Wszystk. wł.) na każdej z klawiatur?

Użytkownik 1 na klawiaturze biura

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Wszystkie trzy Zakres klawiatury obejmuje
wszystkie trzy obszary

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Biuro Upoważnienia użytkownika są
ograniczone do obszaru biura

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Tylko obszar biura włącza się.
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Użytkownik 1 na klawiaturze magazynu

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn Zakres klawiatury obejmuje
jedynie obszar magazynu

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Brak Upoważnienie użytkownika jest
ograniczone do obszaru biura,
który nie jest w zakresie
klawiatury magazynu

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Żaden obszar się nie włącza.

Użytkownik 1 na klawiaturze działu wysyłki

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn i dział
wysyłki

Zakres klawiatury obejmuje
zarówno w magazyn, jak i dział
wysyłki

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Brak Upoważnienie użytkownika jest
ograniczone do obszaru biura,
który nie jest w zakresie
klawiatury magazynu lub działu
wysyłki

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Żaden obszar się nie włącza.

Użytkownik 2 na klawiaturze biura

Działanie Obszar Powód
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Wyświetl stan? Wszystkie trzy Zakres klawiatury obejmuje
wszystkie trzy obszary

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Magazyn i dział
wysyłki

Upoważnienia użytkownika są
ograniczone do magazynu i
działu wysyłki

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Włączają się obszary
magazynu i działu wysyłki.

Użytkownik 2 na klawiaturze magazynu

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn Zakres klawiatury obejmuje
jedynie obszar magazynu

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Magazyn Upoważnienie użytkownika
obejmuje magazyn, który jest w
zakresie klawiatury

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Tylko obszar magazynu włącza
się.

Użytkownik 2 na klawiaturze działu wysyłki

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn i dział
wysyłki

Zakres klawiatury obejmuje
zarówno w magazyn, jak i dział
wysyłki
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Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Magazyn i dział
wysyłki

Poziom upoważnień
użytkownika i zakres klawiatury
obejmują zarówno magazyn, jak
i dział wysyłki

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Włączają się obszary
magazynu i działu wysyłki.

Użytkownik 3 na klawiaturze biura

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Wszystkie trzy Zakres klawiatury obejmuje
wszystkie trzy obszary

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Wszystkie trzy Upoważnienia użytkownika
obejmują wszystkie trzy
obszary

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Wszystkie trzy obszary się
włączają.

Użytkownik 3 na klawiaturze magazynu

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn Zakres klawiatury obejmuje
jedynie obszar magazynu

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Magazyn Upoważnienie użytkownika
obejmuje magazyn, który jest w
zakresie klawiatury
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Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Tylko obszar magazynu włącza
się.

Użytkownik 3 na klawiaturze działu wysyłki

Działanie Obszar Powód

Wyświetl stan? Magazyn i dział
wysyłki

Zakres klawiatury obejmuje
zarówno w magazyn, jak i dział
wysyłki

Wykonać funkcje
wymagające
podania hasła?

Magazyn i dział
wysyłki

Poziom upoważnień
użytkownika i zakres klawiatury
obejmują zarówno magazyn, jak
i dział wysyłki

Wynik włączania systemu (Wszystk. wł.)? Włączają się obszary
magazynu i działu wysyłki.
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Słowniczek

Część włączona

Polecenie uzbrojenia,
które dotyczy tylko linii
ochrony obwodowej.

dźwięk naciśnięcia klawisza

Sygnał dźwiękowy, który
słychać przy każdym
wciśnięciu klawisza.

linia otwarta

Linia, która nie jest w
normalnym stanie, (np.
otwarte drzwi lub okno).

okno czasowe

Czas zaprogramowany
przez agencję ochrony.
Agencja ochrony może
zaprogramować system
tak, aby włączał się wraz
końcem okna czasowego.

opóźnienie przy wejściu

Zaprogramowane
opóźnienie reakcji alarmu
systemu, pozwalające
użytkownikowi wejść na

uzbrojony obszar przez
określoną linię i rozbroić
obszar. Jeśli nie zostanie
on rozbrojony przed
upływem czasu
opóźnienia, system
uruchomi alarm, mogący
obejmować wysłanie
raportów do agencji
ochrony.

opóźnienie przy wyjściu

Zaprogramowane
opóźnienie reakcji alarmu
systemu, pozwalające na
opuszczenie obszaru po
jego uzbrojeniu. Jeśli
użytkownik nie wyjdzie
przed upływem czasu
opóźnienia wyjścia, to
aktywuje się opóźnienie
wejścia. Będzie się to
wiązało z koniecznością
rozbrojenia systemu. Jeśli
nie zostanie rozbrojony,
przed upływem czasu
opóźnienia, system
uruchomi alarm, mogący
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obejmować wysłanie
raportów do agencji
ochrony.

pomijanie

Selektywne usuwanie
punktów z systemu
bezpieczeństwa. Punkt
można pomijać, aby np.
uzbroić ogrodzenie przy
otwartym oknie.

problem

Awaria, która musi zostać
naprawiona, np.
przerwany przewód.

punkt

Urządzenie wykrywające
podłączone do systemu
bezpieczeństwa. Punkty są
wyświetlane na
klawiaturze numerycznej
osobno z
niestandardowym
tekstem. Może on
opisywać pojedyncze
drzwi, czujnik ruchu,
czujnik dymu lub obszar
chroniony, np. PIĘTRO czy
GARAŻ.

Wszystkie włączone

Aby włączyć (uzbroić)
zarówno linie wewnątrz
linie, jak i obwodowe.

wyjście

System może mieć wyjścia
zaprogramowane w taki
sposób, aby zapewniały
kontrolę nad
urządzeniami, takimi jak
oświetlenie obszaru
chronionego lub bramy.
Agencja ochrony
programuje wyjścia do
automatycznego
sterowania i/lub
sterowania z klawiatury.
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