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WPROWADZENIE
Gratulujemy Państwu wyboru drzwi Dierre, firmy będącej leaderem w technologii
systemów i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa.
Dierre zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w niniejszym podręczniku, w kaŜdej chwili
i bez wcześniejszego uprzedzenia, zmian wynikających z błędów typograficznych,
nieścisłości tekstu lub ulepszeń programów i/lub aparatur. Zmiany te będą wprowadzone
w kolejnych wydaniach niniejszego podręcznika.
Niniejszy podręcznik obsługi i programowania opisuje operacje, funkcjonowanie, opcje i
niektóre zalecenia mające na celu zagwarantowanie optymalnego uŜytkowania Waszych
drzwi DIERRE.
Przed przystąpieniem do zainstalowania drzwi, naleŜy dokładnie zapoznać się z
zawartością niniejszego podręcznika. Przechowywać go w zasięgu ręki do szybkiej
konsultacji w celu zapewnienia perfekcyjnego funkcjonowania drzwi.
W przypadku wszelkich wątpliwości i problemów, skontaktować się z odpowiedzialnym
technikiem DIERRE w Waszej strefie.
Przeznaczenie uŜytkowania : drzwi wejściowe do lokali uŜytku cywilnego i handlowego.
Transport bliski po dostarczeniu : ewentualny transport bliski drzwi Elettra musi być
dokonany z uŜyciem odpowiednich systemów transportowych w taki sposób, aby nie
naraŜać operatora i znajdujących się w pobliŜu osób na niebezpieczeństwo.
Nie zaśmiecać środowiska pozostawiając w nim opakowanie drzwi.
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WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DRZWI
Opis : instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą aspektów konfiguracji drzwi w
wersjach Elettra Security, Elettra Detector, Elettra Doorpass detector, Bi-Elettra Security, Bi-Elettra
Detector, Bi-Elettra Doorpass detector (dostępy, rejestracja/anulowanie kluczy). JeŜeli chodzi o
aspekty mechaniczne (regulacja drzwi itp.) naleŜy odnieść się do karty montaŜu drzwi
antywłamaniowych będącej na wyposaŜeniu drzwi.
Ruch drzwi (zamykanie i otwieranie) jest automatyczny i sterowany przez centralkę elektroniczną
uruchamianą za pomocą jednego lub kilku zwykłych kluczy lub “ISO CARD” (o wymiarach karty
kredytowej). MoŜliwe jest zapamiętanie 100 kluczy dla security i 200 dla detector.
KaŜdy klucz zawiera jeden kod ze 1100 miliardem moŜliwych kombinacji. Zapisanie klucza polega
na przekazaniu jego kodu do pamięci wprowadzonej w zamku drzwi.

 KEY CARD

KEY CONTROL 

System jest zasilany przez napięcie sieci (220V) za pomocą TRANSFORMATORA W PRĄDZIE
PRZEMIENNYM (Z PIERWOTNYM 230V I WTÓRNYM 12V) UMIESZCZONEGO NA ZEWNĄTRZ
DRZWI (zawarty w standardowym wyposaŜeniu drzwi). System jest całkowicie bezpieczny z
punktu widzenia wstrząsów elektrycznych, nawet przy występowaniu tylko niskiego napięcia na
drzwiach.
System jest wyposaŜony w wewnętrzną baterię, która umoŜliwia jego działanie w przypadku zaniku
energii zewnętrznej dla security - przez około 24 godziny i kilka dla detector.
W przypadku awarii baterii moŜliwe jest zasilanie awaryjne zamka od zewnątrz za pomocą zwykłej,
dostępnej w sprzedaŜy baterii 9V (6LR61) w sposób wskazany na stronie 79.
Elettra Security e Detector
Istnieje moŜliwość ręcznego otwarcia drzwi od wewnątrz w przypadku uszkodzenia systemu
sterującego.
Bi-Elettra Security i Detector
Istnieje moŜliwość ręcznego otwarcia drzwi zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Drzwi BiElettra są wyposaŜone w cylinder o wysokim stopniu ochrony do ręcznego otwierania drzwi z obu
stron, co pozwala na bezpieczne zamknięcie drzwi w przypadku awaryjnym. Cylinder zaopatrzony
jest w 2 klucze bez uchwytu, które są umieszczone w specjalnym etui oraz 3 klucze z plastykowym
uchwytem.
 Klucz z uchwytem i jego
etui
Klucz z uchwytem 
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Czytniki wewnętrzny i zewnętrzny są układem, za pomocą którego uŜytkownik komunikuje się z
drzwiami.

Czytnik wewnętrzny
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Zarówno od wewnątrz jak i do zewnątrz moŜliwe jest sterowanie otwarciem drzwi za pomocą
zbliŜenia kart ISO CARD do odpowiedniego czytnika.
Drzwi funkcjonują tylko w trybie automatycznym, czyli po uprzednim otwarciu, drzwi zostają
zaryglowane automatycznie kilka sekund po domknięciu ich do ramy, z zatrzaskiem w stanie
zamkniętym (całkowicie wychodzącym z ramy).
Wewnątrz pomieszczenia, czyli z załoŜenia bezpiecznym miejscu, znajduje się klawiatura
pozwalająca na otwarcie drzwi poprzez wciśnięcie klawiszy STRZAŁEK. Operacja ta moŜe być
dostępna i ponownie uniedostępniona za pomocą specjalnej procedury (patrz Str.12).
Istnieje ponadto moŜliwość podłączenia przycisku otwierania i zamykania do elektroniki
zamontowanej we framudze, w przypadku konieczności sterowania drzwiami w sposób “zdalny”
(np. do otwierania drzwi z pomieszczeń od nich oddalonych). RównieŜ i ten przycisk moŜe być
uaktywniony lub unieruchomiony za pomocą specjalnej procedury (patrz Str. 13).
Wszystkie czynności są sygnalizowane przez trzy diody świetlne LED w róŜnych kolorach, które
dostarczają pełnych informacji na temat dynamicznego stanu systemu i poszczególnych
wykonywanych kroków konfiguracyjnych.

Tabela sygnalizacji diod świetlnych

Stan sygnalizowany Sygnał wizualny
drzwi dziewicze
czynność wykonana
konfiguracja
błąd
time-out
operacja w toku
wyładowana bateria
drzwi zamknięte
zaryglowane
drzwi otwarte

led CZERWONY i ZIELONY zapalony na stałe przy drzwiach
zamkniętych
jedno mignięcie led ZIELONY
jedno mignięcie led CZERWONY i ZIELONY
jedno mignięcie led CZERWONY
trzy szybkie mignięcia led CZERWONY
wszystkie led zgaszone
jedno mignięcie led CZERWONY przed wykonaniem cyklu
otwarcia
led ZIELONY zapalony na stałe
led ZIELONY zgaszony

UWAGA: Sygnały odpowiednie do stanu domykania drzwi i ładowania baterii (które
uŜywają led śÓŁTY) występują tylko w obecności zasilania sieci.
drzwi domknięte i
obecne zasilanie sieci
drzwi domknięte
i
brak zasilania sieci
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KONFIGURACJA DRZWI
Niniejszy rozdział opisuje sposoby konfiguracji drzwi, czyli procedury wprowadzania i usuwania
kodów klucza. Istnieje moŜliwość zapisania aŜ do 100 kodów klucza.
Wszystkie czynności związane z konfiguracją mogą być wykonane (od wewnątrz) zarówno przy
drzwiach zamkniętych jak i otwartych, pod warunkiem, Ŝe system znajduje się w stanie
spoczynkowym, tzn. nie są wykonywane Ŝadne ruchy zamka, te przy otwieraniu jak i zamykaniu.
RóŜnica pomiędzy czynnościami wykonywanymi przy otwartych lub zamkniętych drzwiach jest
widoczna na sygnalizacji świetlenej led.
Pomiędzy kluczami nie istnieją Ŝadne róŜnice, dlatego teŜ wszystkie zapisane klucze pozwalają na
dostęp do archiwum zawierającego wszystkie operacje wprowadzania i usuwania kodów.

Drzwi nowe
Nowe drzwi sygnalizują nieprzerwanie swój stan za pomocą LED wyświetlając drzwi dziewicze
(CZERWONA i ZIELONA dioda led zapalona na stałe przy drzwiach zamkniętych).
Stan "drzwi nowe" jest stanem szczególnego funkcjonowania, w którym drzwi akceptują wszystkie
klucze, które zostają zaprezentowane. W celu wzbudzenia uŜytkownika do przeprowadzenia
inicjalizacji drzwi, otwarcie następuje zawsze z 5 sekundowym opóźnieniem dopóki pozostaje
stan "drzwi nowe". Takie opóźnienie otwarcia zostaje wprowadzone zarówno w przypadku
sterowania z klawiatury umieszczonej na drzwiach lub zdalnego przycisku jak i dla aktywacji za
pomocą Klucza.

UAKTYWNIENIE ręczne
Drzwi opuszczają fabrykę nie mając połączenia mechanicznego między silnikiem a ryglami. W
związku z tym, w momencie osadzania drzwi, naleŜy zastosować się do procedury pozwalającej
na zmodyfikowanie stanu mechanicznego zamka i uruchomienie silnika aŜ do uzyskania "sprzęgu"
relatywnych elementów mechanicznych.
Ta procedura musi być zawsze wykonana w przypadku ręcznego otwierania drzwi.

Istnieje moŜliwość ustawienia drzwi w warunkach operatywnych, zarówno w stanie “drzwi
nowych” jak i drzwi zainicjalizowanych (to znaczy z co najmniej jednym kluczem
zapamiętanym) odnosząc się do wskazanej procedury:

Otworzyć pokrywkę wewnętrznego czytnika
wkładając ostrze w odpowiednie nacięcia

W

przypadku drzwi z wewnętrznym sterowaniem:
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Przesunąć trzpień w stronę zawiasów drzwi.

W prypadku drzwi z cylindrem:

WłoŜyć w cylinder jeden z 5 kluczy i przekręcić w
stronę zawiasów do momentu osiągnięcia przeskoku.

1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. Gdy drzwi znajdują się w stanie zainicjalizowanym (to znaczy z co najmniej jednym kluczem
zapamiętanym), przybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy, w przeciwnym
wypadku przejść bezpośrednio do punktu 4.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ i ZIELONEJ diody led), w przeciwnym wypadku instalator nie uzyska dostępu i
pojawi się sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie czerwonej diody led); w przypadku, gdy
odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund zostanie zasygnalizowany time out (koniec
procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
4. Wcisnąć klawisz Enter w ciągu maksymalnie 10 sekund.
5. Zwolnić oba klawisze.
6. Przy drzwiach zamkniętych: silnik zostanie całkowicie uruchomiony przy “otwarciu” i
“zamknięciu” sygnalizując błąd (jedno mignięcie czerwonej diody led) w kaŜdym punkcie
krańcowym, bez sprawdzenia rzeczywistej pozycji zamka – przejść do punktu 8.
7. JeŜeli drzwi są otwarte: silnik zostanie całkowicie uruchomiony tylko przy "zamknięciu",
sygnalizując błąd (jedno mignięcie czerwonej diody led) w punkcie krańcowym, bez sprawdzenia
rzeczywistej pozycji zamka.
8.Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie zielonej diody led) i natychmiast zostaje
uaktywniona kompletna sekwencja otwarcia drzwi, czyli silnik zostaje uruchomiony przy “otwarciu”.
W tym momencie drzwi są w warunkach operatywnych, otwarte. W przypadku, gdyby nie nastąpił
sprzęg mechaniczny, moŜliwe jest powtórzenie operacji tyle razy il będzie to konieczne, aŜ do
uzyskania właściwej predyspozycji.
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Uaktywnienie pierwszego klucza (Inicjalizacja)
Procedura do wykonania przy drzwiach otwartych jest następująca:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego "czytnika" klucz do zapisania.
3. Po właściwym przyjęciu kodu klucza zostaje zasygnalizowana operacja wykonana

(jedno mignięcie zielonej diody led), w przypadku gdyby jakakolwiek usterka
uniemoŜliwiałaby zapisanie klucza, pojawia się sygnał błąd (jedno mignięcie czerwonej
diody led).
4.

Zwolnić klawisz Clear w celu zakończenia operacji

Od tego momentu otwieranie drzwi będzie natychmiastowe poniewaŜ stan “drzwi nowe”
został usunięty i drzwi znajdują się w stanie zainicjalizowanym. PrzybliŜenie do czytnika
niewaŜnych kluczy spowoduje wystąpienie sygnału błąd (jedno mignięcie czerwonej diody
led).

Uaktywnienie nowego klucza
Przy drzwiach zainicjalizowanych, operacje konfiguracji muszą być przeprowadzone koniecznie z
zastosowaniem jednego z kluczy zapisanych w archiwum. Aby dołączyć klucze do archiwum,
naleŜy wykonać przy drzwiach otwartych następujące czynności:
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury);
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika);
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
czerwonej i zielonej diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się
sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie CZERWONEj diody led); w przypadku, gdy odczyt
klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury) (trzy
szybkie mignięcia CZERWONEj diody led);
4. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” nowy klucz do zapamiętania;
5. JeŜeli kod klucza zostanie prawidłowo przyjęty i zapisany, pojawia się sygnał operacja
wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie po 10 sekundach timeout pojawia się sygnał time out (koniec procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody
led); w przypadku pojawienia się problemów w zapisaniu kodu, z powodu usterki lub
przepełnienia archiwum, zostaje wyświetlony sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie
CZEROWNEj diody led);
6. MoŜna zwolnić klawisz Clear lub powtórzyć czynności punktów 4 i 5 jeŜeli chce się zapisać
większą ilość kluczy; przy kaŜdym wprowadzonym kluczu zostaje ponownie dany 10
sekundowy time out, po upłynięciu tego czasu, procedura musi zostać wznowiona od początku;
JeŜeli jeden z kluczy, który pragnie się wprowadzić znajduje się juŜ w archiwum, zostaje mimo
wszystko zasygnalizowane zapisanie klucza, chociaŜ archiwizacja nie zostanie powtórzona. Gdyby
co najmniej jeden z kluczy zostanie zapisany, po upływie 10 sekund nie pojawi się Ŝaden time out
Zapisane w pamięci klucze pozostają nawet w przypadku zgaszenia karty elektronicznej,
spowodowanej np.wymianą baterii.
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Anulowanie wszystkich kluczy
Ta operacja przywraca drzwiom stan "drzwi nowe", czyli otwierane za pomocą jakiegokolwiek
klucza. Wszystkie klucze zostaną anulowane (nie jest moŜliwe anulowanie pojedynczego
klucza). NaleŜy się odnieść do poniŜszej procedury:
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ i ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi
się sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie CZERWONEj diody led); w przypadku, gdy
odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec
procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
4. WCISNĄĆ 3 RAZY klawisz Strzałka Prawa, pamiętając, Ŝe między jednym wciśnięciem, a
drugim moŜe upłynąć maksymalnie 10 sekund.
5. Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym
razie po 10 sekundowym time out klawisza, zostaje zasygnalizowany stan oczekiwania time out
(koniec procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
6.Zwolnić klawisz Clear : wszystkie klucze zostały anulowane.
W tym momencie drzwi powracają do stanu "drzwi nowe".

KLAWISZ OTWIERANIA NA CZYTNIKU DRZWI
4 klawisze strzałki są umieszczone na wewnętrznym “czytniku", za ich pośrednictwem moŜe być
sterowane otwieranie drzwi. Za pomocą specjalnej procedury konfiguracji moŜe zostać
uaktywniony lub unieruchomiony do wypełnienia tej funkcji. Drzwi opuszczają fabrykę z
klawiszem uaktywnionym do otwierania. Stan uaktywnienia / unieruchomienia tego klawisza
pozostaje w pamięci równieŜ w przypadku wyłączenia karty, np. w czasie wymiany baterii.

Uaktywnienie
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ i ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi
się sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie CZERWONEj diody led); w przypadku, gdy
odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec
procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
4. Wcisnąć klawisz Strzałka w górę w ciągu maksymalnie 10 sekund.
5. Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym
razie po 10 sekundowym time out klawisza, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury)
(trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).

Unieruchomienie
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).

Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

13

2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ i ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi
się sygnał błąd (koniec procedury); w przypadku, gdy odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10
sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury) (trzy szybkie mignięcia
CZERWONEj diody led).
4. Wcisnąć klawisz Strzałka w dół w ciągu maksymalnie 10 sekund.
5. Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym
razie po 10 sekundowym time out klawisza, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury)
(trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
6.Zwolnić klawisz Clear.
“ZDALNY” PRZYCISK OTWIERANIA
Do karty "Ramy" moŜliwe jest podłączenie przycisku (z rozwieranym zestykiem) otwierania drzwi.
Za pomocą specjalnej procedury konfiguracji, moŜliwe jest uaktywnienie lub unieruchomienie tej
funkcji. Drzwi opuszczają fabrykę z przyciskiem uaktywnionym do otwierania. Dopóki drzwi
znajdują się w stanie “drzwi nowe”, przycisk ten pozostaje uaktywniony, gdy tylko przechodzi się
do stanu “drzwi skonfigurowane”, przycisk zostaje natychmiast unieruchomiony do otwierania.
Stan uaktywnienia / unieruchomienia tego przycisku pozostaje w pamięci równieŜ w przypadku
wyłączenia karty, np. w czasie wymiany baterii.

Uaktywnienie
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ I ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi
się sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie CZERWONEj diody led); w przypadku, gdy
odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec
procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
4. Wcisnąć klawisz Strzałka Lewa (przytrzymać go wciśniętym) i klawisz Strzałka w górę w ciągu
maksymalnie 10 sekund.
5. Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym
razie po 10 sekundowym time out klawisza, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury)
(trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
7. Zwolnić klawisz Clear.
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Unieruchomienie
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jeden z zapisanych kluczy (rozpoznanie uŜytkownika).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą w stan konfiguracji (jedno mignięcie
CZERWONEJ i ZIELONEj diody led), w przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi
się sygnał błąd (koniec procedury) (jedno mignięcie CZERWONEj diody led); w przypadku, gdy
odczyt klucza nie nastąpi w ciągu 10 sekund, zostaje zasygnalizowany time out (koniec
procedury) (trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).
4. Wcinąć klawisz Strzałka Lewa (przytrzymać go wciśniętym) i klawisz Strzałka w dół w ciągu
maksymalnie 10 sekund.
5. Drzwi sygnalizują operacja wykonana (jedno mignięcie ZIELONEj diody led), w przeciwnym
razie po 10 sekundowym time out klawisza, zostaje zasygnalizowany time out (koniec procedury)
(trzy szybkie mignięcia CZERWONEj diody led).

6. Zwolnić klawisz Clear.
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
ELETTRA DETECTOR
i
BI-ELETTRA DETECTOR
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Czytniki wewnętrzny i zewnętrzny są układem, za pomocą którego uŜytkownik współpracuje z
drzwiami.

Drzwi mogą funkcjonować zarówno w trybie automatycznym jak i w trybie półautomatycznym.

 W trybie automatycznym, po uprzednim otwarciu, drzwi zamykają się automatycznie
kilka sekund po domknięciu ich do ramy, z zatrzaskiem w stanie zamkniętym
(całkowicie wychodzącym z ramy).
 W trybie półautomatycznym, po uprzednim otwarciu, drzwi zamykają się po wyraźnym
poleceniu uŜytkownika, poprzez zbliŜenie klucza do czytnika lub wciśnięcie przycisku
otwierania/zamykania lub innego zdalnego polecenia:radio-pilota, kodu pin,
kodowanego przycisku lub klucza doorpass. W przeciwnym razie drzwi będą zamknięte
tylko na zatrzask.
 W trybie automatyczynym, drzwi otwierają się za pomocą inteligentnych urządzeń
( klucze, przyciski, Door Pass, pilot radiowy, klawisze) poprzez wyjęcie rygli i zatrzasku. Na
czytniku wyświetli się napis “ NAPRZÓD”. Po dokonaniu transakcji drzwi są gotowe do
ponownego zamknięcia.
Manuale d’istruzioni per l’utente
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 W trybie półautomatycznym, drzwi otwierają się za pomocą inteligentnego urządzenia
(klucze, przyciski, Door Pass, pilot-radiowy, klawiatura).W tym czasie moŜna wejść poprzez
przyciśnięcie klamki (opcja) , która oddziałowuje na zatrzask. Jeśli w tym czasie nie ma
Ŝadnej transakcji drzwi zostają ponownie zamknięte.
Wybór trybu funkcjonowania moŜe być modyfikowany w menù “Sposoby funkcjonowania”
widocznym na wewnętrznym wyświetlaczu. Tryb automatyczny otwierania/zamykania jest
ustawiony fabrycznie.
Wewnątrz pomieszczenia, czyli z załoŜenia w bezpiecznym miejscu, znajduje się klawiatura
pozwalająca na otwarcie drzwi poprzez wciśnięcie klawiszy STRZAŁEK. Operacja ta moŜe być
unieruchomiona i ponownie uaktywniona za pomocą specjalnej procedury (patrz str.49).
Istnieje ponadto moŜliwość podłączenia do elektroniki zamontowanej na ramie róŜnych urządzeń
peryferyjnych (opcjonalne) w przypadku konieczności sterowania drzwiami w sposób “zdalny”, np.
przyciski otwierania (kodowane lub nie) lub klawiatury. Ta funkcja jest równieŜ dostępna za
pomocą specjalnych poleceń pochodzących ze “świata zewnętrznego”. Aparatem, który moŜe
komunikować z kartą “ramy” moŜe być modem GSM.
Ponadto moŜliwe jest sterowanie otwieraniem drzwi przez pilota radiowego (poprzez zastosowanie
bezpiecznych kodów rolling), jeŜeli zostanie zamontowany moduł odbiornika radiowego.

ZESTAW IKON OKREŚLAJĄCYCH STAN DRZWI
Drzwi dziewicze

Drzwi
Skonfigurowane

Obecność zasilania sieci

Bateria rozładowana

RóŜne poziomy rozładowania baterii
Bateria Ko

drzwi zamknięte
drzwi otwarte

Clear
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Strzałki w górę i w dół

Przycisk drzwi nieaktywny

przycisk drzwi aktywny

Zdalny przycisk elektryczny aktywny

zdalny przycisk nieaktywny

Komunikacja drzwi ↔ rama i modem GSM ↔ rama: Ok strzałki migające
Drzwi zamknięte i uaktywnione otrzymywanie SMS
Komunikacja drzwi ↔ rama: Ok, strzałki migające
Komunikacja fizyczna modem GSM ↔ rama: Ko strzałki migająca drzwi zamknięte i
uaktywnione otrzymywanie SMS
Komunikacja drzwi ↔ rama: Ok, strzałki migające
Komunikacja Logiczna modem GSM ↔ rama: Ko strzałki migające drzwi
zamkniętych i uaktywnione otrzymywanie SMS.
Komunikacja drzwi ↔ rama: Ko przy drzwiach zamkniętych. Przy drzwiach
zamkniętych komunikacja odbiornik kluczy doorpass ↔ drzwi: Ok
Komunikacja drzwi ↔ rama: Ok, strzałki migające drzwi zamkniętych,
dezaktywowane otrzymywanie SMS

Komunikacja odbiornik kluczy doorpass ↔ drzwi: Ok, strzałki migające drzwi
otwartych
Mozliwość otworzenia za pomocą klucza doorpass tylko poprzez przyciśnięcie
zewnętrznego klawisza
MoŜliwość otwierania kluczem doorpass bez ograniczeń
Brak moŜliwości otwierania kluczem doorpass bez zliŜenia go do czytnika.

Jak wejść i wyjść z menu
Klawiatura czytnika wewnętrznego pozwala na wejście do menu konfiguracji pod kontrolą klucza.
Oo tego momentu, jeśli pojawi się napis “klucz” będzie to oznaczało klucz Keycontrol lub Keycard.
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego "czytnika” klucz podstawowy w przypadku drzwi
skonfigurowanych lub jakikolwiek klucz w przypadku drzwi dziewiczych.
3. UŜyć klawiszy: “Strzałka w górę” 
do znalezienia szukanej funkcji.
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4. Wciśnij Enter Ok. NaleŜy powtórzyć powyŜszą procedurę niŜszego menu i dla opcji
ustawień.
5. Wciśnij Clear  , aby powrócić do poziomu poprzedniego menu.
Po wejściu do menu, pierwszym hasłem, które się pojawi będzie CZYTANIE ZAPISU HISTORII
ZDARZEŃ, klawiszami “Strzałka w górę”  i/lub “Strzałka w dół”  moŜna przejrzeć
poszczególne menu, których jest 8:
1. CZYTANIE ZAPISU HISTORYCZNEGO
2. OBSŁUGA ARCHIWÓW
3. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
4. KONFIGUROWANIE PROFILI
5. USTAWIENIE DATOWNIKA
6. TRYB OPERACYJNY
7. MENU DIAGNOZY
8. WYBÓR JĘZYKA
U góry po lewej stronie pojawi się napis menu wyŜszego

1.CZYTANIE ZAPISU HISTORYCZNEGO ZDARZEŃ
Liczna seria "zdarzeń" zostaje zarejestrowana z zatrzymaniem ostatnich 250 zdarzeń związanych
z określonymi namierzonymi sytuacjami.
Do zdarzeń zapisywanych naleŜą:

1.otwarcie przy wejściu kluczem: rejestruje datę/godzinę + "wchodzi" + nazwa uŜytkownika
2.otwarcie przy wyjściu kluczem: rejestruje datę/godzinę + "wychodzi" + nazwa uŜytkownika

3.otwarcie za pomocą przycisku drzwi: rejestruje datę/godzinę, "otwiera" + "przez przycisk
drzwi"
4.otwarcie za pomocą zdalnego przycisku: rejestruje datę/godzinę, "otwiera" + "przez
zdalny przycisk"
5.otwarcie za pomocą przycisku kodowanego: rejestruje datę/godzinę, "otwiera" + nazwa przycisku
6. otwarcie za pomocą wpisania na klawiaturze PIN: rejestruje datę/godzinę + "wcisn." + nazwa
PIN
7.otwarcie przez zdalne sterowanie: rejestruje datę/godzinę + "otwiera" + nazwa zdalnego
sterowania
8. otwarcie za pomocą uŜycia zdalnego PIN (SMS): rejestruje datę/godzinę + "odbiór" + nazwa PIN

9.otwarcie przez ręczne odblokowanie (przywrócenie
datę/godzinę + “otwiera” + "przez ręczne odblokowanie"

mechaniczne):

rejestruje

10.otwarcie kluczem doorpass

11. zamknięcie poza max 30 sekundowym limitem czasu: rejestruje datę/godzinę +
"zamyka" + "poza limitem czasu"
12. zmiana daty/godziny: rejestruje datę/godzinę + "zmiana" + "data/godzina"
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13. uŜycie klucza iso card nieaktywnego: rejestruje datę/godzinę, "odmowa" + nazwa uŜytkownika
14. uŜycie na klawiaturze nieaktywnego PIN: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + nazwa PIN
15. uŜycie przez zdalne pol. (SMS) nieaktywnego PIN: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” +
nazwa PIN
16. uŜycie nieaktywnego zdalnego sterowania: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + nazwa
zdalnego sterowania
17. uŜycie nieaktywnego przycisku kodowanego: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + nazwa
przycisku
18. uŜycie nieznanego klucza iso card: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + “klucz nieznany
19. uŜycie na klawiaturze nieznanego PIN: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + “PIN nieznany”
20 uŜycie przez zdalne pol. (SMS) nieznanego PIN: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + “Ŝądanie
z pol. zdalnego”
21. uŜycie nieznanego zdalnego sterowania: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + “telec. nieznany”
22.uŜycie nieznanego przycisku kodowanego: rejestruje datę/godzinę, “odmowa” + “przyc.
nieznany”
23. zamknięcie kluczem iso card: rejestruje datę/godzinę + "zamyka" + nazwa uŜytkownika
24. zamknięcie za pomocą przycisku drzwi: rejestruje datę/godzinę, "zamyka" + "przycisk drzwi"
25.zamknięcie za pomocą zdalnego przycisku: rejestruje datę/godzinę, "zamyka" + "zdalny
przycisk"
26. zamknięcie za pomocą przycisku kodowanego: rejestruje datę/godzinę, "zamyka" + nazwa
przycisku
27. zamknięcie poprzez wpisanie na klawiaturze kodu PIN: rejestruje datę/godzinę + "zamyka" +
nazwa PIN
28.zamknięcie poprzez uŜycie kodu PIN z pol. zdalnego (SMS): rejestruje datę/godzinę +
"zamyka" + nazwa PIN
29. zamknięcie przez zdalne sterowanie: rejestruje datę/godzinę + “zamyka" + nazwa zdalnego
sterowania
30.zamknięcie kluczami doorpass
31 epizody braku zasilania sieci
32. wyładowanie baterii

Po zakończeniu instalowania, dane te nie mogą być w Ŝaden sposób wykasowane.
Istnieje moŜliwość przeglądu zawartości zapisu historii zdarzeń na wewnętrznym ekranie (i
odpowiedniej klawiaturze) w specjalnym menu, począwszy od ostatniego zdarzenia. To samo jest
dostępne równieŜ za pomocą zdalnego sterowania (Modem GSM) poprzez specjalne polecenie
docierającego do karty “drzwi” za pośrednictwem karty ramy.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w przypadku braku zasilania ze strony pakietu baterii, informacje o dacie i
godzinie zostają utracone, w związku z tym przy następnym włączeniu, naleŜy je ponownie
wprowadzić. Specjalny sygnał Brak Daty pozostanie na ekranie aŜ do momentu usunięcia
anomalii.
Przez cały okres braku datownika, transakcje są dopuszczone, ale są one zapisywane z
początkowo określonym polem daty/godziny.
Oczywiście podstawową czynnością do wykonania przy instalowaniu i przy kaŜdej zmianie baterii
jest ustawienie prawidłowej daty i godziny, tak, aby kaŜde zdarzenie było zapisane w realnym
czasie.
MoŜna aktywować i dezaktywować zapisu historycznego zdarzeń, patrz str.48

2 OBSŁUGA ARCHIWÓW
Nieniejszy rozdział opisuje sposoby konfiguracji, procedury wprowadzania i kasowania “kodów
kluczy” i innych urządzeń peryferyjnych.
Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

21

Wszystkich operacji konfigurowania moŜna dokać tylko poprzez wewnętrzny czytnik, zarówno przy
drzwiach otwartych, jak i zamkniętych, pod warunkiem Ŝe system będzie w stanie spoczynku, lub
równocześnie nie będą w ruchu rygle drzwi. W niektórych sytuacjach moŜliwe jest Ŝadanie poprzez
odpowiedni komunikat drzwi zamkniętych lub drzwi otwartych.
W warunkach konfiguracji, na zewnętrznym czytniku wyświetli się informacja “ Proszę czekać ” i
Ŝada inna informacja nie zostanie wyświetlona w tej części drzwi.
Jeśli pozostajemy w stanie konfigurowania, bez Ŝadnego wciśniętego klawisza, przez okres
dłuŜszy niŜ 3 minuty, system automatycznie powróci do stanu operacyjnego.
System składa się dwóch rodzajów klucz: KLUCZY PODSTAWOWYCH i KLUCZY
POMOCNICZYCH. Tylko uaktywnione klucze podstawowe pozwalają na dostęp do menu
konfiguracji.
Dla kaŜdej dokonanej operacji, w menu konfigurowania pojawi się sygnalizacja, która wskaŜe
wynik operacji hasłami Wykonano! Lub Odrzucono!
Podmenu, które składa się na menu OBSŁUGA ARCHIWÓW składa się z następujących
elementów:
a) ARCHIWUM KLUCZY
b) ARCHIWUM KODÓW PIN
c) ARCHIWUM RADIO-PILOTÓW
d) ARCHIWUM DOORPASS
e) ARCHIWUM PRZYCISKÓW
f) OPERACJE GLOBALNE

ARCHIWUM KLUCZY
Nowe drzwi sygnalizują swój stan w sposób ciągły poprzez pokazanie na
WYŚWIETLACZU ikony drzwi dziewicze.

Stan "drzwi nowe" jest stanem szczególnego funkcjonowania, w którym drzwi akceptują wszystkie
klucze, które zostają zaprezentowane. W celu wzbudzenia uŜytkownika do przeprowadzenia
inicjalizacji drzwi, otwarcie następuje zawsze z 5 sekundowym opóźnieniem dopóki pozostaje
stan "drzwi nowe". Takie opóźnienie otwarcia zostaje wprowadzone zarówno w przypadku
sterowania z klawiatury umieszczonej na drzwiach lub zdalnego przycisku, zdalnego przycisku
kodowanego, kodowanej klawiatury, zdalnego sterowania i doorpass. jak i dla aktywacji za pomocą
Klucza.
Jest moŜliwe zapisanie w archiuwum aŜ do 200 róŜnych kluczy.
Po wykonaniu UAKTYWNIENIA RĘCZNEGO naleŜy przejść do zapisywania kluczy w pamięci.
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Archiwum składa się z poniŜszych elementów:








AKTYWOWANIE
KASOWANIE
ZMIANA NAZWY
WYBÓR JĘZYKA
WYBÓR TYPOLOGII
PRZYPISANIE DO PROFILU
INFO

UAKTYWNIENIE(Aktywowanie
następujące po nich)

pierwszego

klucza

(inicjalizacja)

i

Wprowadzenie do pustego archiwum jednego klucza eliminuje stan “drzwi nowe”, dlatego teŜ od
tej chwili drzwi zaczynają funkcjonować w trybie efektywnym. Od chwili, gdy zostanie
zapisany co najmniej jeden klucz transponder, otwieranie drzwi będzie następować
natychmiastowo, poniewaŜ stan “drzwi nowe” został usunięty, natomiast przybliŜenie kluczy
niewaŜnych spowoduje wyświetlenie sygnału błąd.

Po trzech odczytach kluczy nierozpoznanych, system zostaje zablokowany na
około 30 sekund. W tym czasie, klucze juŜ zapisane w archiwum, nie będą
rozpoznawalne.
Oto procedura zapisywania kluczy w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” jakikolwiek klucz w przypadku stanu ”drzwi nowe” i
klucz ”podstawowy” jeŜeli zostały wcześniej zapisane inne klucze..
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
zarządzanie archiwum, następnie menu archiwum kluczy oraz pozycję wprowadzenie.
6. Po wizualizacji na panelu oczekiwanie na klucz przybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” nowy
klucz do zapisania: jeŜeli zostanie przedstawiony klucz, który jest juŜ zapisany w archiwum,
zostanie on zignorowany.
7. JeŜeli kod klucza zostanie prawidłowo przyjęty i zapisany, przechodzi się do menu ustawienie
typu. To przejście programowania pozwala na przypisanie klucza do Ŝądanego typu
(podstawowego lub roboczego). Po wyselekcjonowaniu przechodzi się do ustawienia nazwy
uŜytkownika.
8. Panel ustawienie nazwy umoŜliwia wprowadzenie, aŜ do 20 znaków (które zostaną podzielone
na dwie linie po 10 znaków kaŜda), nazwy uŜytkownika lub ogólnych informacji wybranych przez
osobę dokonującą asocjacji klucz/nazwa. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za
pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i
Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania znaku podkreślonej przez kursor.
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9. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy pełne
wprowadzenie danych uŜytkownika. W przypadku, gdy pragnie się anulowania operacji
asocjacji klucz/nazwa, naleŜy wcisnąć klawisz Clear , za pomocą którego powraca się do
poprzedniego menu. Tylko w tym momencie dane zostają zapisane. W przypadku, gdy
pojawiają się problemy w zapisie, pojawi się sygnał błąd i procedura zostaje i tak zakończona.

ZMIANA NAZWY
W celu “zabezpieczenia” operacji modyfikacji kluczy uŜytkownika, nie jest dozwolona
zmiana nazwy klucza uŜytkownika, za pomocą którego uzyskało się dostęp do menu
konfiguracji.
W celu zmodyfikowania nazwy przypisanej do kluczy obecnych w archiwum, postępować w
następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka
w dół ) menu obsługa archiwum i następnie menu archiwum kluczy, po czym pozycję zmiana.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przejrzeć nazwy za pomocą kursorów Strzałka Lewa
i Strzałka Prawa, aŜ do podkreślenia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa
i Strzałka Prawa
słuŜą do
przesuwania się po nazwach począwszy od nazwy z wybranym znakiem. Po wybraniu
nazwy do zmiany wcisnąć Enter OK.
7. Teraz jest moŜliwe zmodyfikowanie wybranej nazwy. Wyboru znaku alfanumerycznego
dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół , natomiast za pomocą
kursorów Strzałka Lewa
i Strzałka Prawa
wybiera się nową pozycję wpisania znaku
podkreślonej przez kursor.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy zmianę danych
uŜytkownika. Dopiero w tym momencie nazwa uŜytkownika zostaje zmieniona w archiwum. W
przypadku, gdy pojawią się problemy z dostępem do pamięci, zostanie zasygnalizowany błąd, ale
procedura zostanie i tak zakończona. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację naleŜy
wcisnąć klawisz Clear .

AKTYWOWANIE - UNIERUCHOMIENIE I KASOWANIE
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W celu “zabezpieczenia” operacji anulowania kluczy uŜytkownika, nie jest dozwolone
anulowanie klucza uŜytkownika, za pomocą którego uzyskało się dostęp do menu
konfiguracji.
Kiedy klucz zostaje unieruchomiony nie moŜna wejść do menu konfiguracji, ani otworzyć drzwi,
nawet jeśli uŜytkownik ma klucz typu podstawowego.
W celu uaktywnienia/unieruchomienia lub anulowania selektywnego kluczy juŜ istniejących w
archiwum naleŜy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kluczy, potem pozycję uaktywnienie lub
unieruchomienie lub anulowanie.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia szukanej nazwy.

7.W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika. Wyboru
znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ,
natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację
uaktywnienia, unieruchomienia bądź anulowania. Dopiero w tym momencie uŜytkownik zostanie
uaktywniony, unieruchomiony lub anulowany w archiwum. W przypadku, gdy pragnie się anulować
operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
JeŜeli klucz, który pragnie się uaktywnić, unieruchomić znajduje się juŜ w tych warunkach,
operacja zostanie odrzucona.
Jeśli klucz, który chcemy uaktywnić lub unieruchomić, znajduje się juŜ w tym stanie operacja
zostanie odrzucona.

ZMIANA JĘZYKA
Nie moŜna zmienić języka klucza uŜytkownika, którym został dokonany dostęp do menu
konfiguracji
Oto procedura zmiany języka kluczy zapisanych wcześniej w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) nie ten, który
chcemy zmienić.

Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

25

3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ARCHIWUM KLUCZY, po czym pozycję WYBÓR
JĘZYKA
6. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

7.W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia przeszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić język. Dopiero w tym momencie zostaje zmieniony język
uŜytkownika. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear
Operacja zostanie odrzucona, jeśli będziemy próbowali zmienić język klucza, który jest juŜ
ustawiony w danym języku.

WYBÓR TYPU (podstawowy–pomocniczy)
Nie jest moŜliwa zmiana typu klucza uŜytkownika, którym został dokonany dostęp menu
konfiguracji
Oto procedura zmiany typu kluczy zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) nie ten, który
chcemy zmienić.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ARCHIWUM KLUCZY, po czym pozycję WYBÓR
TYPU
6.Wybierz typ, który chcesz wprowadzić kursorami Strzałka w Górę i Strzałka w Dół.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka

Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
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dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
typu. Dopiero w tym momencie zostaje zmieniony typ uŜytkownika. W przypadku, gdy pragnie się
anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear

Operacja zostanie odrzucona, jeśli będziemy próbowali zmienić typ klucza, który jest juŜ
tego typu.

PRZYPISANIE DO PROFILU
Nie jest moŜliwa zmiana profilu klucza uŜytkownika, którym został dokonany dostęp do
menu konfiguracji
To dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub wiekszej liczby profili do kaŜdego uŜytkowania
typu pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń, nawet jeśli są
przypisani do jednego lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGUROWANIE PROFILI
Oto procedura postępowania w przypadku zmiany profilu kluczy zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) nie ten, który
chcemy zmienić.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ARCHIWUM KLUCZY, po czym pozycję PRZYPISZ
PROFIL
6.Wybierz profil, który chcesz wprowadzić. Wybór znaku numerycznego (0÷9) dokonuje się
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”, natomiast kursory “Strzałka lewa”  i
“Strzałka prawa”  dokonują wyboru nowej pozycji, która jest wyświetlana w momencie
wskazania kursorem.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
typu. Dopiero w tym momencie zostaje wybrany uŜytkownik, któremu chcemy zmienić profil. W
przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear
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Operacja zostaje anulowana, jeśli uŜytkownik, któremu chcemy zmienić profil jest juŜ mu
przypisany.

INFO
Jest to okno zawierające informacje dot. właściwości klucza dla kaŜdej nazwy klucza.
MoŜna się więc dowiedzieć:
 jaki język został przypisany do klucza doorpass
 jaki jest typ klucza
 jaki profili został przypisany
 stan aktywowania
 identyfikator pamięciowy przypisany do klucza
Te same informacje moŜna otrzymać takŜe kasując, zmieniając, aktywując i dezaktywując klucz
Oto procedura wizualizacji info dot. kluczy zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany)
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ARCHIWUM KLUCZY, po czym pozycję INFO
6. Wybierz nazwę, którą chcesz sprawdzić za pomocą kursorów Strzałka Lewa i Strzałka Prawa

7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przejrzeć nazwy za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa aŜ do znalezienia nazwy.
.W przypadku znacznej ilości zapisanych kluczy, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w
górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do
przesuwania się po nazwach począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedura zostaje zakończona przciśnięciem klawisza Clear 

W trybie operacyjnym, za naciśnięciem klawisza Enter(Ok) i zblizając klucz do czytnika
wewnętrznego moŜna otrzymać informacje na temat identyfikatora pamięciowego przypisanego do
klucza, który uŜywamy. Ta niezwykle szybka metoda, jest potrzebna w przypadku, gdy chcemy
zidentyfikować klucz, co do którego pochodzenia nie jesteśmy pewni. W przypadku nie
rozpoznanego klucza pojawi się sygnalizacja “Błąd”.
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ARCHIWUM KODÓW PIN
Kody PIN są uŜywane do rozpoznawania uŜytkownika bez pomocy kluczy. Przyjęcie kodu PIN
moŜe nastąpić niezaleŜnie zarówno za pomocą klawiatury zewnętrznej jak i za pomocą modemu
GSM. W czasie przygotowywania komunikatu SMS, uŜytkownik moŜe zaŜądać informacji lub
otwarcia drzwi tylko po uprzednim wpisaniu prawidłowego kodu PIN złoŜonego z 6 cyfr, tzn.
zapisanego w archiwum.
Kod PIN jest połączony z nazwą, ale po jego wprowadzeniu nie ma juŜ moŜliwości odczytania
na ekranie kodu numerycznego, lecz tylko jego nazwę.

MoŜna wprowadzić jeden lub więcej kodów PIN przed wpisaniem do pamięci jednego lub
większej liczby kluczy. W takim przypadku otwarcie, do momentu zapamiętania chociaŜ
jednego klucza, opóźnia się o 5 sekund. MoŜna zapamiętać aŜ do 50 róŜnych kodów PIN.
Elementy tego archiwum są następujące:
 WPROWADZENIE
 KASOWANIE
 ZMIANA NAZWY
 WYBÓR JĘZYKA
 WYBÓR TYPOLOGII
 PRZYPISANIE DO PROFILU
 INFO

WPROWADZENIE
Oto procedura zapamiętywania kodów PIN w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w
przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję wprowadzenie.
6. Po przedstawieniu panelu kod PIN naleŜy obowiązkowo wpisać 6 cyfr. Wyboru znaku
numerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół , natomiast
kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do wybrania nowej pozycji wpisania znaku
podkreślonej przez kursor. Mniejsza ilość cyfr jest niedopuszczalna. JeŜeli kod PIN jest juŜ obecny
w archiwum, wprowadzenie zostanie zignorowane.
7.Jeśli kod PIN zostanie prawidłowo wprowadzony i zapamiętany przechodzi się do menu
WYBIERZ TYP. Ten krok programowania pozwala na przypisanie kodu typowi
(PODSTAWOWY/POMOCNICZY). Po dokonaniu wyporu przechodzi się do ustawienia WYBÓR
JĘZYKA
8. KaŜdemu kodu PIN musi być przypisany język, który moŜe być tym samym językim do którego
są przypisane drzwi, czy którymkolwiek z 12 dostępnych. Po dokonaniu wyboru, przechodzi się do
ustawienia PRZYPISZ PROFIL
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9.To dodatkowa moŜliwość, przypisania jednego lub większej liczby profili do kaŜdego
uŜytkownika pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń nawet jeśli
są przypisania jednemu lub większej liczbie profili. Patrz paragraf KONFIGURUJ PROFILE.
10. Pojawi się panel WPROWADZIĆ NAZWĘ, który umoŜliwia wprowadzenie, aŜ do 20 znaków
(które zostaną podzielone na dwie linie po 10 znaków kaŜda), nazwy uŜytkownika lub ogólnych
informacji wybranych przez osobę dokonującą asocjacji klucz/nazwa. Wyboru znaku
alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół ,
natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania
znaku podkreślonej przez kursor.
11.Procedura zostaje zamknięta naciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy całkowite
wprowadzanie danych uŜytkownika. W przypadku konieczności anulowania kodu PIN/Nazwy
przycisnąć klawisz Clear , za pomocą którego powrócimy do wczesniejszego menu.
12. Dopiero teraz dane są zapamiętane. W przypadku występowania problemów z zapamiętaniem
pojawi się sygnalizacja Błąd i procedura zostanie zamknięta.

ZMIANA NAZWY
W celu zmiany nazwy przypisanej do jednego z kodów PIN obecnych w archiwum naleŜy
postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję zmiana.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów pin, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy naleŜy:
po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu nazw począwszy
od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku. Po wyborze nazwy do
zmodyfikowania wcisnąć Enter OK.
7. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka
w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do wybrania nowej pozycji
wpisania znaku podkreślonej przez kursor.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy modyfikację danych
przypisanych do wybranego kodu PIN. Dopiero w tym momencie rekord zostanie zmodyfikowany.
W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .

Uaktywnienie/unieruchomienie i anulowanie
Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

30

W celu uaktywnienia, unieruchomienia lub anulowania selektywnego kodów PIN juŜ obecnych w
archiwum naleŜy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję uaktywnienie lub
unieruchomienie lub anulowanie.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
7.Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
kodów do uaktywnienia, do unieruchomienia lub do anulowania. W przypadku, gdy pragnie się
anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
JeŜeli kod PIN, który pragnie się uaktywnić lub unieruchomić znajduje się juŜ w tych warunkach,
operacja zostanie odrzucona.

WYBÓR JĘZYKA
Oto procedura zmiany języka kodów PIN juz zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję
zmiana języka
6.Wybrać język, który ma być wprowadzony z tych obecnych w archiwum za pomocą „ Strzałka w
górę” i Strzałka w dół”
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7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
kodów do uaktywnienia, do unieruchomienia lub do anulowania. W przypadku, gdy pragnie się
anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
Operacja zostanie odrzucona, w przypadku próby zmiany języka kodu pin, który jest juŜ w nim
ustawiony.

WYBÓR TYPU (podstawowy – pomocniczy)
Oto procedura zmiany typologii kodów PIN zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję
WYBIERZ TYP
6.Wybrać typ, który ma być wprowadzony za pomocą „ Strzałka w górę” i Strzałka w dół”
7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
kodów do uaktywnienia, do unieruchomienia lub do anulowania. W przypadku, gdy pragnie się
anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
Jeśli kod PIN, któremu chcemy zmienić typ, znajduje się juŜ w tym stanie, operacja

zostanie odrzucona.
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PRZYPISZ PROFIL
To dodatkowa moŜliwość przypisanie jednego lub większej liczby profili do uŜytkownika
pomocniczego.
UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń, nawet jeśli zostaną przypisanie do jednego
lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGURUJ PROFILE.
Oto procedura zmiany profilu kodów PIN zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum kodów pin, po czym pozycję
PRZYPISZ PROFIL
6. Wybierz profil, który chcesz wprowadzić. Wybór znaku numerycznego (0÷9) dokonuje się
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”, natomiast kursory “Strzałka lewa”  i
“Strzałka prawa”  dokonują wyboru nowej pozycji, która jest wyświetlana w momencie
wskazania kursorem. Wybrać typ, który ma być wprowadzony za pomocą „ Strzałka w górę” i
Strzałka w dół”
7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
uŜytkownika,któremu chcemy zmienić profil. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację,
naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
Operacja zostanie odrzucona, jeśli kod PIN, któremu chcemy zmienić profil, juŜ jest przypisany do
tego profilu.

INFO
Jest to okno, które dla kaŜdej nazwy kodu pin zawieraja charakterystykę samego Kodu
MoŜna się więc dowiedzieć:
 jaki język został przypisany Kodu PIN
 jaki jest typ Kodu PIN
 jaki profili został przypisany Kodu PIN
 stan aktywowania kodu PIN
 identyfikator pamięciowy przypisany do kodu PIN
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Te same informacje moŜna otrzymać takŜe kasując, zmieniając, aktywując i dezaktywując kod PIN
Oto procedura wizualizacji info dot. kodów PIN zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany)
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z KODÓW PIN, po czym pozycję INFO
6. Wybierz nazwę, którą chcesz sprawdzić za pomocą kursorów Strzałka Lewa i Strzałka Prawa

7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przejrzeć nazwy za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa aŜ do znalezienia nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w
górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do
przesuwania się po nazwach począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedura zostaje zakończona przciśnięciem klawisza Clear 

OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWANIA
Zdalne sterowanie naleŜy do akcesoriów opcjonalnych, nie będących na wyposaŜeniu
drzwi.
Zdalne sterowanie spełnia tę samą funkcję co klucze, z tą róŜnicą, Ŝe jego przyjęcie
jest moŜliwe tylko przy zamkniętych drzwiach. MoŜna zapamiętać jedno lub więszą liczbę sterowań
przed zapamiętaniem jednego lub większej liczby kluczy. W tym przypadku, otwieranie opóŜnia się
o 5 sekund, aŜ do zapamiętania co najmniej jednego klucza. MoŜna zapamiętać blisko 80 róŜnych
zdalnych sterowań.

ARCHIWUM SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
 WPROWADZENIE
 KASOWANIE
 ZMIANA NAZWY
 WYBÓR JĘZYKA
 WYBÓR TYPU
 PRZYPISANIE DO PROFILU
 INFO
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WPROWADZENIE
Oto procedura zapamiętania kluczy w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear
.
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum sterowania zdalnego, po czym pozycję
wprowadzenie.
6.Po wizualizowaniu panelu oczekiwanie na zdalne sterowanie, przeprowadzić transmisję
danych ze zdalnym sterowaniem do zapisania: podkreśla się, Ŝe drzwi w tej fazie zapisu muszą
być zamknięte. JeŜeli zdalne sterowanie znajduje się juŜ w pamięci, wprowadzenie zostanie
zignorowane.
6.JeŜeli kod zdalnego sterowania zostanie prawidłowo przyjęty i zapisany, przechodzi się do
panelu wybór typu. Panel ten umoŜliwia przypisanie kodu zdalnego sterowania do
odpowiedniego typu (PODSTAWOWY-POMOCNICZY). Po dokonaniu wyboru przechodzi się do
Menu Wybór Języka.
7. Do kaŜdego języka jest przypisany język, który moŜe być językiem do którego przypisane są
drzwi lub jakimkolwiek innym językiem z 12 dostępnych. Po dokonaniu wyboru przechodzi się do
ustawienia PRZYPISANIE PROFILU.
8.To dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub większej liczby profili do kaŜdego uŜytkwonika
pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń nawet jeśli są przypisane do
jednego lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGURUJ PROFILE
9. Pojawi się panel WPROWADZIĆ NAZWĘ, który umoŜliwia wprowadzenie, aŜ do 20 znaków
(które zostaną podzielone na dwie linie po 10 znaków kaŜda), nazwy uŜytkownika lub ogólnych
informacji wybranych przez osobę dokonującą asocjacji klucz/nazwa. Wyboru znaku
alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół ,
natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania
znaku podkreślonej przez kursor.
10. Procedura zostaje zamknięta naciśnięciem klawisza Enter OK, chektóry kończy całkowite
wprowadzanie danych uŜytkownika. W przypadku konieczności anulowania kodu PIN/Nazwy
przycisnąć klawisz Clear , za pomocą którego powrócimy do wczesniejszego menu.
11.Dopiero w tym momencie są zapamiętane dane. W przypadku problemów z zapamiętanie
pojawia się sygnalizacja Błąd i procedura zostaje zamknięta.

ZMIANA NAZWY
W celu zmodyfikowania nazwy przypisanej do zdalnych sterowań obecnych w archiwum, naleŜy
postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
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2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli wcześniej były zapisane
klucze), lub kakikolwiek lucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w
przeciwnym razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum sterowania zdalnego, po czym pozycję zmiana.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych zdalnych sterowań, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka
w górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do
przeglądu nazw począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
7. Po wybraniu nazwy do zmodyfikowania, wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za
pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i
Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania znaku podkreślonego przez kursor.

8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy modyfikację danych
przypisanych do wybranego zdalnego sterowania. Dopiero w tym momencie rekord zostanie
zmodyfikowany. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .

Uaktywnienie/unieruchomienie i anulowanie
Jeśli zdalne sterowanie jest unieruchomione nie moŜe otworzyć drzwi, nawet jeśli uŜytkownik ma
klucz typu podstawowego.
W celu uaktywnienia, unieruchomienia lub anulowania selektywnego zdalnych sterowań juŜ
obecnych w archiwum naleŜy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum zdalnych sterowań, po czym pozycję
uaktywnienie lub unieruchomienie lub anulowanie.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych zdalnych sterowań, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w
górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą
do przeglądu nazw począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
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7. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
zdalnego sterowania do uaktywnienia, do unieruchomienia lub anulowania. Dopiero wtedy zdalne
sterowanie zostaje uaktywnione, unieruchomione lub anulowane w archiwum. W przypadku, gdy
pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
JeŜeli zdalne sterowanie, które pragnie się uaktywnić, unieruchomić znajduje się juŜ w tych
warunkach, operacja zostanie odrzucona.

WYBÓR JĘZYKA
Oto procedura zmiany języka zdalnych sterowań juŜ zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum zdalnego sterowania, po czym pozycję
zmiana języka
6.Wybrać język, który ma być wprowadzony z tych obecnych w archiwum za pomocą „ Strzałka w
górę” i Strzałka w dół”
7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić język. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację,
naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
Operacja zostanie odrzucona, w przypadku próby zmiany języka zdalnego sterowania, juŜ w nim
ustawionego.

WYBÓR TYPU (podstawowy – pomocniczy)
Oto procedura zmiany typu zdalnych sterowań obecnych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
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2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisany), lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ZDALNEGO STEROWANIA, po czym pozycję
WYBÓR TYPU
6.Wybierz typ, który chcesz wprowadzić kursorami Strzałka w Górę i Strzałka w Dół.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych zdalnych sterowań, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
9. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić typ. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację,
naleŜy wcisnąć klawisz Clear .

Operacja zostanie odrzucona, jeśli zdalne sterowanie, któremu chcemy zmienić typ
znajduje się juŜ w tym stanie.

PRZYPISANIE DO PROFILU
To dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub wiekszej liczby profili do kaŜdego uŜytkowania
typu pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń, nawet jeśli są
przypisani do jednego lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGUROWANIE PROFILI
Oto procedura postępowania w przypadku zmiany zdalnych sterowań zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) nie ten, który
chcemy zmienić.
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU ZDALNYCH STEROWAŃ, po czym pozycję
PRZYPISZ PROFIL
6.Wybierz profil, który chcesz wprowadzić. Wybór znaku numerycznego (0÷9) dokonuje się
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”, natomiast kursory “Strzałka lewa”  i
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“Strzałka prawa”  dokonują wyboru nowej pozycji, która jest wyświetlana w momencie
wskazania kursorem.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych zdalnych sterowań, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić przypisany profil. Dopiero w tym momencie zostaje wybrany
uŜytkownik, który chcemy zmienić profil. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy
wcisnąć klawisz Clear

Operacja zostaje anulowana, jeśli zdalne sterowanie, któremu chcemy zmienić profil
znajduje się juŜ w tym stanie.

INFO
Jest to okienko informacyjne, które wskazuje dla kaŜdej nazwy zdalnego sterowanie cechy
samego kodu.
MoŜna się więc dowiedzieć:
 jaki język został przypisany zdalnego sterowania
 jaki jest typ zdalnego sterowania
 jaki profili został przypisany zdalnemu sterowaniu
 stan aktywowania zdalnego sterowania
 identyfikator pamięciowy przypisany zdalnemu sterowaniu
Te same informacje moŜna otrzymać takŜe kasując, zmieniając, aktywując i dezaktywując zdalne
sterowania
Oto procedura wizualizacji info dot. kodów PIN zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją wcześniej zapisane w
pamięci klucze) lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie ARCHIWUM ZDALNYCH STEROWAŃ, po czym pozycję
INFO
6. Wybierz nazwę, którą chcesz sprawdzić za pomocą kursorów Strzałka Lewa i Strzałka Prawa
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7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przejrzeć nazwy za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa aŜ do znalezienia nazwy.
.W przypadku znacznej ilości zapisanych kodów PIN, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w
górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do
przesuwania się po nazwach począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedura zostaje zakończona przciśnięciem klawisza Clear 

ARCHIWUM DOOR PASS
Niniejsze archiwum jest jedynie dla drzwi ELETTRA DOOR PASS DETECTOR, patrz
instrukcje załączone do drzwi

ARCHIWUM PRZYCISKÓW
Zdalny przycisk kodowany jest akcesorium opcjonalnym, nie znajduje się w
wyposaŜeniu drzwi
Przyciski kodowane mają taką samą funkcję, co klucze, ale ich przyjęcie moŜliwe jest tylko przy
drzwiach zamkniętych. MoŜna zapamiętać jeden lub większą liczbę przycisków przed
zapamiętaniem kluczy. W tym przypadku drzwi się otworzą z 5 sekundowym opóźnieniem, aŜ do
zapamiętania klucza. MoŜna zapamiętać aŜ do 20 róŜnych kodowanych przycisków

Archiwum składa się z następujących elementów:
 WPROWADZENIE
 KASOWANIE
 ZMIANA NAZWY
 WYBÓR JĘZYKA
 WYBÓR TYPOLOGII
 PRZYPISANIE DO PROFILU
 INFO

WPROWADZENIE
Oto procedura zapamiętania w archiwum kodowanych przycisków:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (w przypadku zapisanych w pamięci
kluczy), jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear
.
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5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum przycisków, po czym pozycję wprowadzenie.
6.Po wizualizowaniu panelu oczekiwanie na archiwum przycisków, wcisnąć przycisk który
chcemy zapamiętać: podkreśla się, Ŝe drzwi w tej fazie zapisu muszą być zamknięte. JeŜeli
przycisk znajduje się juŜ w pamięci, wprowadzenie zostanie zignorowane.
6.JeŜeli kodowany przycisk zostanie prawidłowo przyjęty i zapisany, przechodzi się do panelu
wybór typu. Panel ten umoŜliwia przypisanie kodu przycisku do odpowiedniego typu
(PODSTAWOWY-POMOCNICZY). Po dokonaniu wyboru przechodzi się do Menu Wybór Języka.
7. Do kaŜdego kodu jest przypisany język, który moŜe być językiem do którego przypisane są
drzwi lub jakimkolwiek innym językiem z 12 dostępnych. Po dokonaniu wyboru przechodzi się do
ustawienia PRZYPISANIE PROFILU.
8.To dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub większej liczby profili do kaŜdego uŜytkwonika
pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń nawet jeśli są przypisane do
jednego lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGURUJ PROFILE
9. Pojawi się panel WPROWADZIĆ NAZWĘ, który umoŜliwia wprowadzenie, aŜ do 20 znaków
(które zostaną podzielone na dwie linie po 10 znaków kaŜda), nazwy uŜytkownika lub ogólnych
informacji wybranych przez osobę dokonującą asocjacji klucz/nazwa. Wyboru znaku
alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół ,
natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania
znaku podkreślonej przez kursor.
10. Procedura zostaje zamknięta naciśnięciem klawisza Enter OK, chektóry kończy całkowite
wprowadzanie danych uŜytkownika. W przypadku konieczności anulowania kodu PIN/Nazwy
przycisnąć klawisz Clear , za pomocą którego powrócimy do wczesniejszego menu.
11.Dopiero w tym momencie są zapamiętane dane. W przypadku problemów z zapamiętaniem
pojawia się sygnalizacja Błąd i procedura zostaje zamknięta.

ZMIEŃ NAZWĘ
W celu zmodyfikowania nazwy przypisanej do przycisków obecnych juŜ w archiwum,
naleŜy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać w menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum przycisków, po czym pozycję zmiana.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
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W przypadku znacznej ilości zapisanych przycisków, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazw począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
7. Po wybraniu nazwy do zmodyfikowania, wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za
pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i
Strzałka Prawa słuŜą do wyboru nowej pozycji wpisania znaku podkreślonej przez kursor.

8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy modyfikację danych
odnoszących się do wyselekcjonowanego przycisku. Dopiero w tym momencie rekord zostanie
zmodyfikowany. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .

Uaktywnienie/unieruchomienie i anulowanie
W celu uaktywnienia/unieruchomienia lub anulowania selektywnego przycisków juŜ istniejących w
archiwum, naleŜy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać w menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum przycisków, po czym pozycję uaktywnienie,
unieruchomienie lub anulowanie.
6. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów
Strzałka Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych przycisków, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazw począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
7. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
przycisku do uaktywnienia, unieruchomienia lub anulowania. Dopiero w tym momencie
przycisk zostaje uaktywniony, unieruchomiony lub anulowany w archiwum. W przypadku, gdy
pragnie się anulować operację, naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
JeŜeli przycisk, który pragnie się uaktywnić, unieruchomić znajduje się juŜ w tych warunkach,
operacja zostanie odrzucona.

WYBÓR JĘZYKA
Oto procuedura zmiany języka kodowanych przycisków zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
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2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisane lub jakikolwiek w przypadku nowych drzwi.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
obsługa archiwum, następnie menu archiwum przycisków, po czym pozycję
zmiana języka
6.Wybrać język, który ma być wprowadzony z tych obecnych w archiwum za pomocą „ Strzałka w
górę” i Strzałka w dół”
7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych przycisków, w celu ułatwienia poszukiwania nazwy
naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i
Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przeglądu
nazwa począwszy od nazwy rozpoczynającej się od wcześniej wybranego znaku.
8.Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić język. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację,
naleŜy wcisnąć klawisz Clear .
Operacja zostanie odrzucona, w przypadku próby zmiany języka kodowanego przycisku, juŜ w nim
ustawionego.

WYBÓR TYPU (podstawowy – pomocniczy)
Oto procedura zmiany typu kodowanych przycisków obecnych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją klucze wcześniej
zapisany), lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU PRZYCISKÓW, po czym pozycję WYBÓR TYPU
6.Wybierz typ, który chcesz wprowadzić kursorami Strzałka w Górę i Strzałka w Dół.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych zdalnych sterowań, w celu ułatwienia poszukiwania
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nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
9. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić typ. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację,
naleŜy wcisnąć klawisz Clear .

Operacja zostanie odrzucona, jeśli kodowany przycisk, któremu chcemy zmienić typ
znajduje się juŜ w tym stanie.

PRZYPISANIE DO PROFILU
To dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub wiekszej liczby profili do kaŜdego uŜytkowania
typu pomocniczego. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń, nawet jeśli są
przypisani do jednego lub większej liczby profili. Patrz paragraf KONFIGUROWANIE PROFILI
Oto procedura postępowania w przypadku przypisania profilu kodowanych przycisków:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (w przypadku drzwi z zapamiętanymi
kluczami) lub jakikolwiek w przypadku „nowych drzwi”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie z MENU PRZYCISKÓW, po czym pozycję PRZYPISZ
PROFIL
6.Wybierz profil, który chcesz wprowadzić. Wybór znaku numerycznego (0÷9) dokonuje się
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”, natomiast kursory “Strzałka lewa”  i
“Strzałka prawa”  dokonują wyboru nowej pozycji, która jest wyświetlana w momencie
wskazania kursorem.
7. Po przedstawieniu panelu WYBÓR NAZWY przeglądnąć nazwy za pomocą kursorów Strzałka
Lewa i Strzałka Prawa aŜ do osiągnięcia Ŝądanej nazwy.

8. W przypadku znacznej ilości zapisanych przycisków, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy uŜytkownika.
Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w
dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do przesuwania się po nazwach
począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedurę naleŜy zakończyć wciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy procedurę wyboru
uŜytkownika, któremu chcemy zmienić przypisany profil. Dopiero w tym momencie zostaje wybrany
uŜytkownik, który chcemy zmienić profil. W przypadku, gdy pragnie się anulować operację, naleŜy
wcisnąć klawisz Clear
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Operacja zostaje anulowana, jeśli kodowany przycisk, któremu chcemy zmienić profil znajduje się
juŜ w tym stanie.

INFO
To okno informacyjne, które wskazuje dla kaŜdej nazwy kodowanego przycisku charakterystykę
samego kodu.
MoŜna się więc dowiedzieć:
 jaki język został przypisany przyciskowi
 jaki jest typ przycisku
 jaki profili został przypisany przyciskowi
 stan aktywowania przycisku
 identyfikator pamięciowy przypisany przycisku

Te same informacje moŜna otrzymać takŜe kasując, zmieniając, aktywując i dezaktywując
zdalne sterowanie
Oto procedura wizualizacji info dot. kodowanych przycisków zapisanych w archiwum:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (jeśli istnieją wcześniej zapisane w
pamięci klucze) lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji (za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół ) menu
OBSŁUGA ARCHIWUM, następnie ARCHIWUM PRZYCISKÓW, po czym pozycję INFO
6. Wybierz nazwę, którą chcesz sprawdzić za pomocą kursorów Strzałka Lewa i Strzałka Prawa

7. Po przedstawieniu panelu wybór nazwy przejrzeć nazwy za pomocą klawiszy Strzałka w górę
i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa aŜ do znalezienia nazwy.
W przypadku znacznej ilości zapisanych przycisków, w celu ułatwienia poszukiwania
nazwy naleŜy: po przedstawieniu panelu wybór nazwy wpisać pierwszy znak nazwy
uŜytkownika. Wyboru znaku alfanumerycznego dokonuje się za pomocą klawiszy Strzałka w
górę i Strzałka w dół , natomiast kursory Strzałka Lewa i Strzałka Prawa słuŜą do
przesuwania się po nazwach począwszy od nazwy z wybranym znakiem.
8. Procedura zostaje zakończona przciśnięciem klawisza Clear 

OPERACJE GLOBALNE
To archiwum składa się z następujących elementów:
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1.
2.
3.
4.

CAŁKOWITE ANULOWANIE
USTAWIENIE FABRYCZNE
SYSTEM USŁUG
ZAPIS HISTORII ZDARZEŃ

GLOBALNE KASOWANIE
MENU GLOBALNE KASOWANIE pozwala na dokonanie następujących operacji:
1. kasuje wszystkie klucze zawarte w archiuwum, kody PIN, zdalne sterowania, doorpass i
kodowane przyciski;
2. kasuje wszystkie konfigurowane profile;
3. system powraca do stanu “drzwi dziewicze”, wyświetlając ikonę
i akceptując kaŜdy
klucz, kod PIN, sterowanie radiowe, doorpas lub kodowany przycisk, z 5 sekundowym
opóźnieniem w funkcjonowaniu.
śaden parametr funkcjonowania nie zostaje zmieniony.
W celu uaktywnienia procedury naleŜy postępować w następujący sposób:
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5.Wybrać z menu konfiguracji menu obsługa archiwum i następnie pozycję operacje całkowite,
po czym GLOBALNE Anulowanie.
6.Po dokonaniu wyboru (za pomocą klawisza Enter OK) pojawia się Ŝądanie zatwierdzenia, czy
rzeczywiście chce się dokonać anulowania: wciskając klawisz Clear operacja zostaje anulowana.
7. Zatwierdzając wybór (za pomocą klawisza Enter OK) zostają anulowane wszystkie klucze,
wszystkie kody PIN, zdalne sterowania i przyciski, wraz z kluczem podstawowym uŜywanym do
przeprowadzenia tej operacji. Po wykonaniu operacji, powraca się do menu konfiguracji.
W tym momencie drzwi zachowują się ponownie jak "drzwi nowe". Karta “drzwi” opuszcza
fabrykę zawsze w tych warunkach.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Ta procedura przywraca wszystkie parametry fabryczne, tak jakby karta drzwi wyszła z fabryki, za
wyjątkiem licznika, archiwum kluczy i profili, które nie są zmienione.
Do aktywowania tej procedury naleŜy:
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
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3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracja, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear .
5.Wybrać z menu konfiguracji menu obsługa archiwum i następnie pozycję operacje globalne,
po czym Ustawienia Fabryczne.
6.Po dokonaniu wyboru (przyciskiem Enter OK) zostaje wysłana prośba o potwierdzenie woli
anulowania: po naciśnięciu klawisza Clear  operacja zostanie anulowana
7. Potwierdzając wybór (przyciskiem Enter OK) powracają parametry fabryczne. Po wykonaniu
operacji powraca się do menù konfiguracja.

SYSTEM USŁUG
Ta operacja pozwala na aktywowanie/unieruchomienie blokady wszystkich kluczy, kodów PIN,
zdalnych sterowań, doorpass, kodowanych przycisków typu wspomagającego.
NaleŜy postępować według następujących instrukcji:
1.Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji MENU ZARZĄDANIA, następnie pozycję operacje globalne,
poczym hasło SYSTEM USŁUG i następnie AKTYWOWANIE/ UNIERUCHOMIENIE.
6. Potwierdzenie wyboru (klawiszem Enter Ok) wszystkie klucze typu pomocniczego zostaną
uaktywnione lub unieruchomione. Po dokonaniu operacji przechodzi do menù konfiguracji
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę wraz z uaktywnionymi i kluczami pomocniczym.

ZAPIS HISTORYCZNY ZDARZEŃ
Uaktywnienie i unieruchomienie zapisu historycznego
Ta operacja pozwala na unieruchomienie i ponowne uaktywnienie zapisu zdarzeń w buforze
historii. Postępować według poniŜszej procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” podstawowy klucz (wcześniej zapisany).
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z menu konfiguracji menu obsługa archiwum, następnie pozycję
operacje globalne i następnie stop zapisu historii lub start zapisu historii.
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1. Potwierdzając wybór (klawiszem Enter Ok) zapis zostaje dezaktywowany lub aktywowany.
Dla potwierdzenia dokonanych operacji lub ich braku zmiana zostanie zaznaczona poprzez
pokazanie się na wyświetlaczu napisu Odrzucono! lub Wykonano!( następnie
zasygnalizowanych sygnałem dźwiękowym) . Napis Odrzucony! Oznacza, Ŝe operacja,
której chcieliśmy dokonać została juŜ wcześniej wprowadzona. Napis Wykonano! Oznacza,
Ŝe operacja została zaakceptowana. Po dokonanej operacji, przechodzimy do menu
konfiguracja
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z zapisem historii aktywnym bez Ŝadnego zapisanego zdarzenia.

3 KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ
Menu KONFIGURUJ URZĄDZENIA łączy się z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

OBSŁUGĄ PRZYCISKÓW
OBSŁUGĄ EKRANÓW
OBSŁUGAĄŚWIATEŁ
KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ
SYGNALIZACJĄ DŹWIEKOWĄ
DŹWIĘK DZWONKA
GŁOŚNOŚĆ
ODBIORNIK DOORPASS

OBSŁUGA PRZYCISKÓW
To menu zawiera instrukcje słuŜące do aktywowanie lub unieruchomienia:
1. WEWNĘTRZNEGO PRZYCISKU
2. ZEWNĘTRZNEGO PRZYCISKU
3. ZDLANEGO PRZYCISKU

WEWNĘTRZNY PRZYCISK
Klawisze Strzałki  (p.rysunki s.16) są klawiszami wewnętrznego czytnika, za pomocą
których moŜe być sterowane na miejscu otwarcie lub zamknięcie drzwi bez konieczności
zastosowania klucza czy innych logicznych kontrolek. Te 4 klawisze moŜna traktować jako jedyny
WEWNĘTRZNY PRZYCISK.
Poprzez specjalną procedurę konfiguracji, ten makro-przycisk moŜe być uaktywniony lub
unieruchomiony do takiego funkcjonowania.

ZEWNĘTRZNY PRZYCISK
Ten przycisk (p.rysunki na s.16) mają róŜne funkcje: Dzwonek, Czytanie doorpass, zapalenie
systemu, kedy ten znajduje się w STAND-BY.
Poprzez odpowiednią procedurę konfiguracji, ten makro-przycisk moŜe być aktywowany lub
unieruchiomiony do takiego funkcjonowania.
Drzwi wychodzą z fabryki z unieruchomionym zewnętrznym przyciskiem.

ZDALNY PRZYCISK
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Do karty “Ramy” moŜna podłączyć przycisk (ze stykiem/obwodem zazwyczaj otwartym) do
otwierania drzwi. Poprzez specjalną procedurę konfiguracji, moŜe być on uaktywniony lub
unieruchomiony do tej
funkcji. Drzwi opuszczają fabrykę z przyciskiem uaktywnionym do otwierania. Dopóki
drzwi pozostają w stanie “drzwi nowe”, przycisk ten jest uaktywniony, ale przechodząc do stanu
„drzwi skonfigurowane”, przycisk zostaje natychmiast unieruchomiony do otwierania. Stan
uaktywnienia / unieruchomienia tego przycisku pozostaje w pamięci równieŜ w przypadku
wyłączenia karty, na przykład z powodu wymiany baterii.
W celu aktywacji lub unieruchomienia tych przycikow nalezy postepowac wg. nastepujacej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy, jeśli znajdują się klucze zapisane w
pamięci drzwi, lub kaŜdy klucz w przypadku „drzwi nowych”.
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear .
5.Wybrać (za pomocą klawiszy Strzałka w górę
urządzenia.

i Strzałka w dół

) pozycję konfiguruj

6. Z MENU KONFIGURACJA wybrać OBSŁUGA URZĄDZEŃ, wejść w ZARZĄDZANIE
PRZYCISKAMI, hasło PRZYCISK WEWNĘTRZNY lub PRZYCISK ZEWNĘTRZNY lub ZDALNY
PRZYCISK (zgodnie z typem który chce się uaktywnić/unieruchomić) i następnie
UAKTYWNIENIE lub UNIERUCHOMIENIE
.
7. Potwierdzając wybór (klawiszem Enter Ok) przycisk zostaje uaktywniony lub unieruchomiony.
W celu potwierdzenia dokonanej operacji na wyświetlaczu pojawi się sygnalizacja ( po której
nastąpi sygnalizacja dźwiękowa) Odrzucono! lub Wykonano!Napis Odrzucono! oznacza
operację, którą chcieliśmy wprowadzić, a która juŜ była ustawiona. Napis Wykonano! oznacza, Ŝe
operacja, którą chcieliśmy wprowadzić została zaakceptowana i powracamy do menù
konfiguracja.

OBSŁUGA EKRANU
Oba ekrany znajdujące się na "czytnikach" wymagają przygotowania kontrastu w momencie
instalowania. Operacja ta jest konieczna do wykonania, poniewaŜ kaŜdy ekran jest róŜny od innych
oraz ze względu na róŜne warunki ich uŜytkowania (drzwi w pełnym słońcu, bacówka w wysokich
górach...).
Z tych powodów zostało przystosowane specjalne menu do regulacji kontrastu.

Regulacja kontrastu ekranu
W celu wyregulowania kontrastu niezaleŜnie na dwóch ekranach wyświetlaczy naleŜy postępować
w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym w ciągu całej procedury).
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42.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” podstawowy klucz w przypadku drzwi, w których
pamięci znajdują się klucze lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w przeciwnym razie
uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4. Zwolnić klawisz Clear .
5.Wybrać z menu konfiguracji (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ i następnie menu OBSŁUGA WYŚWIETLACZa, nastepnie
hasło REGULACJA KONTRASTU i wybrać następnie WYŚWIETLACZ WEWNĘTRZNY lub
WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY.
6. Wyregulować (klawiszami “ Strzałka w lewo”  i Strzałka w prawo”  ulubioną wartość
sprawdzająć ustawienie stan w realnym czasie ustawienie wartości domyślnej obserwując stan
przesuwanego paska przedstawionego na wewnętrznym ekranie: ekrany zostają zaprogramowane
z wartością "centralną".
7. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od wciśnięcia klawisza Enter OK (z zapisaniem
ustawionych wartości) lub Clear (bez zapisania danych, ale pozostawiając zaprogramowane
ekrany z ustawieniem bieŜącym).
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z ustawieniem “centralnym” parametrów kontrastu, co w większości
przypadków ekranów pozwala na moŜliwą do przyjęcia wizualizację, jeŜeli nie nawet optymalną.
MoŜliwe jest takŜe podświetlenie wyświetlacza od tyłu.

KASOWANIE PULPITU ELEKTRONICZNEGO
Ta funkcja moŜe być uŜywana tylko za pomocą modemu GSM (opcjonalne).
Ze zdalnego sterowania moŜliwe jest wysłanie poleceń wizualizacji na ekranie komunikatu
określonych przez uŜytkownika. KaŜdy ekran moŜe wizualizować komunikat niezaleŜnie od
aktualnej wizualizacji na przeciwległym ekranie.
Komunikaty te będą zajmować 3 pierwsze linie wybranego ekranu, pozostawiając niezmienną
linię stanu (ikony) umoŜliwiając w ten sposób zwizualizowanie aŜ do 30 znaków, w jasnej barwie
na ciemnym tle.
Za kaŜdym razem, gdy poprzez SMS zostanie wysłany jeden z tych komunikatów, w przypadku,
gdy nie pozostaje wizualizowany poprzedni pulpit, zostaje on natychmiast zaakceptowany, w
przeciwnym razie pojawia się Ŝądanie zatwierdzenia oraz sygnał, Ŝe jest obecny inny pulpit. JeŜeli
uzyska się upowaŜnienie do działania, poprzedni pulpit zostanie zapisany. W celu przywrócenia
ekranowi “stanu spoczynkowego” moŜna wysłać specjalny komunikat anulowania poprzez SMS
lub działając lokalnie, wybrać menu anulowania pulpitu. Obie te operacje powodują przywrócenie
wizualizacji ewentualnego logo (graficznego lub tekstowego) oraz bieŜącą datę/godzinę.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieść się do podręcznika modemu GSM.
W celu przywrócenia ekranu do wizualizacji “ stanu spoczynkowego” naleŜy postępować wg.
następującej procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” podstawowy klucz w przypadku drzwi, w których
pamięci znajdują się klucze lub jakikolwiek klucz w przypadku „drzwi nowych”.
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3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji, w innym przypadku
uŜytkownik nie otrzymuje dostępu i pokazuje się Błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear .

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
KONIGUROWANIE URZĄDZEŃ i następnie menu OBSŁUGA EKRANU, potem hasło
KASOWANIE PULPITU ELEKTRONICZNEGO
6. Procedura zostaje zamknięta niezaleŜnie od uŜycia klawisza Enter OK (z kasowaniem
wprowadzonych watrości) lub Clear  (pozostawiając ekran z bieŜącymi ustawieniami)

ZMIANA LOGO
W warunkach spoczynkowych, oba ekrany wyświetlają logo graficzne “Dierre”.
Lokalnie, za pośrednictwem specjalnego menu konfiguracji, istnieje moŜliwość ustawienia
alternatywnego logo tekstowego, który to będzie na bieŜąco wyświetlany na miejscu logo
graficznego “Dierre”.
Logo tekstowe będzie zajmowało 2 środkowe linie na obu ekranach, pozostawiając niezmienioną
linię stanu (ikony) oraz linię wyświetlającą datę/godzinę, pozwalając w ten sposób na wizualizacja
aŜ do 20 znaków (10 na linię).
Przyjętym sposobem wyświetlenia są ciemne znaki na jasnym tle.
Za kaŜdym razem, gdy zostaje ustawione logo alternatywne, to poprzednie zostaje zapisane. Aby
przywrócić na ekranie wyświetlenie logo graficznego “Dierre”, wystarczy ustawić logo tekstowe
mające w pierwszej pozycji znak “spacja”.
W celu wprowadzenia zmiany logo postępować wg. następującej procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.

4. Zwolnić klawisz Clear
5.Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
KONIGUROWANIE URZĄDZEŃ i następnie menu OBSŁUGA EKRANU, potem hasło ZMIEŃ
LOGO
6.Wybrać znak alfanumeryczny klawiszami “Strzałka w górę ” i “Strzałka w dół”,
natomiast kursowami “Strzałka w lewo”  i “Strzałka w prawo”  wybierają nową pozycję
wyświetlaniu w momecie wskazania znaku kursorem.
7.Procedura zostaje zamknięta niezaleŜenie od przyciśnięcia klawisza Enter OK (wprowadzenie
nowego logo tekstowego) lub Clear  (pozostawienie bieŜącego logo)
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OBSŁUGA OŚWIETLENIA

Oświetlenie ekranu czytników
Za pośrednictwem specjalnego menu moŜliwe jest ustalenie rodzaju oświetlenia ekranów do
zastosowania. KaŜdy ekran jest wyposaŜony we własne autonomiczne oświetlenie, będące do
dyspozycji równieŜ w przypadku braku zasilania sieci i jeŜeli wewnętrzna bateria jest naładowana.
Drzwi opuszczają fabrykę z ustawieniem oświetlenia “prowizorycznym”, czyli kaŜdy ekran włącza
swoje oświetlenie w sposób niezaleŜny przy wykonaniu jednej z operacji (naciśnięcie jakiekolwiek
klawisza na „czytniku” wewnętrznym tylko dla ekranu wewnętrznego);oświetlenie wyłącza się
samoczynnie po 30 sekundach nieaktywności (czas stały).
Oświetlenie zostaje zgaszone po okresie nieaktywności ( czas do ustawienia od 3 do 999 sekund)
Konfigurując odpowiednio parametry oświetlenia, moŜna wybrać, czy pozostawić na stałe
oświetlenie wewnętrznego ekranu, tego zewnętrznego lub obu, niezaleŜnie od wykonywanych
operacji.
W celu ustawienia parametrów oświetlenia drzwi ekranu naleŜy postępować wg/następującej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.

4.Zwolnić klawisz Clear

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

i “Strzałka w dół”) menu
KONIGUROWANIE URZĄDZEŃ i następnie menu OBSŁUGA ŚWIATEŁ, potem hasło
OŚWIETLENIE EKRANU LOGO.

6. Wybierz pomiędzy róŜnymi moŜliwościami:
a.
b.
c.
d.

WŁĄCZANIE SAMOCZYNNE
STAŁE NA EKRANIE WEWNĘTRZNYM
STAŁE NA EKRANIE ZEWNĘTRZNYM
STAŁE NA OBU

7.Procedura zostaje zakończona naciśnięciem klawisza Enter OK (akceptacja polecenia) lub Clear
 (pozostawienie obecnych ustawień)

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe całkowite zuŜycie energii zwiększa się, jeśli dokonamy wyboru
stałego oświetlenia.
ŚWIATŁO AWARYJNE
ZłoŜone z 2 lampek oświetleniowych, na kaŜdy czytnik, z moŜliwością obsługiwania w
sposób niezaleŜny.
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Światło awaryjne jest aktywowane tylko na czytniku wewnętrznym w celu oświetlenia
miejsca obok drzwi.
Dostarczają oświetlenia w awaryjnej sytuacji, na przykład w przypadku braku zasilania
sieci gaśnie po 20 minutach bezustannego braku prądu ( konfigurowana od 0 do 999
minut). Jest takŜę moŜliwe poprzez menu konfiguracja ŚWIATŁO AWARYJNE pozostawić
zawsze zapalone to oświetlenie, lub nigdy nie zapalać.
W celu konfigurowania parametrów światła awaryjnego naleŜy postępować wg. następującej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
4.Zwolnić klawisz Clear

5.Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

i “Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ, a następnie z menu ZARZĄDZANIE ŚWIATŁAMI, hasło
ŚWIATŁO AWARYJNE.
1) MoŜna wybrać wśród róŜnych moŜliwości:
a) UNIERUCHOMIENIE
b) WŁĄCZANIE SAMOCZYNNE
c) STALE WŁĄCZONE ŚWIATŁO
2) Procedura zostaje zamknięta niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK (akceptacja
polecenia) lub Clear  (pozostawienie obecengo ustawienia)

Proszę zwrócić uwagę, Ŝe całkowite zuŜycie energii systemu znacząco zwiększa w
przypadku stałego oświetlenia.
ŚWIATŁA ZASTĘPCZE
Lampki zewnętrzne i wewnętrzne zapewniają oświtlenie zastępcze, zapalają się one w
momencie otwarcia i wyłączają po 10 sekundach (konfigurowane od 0 do 999 sekund) od
momentu końca działania. Jest moŜliwe, poprzez konfigurację ŚWIATEŁ ZASTĘPCZYCH,
stale pozostawić zapalonym oświetlenie, lub nigdy go nie zapalać.
Światło zastępcze zostaje zapalone ( w taki sam sposób jak w punkcie wcześniejszym)
takŜe w przypadku odblokowania alarmu mechanicznego lub w przypadku otwarcia
kluczem mechanicznym, lub we wszystkich przypadkach kiedy drzwi wychodzą ze stanu
zamknięcia na zatrzask.
W celu ustawienia parametrów świateł zastępczych naleŜy postępować wg. następującej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany).
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
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4.Zwolnić klawisz Clear

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

“Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ a następnie menu ZARZĄDZANIE ŚWIATŁAMI, potem hasło
ŚWIATŁA ZASTĘPCZE
1) Wybrać spośród następujących moŜliwości:
a) UNIERUCHOMIENIE
b) WŁĄCZANIE SAMOCZYNNE
c) STALE WŁĄCZONE

2) Procedura zostaje zamknięta niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK (akceptacja
polecenia) lub Clear  (pozostawienie obecnego ustawienia)

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe całkowite zuŜycie energii przy stałym zapaleniu znacznie wzrasta.
SYGNALIZACJA WIZUALNA DRZWI ZAMKNIĘTYCH
2 zielone diody led, jedna na kaŜdy czytnik, niezaleŜne. Zapalenie tych diod led wskazuje
na “zamknięcie drzwi na zatrzask”, tak jak ikona kłódka zamknięta. Sposoby obsługi
moŜna znaleźć w menu pod hasłami SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA i SYGNALIZACJA
ZEWNĘTRZNA, w których moŜna dokonać wyboru zapalenia oświetlenia przy drzwiach
zamkniętych lub nie zapalania go nigdy.
Drzwi opuszczają fabrykę ze stałą sygnalizacją wewnętrzną i z samoczynną sygnalizacją
zewnętrzną o długości 60 sekund (konfigurowane od 3 do 999 sekund) .
W celu konfigurowania parametrów drzwi zamkniętych naleŜy postępować wg. następującej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
4.Zwolnić klawisz Clear

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

“Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ a następnie menu ZARZĄDZANIE ŚWIATŁAMI, potem hasło
SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA lub SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA.

6.Wybrać pomiedzy róŜnymi moŜliwościami:
a. UNIERUCHOMIENIE
b. WŁĄCZENIE SAMOCZYNNE
c. STAŁE WŁĄCZENIE
7.Procedura zostaje zamknięta niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK (akceptacja
polecenia) lub Clear 
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KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tych drzwi jest mozliwość wysyłania i odbierania
wiadomości SMS poprzez podłączenie do modułu telefonicznego GSM “Siemens TC35 Terminal”
(opcja).
Ta funkcja moŜe być aktywowana lub unieruchomiona poprzez menù konfiguracji.

NaleŜy zapoznać się z instrukcją “Modem GSM uźytkowania i instalacji”, gdzie znajduje
się dokładniejszy opis zastosowania wiadomości SMS.
MENU KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA składa się z następujących elementów :
a)
b)
c)
d)
e)

OTRZYMYWANIE SMS
NUMERY TELEFONICZNe
PRZESYŁANIE ALARMÓW
PRZESYŁANIE TRANSAKCJI
SYNCHRONIZACJA AKCESORIÓW

OTRZYMYWANIE SMS
MoŜna aktywować lub unieruchomić obsługę wszystkich wiadomości SMS w następujący sposób:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
4.Zwolnić klawisz Clear

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

“Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ a następnie menu KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, potem
hasło OTRZYMYWANIE SMS

6.W przypadku aktywowanie całkowitej obsługi wiadomości SMS wybrać UAKTYWNIENIE, w
innym przypadku UNIERUCHOMIENIE
7. Procedura zostaje zamknięta niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK (akceptacja
polecenia) lub Clear (obecne ustawienie) . Po wykonaniu tej operacji następuje powrót do menu
głownego.
Karta drzwi opuszcza fabrykę z aktywną funcja obsługi SMS.
Przez SMS moŜna jedynie dezaktywować tę funkcję.

NUMERY TELEFONOW
W warunkach anomalii lub alarmu karta ościeŜnicy moŜe wysłać SMS, poprzez modem GSM, na
jeden lub dwa, wcześniej określone numery telefonu GSM, informując celem poinformowania
odbiorcę o sytuacji.
MoŜliwa jest aktywacja tej funkcji w odpowiednim panelu numerów telefonu, odpowiedni numer
odbiorcy, postępując wg. następującej procedury.
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1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do menu konfiguracji.
4.Zwolnić klawisz Clear

5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

“Strzałka w dół”) menu
KONFIGUROWANIE URZĄDZEŃ a następnie menu KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, potem
hasło NUMERY TELEFONÓW

6. MoŜna zapisać lub zmienić numer telefonu podstawowy lub drugorzędny wybierając ZMIANA
PODSTAWOWEGO lub ZMIANA DRUGORZĘDNEGO, w takim przypadku trzeba przejść do
punktu 8.
7. Jeśli natomiast uŜytkownik chce skasować z pamięci numer telefonu podstawowego lub
drugorzędnego naleŜy wybrać
KASOWANIE PODSTAWOWEGO lub KASOWANIE
DRUGORZĘDNEGO. Po dokonaniu powyŜszej operacji powraca się do menu głównego:
8.Panel numer telefoniczny oferuje moŜliwość wprowadzenia do 21 cyfr. Wybór cyfry dokonuje się
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”,
9.Natomiast kursory “Strzałka Lewa”  i “Strzałka Prawa”  dokonują wyboru nowej pozycji
zaznaczonej kursorem, która zostaje wyświetlona na ekranie.
10.Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menu głównego.

Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z nie wprowadzonymi oboma numerami telefonu.
PRZEKAZ ALARMÓW
MoŜna aktywować lub unieruchomić spontaniczne wysyłanie komunikatów SMS w momencie
sytuacji anomalii, na wprowadzone numery telefonu GSM, jak zostało to opisane we
wcześniejszym paragrafie, postępujac wg. następujacych instrukcji:
1. Wcisnąć klawisz CLEAR (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI.
4. Zwolnić klawisz Clear
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5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę”

“Strzałka w dół”) menu
KONFIGURUJ URZĄDZENIA a następnie menu KOMUNIKACJE ZEWNĘTRZNE, potem hasło
PRZEKAZ ALARMÓW.

6.W celu uaktywnienia przesyłania alarmowych wiadomości SMS wybrać UAKTYWNIENIE, w
przeciwnym przypadku UNIERUCHOMIENIE.
7. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menù głównego.
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z unieruchomioną funkcją wysyłania alarmowych komunikatów
SMS.
Te same operacje są takŜe dostępne za pomocą komunikatów SMS.

PRZESYŁANIE TRANSAKCJI
MoŜliwe jest uaktywnienie lub unieruchomienie spontanicznego przesyłania komunikatów SMS w
przypadku wystąpienia wszelkich transakcji, pod numery telefoniczne GSM ustawione w sposób
opisany w poprzednim paragrafie. W tym celu odnieść się do następującej procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, następnie
ZEWNĘTRZNE, a następnie wybrać hasło PRZEKAZ TRANSAKCJI.

pozycję

KOMUNIKACJE

6.Jeśli pragnie się uaktywnić przesyłanie alarmowych komunikatów SMS, naleŜy
wybrać uaktywnienie, w przeciwnym razie wybrać unieruchomienie. Po wykonaniu tej operacji
powraca się do głównego menu.
7.Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menù głównego.
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z unieruchomionym przesyłaniem komunikatów transakcji SMS.
Te same operacje są dostępne równieŜ poprzez komunikaty SMS.

SYNCHRONIZACJA AKCESORIÓW
Nowe drzwi wymagają zastosowania procedury Synchronizacji Akcesoriów:
Procedura, którą naleŜy wykonać przy drzwiach otwartych jest następująca:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
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5. Wybrać pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, następnie pozycję KOMUNIAKACJE
ZEWNĘTRZNE, a następnie wybrać hasło SYNCHRONIZACJA AKCESORIÓW, po
wykonaniu tej operacji przechodzi się do menu głównego.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
Dzwięki ostrzegające mają na celu poinformowanie uŜytkownika o tym, czy operacja odniosła
pozytywny i jest to GŁOŚŃY/WYSOKI dźwięki w następujących przypadkach:
 przy kaŜdym zapaleniu karty drzwi (takŜe w przypadku czasowego zapalenia)
 w przypadku rozpoznanego lub uaktywnionego klucza (przez czytnik, do którego został
zaprezentowany klucz)
 w przypadku wyświetlenia sygnalizacji “Wykonano!” podczas operacji wykonanywanych
w menu (przez wewnętrzny czytnik)
 po bezproblemowym zakończeniu akcji zamykania (przez oba czytniki)
Dzwięki ostrzegające mają na celu poinformowanie uŜytkownika o tym, Ŝe operacja odniosła
negatywny skutek, i jest to dźwięk “CICHY” w następujących przypadkach:
 w przypadku odzuconej transakcji, zarówno dla klucza nie rozpoznanego, jak i dla
klucza rozpoznanego, ale unieruchomionego ( przez czytnik, któremu został
zaprezentowany klucz)
 w przypadku wizualizacji sygnalizacji “Odrzucona!” podczas operacji wykonywanych w
menu (przez czytnik wewnętrzny)
Zewnętrzny klawisz oprócz innych funkcji, moŜe spełniać funkcję dzwonka.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
W celu konfiguracji sygnalizacji akustycznej:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, następnie pozycję KOMUNIKACJE
ZEWNĘTRZNE, a następnie menu SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA.
6. Jeśli pragnie się uaktywnić sygnalizację dźwiękową naleŜy
wybrać uaktywnienie, w przeciwnym razie wybrać unieruchomienie. Po wykonaniu tej operacji
powraca się do głównego menu.
7.Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menu głównego
Karta drzwi opuszcza fabrykę z uaktywnioną sygnalizacją dźwiękową i głośną tonalnością
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DŹWIĘK DZWONKA
W celu ustawienia dźwięku dzwonka:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać pozycję z MENU KONFIGURACJA, KONFIGURUJ URZĄDZENIA, następnie
menu DśWIĘK DZWONKA
6. Jeśli pragnie się uaktywnić dźwięk dzwonka naleŜy
wybrać uaktywnienie, w przeciwnym razie wybrać unieruchomienie. Jeśli pragnie się
uaktywnienia głośnych dŜwięków wybrać GŁOŚNE DŹWIĘKI, jeśli pragnie się cichych dźwięków
wybrać CICHE DZWIĘKI. Po wykonaniu tej operacji powraca się do głównego menu.
7.Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menu głównego.
Karta “drzwi”opuszcza fabrykę z uaktywnionym dŜwiękiem dzwonka i głośnymi dźwiękami.

GŁOŚNOŚĆ AKUSTYCZNA
Jest moŜliwa zmiana mocy głośności dzwonków.
W celu konfiguracji głośności dzwonków naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
5.Wybrać z MENU KONFIGURACJA (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w
dół”), pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, a następnie menu GŁOŚNOŚĆ
DŹWIĘKOWA.
6. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia del comando) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po
dokonaniu tej operacji powraca się do menu głównego
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z wysoką mocą dzwonków.

ODBIORNIK DOORPASS
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MoŜliwość zastosowania jedynie z drzwiami ELETTRA DOORPASS DETECTOR
Jest moŜliwe otwarcie drzwi trzymając klucz “DOORPASS” w kieszeni lub w torbie. Wystarczy
zbliŜyć się na odległość 70÷90 cm od drzwi. Istnieją trzy warunki otwierania drzwi, przedstawione
za pomocą ikon w dolnym rogu po prawej stronie zewnętrznego czytnika.
Warunek A: nie moŜna otworzyć drzwi kluczem doorpass, trzeba zbliŜyć klucz do czytnika ⇒
Warunek B: moŜna otworzyć drzwi kluczami doorpass, ale trzeba nacisnąć przycisk ⇒
Warunek C: moŜna otworzyć drzwi kluczem doorpass bez ograniczeń ⇒
W momencie zamknięcia drzwi, unieruchamia się obsługę kluczy doorpass przez okres czasu
“ZAKAZ DOORPASS”, (ustawiony na 60 sekund, ale z moŜliwym ustawieniem od 3 do 999
sekund), podczas którego Ŝaden klucz DOORPASS nie moŜe ponownie otworzyć drzwi.
Wszystkie klucze DOORPASS zapamiętane i uaktywnione, które zostaną przeczytane przed
zamknieciem drzwi i podczas okresu zakazu będą zignorowane na okres “ ZAKAZ DOORPASS”
(ustawionego na 4 minuty, ale z moŜliwością ustawienia od 3 do 999 sekund), tzn. Nie będą mogły
dokonać otwarcia przez ustawiony okres trwania.
Stan zakazu doorpass i okresu trwania doorpass są unieruchamiane poprzez przyciśnięcie
zewnętrznego przycisku, nawet jesli jest on unieruchomiony.
W przypadku drzwi drzwiczych (bez Ŝadnych kluczy zapisanych w pamięci) stan zakazu oraz
trwania doorpass nie zostaje uaktywniony. Czas czytania klucza okazuje się dłuŜszy ( około 2
sekund) plus 5 sekund potrzebnych do otwarcia drzwi. MoŜna dokonać pewnych ustawień dla tych
funkcji:
1.
2.
3.
4.

SKANOWANIE DOORPASS
WYSOKA MOC
DśWIĘK DOORPASS
śĄDANIE KODU

SKANOWANIE DOORPASS
Rozumiane jako moŜliwość czytania lub nie kluczy doorpass.
W celu ustawienia skanowania kluczy doorpass naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę” i “Strzałka w
dół” pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, poczym menu ODBIORNIK DOORPASS,
a później SKANOWANIE DOORPASS.
6. Jeśli pragnie się uaktywnić skanowanie doorpass naleŜy wybrać uaktywnienie, w przeciwnym
razie wybrać unieruchomienie.
7.Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po wykonaniu tej
operacji powraca się do menu głównego.
Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

60

Jeśli skanowanie doorpass jest uaktywnione będziemy się znajdowali w warunkach B i C, jeśli
unieruchomione w warunkach A.
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z uaktywnionym skanowaniem.

WYSOKA MOC
Rozumiana jako moc zapytania kluczy doorpass. W celu konfigurowania mocy doorpass naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę” i “Strzałka w
dół” pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, poczym menu ODBIORNIK DOORPASS, a
później WYSOKA MOC
6. Jeśli pragnie się uaktywnić moc zapytania naleŜy wybrać uaktywnienie, w przeciwnym razie
wybrać unieruchomienie.
7. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po wykonaniu tej
operacji powraca się do menu głównego.

Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z unieruchomioną funkcją zapytania klucz “o WYSOKIEJ MOCY “.

DśWIĘK DOORPASS
Jest to dŜwiek “bip” wydawany przez odbiornik kluczy doorpass, kiedy w jego zasięgu znajduje się
klucz.
W celu konfiguracji dźwięku doorpass:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę” i “Strzałka w
dół” pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, poczym menu ODBIORNIK DOORPASS, a
później DśWIĘK DOORPASS
6. Jeśli pragnie się uaktywnić moc zapytania naleŜy wybrać UAKTYWNIENIE, w przeciwnym
razie wybrać UNIERUCHOMIENIE.
7. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po wykonaniu tej
operacji powraca się do menù głównego.
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Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z uaktywnionym dźwiękiem.

śĄDANIE KODU
Jest to kontrola, której moŜe dokonać technik w momencie zapisywania kluczy doorpass.
W celu ustawienia Ŝadania kodu naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2.PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4.Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę” i “Strzałka w
pozycję KONFIGURUJ URZĄDZENIA, poczym menu ODBIORNIK DOORPASS,
a później śĄDANIE KODU

dół”

6. Jeśli pragnie się uaktywnić funkcję Ŝadanie kodu naleŜy wybrać UAKTYWNIENIE, w
przeciwnym razie wybrać UNIERUCHOMIENIE.
7. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po wykonaniu tej
operacji powraca się do menù głównego.
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z unieruchomionym Ŝądaniem kodu. Jest zalecane, w codziennym
uŜyciu ustawienie tej funkcji jako unieruchomionej, poniewaŜ nie tylko wydłuŜa to czas czytania
klucza, ale takŜe powoduje szybkie wyładowanie kluczy doorpass.

4.

KONFIGURACJA PROFILI

Istnieje dodatkowa moŜliwość przypisania jednego lub większej liczby profili kaŜdemu
uŜytkownikowi pomocniczemu, niezaleŜnie od tego czy jest to klucz, kod PIN, zdalne sterowanie,
klucz doorpass czy kodowany przycisk. UŜytkownicy typu podstawowego nie mają ograniczeń.
Przypisanie jednego uŜytkownika jednemu profilowi sprawia, Ŝe kaŜde działanie ( czy to otwierania
czy zamykania ) będzie się odbywało w przedziale godzinowym i dniu tygodnia, w którym zostało
wysłane takie Ŝądanie.
Faktycznie, kaŜdy z 10 dostępnych profili jest określony:

1. godzinami/minutami początku waŜności
2. godzinami/minutami końca waŜności
3. dniami tygodnia waŜności
KaŜdemu uŜytkownikowi moŜna przypisać do 10 lub Ŝadnego jeśli nie chce się wprowadzać
ograniczeń.
UŜytkownik jest uwaŜany za upowaŜniony do transakcji jeśli posiada chociaŜ jeden aktywny profil
w momencie Ŝadania autoryzacji transakcji, tzn. w momencie kiedy zostaje zastosowany klucz lub
kod PIN ( takŜe przez SMS), lub zdalne sterowanie lub klucz doorpass lub kiedy zostaje wciśnięty
kodowany przycisk.
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W przypadku, gdy uŜytkownik nie jest upowaŜniony do transakcji z innych powodów, lub z powodu
unieruchomionego klucza lub z powodu transakcji Ŝadanej w warunkach unieruchomionych kluczy
i uŜytkuje oczywiście klucz pomocniczy, nie jest moŜliwe dokonanie transakcji niezaleŜnie od
waŜności profilu.
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe uŜytkownicy typu podstawowego mają takŜe potencjalnie moŜliwość
przypisania do profili, ale nie są poddani ograniczeniom. Przypisanie klucza podstawowego
jednemu lub wiekszej liczbie profili słuŜy jedynie do przygotowania go do ewentualnej przyszłej
zmiany typu klucza z podstawowego na pomocniczy, i tylko po dokonaniu takiej zmiany nastąpi
przypisanie profilowi, który został wcześniej wybrany.
W celu konfigurowania profili naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę”
dół” pozycję KONFIGURUJ PROFILE

i “Strzałka w

6.Wybrać profil do wprowadzenia. Wybór znaku numerycznego (0÷9) dokonać klawiszami
“Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”,
7.Po pojawieniu się panelu godzin i dni wybrać znak numeryczny godziny klawiszami “Strzałka w
górę”  i “Strzałka w dół” , natomiast kursorami “Strzałka Lewa”  i “Strzałka Prawa”
 wybrać kursorem nową pozycję, która zostanie wyświetlona. Po wprowazeniu początku i
końca przedziału wybranego godzinowego wybrać godziny jego uaktywnienia. Klawiszami
“Strzałka Lewa”  i “Strzałka prawa”  zmienia się dzień. Klawiszami “Strzałka w
górę” i “Strzałka w dół”, zapala się i gaśnie oś dnia ( w tym dniu przedział czasowy nie
będzie uŜytkowany).
8. Procedura zostaje zakończona niezaleŜnie od przyciśnięcia klawisza Enter OK ( akceptacja
polecenia) lub klawiszem Clear  (pozostawienie bieŜącego ustawienia). Po wykonaniu tej
operacji powraca się do menù głównego.

5 USTAWIENIE DATOWNIKA
Drzwi są wyposaŜone w wewnętrzny zegar – kalendarz, który jest uŜywany do
przypisania daty/godziny wszystkim operacjom transakcji wykonanym z uŜyciem kluczy,
przycisków, kodów PIN, sterowania radiowego, doorpass. Ponadto, w warunkach spoczynkowych,
jest wyświetlana na obu ekranach właściwa bieŜąca data/godzina.
Obsługa zmiany godziny w momencie zmiany czasu urzędowego na czas słoneczny (i vice versa)
jest kierowania w sposób całkowicie automatyczny do 2050 roku.
Programowania dokonuje się w następujący sposób:
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W celu zaprogramowania naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).

4. Zwolnić klawisz Clear .
5. Wybrać z MENU KONFIGURACJA ( strzałkami “Strzałka w górę”
dół” pozycję USTAW DATOWNIK

i “Strzałka w

6. Na panelu USTAW DATOWNIK ustawić wymagane dane. Wyboru czcionki numerycznej
dokonuje się za pomocą klawiszy “Strzałka w górę”  i “Strzałka w dół”  , natomiast kursory
Strzałka Lewa  i Strzałka Prawa  słuŜą do wybrania nowej pozycji wprowadzenia cyfry,
podkreślonej przez kursor.
7. Klawisz Enter OK kończy wprowadzanie.

6 SPOSOBY FUNKCJONOWANIA
Archiwum składa się z następujących elementów:







RODZAJ OTWIERANIA
RODZAJ ZAMYKANIA
OPÓśNIONE ZAMYKANIE
MECHANICZNE WZNOWIENIE
USTAWIENIE TIMERS
WYBÓR MOSTKÓW

RODZAJ ZAMYKANIA i RODZAJ OTWIERANIA
Drzwi mogą funkcjonować zarówno w trybie automatycznym jak i w trybie półautomatycznym.
- w trybie automatycznym, po uprzednim otwarciu, drzwi zamykają się automatycznie kilka
sekund po domknięciu ich do ramy, z zatrzaskiem w stanie zamkniętym (całkowicie wychodzącym
z ramy).
- w trybie półautomatycznym, po uprzednim otwarciu, drzwi zamykają się po wyraźnym poleceniu
uŜytkownika, poprzez zbliŜenie klucza do czytnika lub wciśnięcie przycisku otwierania/zamykania
lub innego zdalnego polecenia:radio-pilota, kodu pin, kodowanego przycisku lub klucza doorpass.
W przeciwnym razie drzwi będą zamknięte tylko na zatrzask.
- w trybie automatyczynym, drzwi otwierają się za pomocą inteligentnych urządzeń
( klucze, przyciski, Door Pass, pilot radiowy, klawisze) poprzez wyjęcie rygli i zatrzasku. Na
czytniku wyświetli się napis “ NAPRZÓD”. Po dokonaniu transakcji drzwi są gotowe do ponownego
zamknięcia.
-w trybie półautomatycznym, drzwi otwierają się za pomocą inteligentnego urządzenia
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(klucze, przyciski, Door Pass, pilot-radiowy, klawiatura).W tym czasie moŜna wejść poprzez
przyciśnięcie klamki (opcja) , która oddziałowuje na zatrzask. Jeśli w tym czasie nie ma Ŝadnej
transakcji drzwi zostają ponownie zamknięte.
MoŜna wybrać sposób “ RODZAJ OTWIERANIA “ lub “RODZAJ ZAMYKANIA” wg. następującej
procedury:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Wybrać
SPOSOBY FUNKCJONOWANIA, następnie TYP ZAMYKANIA lub TYP
OTWIERANIA klawidzami “Strzałka góra” i “Strzałka w dół”, wybrać poŜądany sposób
funkcjonowania: AUTOMATYCZNY lub PÓŁAUTOMATYCZNY.
Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z “AUTOMATYCZNYM” sposobem funkcjonowania otwierania i
zamykania drzwi

ZAMYKANIE OPÓŹNIONE
Czas, który upływa pomiędzy domknięciem drzwi do ramy a ryglami w stanie zamkniętym
zaleŜyustawionego opóźnienia. MoŜe być ono “ krótkie” lub “długie” ( przydatne w rzypadku drzwi
dwuskrzydłowych, które w momencie zamykania mogą drgać.
W celu wyboru opóźnienia naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3.JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Wybrać SPOSOBY FUNKCJONOWANIA a następnie ZAMYKANIE OPÓŹNIONE
5. Klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół” wybrać poŜądanie opóźnienie
zamykania drzwi: krótkie(1 sekunda), jeśli chcemy, Ŝeby rygle wyskoczyły w przeciągu 1 sekundy
od domknięcia drzwi ramy, długie (3 sekundy), jeśli chcemy aby rygle wyskoczyły w przeciągu 3
sekund od domknięcia drzwi ramy.

Karta “drzwi” opuszcza fabrykę z funkcją opóźnienie zamykania “ KRÓTKIE”

Przywrócenie mechaniczne
Po opuszczeniu fabryki nie ma sprzęŜenia pomiędzy silnikiem a ryglami. Powoduje to, Ŝe w
momencie uruchomienia drzwi, trzeba zmienić stan mechaniczny zamka i uruchomić silnik aŜ do
sprzęŜenia odpowiednich elementów mechanicznych.
MoŜna postawić w stan działania zarówno drzwi “dziewicze”, jak i drzwi juŜ zainicjalizowane wg
następującej procedury:
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 Zdjąć pokrywkę wewnętrznego czytnika wprowadzając ostrze
w odpowiednie nacięcia

W przypadku drzwi Elettra Detector lub Doorpass:



Przesunąć trzpień w stronę zawiasów drzwi

W przypadku drzwi Bi-Elettra Detector lub Doorpass:

Wprowadzić jeden z pięciu kluczy do cylindra i przekręcić w
kierunku zawiasów aŜ do osiągnięcia przeskoku

1. Wciśnij klawisz Clear  (przytrzymać wciśniętym)
2. W warunkach drzwi "dziewiczych" nacisnąć klawis Enter ok i przejść bezpośrednio do
punktu 5.
3. W warunkach drzwi juŜ zainicjalizowanych przyłoŜyć do wewnetrznego “czytnika” jeden z
zapamiętanych kluczy podstawowych; jeśli klucz jest rozpoznany , drzwi przechodzą w stan
konfiguracji, w innym przypadku instalator nie dostanie dostępu i pojawi się sygnalizacja
Błąd (koniec procedury).
4. Wybrać SPOSOBY FUNKCJONOWANIA, następnie PRZYWRÓCENIE MECHANICZNE.
5. Drzwi wykonują drgania i wyświetla Otwarcie i natychmiast jest uaktywniona kompletna
sekwencja otwarcia drzwi, na koniec pojawia się napis Naprzód

W tym momencie drzwi powinny znajdować się w warunkach operacyjnych, otwarte. W przypadku
gdyby mechaniczne sprzęŜenie nie zostało dokonane prawidłowo moŜna powtórzyć operację tyle
razy, ile potrzeba aŜ do osiągnięcia prawidłowego ustawienia.
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Operacja musi być wykonana za kaŜdym razem, kiedy uŜywa się drzwi w trybie
ręcznym poprzez gałkę wewnętrzną/zewnętrzną.

USTAWIENIE TIMER’A
MoŜna zmienić okres trwania niektórych funkcji
PoniŜej podsumowanie wszystkich timerów, które moŜna ustawić.
1. Sygnalizacja wewnętrznego czytnika zamknięcia (led zielony) jest moŜliwa do ustawienia w
menu SYGNALIZACJI WEWNĘTRZNEJ, od 3 do 999 sekund, słuŜy czasowemu
wyłączeniu wewnętrznego zielonego led sygnalizacji “drzwi bezpiecznie zamknięte ” .
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 60 sekund (1 minuta).
Ustawienie fabryczne tej sygnalizacji jest stałe. Tak więc led zielony jest zawsze zapalony.
2. Sygnalizacja zewnętrznego czytnika (led zielony) zamknięcia jest moŜliwa do ustawienia w
menu SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA, od 3 do 999 sekund, słuŜy wyłączeniu czasu
zapalenie zewnęrznego led zielonego “ drzwi bezpieczenie zamknięte” .
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 60 sekund (1 minuta).
3. Oświetlenie ekranu jest moŜliwe do ustawienia w menu OŚWIETLENIE EKRANU, od 3 do
999 sekund, słuŜy czasowemu wyłączeniu podświetlenia ekranu. Ten czas jest taki sam dla
czytnika wewnętrznego i zewnętrznego. Ten timer jest stosowany jako czas wyświetlenia
sygnalizacji “Zamknięta”, która jest wyświetlana na końcu operacji zamykania.
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 30 sekund.
4. Światło zastępcze jest do ustawienia w menu ŚWIATŁO ZASTĘPCZE, wynosi od 3 do 999
sekund, słuŜy czasowemu wyłączeniu oświetlenia białych led na czytniku zewnętrznym i
wewnętrzny.
Ustawienie fabryczne dla tego timer’a wynosi 10 sekund.
5. Unieruchomienie doorpass (tylko dla drzwi elettra doorpass detector) w przypadku
pozostania w polu odbioru jest moŜliwe do ustawienia w menu POZOSTANIE
DOORPASS, od 3 do 999 sekund, słuŜy temu, Ŝeby nie czytać klucza doorpass w
momencie przyłoŜenia aŜ do momentu oddalenia przynajmniej w tym przedziale
czasowym. Liczenie czasu rozpoczyna się w momencie, w którym doorpass jest oddalony,
natomiast przez cały czas pozostania klucza doorpass w zasięgu ten czas jest
wyzerowany.
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 240 sekund (4 minuty).
6. Zakaz doorpass po zamknięciu jest do ustawienia w menu ZAKAZ DOORPASS, od 3 do
999 sekund, słuŜy temu, Ŝeby nie czytać nowego doorpass, który wchodzi w tym przedziale
czasowym.
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 60 sekund (1 minuta).
7. Światło alarmowe do ustawienia w menù ŚWIATŁO ALARMOWE, od 0 do 999 minut,
słuŜy temu, Ŝeby czasowo wyłączyć oświetlenie led białe na czytniku wewnętrznym. Jego
ustawienie o wartości 0 pozwala na stałe zapalenie światła aŜ do odzyskania zasilania
sieci, lub do wyładowania baterii.
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Ustawienie fabryczne tego timer wynosi 20 minut.
8. Po 2 godzinach braku zasilania sieci, karta “drzwi” wysyła polecenie wyłączenia, siebie
oraz kart ramy i odbironika kluczy doorpass, a takŜe led, lamp, podświetlenia ekranu
czytników. W tych warunkach absorbcja prądu baterii jest niezwykle zmniejszona, co
pozwala baterii całkowicie załadowanej i w dobrym stanie, w systuacji braku zasilania sieci,
działać przez parę dni.
W tych warunkach, tylko czytniki oraz odpowiednie ekrany pozostają zapalone (ale ze
zgaszonym podświetleniem) wyświetlając sygnalizację “Stand-by”.
W okresie braku zasilania sieci, pali się światło alarmowe przez 20 minut ( patrz ŚWIATŁO
ALARMOWE) od momentu, w którym pojawił się brak zasilania sieci, ale przy drzwiach
zamkniętych.
Zgaszenie w celach oszczędzania energii jest moŜliwe do ustawienia w menu
OSZCZĘDZANIE ENERGII, od 0 do 999 minut, słuŜy czasowemu wyłączeniu kart drzwi,
ramy oraz odbironika kluczy doorpass w przypadku braku zasilania sieci. Ustawienie
wartości 0 pozwala na stałe zapalenie wszystkich kart elektronicznych aŜ do odzyskania
zasilania sieci, lub aŜ do momentu wyładowania baterii.
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 120 minut (2 godz.).
9. Czasowe zapalenie jest moŜliwe do ustawienia w menù ZAPALENIE CZASOWE, od 1 do
254 minut, słuŜy czasowemu ponownemu zapaleniu kart drzwi, ramy i odbiornika kluczy
doorpass podczas okresu wyłączenia ( patrz punkt wcześniejszy). Po ponownym zapaleniu
karty są utrzymywane w tym stanie przez około 15 minut (stale) w celu dokonania
sprawdzenia sytuacji, na przykład poprzez sprawdzenie przez modem GSM, czy przyszedł
SMS. Ustawienie wartości 0 pozwala na czasowe nie zapalanie kart elektronicznych. Raz
wyłączone, drzwi zapalają się w momencie naciśnięcia przycisku czytników (zewnętrznego
i wewnętrznego) lub przy drzwiach otwartych przyciśnięciem zatrzasku lub przekręceniem
klamki.
Ustawienie fabryczne tego timer’a wynosi 0 minut.
W celu konfiguracji TIMERS naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4. Zwolnić klawisz Clear 
5. Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
SPOSOBY FUNKCJONOWANIA, i następnie menu USTAWIENIE TIMERS, następnie wybrać
timer, który chcemy zmienić wśród tych wyznaczonych.
6. W wybranym panelu timer wpisać wymagane dane. Wybór charakteru numerycznego zachodzi
poprzez zastosowanie klawiszy “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”, natomiast kursory
“Strzałka lewa”  i “Strzałka prawa”  wybierają nową pozycję wprowadzenia cyfry
podkreśloną przez kursor.
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Klawisz Enter OK zamyka wprowadzanie danych
WYBÓR MOSTKÓW
Są to parametry zwiazane z systemem hardware. Musi on być obsługiwany przez technika. SłuŜy
zarządzaniu paroma urządzeniami peryferyjnymi.
7 MENU DIAGNOZY
Elementy, które tworzą archiwum:
 WERSJE SOFTWARE
 CZYTANIE LICZNIKÓW
 WYKRES PRĄDÓW
WERSJE SOFTWARE
Dostarczane są informacje na temat kodu software wszystkich elementów systemu. W menu
WERSJE SOFTWARE jest zaprezentowanych w kolejności 5 paneli, kaŜdy z nich wskazuje kod
hardware karty i odpowiedni kod software.
W celu wizualizacji wersji software naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear 
5.Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
MENU DIAGNOZY, a następnie menu WERSJE SOFTWARE zostaną wyświetlone w kolejności 5
paneli, kaŜdy z nich wskazuje kod hardware karty i odpowiedni kod software. Przejście z jednego
panelu do następnego dokonuje się klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół ”.
6. Klawisz Clear  kończy wprowadzanie danych
CZYTANIE LICZNIKOW
System zapamiętuje rezultaty liczników, które są podzielone na dwie kategorie: liczniki
uŜytkowników obecnych w archiwum ( moŜliwe ich wykasowanie) i liczniki zdarzeń ( nie jest
moŜliwe ich wykasowanie).
Liczniki uŜytkowników są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

liczba kluczy zapisanych w archiwum
liczba kodów PIN zapisanych w archiwum
liczba zdalnych sterowań zapisanych w archiwum
liczba kodowanych przycisków zapisanych w archiwum
liczba kluczy doorpass zapisanych w archiwum
liczba zespołów zarządzanych dynamicznie przez odbiornik doorpass.

Liczniki zdarzeń:
Manuale d’istruzioni per l’utente

Rev. 1 del 23/03/2006 PROVVISORIO

69

1. ilość razy, kiedy drzwi zostały otwarte bez zarejestrowanych błędów (takŜe jedynie powrót
zatrzasku jest liczony jako otwarcie)
2. ilość razy, kiedy dokonane zostały zamknięcia bez zarejestrowanych błędów.
3. liczba zdarzeń zarejestrowanej fali prądowej: epizody tego rodzaju powstają takŜe w
przypadku manewrów odzyskania mechanicznego, ale nie zostają zarejestrowane.
4. liczba zarejestrowanych zdarzeń wyładowanych baterii: pomiar poziomu baterii.
5. ilość braków zasilania sieci przy drzwiach domkniętych do ramy. Otwarcie drzwi nie
powoduje rejestracji tego typu zdarzeń.
W celu przeczytania liczników naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear 
5.Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałja w dół”) menu
MENU DIAGNOZOWANIA, a następnie menu CZYTANIE LICZNIKÓW, w następującej kolejności
ukaŜą się:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

LICZBA KLUCZY
LICZBA PIN
LICZBA STEROWAŃ RADIOWYCH
LICZBA PRZYCISKÓW
LICZBA DOORPASS
LICZBA ZESPOŁÓW
LICZBA OTWARĆ
LICZBA ZAMKNIĘĆ
FAL BRĄDU
BATERIA KO
BRAK SIECI

Klawisz Clear  kończy wprowadzanie

WYKRES PRĄDÓW
KaŜda operacja otwierania i zamykania jest zapamiętana w postaci aŜ 42 pomiarów poziomu
dynamicznie absorbowanego prądu przez silnik podczas działania. KaŜdy z tych pomiarów jest
oddalony od następnego o 100 tysięczną sekundę.
Ta wskazówka jest szczególnie przydatna w fazie instalowania, operator moŜe zweryfikować bez
cienia wątpliwości, czy drzwi zostały dobrze dopasowane do zastawek na ramie, ale jest takŜe
wygodna podczas całej fazy uŜytkowania drzwi, pozwala bowiem uŜytkownikowi sprawdzić, kiedy
uwaŜa to zastosowne, stan zniszczenia drzwi i zawołanie pomocy w przypadku nadmiernego
zuŜycia.
W celu przeczytania WYKRESU PRĄDÓW naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
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3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear 
5.Wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
MENU DIAGNOZY, a następnie menu WYKRES PRĄDÓW.
6.Klawisz Clear  kończy wprowadzanie danych

8 WYBIERZ JĘZYK
Jest moŜliwa zmiana języka menu:
W celu zmiany języka naleŜy:
1. Wcisnąć klawisz Clear (przytrzymać go wciśniętym).
2. PrzybliŜyć do wewnętrznego “czytnika” klucz podstawowy (wcześniej zapisany) lub jakikolwiek
klucz w przypadku ”drzwi nowych”.
3. JeŜeli klucz zostanie odczytany, drzwi przechodzą do MENU KONFIGURACJI, w przeciwnym
razie uŜytkownik nie uzyska dostępu i pojawi się sygnał błąd (koniec procedury).
4.Zwolnić klawisz Clear 
5. wybrać z menu konfiguracja (klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”) menu
MENU DIAGNOZY, a następnie z menu WYBIERZ JĘZYK wybrać jeden z obecnych języków
klawiszami “Strzałka w górę” i “Strzałka w dół”
6.Procedura kończy się przyciśnięciem klawisza Enter OK, który kończy operację wyboru języka.
W celu anulowania operacji przycisnąć klawisz Clear .

LAY-OUT MENU EKRANU
PoniŜej, w celu ułatwienia konsultowania menu, tabela ilustrująca wszystkie menu.
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MENU'
GENERALE

LETTURA
STORICO

GESTIONE
ARCHIVI

CONFIGURA
DISPOSIT.

visualizza
storico

ARCHIVIO
CHIAVI

ARCHIVIO
CODICI PIN

ARCHIVIO
RADIOCOM.

ARCHIVIO
TOKENS

ARCHIVIO
PULSANTI

OPERAZIONI
GLOBALI

CONFIGURA
PROFILI

IMPOSTA
DATARIO

SELEZIONA
PROFILI (0-9)

pannello
data/ora

configura uno
dei 10 profili

MODALITA'
OPERATIVA

MENU DI
DIAGNOSI

SELEZIONA
LINGUA

seleziona una
di 12 lingue

Es eguito / Rifiutato

Eseguito

INSERISCI

CANCELLA

ATTESA
CHIAVE

CODICE PIN
......

ATTESA
RADIOCOM.

MODIFICA
NOME

ABILITA

SELEZIONA
NOME

DISABILITA

SELEZIONA
LINGUA

seleziona una
di 12 lingue

SELEZIONA
TIPOLOGIA

ASSOCIA A
PROFILO

seleziona da
0 a 10 profili

INFO

SELEZIONA
NOME

MODIFICA
NOME
PADRONALE DI SERVIZIO
Ese guito / Rifiutato

ATTESA
TOKEN

ATTESA
PULSANTE

SELEZIONA
NOME

Es eguito / Rifiutato

SELEZIONA
TIPOLOGIA

PADRONALE

DI SERVIZIO

SELEZIONA
LINGUA

seleziona una
di 12 lingue

ASSOCIA A
PROFILO

seleziona da
0 a 10 profili

INSERIRE
NOME

Eseguito
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CONFIGURA
DISPOSIT.

GESTIONE
PULSANTI

GESTIONE
DISPLAY

GESTIONE
LUCI

COMUNICAZ.
ESTERNE

SEGNALAZ.
ACUSTICA

PULSANTE
INTERNO

SUONERIA
CAMPANELLO

VOLUME
ACUSTICO

RICEVITORE
DI TOKENS

ABILITA
REGOLAZ.
CONTRASTO

PULSANTE
ESTERNO

PULSANTE
REMOTO

DISPLAY
INTERNO

PULSANTE
DI SERVIZ.

CANCELLAZ.
BACHECA

pannello
modifica logo

DISPLAY
ESTERNO

Es e guito / Rifiutato

barra di
regolazione

MODIFICA
LOGO

DISABILITA

ALTA
POTENZA

TONALITA'
ALTA

BASSA
POTENZA

TONALITA'
BASSA

Eseguito

Ese guito / Rifiutato

Es e guito / Rifiutato

Eseguito
ABILITA

DISABILITA
ILLUMINAZ.
DISPLAY

LUCE DI
EMERGENZA

LUCE DI
CORTESIA

SEGNALAZ.
INTERNA

SEGNALAZ.
ESTERNA

Es eguito / Rifiutato

ACCENSIONE
TEMPORIZZ.

DISABILITA

FISSA SU
INTERNO

ACCENSIONE
TEMPORIZZ.

FISSA SU
ESTERNO

ACCENSIONE
PERMANENTE

FISSA SU
ENTRAMBI

Ese guito / Rifiutato

Es e guito / Rifiutato

COMUNICAZ.
ESTERNE

RICEZIONE
SMS

ABILITA

DISABILITA

NUMERI
TELEFONICI

INVIO
ALLARMI

MODIFICA
PRIMARIO

ABILITA

INVIO
TRANSITI

DISABILITA

MODIFICA
SECONDARIO
Es eg uito / Rifiutato

Es e guito / Rifiutato

CANCELLA
PRIMARIO

CANCELLA
SECONDARIO

SINCRON.
STIPITE

Eseguito

pannello
imposta
numero telef.

Eseguito

Es eg uito / Rifiutato
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MENU DI
DIAGNOSI

VERSIONI
SOFTWARE

Visualizza la
versione software
presente in
ciascun
componente del
sistema

LETTURA
CONTATORI

DIAGRAMMA
CORRENTI

Visualizza il
diagramma
correnti relativo
all'ultimo
azionamento

N.CHIAVI ..
N.PIN ..
N.RADIOC. ..
N.PULSANTI ..
N.TOKENS..
N.GRUPPI..
N.APERTURE ..
N.CHIUSURE ..
EXTRACORR. ..
BATT. KO ..
MANC. RETE ..

OPERAZIONI
GLOBALI

CANCELLAZ.
GLOBALE

IMPOST. DI
FABBRICA

CONFERMA
OPERAZ. ?

CONFERMA
OPERAZ. ?

CHIAVE DI
SERVIZIO

ABILITA

DISABILITA

ARCHIVIO
STORICO

ABILITA

DISABILITA

Es eguito / Rifi utato

Eseguito

Eseguito
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MODALITA'
OPERATIVA

TIPO DI
APERTURA

AUTOMATICA

TIPO DI
CHIUSURA

SEMIAUTOM.

RITARDO DI
CHIUSURA

BREVE

LUNGO

RIPRISTINO
MECCANICO

IMPOSTA
TIMERS

effettua il
ripristino ed
esce dalla
configurazione

SELEZIONA
PONTICELLI

pannello s e lez.
ponticelli

Eseguito
Es eguito / Rifiutato

Es eguito / Rifiutato

End

SEGNALAZ.
INTERNA
SEGNALAZ.
ESTERNA
ILLUMINAZ.
DISPLAY

pannello impostazione
timers in SECONDI

LUCE DI
CORTESIA
Es eguito / R ifiutato

PERMANENZA
TOKEN
INIBIZIONE
TOKEN
LUCE DI
EMERGENZA
RISPARMIO
ENERGETICO

pannello impostazione
timers in MINUTI

ACCENSIONE
PERIODICA

Es eg ui to / Rifiutato

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI
Polecenie otwarcia drzwi moŜe pochodzić z 8 róŜnego typu urządzeń:
 klucza Key card lub Key control przyłoŜonego do wewnętrznego lub zewnętrznego
"czytnika"
 naciśnięcie przycisku drzwi (moŜliwe tylko od wewnątrz)
 naciśnięce elektronicznego zdalnego klawisza połączonego bezpośrednio z kartą "ramy"
 naciśnięcie kodowanego przycisku połączonefgo
z kartą ramy (opcjonalny)
 naciśnięcie kodu PIN z klawiatury połączonej do karty "ramy" (opcjonalny)
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 odbiór kodu otwierania zdalnych sterowań ( opcjonalne)
 odbiór kodu otwierania kluczem doorpass (tylko dla drzwi elettra doorpass detector)
 wiadomości SMS otrzymywane z karty "ramy" przez telefon GSM (opcjonalny)

Otwieranie/zamykanie kluczem keycard lub key control
JeŜeli chodzi o zastosowanie kluczy keycard lub keycontrol, moŜliwe jest sterowanie otwarciem
drzwi tylko za pomocą zapisanych kluczy (w przypadku drzwi zainicjalizowanych), lub za pomocą
jakiegokolwiek klucza, jeŜeli drzwi są nowe. Procedura otwarcia drzwi za pomocą klucza jest
następująca:
1. PrzybliŜyć klucz do "czytnika" (wewnętrznego lub zewnętrznego).
2. Drzwi nowe: jakikolwiek przyjęty klucz powoduje pojawienie się sygnału otwarcie w toku i
wymuszone 5 sekundowe oczekiwanie przed przystąpieniem do odblokowania zamka – przejść do
punktu 4.
3. Drzwi zainicjalizowane: tylko przyjęcie odczytanego klucza (zapisanego w archiwum) powoduje
pojawienie się sygnału otwarcie w toku, wyświetlenie nazwy przypisanej do klucza i w
następstwie natychmiastowe odblokowanie zamka.
W przypadku, gdy klucz nie zostanie odczytany, pojawi się sygnał błąd oczywiście bez
odblokowania zamka (koniec procedury).
Tylko operacja wykonana z odczytanym kluczem zostaje zapisana w archiwum
historycznym z określeniem daty/godziny oraz kierunku transakcji. W przypadku
nieaktywnego klucza roboczego pojawia się sygnał uŜytkownik wyłączony.
W przypadku stanu OTWIERANIE AUTOMATYCZNE zostaną wyjęte rygle, ale nie z
zatrzaskiem. W celu otwarcia naleŜy otworzyć przy pomocy klamki. Jeśli w ciągu 20 sekund drzwi
nie zostaną wyjęte z ramy, drzwi zamkną in sicurezza./na zatrzask.
4. Zostaje uruchomiony mechanizm otwarcia
5. Po ponownym przymknięciu (zatrzask ponownie schowany) zostaje wykonany cykl zamknięcia
(jeŜeli w trybie AUTOMATYCZNYM), z wyciągnięciem rygli. W przypadku trybu
PÓŁATOMATYCZNEGO konieczna jest nowa aktywacja z uŜyciem klucza w celu uruchomienia
cyklu zamykania.
6. Po zakończeniu cyklu zamknięcia pojawia się sygnał stanu drzwi zamknięte – ikona kłódka
zamknięta”, zostaje wyświetlony napis “Zamknięte” oraz zapala się led zielony na obu ekranach.

Otwieranie/zamykanie przyciskiem drzwi lub zdalnego przycisku
Zawsze moŜliwe jest sterowanie otwarciem drzwi za pomocą przycisku drzwi lub zdalnego
przycisku, zarówno w przypadku drzwi nowych jak i drzwi skonfigurowanych. Procedura jest
następująca:
1.Wcisnąć przycisk drzwi lub zdalny przycisk.
2.Drzwi nowe: pojawia się sygnał otwarcie w toku i zostaje wytworzone wymuszone oczekiwanie
5 sekundowe przed przystąpieniem do odblokowania zamka; operacja zostaje zapisana w
archiwum historycznym z określeniem daty/godziny oraz kierunku transakcji – przejść do punktu 4.
3. Drzwi zainicjalizowane: pojawia się sygnał otwarcie w toku i w następstwie zostaje dokonane
natychmiastowe odblokowanie zamka; operacja zostaje zapisana w archiwum historycznym z
określeniem daty/godziny oraz kierunku transakcji. W przypadku trybu OTWIERANIE
AUTOMATYCZNE zostają wyjęte rygle oraz zatrzask. W przypadku otwierania półautomatycznego
zostają wyjęte rygle, ale nie zatrzask. W celu wejścia konieczne jest poruszenie klamki. Jeśli w
ciągu 20 sekund nie zostaną otwarte drzwi zamkną się na zatrzask/in sicurezza.
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4. Zostaje uruchomiony mechanizm otwarcia
5. Po ponownym domknięciu (zatrzask ponownie schowany) zostaje wykonany cykl
zamknięcia (w trybie AUTOMATYCZNYM) z wyciągnięciem rygli; W przypadku trybu
PÓŁATOMATYCZNEGO konieczna jest nowa aktywacja z uŜyciem jakiegokolwiek
sterującego uaktywnionego urządzenia peryferyjnego w celu uruchomienia cyklu
zamykania.

6. Po zakończeniu cyklu zamknięcia pojawia się sygnał stanu drzwi zamknięte zarówno w
postaci ikony “zamknięta kłódka” jak i z wyświetleniem “Zamknięte” oraz zielonego led na
obu ekranach.

OTWIERANIE AWARYJNE
Elettra Security, Elettra Detector e Elettra Doorpass Detector
MoŜliwe jest ręczne otwarcie od wewnętrz.

WEWNĘTRZNA STRONA
W przypadku konieczności otwarcia drzwi od wewnątrz naleŜy:

Otworzyć pokrywkę wewnętrznego czytnika wkładając ostrze w
odpowiednie szczeliny

 Przesunąć trzpień w przeciwnym kierunku do zawiasów drzwi

Przekręcić gałkę aŜ do “sprzęgu” mechanizmów wewnętrznych i otworzyć drzwi obracając gałkę w
kierunku zawiasów. W celu przeprowadzenia odwrotnej operacji połączenia między róŜnymi
organami, patrz rozdział aktywacji ręcznej na stronie 65 dla drzwi detector lub na stronie 10 dla
Security.?

STRONA ZEWNĘTRZNA
W przypadku wyładowanej baterii lub jej awarii, jest moŜliwe awaryjne zasilanie zamka od
zewnątrz baterią dostępną w sklepach o mocy 9V (6LR61).
W celu dokonania otwarcia, przed przyłoŜenie do czytnika klucza naleŜy:
•

otworzyć pokrywkę czytnika;
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•

włoŜyć na dno wewnętrznego czytnika baterię o mocy 9V;

•

pozostawiając włoŜoną baterię, przyłoŜyć do czytnika klucz juŜ zapamiętany w celu
dokonania otwarcia (patrz figury)

MoŜna otworzyć drzwi takŜe przy pomocy kodu PIN wprowadzonego na klawiaturze, lub kluczem
doorpass i zdalnym sterowaniem.

Bi-Elettra Security e Bi-Elettra Detector

WEWNĘTRZNA STRONA
W przypadku konieczności otworzenia drzwi od wewnątrz naleŜy:

Przekręcić gałkę aŜ do “sprzęgu” mechanizmów wewnętrznych i otworzyć drzwi. W celu
bezpiecznego ręcznego zamknięcia drzwi naleŜy: 1. przysunąć drzwi do ramy i uruchomić rygle za
pomocą gałki; 2. przekręcić klucz w kierunku zawiasów do momentu uzyskania przeskoku. W ten
sposób gałka obraca się jałowo i drzwi są zamknięte w bezpieczny sposób. W celu
przeprowadzenia operacji połączenia między róŜnymi organami, patrz rozdział aktywacji ręcznej
na str. 23 dla drzwi Detector lub na str. 9 dla drzwi Security.

1. Otworzyć pokrywkę wewnętrznego czytnika wkładając ostrze w
odpowiednie szczeliny.
2. WłoŜyć w cylinder jeden z pięciu kluczy i przekręcić w stronę
zawiasów do momentu uzyskania przeskoku.
3. Przekręcić gałkę aŜ do “sprzęgu” mechanizmów wewnętrznych i
otworzyć drzwi.
W celu bezpiecznego ręcznego zamknięcia drzwi naleŜy:
1. przysunąć drzwi do ramy i uruchomić rygle za pomocą gałki;
2. przekręcić klucz w kierunku zawiasów do momentu uzyskania
przeskoku. W ten sposób gałka obraca się jałowo i drzwi są
zamknięte w bezpieczny sposób
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W ten sposób gałka obraca się jałowo i drzwi są zamknięte w bezpieczny sposób.
W celu przeprowadzenia operacji połączenia między róŜnymi organami, patrz rozdział aktywacji
ręcznej na str. 67 dla drzwi Detector lub na str. 10 dla drzwi Security.

ZEWNĘTRZNA STRONA
•

W przypadku wyładowania się baterii lub jej uszkodzenia moŜliwe jest awaryjne zasilenie
zamka z zewnętrznej strony za pomocą zwykłej baterii 9V (6LR61), wykonując czynności
opisane w punkcie odnoszącym się do modeli Elettra-Detector (patrz s. 79).
• W celu otwarcia i ewentualnego zamknięcia drzwi naleŜy postępować w poniŜszy sposób:

1. Otworzyć pokrywkę wewnętrznego czytnika wkładając ostrze w
odpowiednie szczeliny
2. WłoŜyć w cylinder jeden z pięciu kluczy i przekręcić w stronę
zawiasów do momentu uzyskania przeskoku.
3. Przekręcić gałkę aŜ do “sprzęgu” mechanizmów wewnętrznych i
otworzyć drzwi.
W celu bezpiecznego ręcznego zamknięcia drzwi naleŜy:

1. przysunąć drzwi do ramy i uruchomić rygle za pomocą gałki
2. przekręcić klucz w kierunku zawiasów do momentu uzyskania przeskoku W
ten sposób gałka obraca się jałowo i drzwi są zamknięte w bezpieczny
sposób.

AKCESORIA
ELETTRA DETECTOR i BI-ELETTRA DETECTOR
Wykorzystanie szeregu akcesoriów moŜe
zwiększyć wszechstronność drzwi.

Zestaw instalacyjny modemu
GSM kod “14M E”.

Modem GSM kod “14M E”.
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To urządzenie pozwoli Wam na porozumiewanie się z Waszymi drzwiami Dierre za pośrednictwem
modemu GSM i Waszego telefonu komórkowego poprzez wysyłanie komunikatów SMS. Czyli w
celu zaŜądania zapisu historycznego zmian stanów, aktywacji i dezaktywacji kluczy, pin-kodów itp.
lub otwierania drzwi. Bądź teŜ do przesyłania komunikatów alarmów lub transakcji.

Kodowany przycisk lub klawiatura

Zdalny przycisk kodowany kod “712 E”
Ten przycisk otwierania pozwala na otwarcie drzwi i ich
zamknięcie poprzez kodowany impuls z ponad miliardem
moŜliwych kombinacji.
Zdalny przycisk kodowany kod. “712 TE”
Ten przycisk jest do zastosowania dla kaŜdej aparatury
elektronicznej z własną kontrolą wejść.
Zmienia zamknięcia styku bezprądowego ( o długości co
najmniej ½ sekundy) w sygnał kodowany.

Kodowana klawiatura kod “713 E”
Otwiera drzwi za pomocą kodów (kodów pin) składających się z
6 liczb.

Radiosterownik dla drzwi Elettra Detector i Bi-Elettra Detector

Zestaw odbiornik radio FM 433 MHz z 2 sterownikami
radiowymi Kod. 22G E
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System składa się ze stacji odbiorczej (odbiornik) oraz z jednego lub większej liczby urządzeń
przenośnych ( sterowników radiowych)

Odbiornik działa na FM na fali 433.92 MHz.
Musi być zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed
czynnikami atmosferycznymi

Zdalne sterowniki są zaopatrzone w 5 przycisków sterujących, które za kaŜdynm przyciśnięciem
wysyłają kod cyfrowy na częstotlwości 433.92 MHz z zastosowanie szyfrowaniem kodami rolling.

Zdalny sterownik Touch Control Cod. 22H E
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