
Uživatelský manuál Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Strana 44 

KONTAKT NA MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACI 

Název organizace: 

Adresa:

Telefon:

Mobilní telefon: 

Pracovní doba: 

Ident. íslo objektu: 

Telefon na PCO: 

Poznámky:

ZÁRU NÍ A POZÁRU NÍ SERVIS 
Zajiš uje OLYMPO controls s.r.o. ve vlastním servisním st edisku na adrese 
Havránkova 33, BRNO, 619 00. 

OLYMPO controls, s.r.o. 

Havránkova 33 

619 00 BRNO – Dolní Heršpice 

Tel.: 543 558 111 

Fax: 543 558 117, 118 

OLYMPO controls, s.r.o. 

Pišt kova 782 

149 00 PRAHA 4 – Chodov 

Tel.: 271 001 711 

Fax: 271 001 710 

OLYMPO controls, s.r.o. 

Kuku ínova 10 

709 00 OSTRAVA

Tel.: 596 617 425 

Fax: 596 617 426 

OLYMPO Bratislava, s.r.o. 

Vajnorská 142 

831 04 BRATISLAVA, SK

Tel.: +421 2 4445 4660,61 

Fax: +421 2 4445 4265, 68 

DCN: UM Galaxy V4.x

Ver. 1.00 12-2002 

Originál: IU1-0022 Rev 2 

Systém elektrické zabezpe ovací
signalizace

GALAXY
8   18   60   128   500   504   512

SOFTWAROVÁ VERZE 4.X OC

Manuál uživatele systému 

Rev. 12 – 2002 

111 _ 0062



Uživatelský manuál Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Strana 2 

OBSAH

ÚVOD ................................................................................................................................6

POPIS OVLÁDACÍ KLÁVESNICE ..............................................................................................7

ÚVODEM .........................................................................................................................7

ÍSELNÉ KLÁVESY (0 AŽ 9)...........................................................................................7

PROHLÍŽECÍ KLÁVESY (A> A <B) ..................................................................................7

KLÁVESA POTVRZENÍ VOLBY (ENT) ................................................................................7

KLÁVESA ZRUŠENÍ VOLBY (ESC) ....................................................................................7

KLÁVESA DVOUK ÍŽEK ( # )..........................................................................................8

KLÁVESA HV ZDI KA ( * ).............................................................................................8

SIGNALIZA NÍ LED NAPÁJENÍ SYSTÉMU...........................................................................8

HLAVI KA .......................................................................................................................8

UŽIVATELSKÉ KÓDY.........................................................................................................8

ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU DO ST EŽENÍ..............................................................................9

D ÍVE NEŽ ZAPNETE SYSTÉM ...........................................................................................9

ZADÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU - UŽIVATEL ÚROVN 1 - 2..................................................9

ZADÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU - UŽIVATEL ÚROVN 3 - 6..................................................9

ZAPÍNÁNÍ GRUP ...............................................................................................................9

ODCHODOVÁ DOBA........................................................................................................10

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE KLÁVESNICE...........................................................................10

OTEV ENÉ ZÓNY P I ZAPÍNÁNÍ .......................................................................................10

KONCOVÉ DVE E / ODCHODOVÉ TLA ÍTKO .....................................................................11

VLASTNÍ ZAPNUTÍ SYSTÉMU ...........................................................................................11

ÁSTE NÉ ZAPNUTÍ.......................................................................................................11

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO ZAPÍNÁNÍ .................................................................................11

TEXTOVÉ POPISY GRUP..................................................................................................11

ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU KARTOU.....................................................................................12

ZAPÍNÁNÍ KARTOU KE TE KÁM MAX / MICROMAX.......................................................12

ZAPÍNÁNÍ KARTOU NA TE KÁCH JINÝCH VÝROBC ........................................................12

ZAPÍNÁNÍ KOMBINACÍ KÓD + KARTA (DUAL FOCUS) .........................................................12

KLÁVESNICE KEYPROX S VESTAV NOU TE KOU ..........................................................12

Uživatelský manuál Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Strana 43 

  ZADNY ZAZNAM 

     SPATNA 
     VOLBA 

   Spatny kod 

  Polozka neni 
    dostupna 

VOLAT HLID. SLUZ
QUOTE CODE 

ZADNY NOVY MODUL
ESC = POKRACOVAT

• ZADNY ZAZNAM 

Toto hlášení se objevuje v p ípad , že se uživatel pokouší 
prohlížet historii systému, ve které není žádný záznam nebo 
p i vynechávání zón v systému, který vynechatelné zóny 
nemá.

• SPATNE ZADANE CISLO MENU / SPATNA VOLBA 

Zadání neexistujícího ísla menu nebo zadané hodnoty mimo 
rozsah.

• SPATNY KOD 

Zadaný kód neodpovídá kódu uloženému v pam ti úst edny.
Zadejte znovu platný kód. 

• POLOZKA NENI DOSTUPNA 

Vybraná položka menu není dostupná. Hlášení se zobrazuje 
p i pokusu o vstup do menu, do n hož není povolen p ístup.

• VOLAT HLID. SLUZ QUOTE CODE xxxxx 

P i zobrazení tohoto hlášení je t eba volat PCO a nahlásit 
p timístné íslo na displeji. Obsluha PCO nahlásí jiné íslo,
po jehož zadání na klávesnici dojde k resetu systému. 
Uvedený zp sob resetace se v R ani SR nepoužívá. 

• ZADNY NOVY MODUL ESC = POKRACOVAT 

Hlášení se objevuje pokud instalující technik ukon í
instala ní režim a systém nezaznamenal žádné zm ny
v konfiguraci modul . Stiskn te klávesu esc pro ukon ení
instala ního režimu. 
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 Pracuje se na 
Jiné klavesnici 
 Pracuje se na 
jiné klavesnici 

    USTREDNA 
   V POPLACHU 

       PA 
POZADOVAN RESET 

  VOLAT SPRAVCE 
POZADOVAN RESET 

 VOLAT TECHNIKA 
POZADOVAN RESET 

POPLACHOVÁ A POMOCNÁ HLÁŠENÍ 
P i obsluze Vašeho systému se m žete na klávesnici setkat s 
následujícími hlášeními: 

• PRACUJE SE NA JINE KLAVESNICI 
(Pouze Galaxy 8 a 18) 

Toto hlášení oznamuje uživateli, že systém je práv
používán. Úst edny Galaxy 8 a 18 umož ují obsluhu pouze 
jedním uživatelem v daném ase. Ostatní klávesnice jsou po 
tuto dobu zablokovány. 

• USTREDNA V POPLACHU 

Systém je v poplachu a ten je t eba zrušit. Zrušení poplachu 
se provede zadáním platného uživatelského kódu a 
stisknutím klávesy ent nebo oto ením klí ku mechanického 
spína e (tam, kde je nainstalován). 

• PA POZADOVAN RESET 

Po poplachu z tís ového hlási e (PA = panic alarm) musí být 
poplach vynulován (zresetován) n kterým kódem s vyšším 
oprávn ním (nap íklad technik nebo správce - konkrétní 
úrove  záleží na naprogramování systému). 

• VOLAT SPRAVCE POZADOVAN RESET 

Pokud se po uml ení poplachu objeví následující hlášení, 
musí být poplach vynulován zadáním kódu úrovn  6. 

• VOLAT TECHNIKA POZADOVAN RESET 

Tam, kde byl systém naprogramován na reset technika, 
m že být po n kterých typech poplach  požadován reset 
zadáním kódu technika. Jinak nep jde systém zapnout do 
st ežení. Reset technika je obvykle požadován po poplachu 
narušení ochranného kontaktu (tamper). Technik se musí 
dostavit na místo instalace a zkontrolovat všechny moduly a 
idla.
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REFEREN NÍ TABULKA ZÓN POUŽITÝCH V SYSTÉMU 

Pokud je instalace rozsáhlejší, je t eba ud lat podobnou tabulku s p ehledem jednotlivých zón systému mimo tento 
manuál.

Adres Funkce Popis Gong Vynech. ást.Zap
1001   Galaxy 18 

Galaxy 60 1002   
1003   Pouze

Galaxy 60 1004   
    
 1011   
 1012   
 1013   
 1014   
 1015   
 1016   
 1017   
 1018   
    
RIO Zóna Funkce Popis Gong Vynech. ást.Zap
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
    
RIO Zóna Funkce Popis Gong Vynech. ást.Zap
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
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JAK SE VYHNOUT FALEŠNÝM POPLACH M

Falešné poplachy nejen snižují d v ru v zabezpe ovací systém, ale navíc m že v jejich 
d sledku dojít k výjezd m zásahové služby s požadavkem na jeho úhradu. Proto je 
t eba se jejich vzniku maximáln  vyvarovat. Následujících n kolik tip  si dob e
prostudujte a vždy se je snažte dodržovat: 

1. Ujist te se, že jste zcela pochopili, jak funguje Váš zabezpe ovací systém. V p ípad
Vaší nep ítomnosti stanovte osobu pro jeho obsluhu a seznamte ji s ovládáním 
systému.

2. P ed opušt ním objektu se ujist te, že jsou zav ena všechna okna a dve e.

3. Tam, kde jsou nainstalovány pasivní infra ervené detektory pohybu (PIR) 
zkontrolujte, zda nejsou v zabezpe ených prostorách zví ata nebo ptáci. Pozornost je 
t eba v novat elektrickým ventilátor m a topením. Pokud je to možné, p ed
odchodem je vypn te. Rovn ž pozor na voln  zav šené dekorace v zorném poli 
detektor , které se mohou pohybovat a vyvolat tak poplach. 

4. P i odchodu a p íchodu dodržujte vždy p íchodovou trasu, kterou Vám sd lí technik 
instalující systém. 

5. S komponenty zabezpe ovacího systému zaházejte ohledupln  a kontrolujte, zda 
nejsou poškozeny. 

6. Konzultujte s technikem všechny zm ny v objektu, o kterých si myslíte, že by mohly 
ovlivnit zabezpe ovací systém. 

7. Každý poplach nahlaste instala ní firm . V p ípad  pot eby bude vyslán technik na 
místo instalace a prov í Váš systém. 

8. Pokud jsou hlídací službou monitorovány asy zapnutí a vypnutí systému, veškeré 
organiza ní zm ny konzultujte s hlídací službou. 

9. Váš systém by m l být osazen zálohovacím akumulátorem, který má zajistit chod 
systému v p ípad , že došlo k výpadku sít . Snažte se p i odpojení od sí ového
napájení zajistit, aby došlo co nejd íve k jeho obnov  a zálohovací akumulátor se 
mohl dobít. 
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ÚVOD
Zabezpe ovací úst edna Galaxy je ve skute nosti malý po íta  sestrojený s použitím 
moderní hardwarové a softwarové technologie. Jejím prvo adým a nejd ležit jším
úkolem je splnit všechny Vaše požadavky na zabezpe ení Vašeho objektu. Instalující 
technik m že úst ednu naprogramovat tak, aby odpovídala nejen fyzickému len ní a 
charakteru zabezpe ených prostor, ale také splnila Vaše vlastní požadavky z hlediska 
snadné a jednoduché obsluhy. 

V tomto manuálu jsou uvedeny základní informace pro obsluhu systému vycházející 
z nej ast ji používaných ešení a typického zp sobu obsluhy. Protože bohatý a výkonný 
software umož uje nep eberné množství r zných konfigurací a zp sob  obsluhy, 
n které nestandardní funkce Vám vysv tlí p ímo technik instalující systém. 

Systém Galaxy je velice snadný na obsluhu. Jednotliví uživatelé mohou mít navíc 
diferencovaný p ístup k r zným funkcím úst edny nejen podle bezpe nostních
požadavk , ale také podle znalosti práce se systémem. Nápisy na displejích ovládacích 
klávesnic jsou v otev ené e i a obsahují základní nápov du. P esto je však nutné, 
abyste si d íve než za nete ovládat systém pe liv  p e etli tento návod a uschovali ho 
na bezpe ném míst  pro budoucí p ípadné nahlédnutí. 

Pozor : Žádné ásti uvnit  za ízení nejsou ur eny k údržb  uživatelem. Servisní 
úkony vždy sv te kvalifikované odborné firm .

ovládací klávesnice MK7 
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LETNÍ AS (UŽIVATEL ÚROVN  6) 
První den v každém roce je automaticky nastaveno datum 
p echodu na letní as a datum p echodu zp t z letního asu
na b žný as. Datum za átku letního asu se nastaví na 
poslední ned li v b eznu, datum konce letního asu na 
poslední ned li v íjnu. Úst edna sama automaticky m ní
as následujícím zp sobem:

P i p echodu na letní as dojde v 02:00 k posunutí asu o 
hodinu dop edu na 03:00. V den zp tného p echodu na 
zimní as se v 03:00 posune as o hodinu zp t na 02:00. 

Pokud je t eba zm nit p ednastavená data, vsupte do menu 
a as zm te. Pomocí klávesy A> lze nastavit datum 
p echodu na letní as, klávesou <B datum p echodu na 
zimní as. Nové datum musí být ve formátu dd/mm. 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 9 a potom 
klávesu ent.

Galaxy 512 

Zm nu data p echodu na letní a zimní as m že provést 
pouze technik. 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

9

9=LETNI CAS 
[ent] = vyber 

A=ZACATEK 26 BRE
B=KONEC   29 RIJ

ent

NOVE DATUM 
--/--      DD/MM

A>

<B

A=ZACATEK 23 BRE
B=KONEC   29 RIJ

2 + 3 + 0 + 3 +ent 

NOVE DATUM 
--/--      DD/MM

2 + 7 + 1 + 0 + ent 

A=ZACATEK 23 BRE
B=KONEC   27 RIJ

esc
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P idržením klávesy <B smažte p ednastavené íslo karty 
(0000000000).

1. Zadejte desetimístné íslo vypálené na kart .

2. Stiskn te klávesu ent pro uložení vloženého ísla.

Poznámka: Uživatel m že mít p i azenu kartu MAX a 
nemusí mít p itom p id len uživatelský kód (PIN). Veškeré 
další naprogramování uživatele se vztahuje na kartu. 
Uživatelé vlastnící pouze kartu by ale m li být 
naprogramováni v menu 42.3=Uzivatele MAX. 

Pokud byla uživateli p id lena karta MAX, objeví se p i
prohlížení uživatel  na displeji za jménem uživatele plný 
obdélní ek (  ). 

P id lení grup uživateli karty (verze nižší jak V4) 

V menu 42.3.2=Grupy se p i azují uživateli grupy pro p ístup
do dve í ízených te kami MAX. Aby mohl uživatel korektn
vstoupit do dve í ovládaných te kami MAX, musí mít 
p i azen alespo  jednu stejnou grupu jako tato te ka. Pokud 
uživatel nemá p id lenu grupu, do které je p id lena te ka,
nebude mu povolen vstup. Menu grupy je zobrazeno pouze 
p i povolení d lení systému na grupy. 

P i vstoupení do podmenu Grupy se zobrazí grupy práv
p id lené uživateli. V továrním nastavení mají všichni 
uživatelé p id lenu pouze grupu 1. Pokud je to t eba, p id lte
uživateli i další grupy. Chcete-li nap íklad p id lit uživateli 
také grupy 2 a 3, stiskn te klávesy 2 a 3. Pokud stisknete 
ješt  klávesu 1 (a grupa 1 již byla uživateli p id lena)
odeberete uživateli p ístup do grupy 1. Po p id lení všech 
grup uživateli potvr te volbu stiskem klávesy ent, vrátíte se 
do p edchozího menu. 

• Grupy u Galaxy 500, 504 a 512 

Úst edny Galaxy 500 a 512 mají 16 respektive 32 grup. Tyto 
grupy jsou organizovány po osmicích ozna ených náv štím
A a B respektive A až D. 

Pomocí kláves A> a <B je možné p epínat mezi jednotlivými 
bloky grup. P id lení grupy v rámci práv  zvoleného bloku se 
provádí pomocí íselných kláves 1 až 8. 

Uzivatele MAX 
1=Cislo karty 

ent

Cislo karty 
> 0000000000_ 

ent

Uzivatele MAX 
2=Grupy

zadejte íslo + ent 

ent

Grupy A 1-------
    > A 1-------

A>

Grupy B 1-------
    > B 1-------

2 + 3 

Grupy B 1-------
    > B 123-----

ent
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POPIS OVLÁDACÍ KLÁVESNICE 

Úvodem

Systém elektrické zabezpe ovací signalizace (EZS) Galaxy se ovládá z klávesnice 
s LCD displejem, typ Mk7. Úst edny Galaxy 8, 18, 60 a 128 mohou mít p ipojeno
maximáln  16 klávesnic. Úst edny Galaxy 500, 504 a 512 lze ovládat z celkem 30 
klávesnic.

íselné klávesy  (0 až 9) 

Používají se pro vložení uživatelského kódu a výb ru nebo zm n  položek v menu. 

D íve než m že uživatel provád t jakékoliv operace v systému, musí se p ihlásit
zadáním uživatelského kódu (zkrácen  bývá ozna ováno jako PIN). Kód je ty  až 
šestimístné íslo zadané na klávesnici pomocí kláves 0 - 9. 

Tam, kde je systém d lený do grup (grupa je oblast, kterou lze samostatn  zapínat do 
st ežení), používají se íselné klávesy k výb ru grupy, která má být zapnuta nebo 
vypnuta.

Prohlížecí klávesy  (A> a <B)  

Každá z kláves má zpravidla p i azen jeden p íkaz ze systémového menu. Pokud 
stisknete tyto klávesy po zadání platného uživatelského kódu, provede se p íslušný
p íkaz. Nap íklad stisknutím klávesy A> po zadání platného uživatelského kódu m že
být zahájeno plné zapnutí systému a stisknutím klávesy <B po zadání platného kódu 
áste né zapnutí systému. 

Jakmile vyberete n jakou položku menu, klávesy A> a <B mohou být použity pro 
postupné prohlížení nabízených voleb podmenu. Klávesa A> se používá pro listování 
vp ed, klávesa <B pro listování vzad. Pro zrychlené prohlížení je t eba klávesu podržet 
stisknutou. Na displeji pak rychle problikávají položky seznamu a lze tak získat rychlý 
p ístup k požadovaným informacím.

Klávesa potvrzení volby (ent)   

Klávesa ent se používá k akceptování zvolených dat p ípadn  k jejich dalšímu 
zpracování nebo jako potvrzení vykonání p íkazu. Po potvrzení zpravidla p ejde displej 
k následující položce. 

Klávesa zrušení volby (esc) 

Klávesa esc umož uje uživateli vystoupit z menu do menu nad azeného. Veškeré 
provedené zm ny v menu p ed stiskem esc jsou ignorovány a vymazány. Opakovaným 
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stiskem klávesy dojde k vystoupení uživatele z menu. Po vystoupení se na displeji 
objeví text tzv. hlavi ky (viz dále).

Klávesou lze také p erušit  zapínání systému, pokud ji stisknete b hem odchodové 
doby.

Klávesa dvouk ížek  ( # ) 

Klávesa # se používá pro zobrazení dopl kových informací v n kterých položkách 
menu, nap íklad k vyvolání podmenu asové korekce v menu 41=CAS/DATUM. 

Klávesa # se také používá jako tís ová klávesa. 

Dvojnásobným stisknutím # po zadání uživatelského kódu a následným 
potvrzením klávesou ent dojde k vyvolání tichého tís ového poplachu. 

Klávesa hv zdi ka  ( * ) 

Klávesa * se používá pro vykonání n kterých dopl kových povel , nap . tisku historie 
událostí nebo vymazání n kterých položek. 

Signaliza ní LED napájení systému  

Zelená signaliza ní LED dioda svítí pokud je úst edna napájena ze sít  220Vst . P i
výpadku sít  zelená LED bliká v pomalém rytmu. Rychlým blikáním je signalizován 
pokles nap tí zálohovacího akumulátoru pod stanovenou hodnotu nebo p epálení
n které z pojistek na desce úst edny.

Hlavi ka

Hlavi ka je text, který je normáln  zobrazen na displeji klávesnice, nap íklad
Galaxy 504 V4.xx v horním ádku a datum s asem v dolním ádku. Tento text je 
zobrazen na displeji pokud na klávesnici práv  nikdo nepracuje, systém není v poplachu 
nebo není na displeji zobrazena nápov da. Text hlavi ky m že technik naprogramovat 
podle Vašich požadavk  (lze uvést nap íklad jméno firmy, verzi systému apod.). 

Uživatelské kódy 

Uživatelský kód (PIN) je ty  až šesti místná kombinace ísel, umož ující p ihlášení
uživatele do systému a jeho ovládání. 
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Programování uživatel  karet 
(menu 42.3= Uzivatele MAX u verze nižší než V4) 

V systému Galaxy existují dv  skupiny uživatel . První z nich 
má možnost úst ednu aktivn  obsluhovat a krom  toho m že
mít p id lenou kartu. Druhá skupina má p id lenou kartu a ta 
umož uje pouze autorizovaný p ístup do dve í ízených
jednotkou MAX. K funkcím EZS nemají tito uživatelé p ístup.
Uživatelé z druhé skupiny se programují práv  v menu 
42.3=Uzivatele MAX. 

Pro p id lování karet vstupte do menu 42.3=Uzivatele MAX. 
Zobrazí se první uživatel karty MAX. Pomocí kláves A> a <B 
nalistujte uživatele, jehož naprogramování chcete zm nit
nebo zadejte p ímo jeho íslo. Stiskn te klávesu ent pro 
výb r tohoto uživatele. 

Na displeji se objeví menu 1=Cislo karty. Každá karta má na 
sob  vyražené desetimístné íslo. Kartu MAX p id líte
uživateli zadáním jejího ísla v p edchozím podmenu. 
Továrn  nastavené íslo karty je 0000000000 (deset nul). 
Kartu p id líte uživateli následujícím zp sobem:

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

KODY
3=Uzivatele MAX 

3

201 UZIV.
      A 1-------

ent
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Jestliže není kart  p id lena žádná klávesnice (místo adresy 
zobrazeno **), menu m že být vyvoláno na kterékoliv 
klávesnici s p id lením grup stejným jako má držitel karty. P i
vyvolání menu se na všech takovýchto klávesnicích zobrazí 
nápis Stiskni klavesu . Jestliže do 5 sekund není 
stisknuta žádná z kláves, menu se nabídne automaticky na 
všech klávesnicích. 

Vynulování porušené podmínky antipassbacku 

Pokud je povolena funkce asového antipassbacku, je 
možné zabránit opakovanému použití karty na vybrané 
te ce v daném asovém intervalu. K dispozici je funkce 

10=Nulovani APB, která zruší všechny omezení daná 
nastavením funkce antipassback vybraného uživatele. 

Programování doby varování p ed vypršením 
platnosti kódu 
(menu 42.2= Doba varovani) 

Menu stanovuje po et dní p ed vypršením platnosti 
uživatelského kódu s do asnou platností, b hem nichž je 
uživatel varován, že se doba platnosti jeho kódu blíží ke 
konci. P i každém zadání platného kódu je uživatel varován a 
je mu dána možnost zm nit si sv j kód. Továrn  nastavená 
doba varování je 28 dní, rozsah zadávaných hodnot je 1 až 
28 dní. Pokud nedojde k vložení nového kódu b hem doby 
varování, kód bude po následujícím vypnutí vymazán z 
pam ti úst edny.

Poznámka: Doba varování kon í poslední den v m síci,
platnost kódu kon í první den následujícího m síce.

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

KODY
2=Doba varovani 

A>

Doba varovani 
28(1-28) dny 

ent
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CASOVANE ZAP 

kód + ent nebo A> 

ZAPNOUTA12345678
Grupy   PPP-----

kód + A> 

1

ZAPNOUTA12345678
Grupy   ZPP-----

CASOVANE ZAP 120

ent

ZAPNOUTA12345678
Grupy  PZZ------

kód + A> 

ZAPNOUTB12345678
Grupy   PZZ-----

klávesa A> 

ent

CASOVANE ZAP  32

ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU DO ST EŽENÍ

D íve než zapnete systém 

P ed zapnutím systému zkontrolujte, zda jsou správn
zav ena všechna okna a dve e. Rovn ž zkontrolujte, zda 
zorné pole detektor  pohybu není zastín no n jakou
p ekážkou.

Zadání uživatelského kódu - uživatel úrovn  1 - 2 

Pomocí íselných kláves zadejte kód. Po vložení každé 
íslice odpoví klávesnice pípnutím a na displeji se objeví 

hv zdi ka. Po zadání všech íslic kódu stiskn te klávesu ent 
nebo A>. Za ne zapínání systému. 

Zadání uživatelského kódu - uživatel úrovn  3 - 6 

Pomocí íselných kláves zadejte kód. Po vložení každé 
íslice odpoví klávesnice pípnutím a na displeji se objeví 

hv zdi ka. Po zadání všech íslic kódu stiskn te klávesu A>. 
Za ne zapínání systému. 

Zapínání grup 

Tam, kde byla uživateli p i programování kódu p id lena
možnost zapínání samostatných ástí systému (grup), 
uživatel p i zapínání systému zadává, které grupy se mají 
zapnout. Po zadání kódu a následném stisknutí klávesy A> 
se na displeji zobrazí aktuální stav jednotlivých grup 
reprezentovaný jedním písmenem umíst ným pod íslem
grupy s následujícím významem: 

P =  p ipraveno k zapnutí 

N =  není p ipraveno k zapnutí, minimáln  jedna zóna je 
z ejm  v poplachu 

Z =  grupa je již zapnutá 

U =  grupa nelze ovládat protože je uzam ena asovým
zámkem (pouze u Galaxy 512) 

Pokud chcete zapnout ur itou grupu, stiskn te její íslo na 
klávesnici. Na displeji se zm ní písmeno pod íslem vybrané 
grupy z P na Z (P = p ipraveno k zapnutí Z = zapnout). 
Opakovaným stiskem klávesy lze nastavení zm nit. Po 
nastavení všech požadovaných grup na Z stiskn te klávesu 
ent. Za ne zapínání systému.

P íklad: Chcete zapnout grupy 2 a 3. Postupujte následovn :
Po vstupu do menu zapíná se objeví výb r grup. Stiskn te
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3 otevreno zon 
[<][>] =zobrazit

klávesy 2 a 3. Potvr te stiskem klávesy ent – za ne zapínání 
vybraných grup. 

Úst edna Galaxy 500 má 16 grup, úst edny Galaxy 504 a 512 
mají 32 grup. Každá grupa má krom  svého ísla p i azeno i 
jedno ze ty  písmen (A, B, C nebo D). Grupy jsou tak 
vlastn  rozd leny do dvou nebo ty  blok  po osmi grupách. 
Jednotlivé grupy jsou íslovány A1 až A8, B1 až B8, C1 až 
C8 a D1 až D8. 

Pokud má uživatel povolen výb r z grup p i ovládání 
systému, zobrazí se dostupné grupy a jejich stav na displeji 
po zadání platného kódu a stisknutí klávesy A> blok A, tj. 
grupa A1 až A8. Pomocí kláves A> a <B lze prohlížet na 
displeji zbývající bloky grup. 

Jestliže uživatel nemá povolen výb r z grup, po zadání kódu 
a stisknutí klávesy A> se zapnou všechny grupy, ke kterým 
má uživatel p ístupová práva. 

Odchodová doba 

Pokud jsou všechna idla p i zahájení zapínání v klidovém 
stavu, za ne odpo ítávání odchodového asu. Na displeji se 
objeví doba v sekundách, kterou má uživatel na odchod ze 
zabezpe ených prostor. Opus te prostory po p edepsané
odchodové trase. 

Akustická signalizace klávesnice 

Pokud jsou všechny zóny v klidovém stavu, za ne po 
zahájení zapínání bzu ák klávesnice vydávat táhlý 
nep erušovaný tón. Dojde-li b hem odchodové doby k 
narušení n kterého idla (nap . detektor pohybu na chodb
nebo otev ení magnetického kontaktu na dve ích), za ne
bzu ák vydávat rychlý pulsující tón. 

Bzu ák klávesnice také vydává p erušovaný tón po dobu 
posledních 25% odchodového asu a upozor uje tak 
uživatele, že se blíží konec odchodové doby a tím i zapnutí 
systému.

Otev ené zóny p i zapínání 

Pokud jsou narušena p i zapínání nebo b hem zapínání 
n která idla, je zastaveno odpo ítávání odchodové doby. 
Sou asn  se na displeji objeví po et otev ených zón a 
nabídka na jejich zobrazení. Po uvedení idel do klidového 
stavu za ne nové odpo ítávání odchodové doby. 

Jestliže není zapnutí u úst eden Galaxy 60, 128, 500, 504 a 
512 ukon eno do ur ité doby naprogramované technikem p i
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10 - KLAVESNICE 
#=Vsechny klav.

P id lení funkce z menu kart  MAX 
(podmenu 8=MAX – Funkce) 

Karta MAX m že mít p i azenu jednu funkci z menu. Uživatel 
musí mít k odpovídajícímu menu p ístup a to bu  na základ
své p ístupové úrovn  nebo musí technik upravit 
požadovanou úrove  p ístupu pouze pro danou položku 
menu.

V továrním naprogramování není uživateli p i azena žádná 
funkce. Libovolnou funkci z menu je možno vybrat  pomocí 
kláves A> a <B. Postupným listováním najd te požadovanou 
položku menu a potvr te stiskem klávesy ent. 

P id lení klávesnice pro vyvolání funkce kartou 
(podmenu 9=MAX - Klaves.) 

Menu umož uje p i adit ur ité kart  klávesnici, na které se 
zobrazuje funkce svázaná s kartou. Po vstoupení do menu 
se na displeji objeví **, což signalizuje, že nebyla zvolena 
žádná z klávesnic. Pokud chcete vybrat konkrétní klávesnici 
stiskn te klávesu #. Na displeji se objeví adresa první 
klávesnice. Listování mezi klávesnicemi se provádí pomocí 
kláves A> a <B. Nastavenou adresu potvr te stisknutím 
klávesy ent. 

Poznámka: Pokud p es první íslici adresy klávesnice 
bliká erný obdélní ek, znamená to, že adresa uvedená na 
displeji pat í klávesnici, ze které práv  programujete. 

• P idržení karty nebo p ív sku p ed te kou

Funkce p i azená kart  MAX (uživateli) je vykonána p i
krátkém (cca 3-sekundovém) p idržení karty p ed te kou.

te ka MAX musí mít minimáln  jednu grupu spole nou s 
držitelem karty. Menu p id lené kart  MAX bude vyvoláno na 
klávesnici naprogramované v podmenu 9=MAX - Klaves.. 

Poznámka: Pokud je práv  klávesnice na níž má být 
menu zobrazeno používána, menu p id lené kart  se 
nezobrazí. Pokud není t eba menu p id lené kart  vyvolat na 
displeji, p íkaz se ihned provede (nap íklad pokud je 
p id leno kart  menu 12= CASOVANE ZAP). 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

8

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
8=MAX - Funkce 

ent

MAX – Funkce 
**=NEPOUZITY

 1 + 2  (A>)

MAX – Funkce 
12=CASOVANE ZAP 

ent

[ent] = vyber 
9=MAX – Klaves. 

ent

** - KLAVESNICE 
# = Jedna klav. 

A>
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1. Kód hlavního správce systému má vždy p i azeny
všechny grupy. P id lení jeho grup nelze 
programov  m nit.

2. Hlavní správce systému má vždy povolen výb r z 
grup. Výb r grup mu ale lze zakázat. 

3. Uživatelé autorizovaní k vytvá ení nových kód ,
nemohou t mto kód m p i adit grupy jež nemají 
sami p i azeny. Nap íklad uživatel, který nemá 
p id len p ístup ke grup  4 nem že tuto grupu 
p i adit jinému uživateli. 

P id lení ísla karty MAX uživateli 
(podmenu 7=MAX-Cis.kart) 

Každá karta (p ív šek) MAX má jedine né desetimístné íslo
vypálené na kart . íslo této karty lze p i adit uživateli 
v menu MAX-Cis.kart. íslo karty identifikuje kartu systému a 
odvolává se na uživatele, kterému byla karta p id lena.
Továrn  p ednastavené íslo karty MAX je 0000000000 
(deset nul). Novou kartu zadejte následujícím zp sobem:

1.  Pomocí klávesy <B (klávesu p idržte) smažte všechny 
nuly.

2.  Zadejte desetimístné íslo vypálené na kart  MAX. 

3.  Vložení ísla potvr te klávesou ent (vrátíte se do 
p edchozího menu). 

Poznámka: Uživatel m že mít p i azenu kartu MAX a 
nemusí mít p itom p id len uživatelský kód (PIN). Veškeré 
další naprogramování uživatele se vztahuje na kartu. 
Uživatelé vlastnící pouze kartu by ale m li být 
naprogramováni v menu 42.3=Uzivatele MAX (pouze u verzí 
nižších jak V4). 

Pokud byla uživateli p id lena karta MAX, objeví se p i
prohlížení uživatel  na horním ádku displeje za jménem 
uživatele malé písmeno m. 

Jestliže byl kart  p id len atribut # (jedná se o tzv. kartu „dual 
focus“) a takováto karta vyžaduje p ed vyvoláním menu 
zadání kódu. Karta m že mít také p id len atribut * (tzv. „dual 
access“). Takováto karta vyžaduje pro otev ení dve í jinou 
kartu.

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

7

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
7=MAX-Cis.kart

ent

MAX-Cis.kart
> 0000000000_ 

zadejte íslo karty 
potvr te ent 
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CASTECNE ZAP 120 

kód + <B 

A1 Kancelar    V
[<],[>],#=ZMENA

*  +  # 

ZAPNOUTA12345678
Grupy   PPPPPPPP

instalaci systému, bude vyhlášen poplach indikující selhání 
p i zapnutí. 

Poznámka: Než uvedete rozvážené zóny do klidového 
stavu, stiskn te klávesu esc pro zrušení zapínání. Jako 
nápov da se na displeji objeví hlášení esc = prerusit .

Koncové dve e / odchodové tla ítko

Zapínání systému m že být manuáln  dokon eno uzav ením
koncových dve í nebo stisknutím odchodového tla ítka aniž 
by bylo t eba ekat na vypršení odchodové doby. 

Vlastní zapnutí systému

Po vypršení odchodové doby, zav ení koncových dve í nebo 
stisknutí odchodového tla ítka eká systém 4 sekundy a poté 
dojde k jeho zapnutí. Bzu ák klávesnice vydá dv  delší 
pípnutí signalizující, že došlo k zapnutí. Na displeji se krátce 
zobrazí nápis SYSTEM ZAPNUTY  a poté dojde k vymazání 
displeje.

áste né zapnutí 

Pokud technik p i programování systému p id lil n kterým
zónám atribut Cast , lze Váš systém nebo p íslušnou grupu 
zapnout pouze áste n . V tomto p ípad  se zast eží pouze 
vybrané zóny, takže se nap íklad v ásti prostor m žete
voln  pohybovat. áste né zapnutí se provede zadáním 
kódu a stisknutím klávesy <B. Vše je stejné jako normální 
zapínání systému, jediný rozdíl je v tom, že dojde k zapnutí 
pouze vybraných idel.

Zrušení probíhajícího zapínání 

Zapínání systému m že být kdykoliv b hem odchodové doby 
p erušeno stisknutím klávesy esc. 

Textové popisy grup 

Pokud je na displeji zobrazen stav jednotlivých grup 
(nap íklad p i výb ru grup p ed zapnutím), lze sou asným
stisknutím kláves * a # zobrazit textový popis grup. V tomto 
režimu se na displeji zobrazuje vždy jen jedna grupa. Popis 
grup musí být p edem naprogramován instalujícím 
technikem. Op tovným stisknutím kláves * a # se lze vrátit 
k blokovému zobrazení grup. 
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ZAPÍNÁNÍ SYSTÉMU KARTOU 

Zapínání kartou ke te kám MAX / MicroMAX 

Karty kompatibilní se te kami MAX nebo MicroMAX mohou 
být použity k zast ežení systému. Toho lze dosáhnout, pokud 
bude kart  vybraného uživatele p id lena n která položka 
menu pro zapnutí systému. Pokud je karta p idržena p ed
te kou po dobu 3 sekund, je odpovídající položka menu 

aktivována. P íklad: držitel karty má p id lenu položku menu 
13=CAST ZAP. P i podržení karty po dobu 3 sekund p ed
te kou MAX nebo MicroMAX bude vyvolána uvedená 

funkce a dojde k áste nému zast ežení grupy. 

Jestliže má uživatel povolen výb r z grup, musí po vyvolání 
menu kartou na klávesnici zadat grupy, které.chce zapnout 
do st ežení.

Zapínání kartou na te kách jiných výrobc

Jako variantu ke te kám MAX nebo MicroMAX je možné 
v systému použít i te ky jiných výrobc  p ipojené p es
interface MAXM2000. V tomto p ípad  nemusí vždy fungovat 
p idržení karty pro vyvolání menu a alternativn  m že být 
menu vyvoláno stisknutím tla ítka a p iložením karty nebo 
dvojím protažením karty. O zp sobu vyvolání menu Vás 
bude informovat instalující technik. 

Zapínání kombinací kód + karta (dual focus) 

Pokud má n který uživatel p id len atribut # u svého kódu i u 
karty, jedná se o tzv. „dual focus“ uživatele. Takovýto uživatel 
musí vždy p ed výše popsaným zast ežením (nebo 
odst ežením) kartou zadat sv j kód a teprve potom p idržet
kartu pro vyvolání menu. 

Klávesnice KeyProx s vestav nou te kou

KeyProx je klávesnice s uvnit  vestav nou bezdotykovou 
te kou. Využívá se zejména p i požadavcích na ovládání 

systému kombinací kód + karta. Postup p i ovládání je stejný 
jako p i využití samostatné te ky a klávesnice. Karta se 
p ikládá v pravém dolním rohu klávesnice KeyProx. 
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íslu grupy pro práv  zobrazovaný blok grup. Klávesy pro 
p id lení grup fungují jako p epínací.

Chcete-li nap íklad p id lit uživateli grupy 2 a 3, stiskn te
klávesy 2 a 3. Pokud stisknete ješt  klávesu 1 (a grupa 1 již 
byla uživateli p id lena) odeberete uživateli p ístup do grupy 
1. Pokud chcete povolit uživateli výb r z p id lených grup, 
stiskn te p i p id lování grup klávesu *. Po p id lení všech 
grup uživateli potvr te volbu stiskem klávesy ent, vrátíte se 
do p edchozího menu. 

• Grupy u Galaxy 500, 504 a 512 

Úst edny Galaxy 500 a 512 mají 16 respektive 32 grup. Tyto 
grupy jsou organizovány po osmicích ozna ených náv štím
A a B respektive A až D. 

Pomocí kláves A> a <B je možné p epínat mezi jednotlivými 
bloky grup. P id lení grupy v rámci práv  zvoleného bloku se 
provádí pomocí íselných kláves 1 až 8. 

Blok grup Fyzická grupa 
íslo

A1 – 8 † 1 – 8 

B1 – 8 † 9 – 16 

C1 – 8 17 – 24 

D1 – 8 25 - 32 
† Grupy dostupné u Galaxy 500. 

Tabulka  3 Grupy u Galaxy 500, 504 a 512

• Uživatel s p ístupem k pouze jedné grup

Pokud je to požadováno, uživatel m že mít p id lenu pouze 
jednu grupu. V takovém p ípad  m že ovládat a d lat další 
operace pouze s touto grupou. 

• Uživatel s p ístupem k více grupám (bez výb ru)

Uživatel m že mít p id leno více grup bez možnosti výb ru.
Všechny operace jsou provád ny vždy se všemi grupami 
najednou. Uživatel si nem že vybírat, zda bude ovládat jednu 
nebo více grup. 

• Uživatel s p ístupem k více grupám s možností výb ru

Uživatel m že mít p id leno více grup a zárove  možnost 
výb ru grup, které chce momentáln  ovládat. Možnost 
výb ru grup se p id luje uživateli p i p id lování grup 
stisknutím klávesy *. 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

6

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
6=Priraz. grup 

ent

Grupy A 1-------
    > A 1-------

<B

Grupy B 1-------
    > B 1-------

1 + 2 + 3 

Grupy B 1-------
    > B –23-----

*
Grupy B 1-------
    > B*-23-----

ent
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Kód s požadavkem na zm nu po ur itém
asovém období 

Galaxy 128, 500, 504 a 512 

Pro naprogramování uživatelského kódu, jehož platnost je 
asov  omezena a po ur ité dob  musí být zm n n, vstupte 

do menu menu 5=Docasny kod. Místo po tu dn  zadejte * a 
potvr te klávesou ent. Kód s požadavkem na zm nu po 
ur ité dob  je na displeji p i blokovém prohlížení uživatel
indikován znakem * mezi íslem uživatele a jeho jménem, 
nap íklad 001 * Novak . Takto naprogramovaný uživatel 
si m sí zm nit sv j kód p ed vypršením jeho platnosti, jinak 
by jeho kód nebyl dále funk ní.

K upozorn ní uživatele na skon ení platnosti kódu lze použít 
menu 42.2=Doba varovani, kde lze nastavit dobu v rozmezí 1 
až 28 dní (myšleno 1-28 dní p ed skon ením platnosti kódu). 
Hodnota parametru ur uje, kolik dní p ed vypršením platnosti 
kódu bude uživatel upozor ován, že se blíží konec platnosti 
jeho kódu a je t eba si kód zm nit. Po každém zadání 
platného kódu (krom  vypínání systému) b hem této periody 
bude uživatel varován a je mu dána možnost zm nit si sv j
kód.

Nový kód musí  být být ty  až šestimístný a nesmí být 
shodný s jiným již použitým kódem. Po jeho vložení musí 
uživatel zadat kód opakovan  pro potvrzení. Vkládání 
nového kódu je ukon eno stiskem klávesy ent. Pokud 
stisknete klávesu esc dojde k p erušení vkládání nového 
kódu a uživatel m že dále obsluhovat systém normálním 
zp sobem. P i dalším zadání kódu se op t objeví požadavek 
na jeho zm nu.

Poznámka: Pokud nedojde k vložení nového kódu b hem
doby varování, kód bude po následujícím vypnutí vymazán z 
pam ti úst edny.

P id lení grup uživateli (podmenu 6=Priraz. grup)  
Galaxy 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Menu definuje, ke kterým grupám má uživatel p ístup a m že
je tedy ovládat. Je dostupné pouze pokud byl instalujícím 
technikem systém na grupy rozd len. Továrn  nastavený 
systém není rozd lený do grup. 

Po vstupu do menu 6=Priraz. grup se zobrazí aktuáln
uživateli p i azené grupy. V továrním naprogramování mají 
všichni uživatelé p id lenu pouze grupu A1. Pokud chcete 
p id lit další grupy, stiskn te íselnou klávesu odpovídající 

*

kód s požadavkem 
na zm nu

KODY
1=Uzivat. kody 

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

5

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
5=Docasny kod 

ent

Docasny kod 
00(0-99) dny 

Docasny kod 
*(0-99)

ent
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   Galaxy 500 
Olympo Controls 

kód + ent 

  4 POPLACHU 
[<][>] =zobrazit

kód + ent 

VYPÍNÁNÍ SYSTÉMU 

Normální vypnutí 

Vypínání systému je zahájeno narušením koncové zóny (t.j. 
v tšinou otev ení vstupních dve í s magnetickým kontaktem) 
nebo p íchodové zóny (zpravidla pohybový detektor na 
p íchodové trase). Bzu ák vydává pomalu pulzující tón. 
Uživatel musí jít p ímo ke klávesnici, zadat kód a stisknout 
klávesu A>, <B nebo ent. Uživatel m s povoleným výb rem
z grup se zobrazí po zadání kódu blokov  grupy a je jim tak 
umožn no vypnout ješt  další grupy. Po vybrání grup 
k odst ežení potvr te volbu klávesou ent. 

Odklon od p íchodové trasy 

Po vstupu do budovy jd te p ímo ke klávesnici. Pokud byste 
se odchýlili od p íchodové trasy a narušili n které idlo
(nap íklad otev ení dve í s magnetickým kontaktem nebo 
vstup do prostoru st eženého detektorem pohybu), bude 
vyvolán poplach. To m že zp sobit výjezd zásahové skupiny 
hlídací služby a úst ednu bude t eba resetovat správcem 
systému.

P ekro ení p íchodové doby 

B hem p íchodové doby, která je stanovena technikem p i
programování systému, musíte zadat Váš uživatelský kód. 
Pokud b hem této doby zadat kód nestihnete, dojde k 
vyvolání poplachu. Po vypršení 75% p íchodové doby budete 
upozorn ni rychle pulzujícím tónem bzu áku klávesnice, že 
je t eba rychle ukon it vypínání systému. 

Uml ení poplach

Pokud byl vyvolán poplach, prove te jeho uml ení zadáním 
platného kódu a stisknutím klávesy ent. Jestliže byl vyvolán 
pouze jeden poplach, objeví se na displeji popis idla, které 
bylo narušeno. V p ípad , že došlo k narušení více idel,
objeví se po et poplach  s nabídkou pro zobrazení 
narušených zón pomocí kláves A> a <B. Stiskem  klávesy
ent se po prohlédnutí p í iny poplachu vrátíte k displeji s 
hlavi kou.

N které druhy poplach  mohou vyžadovat reset, který lze 
provést zadáním kódu s dostate nou úrovní p ístupu. Na 
displeji klávesnice se p i takovýchto událostech zobrazí 
zprávy VOLAT TECHNIKA POZADOVAN RESET  nebo 
VOLAT SPRAVCE POZADOVAN RESET .
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  VOLAT SPRAVCE 
POZADOVAN RESET 

 VOLAT TECHNIKA 
POZADOVAN RESET 

Reset správce 

Pokud se objeví na displeji po uml ení poplachu požadavek 
na provedení resetu (znovunastavení do klidového stavu 
s vynulováním poplachu), je t eba vložit kód správce (úrove
6) a stisknout klávesu ent. 

Reset technika 

N které typy poplach  vyžadují návšt vu technika v míst
instalace, zjišt ní d vodu poplachu a provedení jeho 
vynulování. Dokud technik neprovede reset, nep jde za ízení
znovu zapnout do st ežení.

Vypnutí kartou ze te ky MAX / MicroMAX 

V p ípad , že uživatel nemá povolen výb r z grup a n která
z grup p id lených te ce je zast ežená, p i p iložení karty 
dojde automaticky k odst ežení grup. 

Pokud má uživatel nastaven výb r z grup, je postup p i
vypínání kartou stejný jako pro zapínání – kartu je nutné 
p idržet minimáln  na 3 sekundy a po vyvolání menu na 
klávesnici vybrat grupy k odst ežení.
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asové okno  (podmenu 4=Casove okno) 
Galaxy 60, 128, 500, 504 a 512 

Pokud technik naprogramoval asova e, m že správce 
p id lit uživatel m asové okno. asové okno zabra uje
p ístupu uživatele do systému v asech naprogramovaných v 
asova i A a B (p esn ji e eno v dob  mezi zapnutím a 

vypnutím asova e).

Nastavte na displeji 4=Casove okno  a stiskn te klávesu 
ent. Pomocí klávesy A> vyberte asové okno p id lené
uživatelskému kódu a potvr te výb r klávesou ent. Lze si 
vybrat z následujících možností: 

 0=VYP 

 1=CASOV-A 

 2=CASOV-B 

 3=CASOV A+B 

Naprogramování asova  použitých pro asová okna je 
možné zobrazit pomocí menu 45=RIZENI CASOV. Pokud má 
kód p id leno asové okno a takovýto kód je vložen v dob ,
kdy je asovým oknem omezena jeho platnost, je událost 
zapsána do historie a dojde k aktivaci výstup  typu NEPL. 
KOD.

Kód s asov  omezenou platností 
(podmenu 5=Docasny kod) 
Galaxy 128, 500, 504 a 512 

Menu umož uje p id lit uživateli kód, který je platný pouze po 
ur itou dobu. Po vstoupení do menu zadejte po et dn
platnosti kódu (rozsah je 0 až 99). Továrn  p ednastavená
hodnota 0 znamená, že kód má trvalou platnost. Platnost 
kódu vyprší po p lnoci posledního dne platnosti a kód je 
vymazán ze seznamu kód . Den kdy je kód zadán se po ítá
do doby platnosti. Je-li nap íklad zadán kód s platností jeden 
den ráno, dojde k jeho vymazání z pam ti po p lnoci téhož 
dne. Do asné kódy jsou na displeji p i prohlížení uživatel
zobrazeny se znakem ^ mezi po adovým íslem kódu a 
jménem uživatele, nap íklad 001 ^ Novak .

Poznámka: Hlavní správce systému nem že mít p i azen
do asný kód. 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

5

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
5=Docasny kod 

ent

Docasny kod 
00(0-99) dny 

2 + 5 

Docasny kod 
25(0-99) dny 

ent
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• Tís ový kód 

1. Galaxy 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Pokud b hem zm ny úrovn  oprávn ní stisknete klávesu #, 
bude aktuální kód p i azen jako tís ový. Po et takovýchto 
tís ových kód  není v systému omezen. Zadání tís ového
kódu zp sobí aktivaci výstup  typu HROZBA nebo PA. 

2. Galaxy 8, 18, 60, 128, 500, 504 a 512 

Zadání jakéhokoliv platného uživatelského kódu 
následovaného dv ma znaky # a klávesou ent ( nap íklad 1 2 
3 4 # # ent ) je systémem interpretováno jako použití 
tís ového kódu (místo ent lze stisknout i A> nebo <B). 

• P id lení rychlého nebo plného menu 

V továrním nastavení mají všechny uživatelské kódy 
p id leny rychlé menu, které je tvo eno výb rem deseti 
položek (ozna eny jako 0 až 9) z plného menu (položky 11 
až 68). Úrove  oprávn ní uživatele definuje hloubku p ístupu
do rychlého menu. Libovolnému uživateli je možné kdykoliv 
rozší it p ístup z rychlého na plné menu stisknutím klávesy * 
p i programování úrovn . Nap íklad uživatel s p ístupovou
úrovní *5 má p ístup do plného menu k položkám 11 až 39. 
Žádný kód nem že mít sou asn  p ístup do rychlého i 
plného menu. 

Poznámka: Kód hlavního správce má továrn
p ednastaveno rychlé menu u úst eden Galaxy 8 a 18 a plné 
menu u Galaxy 60, 128, 500, 504 a 512. 

Jméno uživatele (podmenu 3=Zmena jmena) 

V tomto menu m žete p id lit uživateli jméno o délce 
maximáln  6 znak . P ednastavený název b žného uživatele 
je UZIV., hlavní správce má p ednastaveno jméno SPRAV. 
(které nelze m nit). Na displeji nastavte 3=Zm na jmena
a stiskn te klávesu ent. Pomocí klávesy * vymažte stávající 
jméno. Na spodním ádku se zobrazují znaky abecedy, po 
vstupu do menu bliká kurzor na písmenu L. Po vymazání 
jména lze klávesami A> a <B vybrat požadované písmeno a 
stisknutím klávesy ent ho p enést na první ádek. Postupn
lze tímto zp sobem zapsat celé jméno (max. 6 znak ).
Klávesou # lze p epínat mezi malými a velkými písmeny a 
slovy z knihovny. Po zadání jména stiskn te klávesu esc. 
Jméno se zapíše do pam ti a displej se vrátí do p edchozího
menu.

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3  A 1-------

ent

3

[ent] = vyber 
1=Zmena kodu 

ent

[ent] = vyber 
3=Zmena jmena 

A> ent 

001 Jmeno UZIV._
EFG HIJKLMNØöO P

esc + A> 

[ent] = vyber 
4=Casove okno 

ent

[ent] = vyber 
0=VYP

klávesou A> 
nastavte asové

okno
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

SYSTÉMOVÉ MENU 
Úst edny Galaxy rozlišují dva druhy menu: 

Plné menu 

V továrním nastavení k n mu má p ístup pouze hlavní 
správce systému (platí pro úst edny Galaxy 60, 128, 500, 
504 a 512). 

Zkrácené (rychlé) menu 

Je výb r z položek plného menu. Toto menu sestavuje 
technik podle požadavk  na nej ast ji používané funkce. 
V továrním naprogramování ho mají p id leno všichni 
uživatelé s p ístupem do menu (tj. úrove  3 a vyšší). U 
úst eden Galaxy 8 a 18 v továrním nastavení je toto menu 
p id leno i hlavnímu správci systému. O p id lení rychlého 
nebo plného menu m že rozhodnout hlavní správce 
systému.

Získání p ístupu do menu p i obsluze 

Pro vstoupení do menu zadejte Váš uživatelský kód a 
potvr te klávesou ent. Získáte tak p ístup do plného nebo 
zkráceného menu podle Vašich p ístupových práv. První 
položkou menu je v tšinou VYNECH ZONY .

1. Pokud uživatel nemá povolen výb r z grup, musí být 
všechny jemu p id lené grupy vypnuté. 

2. Pokud systém není rozd len na grupy, musí být vypnutý. 

Plné menu 

Plné menu je hierarchicky rozd leno do ty  sloupc . P ístup
do jednotlivých sloupc  je diferencovaný podle uživatelské 
úrovn . Nap íklad úrove  3 má p ístup do prvního, úrove  4 
do prvního a druhého sloupce menu atd. 

Rychlé (zkrácené) menu

V rychlém menu je uživateli úrovn  3 a vyšší nabízen výb r z 
10 položek z menu plného, íslovaných od 0 do 9. O tom, 
které bude zkrácené menu obsahovat položky rozhoduje 
technik p i instalaci systému. 

Do menu se dostanete zadáním kódu a následným stiskem 
klávesy ent. Na displeji se objeví první položka. Pro p echod
na jinou položku menu stiskn te íselnou klávesnici 
odpovídající íslu menu (pokud ho znáte) nebo nalistujte 
požadovanou položku klávesami A> a <B. 
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Jednotlivé položky menu se na displeji zobrazují cyklicky t.j. 
po položce 9 se zobrazí znovu položka 0 (toto platí i pro další 
seznamy v úst edn ).

V následující tabulce jsou uvedeny položky plného menu a 
sou asn  továrn  p ednastavené položky menu zkráceného. 
Každá bude následn  vysv tlena v tomto manuálu. 

Plné menu 

Úrove  3 Úrove  4 Úrove  5 Úrove  6 Uživat.
úrove

Položka
menu

10= ZAPNUTI SYST. 20= PROHLIZENI 30= TESTY 40= ZMEN 

3 0=VYNECH ZONY 11=VYNECH ZONY 21=ZOBRAZ ZONY 31=PRUCHOD. TEST 41=CAS/DATUM 

3 1=NUCENE ZAP. 12=CASOVANE ZAP 22=HISTORIE EZS 32=TEST VYSTUPU 42=KODY 

4 2=GONG 13=CASTECNE ZAP 23=SYSTEM  43=LETNI CAS 

4 3=ZOBRAZ ZONY 14=NUCENE ZAP. 24=TISKNI  44=POSL. POPL.   

4 4=HISTORIE EZS 15=GONG 25=HIST. CTECKY  45=RIZENI CASOV. 

4 5=TISKNI 16=OKAMZITE ZAP   46=VYNECH GRUPU 

5 6=PRUCHOD. TEST 17=OKAMZ-CAST Z   47=DALK. PRISTUP 

6 7=CAS/DATUM 18=DOMACI ZAP.   48=PRISTUP TECH. 

6 8=KODY 19=ZAPNOUT VSE   49=CASOVY ZAMEK 

6 9=LETNI CAS     

Tabulka  1 P ehled uživatelského menu úst eden Galaxy
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zobrazení uživatelských kód  u duálního kódu zobrazené 
dva ern  vypln né obdélní ky (  ). 

• Funkce duálního kódu 

Po zadání duálního kódu se nezobrazí ihned menu ani se 
nezapne nebo nevypne systém. Místo toho se na klávesnici  
zobrazí hlášení ZADNY PRISTUP – PRIDAVNY KOD .
Druhý z duálních kód  musí být zadán do 60 sekund. Teprve 
po jeho zadání je povolen p ístup do menu p ípadn  ovládání 
systému. Duální kódy mohou mít nastavenu r znou
p ístupovou úrove . P ístupová práva k funkcím systému 
jsou ur ována úrovní kódu, který má vyšší oprávn ní.

• Galaxy 60, 128, 500, 504 a 512 

Pokud po zadání jednoho z duálních kód  nedošlo do 60 
sekund k zadání kódu druhého, dojde k aktivaci výstup  typu 
NEPL. KOD a k zápisu stejné informace do pam ti událostí. 

Úrove  oprávn ní (podmenu 2=Zmena urovne) 

Úrove  oprávn ní udává, ke kterým funkcím bude mít 
uživatel p ístup (viz. tabulka 2). Po vstupu do menu zadejte 
úrove  oprávn ní a potvr te klávesou ent. Oprávn ní lze 
zadat v rozsahu 0 až 6. V následující tabulce je shrnut 
p ístup k jednotlivým funkcím pro r zné úrovn  oprávn ní:

P ístupová
úrove

P ístup k funkcím 

0 † Ostraha Zadání kódu se pouze ukládá do 
historie událostí – žádný p ístup
k ovládání systému. 

1 † Úklid M že pouze zapnout systém do 
st ežení.

2 † Uživatel M že pouze zapnout systém do 
st ežení a vypnout ze st ežení.

3 Uživatel P ístup do menu 11 až 19. 

4 Uživatel P ístup do menu 11 až 29. 

5 Uživatel P ístup do menu 11 až 39. 

6 ‡ Správce P ístup do menu 11 až 49. 
† Úrove  neumož uje p ístup do menu. 
‡ Kód hlavního správce má napevno p id lenu úrove  6 a 
tu nelze m nit.

Tabulka  2 P ístupové úrovn  uživatelského kódu 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3 

ent

A>

[ent] = vyber 
1=Zm na kodu 

ent

[ent] = vyber 
2=Zm na urovne 

ent

001 Uroven 
         > _3

ent
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Galaxy 8 a 18 

Kód hlavního správce je z výroby p ednastaven na p ístup do rychlého menu. 

Vstup do menu KODY 

Zadáním uživatelského kódu a potvrzením klávesou ent vstupte do rychlého menu. 
Stiskn te klávesu 8 a potvr te ent. 

Programování uživatelských kód
(menu 42.1=Uzivat. kody) 

Po vstoupení do menu KODY se na displeji objeví nabídka 
menu 1=Uzivat. kody . Stiskn te klávesu 1 a potvr te
ent. Jakmile vstoupíte do menu, m žete pomocí klávesy A> 
prohlížet jednotlivé uživatele. Každý uživatel má p id len kód, 
úrove  oprávn ní, jméno a tam kde je to možné i asové
okno a p ístup k vybraným grupám. Po zobrazení uživatele, 
jehož nastavení chcete m nit, na displeji stiskn te klávesu 
ent. Nabídnou se Vám následující možnosti: 

Uživatelský kód 
(podmenu 1=Zmena kodu) 

Menu umož uje p id lit uživateli nový kód nebo zm nit
stávající kód. Uživatelský kód je 4, 5 nebo 6 íslic dlouhý a je 
v systému unikátní. Pokud zadáte kód, který již v systému 
existuje, objeví se na displeji hlášení SPATNA VOLBA  a 
kód nebude akceptován. P i zadání každé íslice kódu se 
tato objeví na spodním ádku. Pokud dojde k chyb  p i
zadávání, poslední íslici lze smazat klávesou *. P idržením
klávesy * je možné vymazat všechny íslice. Po napsaní 
kódu stiskn te klávesu ent. Displej se vrátí k p edchozímu
menu.

Pokud už má uživatel p i azený kód, objeví se p i prohlížení 
uživatel  na displeji za jménem uživatele plný obdélní ek
( ).

• Vymazání kódu 

Existující kód m že být kompletn  vymazán stisknutím 
klávesy * místo zadání nového kódu. Jestliže uživatel nemá 
kód p i azený, je v p ehledovém zobrazení uživatele 
znázorn n prázdný obdélní ek (  ). 

• P i azení duálního kódu 

Pokud chcete zadefinovat v systému duální kód, stiskn te p i
zadávání kódu klávesu # (kód je ve tvaru #4760). Pokud je 
kód p i azen jako duální, jsou p i prohlížení v p ehledovém

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

001 UZIV.
U  3 

ent

ent

[ent] = vyber 
1=Zm na kodu 

ent

001 KOD 
      >   5678_

ent

001 KOD 
      >  #5678_

indikace duál. kódu

001 UZIV.
U  3 
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

ent

1013A1 NARUSITEL
#=VYNECH ENT=ZAP

1014A1 SECURITY 
#=VYNECH ENT=ZAP

A>

1014A1 SECURITY 
VYNECH.  ENT=ZAP

#

ent

1 VYNECHANO   60

VYNECHANE ZONY 
14:35 UT  17 PRO

esc

VYNECH ZÓNY (UŽIVATEL ÚROVN  3 A VYŠŠÍ) 

Použití

Menu umož uje uživateli p ed zapnutím systému vynechat 
n které zóny ze st ežení. Vybrané zóny nebudou po zapnutí 
systému reagovat na narušení. Zóny musí mít povoleno 
vynechání, jinak nebudou pro vynechání uživateli nabídnuty. 
Vynechání zóny  povoluje technik p i programování úst edny.

Poznámka: Zóna je vynechána pouze po dobu jednoho 
zapnutí systému. 

Vstoupení do menu VYNECH ZONY 

Vstupte do zkráceného menu zadáním kódu a potvrzením 
ent. Na displeji se objeví menu 0=VYNECH ZONY .
Stiskn te klávesu ent. 

Prohlížení zón povolených pro vynechání 

Po vstoupení do menu VYNECH ZONY se na displeji objeví 
první zóna, která byla povolena pro vynechání. Další zóny lze 
postupn  prohlížet pomocí kláves A> a <B. Pro rychlé 
prohlížení podržte klávesy déle stisknuté. 

Vynechání vybraných zón 

Pokud máte na displeji zobrazenu zónu, kterou chcete 
vynechat, stiskn te klávesu #. Na displeji se objeví nápis 
oznamující, že je zóna vynechána. Pomocí kláves A> a <B 
lze nyní zobrazit další zóny a klávesou # je vynechat.

Poznámka: K vynechání zóny dojde okamžit  jakmile 
stisknete klávesu #. Není t eba zapínat systém, aby za alo
platit vynechání. 

Zapínání systému s vynechanými zónami 

Pokud jste vynechali všechny požadované zóny, m žete
p istoupit k zapnutí systému. Zapínání zahájíte stiskem 
klávesy ent. Za ne zapínání a na displeji se objeví po et
vynechaných zón. Stisknutím klávesy esc se m žete vrátit do 
menu. Zóny, které byly vynechány z stanou vynechány i po 
stisknutí klávesy esc. 

Poznámka: Všechny vynechané zóny jsou zaznamenány 
v historii systému spolu s jménem uživatele, který je 
vynechal.
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[ent] = vyber 
1=BANK1

BANK kód + ent 

A>

[ent] = vyber 
2=BANK2

ZPOZDENY PRISTUP
BANK2     12min 

ent

ZPOZDENY PRISTUP
BANK2     10min 

BANK kód + ent 

1=PRODLOUZ.PRACE
2=UKONCENI PRACE

1

Galaxy 512 

Úst edna Galaxy 512 dovoluje b hem jednoho zapínacího 
cyklu vynechat pouze jednu zónu s nastaveným atributem 
vynechání. Pokud je zóna vynechána, není možné listování 
mezi dalšími vynechatelnými zónami. Toto platí do doby, než 
je zrušeno vynechání dané zóny (a  už automaticky nebo 
manuáln ).

Zóny typu OTRES. DET (pouze Galaxy 504 a 512) 

Pokud je vynechána zóna typu OTRES. DET, dojde k 
vynechání všech zón tohoto typu ve všech grupách systému. 
Tyto zóny jsou vynechány až do manuálního zrušení 
vynechání zóny. Pouhé vypnutí systému nezruší vynechání 
ot esových detektor .

Zóny typu BANKOMAT (pouze Galaxy 512) 

K vynechání bankomatových zón dojde po zadání jednoho z 
deseti speciálních bankomatových kód  (uživatel 188 až 
197). Po zadání bankomatového kódu stiskn te klávesu ent. 
Pomocí klávesy A> vyberte požadovanou bankomatovou 
zónu. Výb r potvr te klávesou ent. Za ne b žet zpožd ní
zadané v parametrech systému. Teprve po vypršení tohoto 
zpožd ní dojde k vlastnímu vynechání požadovaného typu 
zóny. Vybraný typ zóny je vynechán pouze  na dobu 
nastavenou jako doba práce s bankomatem. Uživatel je 
systémem varován 10 a 5 minut p ed vypršením doby práce 
s bankomatem. Práci s bankomatem je možno prodloužit 
nebo ukon it následujícím zp sobem:

V pr b hu práce s bankomatem zadejte bankomatový kód. 
Systém nabídne na displeji menu 1= PRODLOUZ.PRACE
(prodloužení práce s bankomatem) nebo menu 2=
UKONCENI PRACE  (konec práce s bankomatem, zrušení 
vynechání bankomatových zón). Výb rem pat i né položky 
menu a stiskem klávesy ent prove te požadovaný úkon. 
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KÓDY(UŽIVATEL ÚROVN  6) 

Použití

Menu umož uje uživateli s úrovní 6 (správce) p id lovat kódy 
a p ístupová oprávn ní ostatním uživatel m. Je rozd leno do 
t í hlavních podmenu: 

1. Uživatelské kódy 

Je rozd leno do devíti podmenu pro nastavení profilu 
uživatele (po et podmenu m že být i nižší pokud nejsou 
povoleny te ky MAX a systém není len n na grupy). Menu 
slouží také k p id lování karet uživatel m EZS a 
programování jejich funkce. 

2. Doba varování (p i použití kód  s do asnou platností) 

Menu je dostupné pouze na úst ednách Galaxy 500, 504 a 
512. Menu definuje dobu, jak dlouho má být uživatel varován 
p ed vypršením platnosti svého kódu. 

Poznámka: Dobu platnosti uživatelského kódu nastavuje 
globáln  technik systému. 

3. Uživatelé karet MAX (pouze u verze nižší jak V4) 

Menu je dostupné pouze p i povolení te ek MAX. Uživatelé 
MAX nemají možnost systém ovládat, mohou pouze používat 
jim p id lené te ky MAX. 

Poznámka: V manuálu se asto objevuje zmínka o 
te kách MAX. Jedná se o bezdotykové te ky, které lze 

p ipojit p ímo na sb rnici úst eden Galaxy. Veškeré 
programování pro te ky MAX platí i pro nov jší te ky
MicroMAX.

Kód hlavního správce 

Kódem hlavního správce je možné provád t:

• M nit naprogramování ostatních uživatel  systému v menu 1= Uzivat. kody. 

• P id lovat kód m jiných uživatel  úrove  oprávn ní 6. 

• M nit kód hlavního správce (kód hlavního správce nelze vymazat). 

• P id lovat uživatelským kód m karty MAX a související funkce. 

Kód hlavního správce má p ednastaven p ístup ke všem grupám pokud jsou grupy 
povoleny. M že povolit nebo zakázat výb r z grup pomocí klávesy * (funguje jako 
p epínací).

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

8

8=KODY
[ent] = vyber 

KODY
1=Uzivat. kody 

ent

KODY
2=Doba varovani 

A>

A>

KODY
3=Uzivatele MAX 
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NOVE DATUM 
--/--/--DD/MM/RR

zadejte datum 

AS/DATUM (UŽIVATEL ÚROVN  6) 

Použití

Menu umož uje uživateli m nit systémový as
(hodiny/minuty) a datum (den/m síc/rok).

Vstup do menu nastavení asu a data 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 7 a potom 
klávesu ent. Na displeji se objeví aktuální as a datum. 
Pomocí kláves A> a <B lze vybrat as nebo datum. 

Poznámka: U úst eden ady Galaxy 512 smí as m nit
pouze technik systému. Ostatní uživatelé si v menu 
CAS/DATUM mohou pouze prohlížet nastavené hodnoty.

Zm na asu

Pokud chcete zm nit as, stiskn te klávesu A>. Na displeji 
se objeví výzva k zadání nového asu NOVY CAS  v 
hodinách a minutách (HH:MM). Po zadání asu se na displeji 
objeví p edchozí menu. Systém neakceptuje špatný as
(hodiny v tší než 23 a minuty v tší než 59). Stisknutím 
klávesy esc lze z menu vystoupit beze zm n.

Zm na data 

Pokud chcete m nit datum, stiskn te klávesu <B. Na displeji 
se objeví výzva NOVE DATUM k zadání nového datumu 
(DD/MM/YY). Po zadání datumu se na displeji na chvíli 
objeví den v týdnu nap íklad (PO) a potom se displej vrátí k 
p edchozímu menu. Systém neakceptuje špatn  zadané 
údaje, nap íklad 30/02/94. Z menu lze vystoupit stisknutím 
klávesy esc. 

asová korekce systémových hodin Galaxy

Pokud dochází u Vaší úst edny k opož ování nebo 
p edbíhání hodin, máte možnost za adit k nastavení asu
asovou korekci. Tato korekce vyrovnává p ípadnou drobnou 

nep esnost vestav ných hodin. Do režimu nastavení korekce 
hodin se dostanete stiskem klávesy #. Zde máte možnost 
nastavit až 120 sekundovou odchylku. Pokud se hodiny 
opož ují, stiskn te p i zadávání týdenní asové odchylky 
klávesu *.

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

7

7=CAS/DATUM
[ent] = vyber 

15:24 14/12/1999
A=CAS    B=DATUM

ent

NOVY CAS 
--:--      HH:MM

         A>  <B 

zadejte as

15:25 14/12/1999
A=CAS    B=DATUM

#

Nastaveni/tyden
*010(0-120) sec 

pro zpožd ní
hodin stisknout 

klávesu *
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

1

1=NUCENE ZAP 
[ent] = vyber 

3 VYNECHANO  120

ent

2 otevreno zon 
[<][>] =zobrazit

NUCENÉ ZAPNUTÍ SYSTÉMU (UŽIVATEL ÚROVN  3 A VYŠŠÍ) 

Použití

Nucené zapnutí (pokud je technikem povoleno) umož uje
uživateli automaticky vynechat ze st ežení ty zóny, které jsou 
na po átku zapínací procedury otev ené. (Zóny musí mít 
povoleno vynechání.) Takto vynechané zóny z stávají
vynechány po dobu jednoho zapnutí systému. Pozor ! 
Takovýto zp sob zapínání snižuje bezpe nost a jeho použití 
by m lo mít svoje opodstatn ní. Menu pro nucené zapnutí 
není dostupné u Galaxy 512. 

Vstup do menu NUCENE ZAP. a zapnutí systému 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 1 a poté 
klávesu ent. Za ne zapínání systému, na displeji se objeví 
po et vynechaných zón a as zbývající do zapnutí systému. 

Zóny nepovolené pro vynechání 

N které zóny nemusí mít povoleno vynechání. Pokud byly 
n které z t chto zón p i zapínání otev eny, objeví se na 
displeji po et otev ených zón a odchodová doba se nastaví 
na p vodní hodnotu. P ed zapnutím systému je t eba uvést 
zóny do klidového stavu (sepnuté kontakty). 

Poznámka: Použití p íkazu nuceného zapnutí je 
povolováno technikem p i programování úst edny pouze ve 
specifických p ípadech. Pokud se pokusíte provést nucené 
zapnutí a to nebylo technikem povoleno, objeví se na displeji 
hlášení Polozka neni dostupna .
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód  + ent 

2

2=GONG
[ent] = vyber 

ent

REZIM GONG 
0=VYP

A>

REZIM GONG 
1=ZAP

ent

GONG (UŽIVATEL ÚROVN  3 A VYŠŠÍ) 

Použití

P íkazem se zapíná a vypíná režim GONG. Pokud je režim 
GONG zapnutý, dojde p i narušení zón ve vypnutých 
grupách, které mají naprogramovaný atribut Gong 
(programuje technik) ke krátkému pípnutí bzu áku
klávesnice. To lze využít nap íklad k akustické signalizaci 
otev ení dve í nebo pohybu v ur itých prostorách v denním 
režimu.

Poznámka: Ve Vašem systému nemusí být tyto zóny 
použity.

Zapínání a vypínání režimu GONG 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 2 a poté 
klávesu ent. Na displeji se objeví stav režimu GONG
(ZAP/VYP).  Klávesou A> lze vypínat a zapínat režim GONG 
(funguje jako p epínací). Po nastavení požadovaného stavu 
stiskn te klávesu ent. 

Poznámka: K zapínání a vypínaní režimu GONG lze také 
použít klávesy 1 (ZAP) a 0 (VYP). 

Chování zón v režimu GONG 

Pokud režim GONG jednou zapnete, z stává trvale zapnutý 
dokud se nerozhodnete ho zrušit. Zóny, které mají technikem 
naprogramovaný atribut Gong zp sobí p i narušení krátkou 
aktivaci bzu áku klávesnice. 

Poznámka: Režim GONG je vy azen pokud je systém 
zapnutý nebo je v poplachu. 
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PR CHOD. TEST (UŽIVATEL ÚROVN  5 A VYŠŠÍ) 

Použití

Menu PRUCHOD TEST umož uje uživateli zkontrolovat 
správnou funkci idel. Lze si vybrat ze dvou možností: 

 1. Testování všech zón 

 2. Testování pouze vybraných zón 

V obou p ípadech je narušení idla indikováno pípnutím 
bzu áku klávesnice. Test se zaznamenává do historie 
systému.

Výb r menu PRUCHOD. TEST. 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 6 a potom 
klávesu ent. Na displeji se objeví nabídka 
1=TEST VSECH ZON  a 2=VYBER ZONY .

TEST VSECH ZON 

Pokud chcete testovat všechny zóny, stiskn te klávesu 1. 
Test za ne po stisknutí klávesy. Není t eba vybírat žádné 
zóny, do testu jsou automaticky za azeny všechny. Kdykoliv 
dojde k narušení n kterého idla, za ne vydávat bzu ák
klávesnice tón, který skon í po uvedení idla do klidového 
stavu.

Poznámka: V tomto menu lze testovat pouze zóny, které 
mohou být vynechány ze st ežení (možnost vynechání 
programuje technik). 

VYBER ZONY 

Do menu se dostanete stisknutím klávesy 2. Na displeji se 
objeví první zóna v systému. Jednotlivé zóny lze zobrazovat 
na displeji klávesami A> a <B. Pokud má být zobrazená zóna 
zahrnuta do testu, stiskn te klávesu #. Tímto zp sobem
vyberte všechny zóny, které chcete testovat. Po vybrání 
všech zón zahajte test stisknutím klávesy ent.

Poznámka: V tomto menu lze testovat všechny zóny 
v etn  zón, které nejde vynechat. 

Ukon ení pr chodového testu 

Pro ukon ení pr chodového testu stiskn te klávesu esc. 
Jinak z stává test aktivní po dobu 20 minut od  posledního 
stisknutí klávesy. 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

6

6=PRUCHOD. TEST 
[ent] = vyber 

1=TEST VSECH ZON
2=VYBER ZONY 

ent

PROB. PRUCH TEST
esc = prerusit 

1

  ZADNY ZAZNAM 

2

1001   KONCOVA 
#=TEST ENT=START

A>

1002   ODCHODOVA
#=TEST ENT=START

#

1002   ODCHODOVA
TEST   ENT=START

ent
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TISK nepripojena
esc = prerusit 

0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

5

5=TISKNI
[ent] = vyber 

1=KODY   2=ZONY 
3=HISTOR 4=VSE 

ent

TISK KODU 
esc = prerusit 

1

2

TISK ZON 
esc = prerusit 

3

TISK HISTORIE 
esc = prerusit 

4

TISK VSE 
esc = prerusit 

TISK (UŽIVATEL ÚROVN  4 A VYŠŠÍ) 

Použití

Menu TISK umož uje uživateli vytisknout n které informace 
o systému. Aby mohly být požadované údaje vytisknuty, musí 
být v systému p ipojena sériová tiskárna. 

Výb r menu TISK 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 5 (na displeji se 
objeví TISK) a klávesu ent. Na displeji se objeví jednotlivé  
nabídky pro tisk. Klávesou esc lze z tiskového menu 
vystoupit.

Kódy

Pokud chcete vytisknout uživatelské kódy, stiskn te klávesu 
1. V seznamu kód  se tisknou ísla a jména uživatel ,
úrovn  oprávn ní a po et íslic v kódu. 

Poznámka: Vlastní hodnoty uživatelských kód  se 
z bezpe nostních d vod  netisknou. 

Zóny

Pomocí tohoto menu lze vytisknout podrobnosti o všech 
zónách v systému. Tiskne se adresa zóny, typ zóny a  
textový popis. Tisk se spouští stisknutím klávesy 2. 

Historie

Stisknutím klávesy 3 lze vytisknout historii systému. Ta 
obsahuje až 1000 událostí (podle typu úst edny) s p i azením
asu a datumu u každé události. Zaznamenávají se zapnutí a 

vypnutí systému, poplachy atd. 

Vše

Pokud vyberete položku VSE, vytisknou se všechny 
p edcházející údaje (kódy, zóny, historie). Tisk se zahajuje 
stisknutím klávesy 4. 

Nápov da p i odpojené tiskárn

Pokud není tiskárna p ipojena nebo je v režimu off-line objeví 
se po zadání povelu k tisku na displeji upozorn ní.
Zkontrolujte tiskárnu a zkuste vše znovu. 
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

3

3=ZOBRAZ ZONY 
[ent] = vyber 

1001   NARUSITEL 
Chodba PIR 

ent

ZOBRAZ ZÓNY (UŽIVATEL ÚROVN  4 A VYŠŠÍ) 

Použití

Menu umož uje uživateli zjistit textové popisy zón  s ur itou
adresou a kontrolovat jejich stav. 

Vstup do menu ZOBRAZ ZÓNY 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 3 a poté 
klávesu ent. Objeví se informace o první zón  (adresa 1001). 

Adresa zóny 

Každá zóna má pro identifikaci p id lenou ty místnou
adresu. První íslo adresy udává íslo komunika ní sb rnice,
druhé dvoj íslí íslo koncentrátoru na sb rnici a poslední 
íslo po adí zóny na koncentrátoru. Nap íklad adresa 3026 je 

p i azena šesté smy ce na koncentrátoru íslo 02 na 
komunika ní sb rnici 3 (Galaxy 500). 

Typ (funkce) zóny 

Typ zóny udává její chování v p ípad  narušení, nap íklad
NARUSITEL je zóna, která je ve vypnutém stavu ignorována 
a v zapnutém zp sobí poplach. 

Stav zóny 

Stav zóny dává uživateli informaci o poloze kontakt idel
p ipojených v zón , nap íklad SEPNUTO, ROZP. apod. 
Informace o stavu zóny se na displeji st ídá s jejím typem. 

Textový popis zóny 

Textový popis zóny se zobrazuje (pokud byl naprogramován) 
na spodním ádku  displeje. Je sestaven z alfanumerických 
znak  a dává uživateli informaci o umíst ní a typu idla nap .
PIR chodba 1.p . 
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1021   SECURITY 
Vstupni dvere 

esc

1001   NARUSITEL 
Chodba PIR 

2 + 1

Výb r zóny a její zobrazení 

Po vstoupení do menu  se na displeji objeví první dostupná 
zóna (v tšinou adresa 1001). Další zóny lze postupn
prohlížet pomocí kláves A> a <B. Zóny lze prohlížet také 
p ímo zadáním jejich adresy. U Galaxy 8 se zadává íslo
zóny, u Galaxy 18 a 60 íslo zóny a adresa koncentrátoru a u 
Galaxy 128, 500, 504 a 512 íslo komunika ní sb rnice,
adresa koncentrátoru a íslo zóny. Stisknutím klávesy # lze 
zobrazit hodnotu odporu zóny a napájecí nap tí
odpovídajícího koncentrátoru. 

Klávesa esc 

Stisknutím klávesy esc lze p erušit prohlížení zón a vrátit se 
do nad azeného menu. 
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0=VYNECH ZONY 
[ent] = vyber 

kód + ent 

4

4=PROHLIZ. HIST 
[ent] = vyber 

HISTOR.A12345678
Grupy   NN------

ent

HISTOR.A12345678
Grupy   AA------

1 + 2

ent

08:53 UT  22 LIS
1012A1 VYNECHANA

p idržet <B 

PO  21 LIS 2000 

NE  20 LIS 2000 

uvolnit <B 

16:30 NE  20 LIS
ZRUSEN    UZ. 98

* #

16:31 NE  20 LIS
K10 U6 A1-------

tisk     esc 

HISTORIE EZS (UŽIVATEL ÚROVN  4 A VYŠŠÍ) 

Použití

Menu prohlížení historie umož uje uživateli prohlížet záznam 
událostí v systému uložený v pam ti úst edny. Události jsou 
uloženy v baterií zálohované pam ti úst edny.

Vstoupení do menu HISTORIE EZS 

Vstupte do rychlého menu. Stiskn te klávesu 4 a poté 
klávesu ent. Na displeji se objeví poslední událost, ke které v 
systému došlo. Pokud je systém rozgrupován a uživateli je 
povolen výb r grup, je uživatel p ed prohlížením historie 
dotázán na grupy, ze kterých chce historii zobrazit.

Události

Do historie se ukládají zapnutí a vypnutí systému, poplachy a 
n které další události jako stav napájení apod. Každá událost 
je ozna ena datumem a asem.

Výb r data pro prohlížení 

Pokud držíte stisknutou klávesu A> nebo <B, na displeji se 
postupn  rychle zobrazují datumy. Klávesou A> se 
pohybujete v ase vp ed, klávesou <B zp t. Pokud pustíte 
klávesu na p íslušném dni, objeví se první událost, ke které v 
tomto dni došlo. 

Prohlížení jednotlivých událostí 

Všechny události libovolného dne lze prohlížet postupným 
stisknutím kláves A> a <B. Pokud je systém rozgrupován a 
uživateli je povolen výb r grup, je uživatel p ed prohlížením 
historie dotázán na grupy, ze kterých chce historii zobrazit.

Dopl kové informace o události 

Klávesou # lze u n kterých typ  událostí zobrazují dopl kové
informace, které se objevují na dolním ádku displeje. Mezi 
dopl kové informace pat í nap íklad textové popisy zón, 
úrove  uživatele nebo íslo použité klávesnice. 

Tisk historie systému 

Pokud je p ipojena k systému sériová tiskárna, lze vytisknout 
historii stisknutím klávesy *. Tisk prob hne od události 
zobrazené na displeji až do "nej erstv jší" události. Tisk 
s použitím * nemusí být u všech systém  dostupný, záleží na 
konkrétní konfiguraci systému. 
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