1 | Omówienie
Wskaźniki stanu

Wskaźniki pokazują, jak działa Twój
system.

Wyświetlacz alfanumeryczny

Gotowość do uzbrojenia

System jest gotowy do włączenia (uzbrojenia).
(Linie 24-godzinne, takie jak linie pożarowe, są zawsze
monitorowane.)

Drzewo menu

[CMD] [8] służy do przechodzenia do drzewa menu. Każda opcja ma swój numer. Dotknij numer żądanego menu lub użyj
[WSTECZ lub [DALEJ], aby przejrzeć opcje, a następnie dotknij [ENTER] po wyświetleniu żądanej opcji.

Włączony (uzbrojony)

System włączony (uzbrojony).

A1 Hol
Gotowe do włączenia

Problem

Wystąpił problem.

Gaz

GAS

1: Wł./Wył.

3: Działania

2: Stan

Wystąpił alarm gazowy.

Zasilanie

1: Wszystkie
łączone —
opóźnienie

System ma zasilanie (sieciowe).

Klawisze funkcji programowalnych

1: Wszystkie
włączone

Przytrzymaj te klawisze, aby aktywować funkcje
użytkownika (skonfigurowane przez agencję ochrony)
i włączyć podświetlenie. Klawiatura emituje dźwięki
naciśnięcia klawisza (krótki sygnał dźwiękowy).

2: Wszystkie
włączone —
natychmiastowo

1: Wyświetl
stan obszaru

1: Resetuj
czujki
Podstawowy

2: Wyświetl
stan linii
2: Zmień
wyjście

3: Wszystkie
włączone —
wybór
3: Wyślij raport
o stanie

Klawisze nawigacji

Klawisze funkcyjne do systemu
antywłamaniowego

Te klawisze włączają podświetlenie klawiatury i emitują krótki dźwięk.

Użyj tych klawiszy do włączenia podświetlenia klawiatury.
Słychać dźwięk naciśnięcia klawisza (krótki sygnał
dźwiękowy).

WSTECZ i DALEJ

Użyj [WSTECZ] i [DALEJ], aby przeglądać linie alarmowe, listy i tekst.

WSZYSTKO

ENTER

Naciśnij przycisk [ENTER] po wpisaniu hasła, aby wybrać pożądaną opcję, albo
żeby odpowiedzieć Tak na zapytanie.

Naciśnij, aby włączyć system całkowicie.

ESC

Naciśnij, aby włączyć system częściowo.

1: Część
włączona —
opóźnienie

2: Część
włączona

3: Wyświetl
wersje

1: Wyłącz

Naciśnij, aby otworzyć Menu główne klawiatury.

Użyj [CMD] w połączeniu z jednym lub dwoma klawiszami numerycznymi,
aby obsługiwać funkcje.

4: Powiadomienie
testowe

4: RPS

2: Wyłącz
wybrane

Naciśnij przycisk [POMOC], aby uzyskać pomoc dla danej
klawiatury w ustawionym języku.

2: Menu
Inicjuj

3: Połączenie
telefoniczne
5: Obszar

4: Wydłuż czas
zamknięcia

Polecenia
Funkcje można zainicjować
klawiszem [CMD]
w połączeniu z jedną lub
dwiema cyframi.
Naciśnij przycisk [CMD],
a następnie wprowadź
polecenie.
lub
Naciśnij [CMD]. Następnie
użyj [WSTECZ] lub [DALEJ]
do wyboru poleceń. Naciśnij
przycisk [ENTER], aby
wykonać.

6: Aktualizuj
oprogramowanie
układowe

Polecenie

Funkcja

Polecenie

Funkcja

[CMD] 0

Pomijanie

[CMD] 4 9

Zmiana wyświetlania

[CMD] 0 0

Przywróć

[CMD] 5 0

Przejdź do obszaru

[CMD] 1

Wszystkie wł. (z opóźnieniem)

[CMD] 5 1

Wydłuż zamknięcie

[CMD] 1 1

Wszystkie wł., reakcja
natychmiastowa

[CMD] 5

Menu SKED (terminarz)

[CMD] 5 3

Usuń użytkownika

[CMD] 5 4

Menu zmiany wyjścia

[CMD] 2

Część włączona, reakcja
natychmiastowa

[CMD] 3

Część włączona (z opóźnieniem)

[CMD] 5 5

Zmiana hasła

[CMD] 4

Wycisz sygnały dźwiękowe
problemów

[CMD] 5 6

Dodaj użytkownika

[CMD] 4 0

Zobacz alarmy

[CMD] 5 7

Tekst domyślny

[CMD] 4 1

Raport testowy

[CMD] 5 8

Obchód testowy (pożar)

[CMD] 4 2

Raport o stanie

[CMD] 5 9

Pokaż zmiany

[CMD] 4 3

Odpowiedź RPS

[CMD] 6

Tryb dozoru

[CMD] 4 4

Test obchodu włamaniowego

[CMD] 7*

Alarm specjalny ___________________

[CMD] 4 5

Data i godzina

[CMD] 8

Otwórz menu główne

[CMD] 4 6

Menu sterowania drzwiami

[CMD] 9*

Alarm specjalny ___________________

[CMD] 4 7

Resetowanie czujek

1: Pomiń linie
5: Pomiń

2: Przywróć

Adresat
Grupa 4
Wszystkie
Cel

3: Wył.

POMOC

Adresat
Grupa 3
3.
Rezerwowy

2: Część
włączona —
natychmiastowo

1: Odpowiedź

MENU

2.
Rezerwowy

Test
niestandardowy

3: Test

Naciśnij, aby otworzyć menu pomijania linii.

CMD

Adresat
Grupa 2

2: Raport
z testu

POMIJANIE

Użyj [ESC], aby wychodzić z menu i funkcji, albo kasować litery lub cyfry.

1.
Rezerwowy

Test
standardowy

3: Część
włączona —
wybór

CZĘŚĆ

Adresat
Grupa 1

1: Obchód
testowy

7: Wyświetl
pominięte
przy serwisie

1: Szybko
odblokuj
drzwi

2: Odblokuj
drzwi
8: Dostęp
3: Zablokuj
drzwi

4: Zabezpiecz
drzwi

*Zgodnie z konfiguracją agencji ochrony.
UWAGA! Menu dostępu i opcja konfiguracji karty są dostępne tylko w zgodnych systemach zabezpieczeń.

4 | Zmiana hasła użytkownika
Użyj [CMD][5][5], a następnie skorzystaj z podpowiedzi.
lub
Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.
Przejdź do [4] Użytkownicy > [1] Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie ze
wskazówkami.

5 | Konfiguruj użytkowników
Możesz zmienić hasła dla innych użytkowników, a także dodawać, usuwać i
zamieniać piloty i karty.

5 .1 | Dodawanie użytkowników
Użyj [CMD][5][6], a następnie skorzystaj z podpowiedzi.
lub
Użyj [CMD][8].
Przejdź do [4] Użytkownicy > [2] Dodaj użytkownika.

5.2 | Edycja użytkowników
Użyj [CMD][8].
Przejdź do [4] Użytkownicy > [3] Edytuj użytkownika.

Dwuwierszowa klawiatura
alfanumeryczna
B920/B921C

5.3 | Usuwanie użytkowników
Użyj [CMD][5][3]
lub
Użyj [CMD][8].
Przejdź do [4] Użytkownicy > [4] Usuń użytkownika.

pl Skrócona instrukcja obsługi

6 | Alarmy
Gdy system bezpieczeństwa jest w stanie alarmu, liczba alarmów pojawia się na
wyświetlaczu.
Wprowadź hasło użytkownika aby wyłączyć alarmy. Jeśli system jest uzbrojony,
zatrzymanie alarmu zatrzymuje również system.
System pokazuje komunikat Alarm wyciszony oraz liczbę i nazwy linii w stanie
alarmu w kolejności ich wystąpienia. .

7 | Skróty
1.
2.
3.

Użyj [CMD] [8].
Przejdź do [6] Skróty.
Aby wybrać skrót, użyj [DALEJ] i [ENTER].

8 | Czyszczenie klawiatury
Użyj miękkiej szmatki lub nieściernego roztworu czyszczącego. Rozpyl środek
czystości na ścierce, nie klawiaturze.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://gr.boschsecurity.com/el/ για την
τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.
Es-es: Visite https://es.boschsecurity.com/es/ para obtener documentación en
este idioma.

2 | Włącz (uzbrój) system
Aby włączyć wszystkie z opóźnieniem, wprowadź hasło użytkownika, a następnie
naciśnij [ENTER].
lub
Użyj jednego z dostępnych poleceń:
Dla Wszystkie wł. (z opóźnieniem): [CMD][1]
Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: [CMD][1][1]
Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: [CMD][2]
Dla Część włączona (z opóźnieniem): [CMD][3]
lub
Użyj menu. Najpierw naciśnij przycisk [MENU] lub [CMD][8].
Dla Wszystkie wł.: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [1] Wszystkie wł. >
[1] Wszystkie wł., z opóźnieniem.
Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. >
[1] Wszystkie wł. > [2] Wszystkie wł., reakcja natych.
Dla Część włączona: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [2] Część wł. >
[1] Część wł., z opóźnieniem.
Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. >
[2] Część wł. > [2] Część wł., reakcja natych.

Fr-fr: Accédez à l’adresse https://fr.boschsecurity.com/fr/ pour obtenir la
documentation dans cette langue.

Możesz wybrać poszczególne obszary do ustawienia. Otwórz menu Wszystkie wł.
lub Część wł., dotknij [3], aby otworzyć menu Wybierz, a następnie użyj [DALEJ]
i [ENTER], aby wybrać Wł., reakcja natych., lub Wł., z opóźnieniem i obszar, który
chcesz ustawić.
lub
Naciśnij przycisk [WSZYSTKO] lub [CZĘŚĆ].

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a https://hu.boschsecurity.com/hu/
oldalon.
It-it: Andare a https://it.boschsecurity.com/it/ per la documentazione in
questa lingua.
Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie
https://pl.boschsecurity.com/pl/

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com

Pt-br: Acesse http://pt.boschsecurity.com/pt/ para obter a documentação
neste idioma.

3 | Rozbrajanie systemu
Wprowadź swoje hasło.
lub
Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.
Dla Wyłącz: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [1] Wył.
Dla Wyłącz wybrane: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [2] Wył. wybrane.
Następnie użyj [DALEJ] i [ENTER], aby wybrać obszar do wyłączenia.

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