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O systému 
Úvod 
Gratulujeme, že jste si vybrali klávesnici Honeywell Galaxy TouchCenter Plus. Díky jasným a jednoduchým ovládacím prvkům v dotykovém 
rozhraní je práce s klávesnicí Galaxy TouchCenter Plus rychle pochopitelná a snadná. 

Rozhraní systému 
Díky WiFi připojení lze klávesnici Galaxy TouchCenter Plus zapojit mezi domácí elektronická zařízení a systémy, aniž by byl rušen provoz běžné 
domácí bezdrátové elektroniky.  

Funkce 
Tento systém umožňuje ochranu proti zlodějům 
• CP045-00 Galaxy TouchCenter Plus (montáž na zeď) 
• CP046-00 Galaxy TouchCenter Plus (montáž na zeď), se čtečkou karet 
• A045  Plastové součásti pro montáž Galaxy TouchCenter Plus do zdi 
Systém pomocí technologie mikropočítačů sleduje všechny zóny a zobrazuje na displeji klávesnice příslušné informace. Systém lze také 
naprogramovat tak, aby automaticky posílal poplachy nebo stavové zprávy přes telefonní linky, ethernet nebo bezdrátově přes GSM na stanici 
sledování poplachů. 
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Ovládání klávesnice Galaxy TouchCenter Plus 
Ovládání klávesnice Galaxy TouchCenter Plus obvykle začíná na úvodní obrazovce. To je hlavní obrazovka (počáteční obrazovka) a současně první 
obrazovka, která se zobrazí po zapnutí a inicializaci klávesnice. Na této obrazovce lze provádět výběry z nabídek. Po provedení výběru lze pomocí 
grafických ikon procházet různé dílčí nabídky a provádět požadované funkce. 

Úvodní obrazovka 
Úvodní obrazovka je bránou k celému systému. Na této obrazovce lze: 
• řídit bezpečnostní systém,  
• řídit multimediální aplikace, například video, obrázky a kamery. 
Úvodní obrazovka je zobrazena většinu času a lze ji přizpůsobit pomocí aplikace Multimedia 
(Multimédia). 

 

Pozadí a ikony zobrazené v této příručce na úvodní obrazovce jsou pouze 
ukázkové. Instalátor může pozadí a ikony na úvodní obrazovce změnit. 

 

Multimediální aplikace 
Funkce Picture (Obrázek)/Video (Audio) umožňují zobrazovat osobní fotografie (jako prezentaci) a video soubory, které musí být instalátorem 
vloženy v klávesnici přes externí kartu SD/SDHC ještě před umístěním jednotky. Doporučujeme použít kartu SD/SDHC dodanou s klávesnicí.  
 

Při každodenním používání mohou být paměťové karty náchylné k poruše nebo chybě kvůli vybíjení elektrostatického náboje a všechny informace 
na kartě se mohou ztratit. 
Poznámka: Společnost Honeywell není odpovědná za ztrátu jakýchkoliv osobních informací (souborů, fotografií, videí atd.) 

Ovládání 
Po konfiguraci pomocí instalátoru lze systém TouchCenter Plus lze použít k řízení systému budovy, například osvětlení, klimatizace a bran. Ovládání 
můžete zahájit stisknutím ikony Control (Ovládání). Následně se na obrazovce zobrazí jedna nebo více ikon přepínačů. 
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Popisy navigačních ikon 
Ovládání obrazovek systému TouchCenter Plus je usnadněno sadou uživatelsky přívětivých ikon. Jejich vzhled a funkce jsou popsány níže.  

IKONA NÁZEV IKONY FUNKCE IKONA NÁZEV IKONY FUNKCE 

 

Control (Ovládání) Zobrazí obrazovku řízení výstupu. 
 

Setup (Nastavení) Zobrazí nabídky Setup 
(Nastavení). 

 

Security 
(Zabezpečení) 

Zobrazí obrazovku Security 
(Zabezpečení).  

Multimedia 
(Multimédia) 

Zobrazí funkce Picture (Obrázky) 
a Video. 

 
Home (Domů) Návrat na úvodní obrazovku. 

 
Camera (Kamera) Zobrazí nabídky nastavení kamer. 

 
Panic (Panika) Zobrazí funkce pohotovosti 

(naprogramované instalátorem).  
 

Picture (Obrázek) Když je vložena karta SD/SDHC, 
zobrazí osobní fotografie. 

 
Back (Zpět) Vrátí se zpět na poslední 

zobrazenou obrazovku.  
Console 

(Konzola) 

Funguje přesně stejným způsobem 
jako standardní numerická 
klávesnice. 

 

Minimalizace ikon úvodní obrazovky 
Při zobrazení tapety lze ikony na úvodní obrazovce minimalizovat stisknutím ikony Minimise Home (Minimalizovat ikony). Stisknutím ikony 
Maximise Home (Maximalizovat ikony) zvětšíte ikony na úvodní obrazovce.  

          

Minimise 
Home 

(Minimalizovat 
ikony) 

Setup 
(Nastavení) 

Picture 
(Obrázek) 

Maximise 
Home 

(Maximalizo-
vatikony) 

Security 
(Zabezpečení) 

Control 
(Ovládání) 

Multimedia 
(Multimédia) 

Camera 
(Kamera) 

Console 
(Konzola) 

Panic 
(Panika) 
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Potíže se systémem 
Na obrazovce Security (Zabezpečení) se v tabulce vedle všech problémů zobrazí rovněž ikony. Pokud se zobrazí ikona problému, kontaktujte 
bezpečnostní společnost. V závislosti na systému se mohou zobrazit následující ikony:  

IKONA VÝZNAM 

 
Ztráta napájení – Systém není připojen k napájení ze sítě. 

 Nízká úroveň baterie – Baterie, která napájí systém během výpadku hlavního napájení, nebo baterie RF zařízení je vybitá. 

 
Porucha komunikační linky – Selhala linka komunikačního modulu. 

 
Poplach na zařízení – Je zobrazen poplach na zařízení. 

 
Problém se zónou – Vyskytla se chyba zóny. 

 
Poplach poškození zařízení nebo chyba – Zobrazené zařízení vyvolalo poplach poškození nebo selhalo. 

 
Poznámka: Pokud se objeví více problémů, lze seznam problémů v tabulce posouvat pomocí šipek nahoru a dolů. 
Kódy uživatelů 
Každému uživateli musí být přiřazeno jméno a odpovídající 4 až 6místný uživatelský PIN kód, který uživateli umožňuje přístup k autorizovaným 
funkcím. Uživatelé systému se nastavují v centrálním nastavení, které obsahuje možnosti pro nastavení úrovně oprávnění a zařazení do grup. 
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Security 
Úvod do provozu zabezpečovacích systémů 
Systém lze nastavit do jednoho z osmi režimů: Timed Set (Časované zapnutí), Instant Set (Okamžité zapnutí), Part Set (Částečné zapnutí), Silent 
(Tichý), All Set (Vše zapnuto), Home Set (Domácí zapnutí), Force Set (Vynucené zapnutí) a Omit Set (Zapnutí s vynecháním). Všechny tyto režimy 
jsou popsány níže.  

MODE 
(REŽIM) 

FUNCTION (FUNKCE) Exit Delay 
(Prodleva 
odchodu) 

Entry Delay 
(Prodleva 
vstupu) 

Perimeter Set 
(Okolní 

prostory 
zapnuty) 

Interior Set 
(Vnitřní 

prostory 
zapnuty) 

Timed Set 
(Časované 

zapnutí) 

 

Tento režim použijte, pokud již v objektu nikdo 
nezůstává. V režimu Timed Set (Časované zapnutí) 
vydá systém zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny 
chráněné dveře nebo okno, nebo když je v budově 
detekován pohyb.  

Ano Ano Ano Ano 

Instant Set 
(Okamžité 
zapnutí) 

 

Stisknutím této ikony okamžitě zapnete všechny zóny. 
V režimu Instant Set (Okamžité zapnutí) vydá systém 
zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny chráněné 
dveře nebo okno, nebo když je v budově detekován 
pohyb. 

Ne Ne Ano Ano 

Part Set 
(Část. zap.) 

 

Tento režim použijte, pokud zůstáváte doma, ale 
očekáváte, že by někdo mohl později použít vstupní 
dveře.  
V režimu Part Set (Částečné zapnutí) vydá systém 
zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny chráněné 
dveře nebo okno, ale jinak se lze po budově volně 
pohybovat.  

Ano Ano Ano Ne 

Silent 
(Ticho) 

 

Funguje stejně jako předchozí režim Part Set (Částečně 
zapnuto) kromě toho, že při zapnutí nebo vypnutí 
řídicího panelu není vydán žádný zvuk. 

Ano Ano Ano Ne 
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MODE 
(REŽIM) 

FUNCTION (FUNKCE) Exit Delay 
(Prodleva 
odchodu) 

Entry Delay 
(Prodleva 
vstupu) 

Perimeter Set 
(Okolní 

prostory 
zapnuty) 

Interior Set 
(Vnitřní 

prostory 
zapnuty) 

All Set (Vše 
zapnuto) 

 

Umožňuje nastavit možnost Timed Set (Časované 
zapnutí) u všech grup přiřazených uživatelskému kódu 
bez možnosti výběru, které grupy mají být zapnuty. 
Grupy, které se zapnou po výběru této možnosti, jsou 
určeny omezeními skupin na klávesnici. 

Ano Ano Ano Ano 

Home Set 
(Domácí 
zapnutí) 

 

Plně nebo částečně zapne systém. Funkce je 
následující: 
• Plné zapnutí proběhne, pokud bude odchodová 

doba ručně ukončena prostřednictvím operace zóny 
Final (Poslední) nebo dotykového kontaktu. 

• Částečné zapnutí proběhne, pokud odchodová doba 
doběhne do konce. 

Ano Ano Ano Ano 

Force Set 
(Nucené 
zapnutí) 

 

Umožňuje nastavit v systému možnost Timed Set 
(Časované zapnutí), pokud jsou v okamžiku výběru této 
možnosti otevřené některé zóny. 

Ano Ano Ano Ano 

Omit Set 
(Zapnutí 

s vynecháním) 

 

Umožňuje ze systému dočasně odebrat (vynechat) 
zóny. Vynechaná zóna nevyvolá při narušení poplach 
(ani tamper). Vynechané zóny se automaticky znovu 
nastaví po vypnutí systému. 

Ano Ano Ano Ano 
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Postup zapnutí systému 
Zapnutí systému se ve všech režimech provádí stejným způsobem. 
Poznámka: Při zapínání zkontrolujte, že v oblastech chráněných detektory pohybu nejsou žádné překážky a že jsou zajištěné všechny dveře a okna. 
Zapnutí systému: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

1. Proveďte jednu z následujících akcí: 
a) Přiložte platný čip Prox ke čtečce alespoň na  

3 sekundy. 
b) Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 

(Zabezpečení), zadejte platný kód PIN (osobní 
identifikační číslo) a stiskněte ent. 

Nyní se zobrazí všechny chyby systému. 
2. Vyberte požadovanou možnost nastavení (standard 

je Timed Set (Časované zapnutí) a ikona More Sets 

(Další zapnutí)  nabízí dalších pět možností 
nastavení). 

3. Opusťte budovu, dokud zní ukončovací tón. 
Dokončení zapnutí bude signalizováno dvojím 
pípnutím. 

Po výběru jiné možnosti zapnutí než tiché vydá klávesnice jedno 
dlouhé pípnutí následované 2 krátkými pípnutími. 
Pokud je systém nastaven na režim Silent (Tichý), neozve se žádné 
pípnutí. 
Po vypršení odchodového času se obrazovka automaticky vrátí 
na úvodní obrazovku a zobrazí se indikátor, že je systém zapnutý 
(pouze když je vypnutý režim EN50131). 
Mohou se objevit poplachy, selhání nebo poškození, kvůli nimž nebude 
možné systém zapnout a které nelze vymazat nebo resetovat pomocí 
následujících dvou postupů. V některých případech lze tyto události 
dočasně přepsat a systém zapnout. 
Při pokusu o zapnutí systému se zobrazí všechny nevyřízené události. 
Pokud lze událost vynechat, zobrazí se ikona Override (Vynechat). 
Po stisknutí ikony Continue (Pokračovat) můžete konkrétní události 
vynechat a pokračovat v zapnutí. Když se ikona Override (Vynechat) 
nezobrazí, spojte se s firmou, která instalovala zabezpečovací systém, 
a problém vyřešte. 
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Zrušení poplachu, chyby nebo poškození: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení). 

2. Zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) 
a stiskněte ent. 
Zvuková signalizace se ukončí a zobrazí se příčina 
aktivace. 

Při každém zadání kódu PIN se zobrazí všechny nezrušené poplachy, 
chyby a poškození. Při první aktivaci se na klávesnici zapne zvukové 
upozornění. 

 
Poznámka: Pokud nastane alarm, chyba nebo poškození, systém, musí být resetován, aby jej bylo možné použít znovu. 
Reset systému po poplachu, chybě nebo poškození: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

1. Odstraňte příčinu alarmu, chyby nebo poškození. 
(Může být nutné zavolat společnost, která zařízení 
instalovala.) 

2. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení). 

3. Zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) 
a stiskněte ent. 

4. Na obrazovce se objeví informace o poplachu, chybě 
nebo poškození. 

5. Stiskněte ikonu Reset (Resetovat). 
Pokud již podmínka aktivace pominula a kód PIN má 
dostatečnou úroveň oprávnění, tak se poplach, chyba 
nebo poškození resetuje. 
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Zapnutí systému s grupami 
V systémech, které obsahují několik nezávislých grup (oblastí) je možné provádět různé kombinace zapnutí a vypnutí. 
Poznámka: Některé systémy nemusí obsahovat grupy. V takovém případě se obrazovka Group List (Seznam grup) nezobrazí. 
Zapnutí grup: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Proveďte jednu z následujících akcí: 
a) Přiložte platný čip Prox ke čtečce alespoň na  

3 sekundy. 
b) Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 

(Zabezpečení), zadejte platný kód PIN (osobní 
identifikační číslo) a stiskněte ent. 

Nyní se zobrazí všechny chyby systému (viz část  
How to Set the System (Jak zapnout systém)). 

2. Stiskněte ikonu Timed Set (Časované zapnutí). Zobrazí 
se seznam grup a stav jejich zapnutí. 

3. Proveďte jednu z následujících akcí: 
a) Stiskněte všechny grupy, které chcete zapnout 

(možnost Unset (Vypnout) se změní na možnost 
To Set (K zapnutí)) a stiskněte ikonu zaškrtnutí. 

b) Stiskněte ikonu Set All (Zapnout vše). Na několik 
sekund se zobrazí zpráva Warning – Ready to set 
all groups (Upozornění – Zapnou se všechny grupy). 

Začne se odpočítávat prodleva Exit Time 
(Odchodový čas). 

4. Opusťte budovu, dokud zní ukončovací tón. Dokončení 
zapnutí bude signalizováno dvojím pípnutím. 

Poznámky:  
• Můžete mít přístup k některým nebo všem dostupným grupám. 
• Pokud je kód přijat, zobrazí systém grupy, k nimž máte přístup.  
Po vypršení odchodového času se obrazovka automaticky vrátí na 
úvodní obrazovku. 
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Zobrazení chyb 
Pokud se vyskytne chyba, zobrazí se v horní části obrazovky ALERT (POPLACH). 
Poznámka: V režimu EN50131 se v horní části obrazovky nezobrazí žádný text. 
Chyby zobrazíte následujícím postupem: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 
 
 
 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. 
Zobrazí se seznam chyb. 

2. U všech vypsaných chyb proveďte nápravné 
akce. Chybové zóny, které nelze opravit, můžete 
v kroku 4 vynechat. 

3. Stiskněte ikonu Reset (Resetovat). Zobrazí se 
obrazovka Security (Zabezpečení). 
Poznámka: Všechny neopravené chyby 
zůstanou po stisknutí ikony Reset (Resetovat) 
v seznamu. 

4. Chcete-li zónu, kterou nelze opravit, vynechat, 
postupujte podle kroku 2 v části Vynechání zón 
na straně 15. 

Příkladem nápravných akcí je zavření okna nebo dveří. 
Seznam chyb lze procházet pomocí šipek nahoru a dolů umístěných 
vedle seznamu. 
 

Ikony zobrazení zón Ikony tísňových zón 

         

Clear Omits 
(Smazat 

vynechání) 

Toggle 
Omission 
(Přepnout 
vynechání) 

Trouble 
(Problém) 

Alarm 
(Poplach) 

Zone Trouble 
(Problémy se 

zónou) 

Faults 
(Chyby) 

Omit Zones 
(Vynechat 

zóny) 

Low Battery 
(Vyčerpaná 

baterie) 

All (Všechny) 



Bezpečnost (pokračování) 

15 

Vynechání zón 
Pokud chcete systém zapnout s vynecháním jedné nebo více zón, použijte funkci vynechání. Vynechané zóny zůstanou nechráněny a nezpůsobí 
poplach, když jsou při zapnutém systému narušeny. 
Vynechání zón: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu 
Security (Zabezpečení) a zadejte 
autorizační kód. 

2. Stiskněte ikonu More Sets (Další zapnutí). 

Poznámka: Pokud jsou některé zóny vynechány nebo obsahují chybu, zobrazí se 
na této obrazovce také ikona Display Faults (Zobrazit chyby). 

 
 

3. Stiskněte ikonu Omit Set (Zapnutí 
s vynecháním). 

Během doby, kdy klávesnice získává z řídicího panelu data o zónách, zobrazí se 
na obrazovce zpráva Please Wait! (Čekejte, prosím.). Následně se zobrazí zóny 
včetně jejich aktuálního stavu. 

 
4. Zvýrazněte zóny, které se mají vynechat, 

a stiskněte ikonu Toggle Omission 
(Přepnout vynechání). 

 

 
5. Stiskněte ikonu Back (Zpět), čímž se vrátíte na 

obrazovku Setting (Nastavení). 
 

 

Smazání vynechaných zón 
Po vypnutí systému se vynechaná zóna automaticky znovu zapne. Pokud je zóna vynechána, lze ji znovu zahrnout následujícím způsobem: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

1. Stiskněte ikonu Omit Set 
(Zapnutí s vynecháním).  

Během doby, kdy klávesnice získává z řídicího panelu data o zónách, zobrazí se 
na obrazovce zpráva Please Wait! (Čekejte, prosím.). Následně se zobrazí zóny 
včetně jejich aktuálního stavu. 

 
2. Vyberte vynechané zóny. 
3. Stiskněte ikonu Toggle Omission 

(Přepnout vynechání). 
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Vypnutí systému 
Systém lze vypnout následujícími dvěma metodami. Jednou metodou je vypnutí systému při vchodu do objektu a druhý případ je ten, kdy se uživatel 
nachází v objektu se zapnutým systémem (např. částečně zapnutým systémem v tichém režimu). 
Postup vypnutí systému: 
 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. 

 
2. Stiskněte ikonu Unset (Vypnout). 

Systém je nyní vypnut. 

 

Vypnutí grup 
Chcete-li vypnout grupy:  

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. 

2. Stiskněte ikonu Unset (Vypnout). Zobrazí se obrazovka 
Group List (Seznam grup). 

3. Na obrazovce Group List (Seznam grup) proveďte 
jednu z následujících akcí: 
a) Stiskněte libovolnou grupu nebo grupy obsahující 

slovo Set (Zapnuto). Toto slovo se změní na 
To Unset (K vypnutí). 

b) Stiskem ikony Unset All (Vypnout vše) vypnete 
všechny vypsané grupy. 

4. Stiskněte ikonu Tick (Zaškrtnutí). 
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Kontrola stavu grup 
Systém podporuje jednu až třicet dva grup (podle systému). Grupy umožňují jedním poplachovým systémem řídit podle typu zakoupeného systému 
až 32 oblastí (grup).  
Poznámka: Některé systémy nemusí obsahovat grupy. V takovém případě se obrazovka Group List (Seznam grup) nezobrazí. 
Kontrola stavu grup: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 
(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Version (Verze 
systému). 

3. Stiskněte ikonu Group Status (Stav grupy). 
Zobrazí se stav všech grup. 

Zobrazí se obrazovka Group List (Seznam grup). 

Zobrazení protokolu událostí 
Systém umožňuje zaznamenávat různé události do protokolu, v němž jsou všechny události zaznamenány včetně data a času výskytu. 
Zobrazení protokolu událostí: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security 
(Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. 

 
2. Stiskněte ikonu More Choices (Další možnosti). 
 
3. Stiskněte ikonu Event Log (Protokol událostí). 

Zobrazí se prvních sedm událostí. Pomocí 
ovládacích prvků obrazovky lze zobrazovat 
události ze seznamu nebo tyto události filtrovat. 

Obrazovka událostí obsahuje řadu ovládacích prvků: 
• Události lze filtrovat podle typu, například zobrazit pouze události 

zapnutí nebo vypnutí. 
• Události lze filtrovat podle grupy. 
• More (Více): pomocí tohoto ovládacího prvku lze přepínat mezi daty 

události a daty události zobrazujícími ovlivněnou grupu. 
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Nastavení 
Pomocí nastavení lze změnit způsob provozu klávesnice. Můžete přistupovat k nastavením Brightness (Jas) a Volume (Hlasitost), Display Setup 

(Nastavení displeje), IP Setup (Nastavení IP), System Setup (Nastavení systému), System Version (Verze systému) a System Information 

(Informace o systému). 

Nastavení jasu a hlasitosti 
Změna jasu a hlasitosti: 
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1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 

(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

2. Pomocí posuvníků Brightness (Jas) a Volume 

(Hlasitost) lze příslušná nastavení zvýšit nebo snížit. 

3. Stiskněte ikonu Save (Uloţit). 

Pokud provedete změny a ukončíte nastavení bez stisknutí ikony Save 
(Uloţit), zobrazí se následující zpráva: 

Display settings changed. Do you want to save it? (Nastavení displeje 
se změnilo. Chcete je uloţit?) 

 

Nastavení displeje 
Můžete přistupovat k následujícím položkám: Language (Jazyk), Backlight Off After (Vypnout podsvícení po), To Homepage After (Návrat na 

úvodní obrazovku po), Auto Slideshow After (Automatická prezentace po) a Clean Screen (Vyčistit obrazovku). 

Výběr jazyka (pokud je dostupný) 
Systém Galaxy TouchCenter Plus může zobrazovat až deset různých jazyků, př ičemž výchozím jazykem je Angličtina. 

Přizpůsobení prodlev obrazovky 
Pokud necháte klávesnici v klidu, tak se automaticky: 

 Po uplynutí určeného času vypne podsvícení, pokud není vybrána možnost Never (Nikdy). 

 Po uplynutí času To Homepage After (Návrat na úvodní obrazovku po) provede návrat na úvodní obrazovku, pokud není vybrána možnost 

Never (Nikdy) a 

 Pokud je nastavena možnost Auto Slideshow After (Automatická prezentace po), spustí se prezentace. 
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Nastavení požadovaných prodlev obrazovky: 
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1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 

(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu Display Setup (Nastavení 

displeje). 

3. Stiskněte tlačítko požadované prodlevy. 

4. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte prodlevu. 

5. Stiskněte ikonu Save (Uloţit). 

Poznámka: Pokud provedete změny a ukončíte 

nastavení bez uložení, zobrazí se zpráva Display 
Setup changed. Do you want to save it?  
(Nastavení displeje se změnilo. Chcete je uloţit?) 

Nastavení zahrnuje: 

 prodlevu Backlight Off After (Vypnout podsvícení po), 

 prodlevu Return To Homepage (Návrat na domovskou stránku po), 

 prodlevu Auto Slideshow After (Automatická prezentace po). 

Poznámky: 

 Výchozí hodnota času To Homepage After (Návrat na úvodní 
obrazovku po) jsou 2 minuty. 

 V reţimu EN50131  lze změnit pouze prodlevu vypnutí podsvícení a 
moţnost Auto Slideshow After (Automatická prezentace po) není 
dostupná. 

 

Vyčistit obrazovku 
Kromě běžného č ištění je klávesnice bezúdržbová. 

Vyč ištění obrazovky: 
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1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 

(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu Display Setup (Nastavení 

displeje). 

3. Stiskněte ikonu Clean Screen (Vyčistit 

obrazovku). 

4. Stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat) a 

očistěte obrazovku. 

Po stisknutí tlačítka Continue (Pokračovat) se zobrazí následující zpráva: 

Touch Screen has been disabled so that you may wipe the screen 
clean. (Dotyková obrazovka byla vypnuta, abyste ji mohli očistit.) 
Please use a damp soft cloth. (Pouţijte lehce navlhčený měkký hadřík.) 
DO NOT use any liquids, sprays, or ammonia-based cleansers. 
(NEPOUŢÍVEJTE kapaliny a spreje ani čističe na bázi čpavku.) 

Touch Screen Disabled for ≥ 30 Seconds (Dotyková obrazovka se  
vypne na ≥ 30 sekund.) 

Jakmile odpočet dojde k nule, okno se automaticky zavře a dotyková 
obrazovka se aktivuje. 

 

DŮLEŽITÉ: Při čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tkaniny, jinak můžete dotykovou obrazovku poškodit.  

Běţná údrţba 
 Součásti zabezpečovacího systému ošetřujte stejným způsobem jako jiná elektrická zařízení. Dveře a okna chráněná snímačem je nutné 

zavírat opatrně. 

 Zabraňte usazování prachu na klávesnici a všech ochranných snímačích, obzvláště na pohybových snímačích a detektorech kouře. 

 Prach z klávesnice a snímačů opatrně očistěte suchým měkkým hadříkem. Do not spray water or any other fluid on the units (Na jednotky 
nestříkejte vodu ani jiné tekutiny.) 
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Informace o systému 
Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru/firmwaru instalovaného na systému, postupujte následujícím způsobem: 
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1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 
(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Info (Informace o systému). 

Zobrazí se následující informace: MAC adresa, CRC, verze softwaru 
a firmwaru. 

 

Nastavení IP a připojení k síti 

Nastavení IP adresy 
Ve většině případů se IP adresy přidělí automaticky (nastavení Obtain address auto (Automaticky získat adresu)). Pokud je třeba, lze však nastavit 
statickou (pevnou) IP adresu, kterou lze nalézt v nastavení směrovače. Postupujte podle pokynů ke směrovači. 

Nastavení připojení LAN 
Na obrazovce IP Setup (Nastavení IP) přidejte následujícím způsobem připojení k síti LAN: 
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1. Připojte mezi směrovač a klávesnici ethernetový kabel 
a nastavte všechny videokamery. 

2. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup 
(Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 

3. Stiskněte ikonu IP Setup (Nastavení IP). 
4. Stiskněte tlačítko LAN ON (ZAPNOUT LAN). 
5. Stiskněte ikonu Save (Uložit): informace o nastavení IP 

adresy se automaticky aktualizují.  
6. Vraťte se na obrazovku IP Setup (Nastavení IP). 

Zkontrolujte, že jsou zobrazeny příslušné informace. 
7. Pokud se IP adresa nezobrazí, změňte Internet 

Connection type (Typ připojení k internetu) na Static 
(Statický) a následně ručně zadejte potřebné IP údaje 
ze směrovače. Stiskněte ikonu Save (Uložit); informace 
o nastavení IP adresy se automaticky aktualizují. 

 
 
 
 
Zobrazí se vyskakovací okno: 
This will switch off WLAN Network, do you want to continue? Yes or 
No. (Tato akce vypne síť WLAN, chcete pokračovat? Ano nebo Ne) 
Požadované informace lze zadat pomocí Data Entry Keyboard 
(klávesnice pro zadání dat.)  
Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena. 
• Stiskem klávesy Space (mezerník) přidáte mezi znaky mezeru. 
• Stiskem klávesy x smažete znak před/za kurzorem. 
• Stiskem klávesy ABC/.?123/Åå se můžete přepínat mezi čísly, 

značkami a znaky. 
• Stisknutím ikony Go (Pokračovat) se vrátíte na obrazovku IP Setup 

(Nastavení IP). 
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Setup a WIFI (WLAN) Connection (Nastavení připojení WIFI (WLAN)) 
Na obrazovce IP Setup (Nastavení IP) přidejte následujícím způsobem připojení k síti WIFI: 
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1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu IP Setup (Nastavení IP). 
3. Stiskněte tlačítko WIFI ON (ZAPNOUT WIFI). 
4. Proveďte jednu z následujících akcí: 

a) Pomocí posuvníku vyberte ze seznamu Wi-Fi sítí 
požadovanou síť, k níž se chcete připojit, a toto pole 
zvýrazněte. Pokud není směrovač v seznamu, 
stiskněte ikonu Refresh (Obnovit). 

b) Pokud není směrovač zobrazen ani po obnovení 
seznamu, přesuňte se na konec seznamu a vyberte 
možnost Add Network (Přidat síť). Zadejte do 
příslušných polí SSID, Security Mode (Režim 
zabezpečení) a Passphrase (Heslo) / Shared Key 
(Sdílený klíč) pomocí Data Entry Keyboard 
(klávesnice pro zadávání dat) a stiskněte tlačítko Go 
(Pokračovat). 

5. Stiskněte ikonu Save (Uložit). Když při změně čísla 
portu stisknete ikonu Save (Uložit), klávesnice se 
resetuje. 

 

 
 
Zobrazí se vyskakovací okno: 
This will switch off LAN Network, do you want to continue?” Yes or 
No (Tato akce vypne síť LAN, chcete pokračovat? Ano nebo Ne) 
Požadované informace lze zadat pomocí Data Entry Keyboard 
(klávesnice pro zadání dat).  
• Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena. 
• Stiskem klávesy Space (mezerník) přidáte mezi znaky mezeru.  
• Stiskem klávesy x smažete znak před/za kurzorem. 
• Stiskem klávesy ABC/.?123/Åå se můžete přepínat mezi čísly, 

značkami a znaky. 
 
 
 
Zobrazí se okno s následující zprávou: 
Success (Úspěch) 
WIFI Network Saved (WIFI síť uložena) 
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Multimedia (Multimédia) 
Možnosti multimédií umožňují zobrazovat osobní fotografie a video (audio) soubory jako prezentaci. 
Důležité: Tuto funkci lze využít pouze v případě, že byla vložena paměťová karta (SD/SDHC) s fotografiemi a video (audio) soubory.  

Nastavení videa (audia) 
Pomocí této funkce lze zobrazovat videa. Přistoupit k ní lze z úvodní obrazovky stisknutím ikony Multimedia (Multimédia). 
Chcete-li k této funkci přistoupit: 
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1. Stiskněte ikonu Multimedia (Multimédia). 
 
 

2. Stiskněte ikonu Video. 
3. Vyberte ze seznamu požadované video a stiskem ikony 

Play (Přehrát) spusťte přehrávání.  
4. Stiskem ikony Repeat (Opakovat) zapnete automatické 

opakování přehrávání vybraného videa.   
5. Pokud není ikona Repeat (Opakovat) vybrána, přehraje se 

automaticky celý seznam video souborů od prvního videa 
po poslední. 

Pro správné přehrávání na klávesnici Tuxedo Touch je 
nutný převod videí pomocí vhodného převaděče. Pomocí 
internetového vyhledávače nalezněte vhodný převaděč videí 
a postupujte podle příslušných pokynů (dodávaných v balení). 
Poznámky:  
• Maximální rozlišení videa nesmí překročit 400 x 240.  
• Videa nelze přehrávat, pokud je zapnutý režim EN50131. 

Ikony videa 

     

Pomocí posuvníku lze procházet seznam videí. 
Stiskem následujících ikon lze ovládat přehrávání videa: Play 
(Přehrát), Pause (Pozastavit), Full View (Celá obrazovka), Stop 
(Zastavit) a Repeat (Opakovat). 
Z režimu celé obrazovky se můžete kdykoliv přepnout zpět 
stiskem libovolného místa na obrazovce. 

Play (Přehrát) Pause 
(Pozastavit) 

Full View 
(Celá 

obrazovka) 

Repeat 
(Opakovat) 

Stop 
(Zastavit) 
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Nastavení obrázků 
Pomocí této funkce lze na dotykové obrazovce zobrazovat až 1000 osobních fotografií. K této funkci lze z úvodní obrazovky přistoupit stisknutím 
ikony Multimedia (Multimédia). Chcete-li k této funkci přistoupit: 
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1. Stiskněte ikonu Multimedia (Multimédia). 
2. Stiskněte ikonu Picture (Obrázek). 
3. Ze seznamu Transition (Přechod) lze vybrat typ přechodu 

mezi obrázky (Standard (Standardní), Horizontal (Vodorovný), 
Vertical (Svislý) nebo Fade Out (Prolnutí)). 

4. Z nabídky Slide Delay (Prodleva snímků) lze vybrat časový 
interval, po který se mají jednotlivé fotografie zobrazovat. Na 
výběr jsou možnosti 5, 10, 15 nebo 20 sekund. 

5. Chcete-li do prezentace přidat obrázek, vyberte jej ze seznamu a 
stiskněte ikonu Add Image (Přidat obrázek); obrázek se zobrazí 
na obrazovce.  

6. Chcete-li obrázek z prezentace odebrat, vyberte jej ze seznamu 
a stiskněte ikonu Deselect Image (Zrušit výběr obrázku). 

Chcete-li obrázek nastavit jako tapetu: 
1. Vyberte pomocí posuvníku soubor, který chcete na 

klávesnici zobrazit.  
2. Stiskněte ikonu Set Wallpaper (Nastavit tapetu) a výsledek 

si prohlédněte na úvodní obrazovce. 

Podporované formáty souborů jsou: .bmp, png a .jpg. 
Poznámky: 
• Z režimu prezentace se můžete kdykoliv přepnout do režimu 

klávesnice stiskem libovolného místa na obrazovce. 
• Zobrazí se první obrázek a na obrazovce se objeví seznam 

uložených obrázků.  
• Během načítání obrázku nelze používat ostatní funkce 

nastavení obrázku (přehrát, předchozí, další, přidat ani 
nastavit jako tapetu). 

Pomocí ikony TOP (NAHORU) se můžete v adresářové struktuře 
přesunout o úroveň výše. 
Ikona OPEN (OTEVŘÍT) slouží k zobrazení větších obrázků 
nebo otevřených adresářů a výběru ze seznamu uložených 
obrázků. 
Stisknutím tlačítka CLEAR ALL (VYMAZAT VŠE) vymažete 
z aktuální prezentace všechny obrázky. 
Poznámka: Na úvodní obrazovce můžete stisknutím ikony 
Minimize Home (Minimalizovat ikony) zmenšit ikony na úvodní 
obrazovce, aby byla lépe vidět tapeta. 
Stisknutím ikony Maximize Home (Maximalizovat ikony) zvětšíte 
ikony na úvodní obrazovce.  

Ikony obrázku Ikony úvodní obrazovky 

        

Play Image 
(Přehrát obrázek) 

Previous 
Image 

(Předchozí 
obrázek) 

Next Image 
(Další obrázek) 

Add Image 
(Přidat 

obrázek) 

Deselect 
Image (Zrušit 

výběr obrázku) 

Set Wallpaper 
(Nastavit 
tapetu) 

Minimize Home 
(Minimalizovat 

ikony) 

Maximize Home 
(Maximalizovat 

ikony) 
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Nastavení kamer 
Pomocí funkce Camera (Kamera) lze registrovat kamery a zobrazovat až čtyři kamery současně pomocí zobrazení v kvadrantech. Pokud chcete 
použít již existující (nainstalované) kamery, pokračujte krokem 4. Jestliže se jedná o první nastavení, bude nutné kamery před připojením vyhledat 
a poté postupovat podle následujících kroků. 
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1. Připojte kabel Cat5/6 (LAN) ke kameře a druhý konec 
připojte k síťovému konektoru na směrovači. 

2. Zapněte napájení kamery. První zapnutí kamery může trvat 
několik sekund. 

3. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Camera (Kamera) 
a zadejte autorizační kód (nebo stiskněte ikonu Multimedia 
(Multimédia) a následně ikonu Camera (Kamera)). Zobrazí 
se obrazovka Camera List (Seznam kamer).  

4. Stisknutím tlačítka Discover (Vyhledat) vyhledejte kameru. 
Jakmile je kamera nalezena, označte její adresu, stiskněte 
ikonu Edit (Upravit) a pokračujte krokem 7. 

5. Pokud se nepodaří informace o kameře získat automaticky, 
stiskněte ikonu Add (Přidat) a na obrazovce Add Camera 
(Přidat kameru) zadejte požadované informace ručně. 

6. Chcete-li informace o kameře upravit, vyberte její název a 
stiskněte ikonu Edit (Upravit); zobrazí se obrazovka Edit 
Camera Settings (Úprava nastavení kamery).  
a) Chcete-li získat nastavení kamery a připojit se 

k ní, stiskněte ikonu Camera Settings (Nastavení 
kamery) nebo  

b) Zadejte do příslušných polí pomocí klávesnice pro 
zadávání dat a šipek nahoru a dolů nové informace.  

c) Stiskněte ikonu Save (Uložit).  
7. Po přidání všech kamer stiskněte ikonu Camera WiFi (WiFi 

kamer) a zadejte bezdrátové nastavení kamer ze směrovače.  
8. Stiskem ikony Apply to all (Použít na všechny) nastavíte 

kamery na bezdrátový provoz. Pokud kamera nepodporuje 
bezdrátové připojení, nechejte ji připojenou ke směrovači. 

9. Stiskněte ikonu Save (Uložit). 

Počáteční nastavení kamery nelze provést přes bezdrátové spojení. 
Poznámky: 
• Na počítači musí být nainstalován přehrávač QuickTime®. 
• Max. doporučené rozlišení kamery = 640 x 480.  

Max. doporučená frekvence snímků = 5 snímků/s.  
• Prohlížení kamer není kompatibilní s webovým 

prohlížečem Opera. 
DŮLEŽITÉ: Webový prohlížeč používejte k prohlížení kamer pouze 
pro jiné účely než zabezpečení. Datové toky kamer prohlížené ve 
webových prohlížečích se mohou bez upozornění zastavit kvůli 
problémům s připojením k síti. 
Všechny požadované informace lze zadat pomocí klávesnice 
pro zadání dat.  
• Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena. 
• Stiskem klávesy X smažete znak. 
• Stiskem klávesy ABC/.?123/Åå se můžete přepínat mezi čísly, 

značkami a znaky. 
• Stiskem tlačítka GO (POKRAČOVAT) se vrátíte na obrazovku 

„Add New Camera“ (Přidat novou kameru). 
Zadejte příslušné hodnoty SSID, režimu zabezpečení, 
typu N/W, domény a kanálu. 
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jsou kamery připojeny k síti Ethernet 
kabelem Cat 5/6. 
Na obrazovce Edit or Add Camera Settings (Upravit nebo přidat 
nastavení kamery) zadejte příslušné informace (NAME (NÁZEV), IP 
address (IP adresa), RTSP, MJPEG, MOBILE, RTSP PORT#, 
MODEL, USER NAME (JMÉNO UŽIVATELE), PASSWORD 
(HESLO), RESOLUTION (ROZLIŠENÍ), FRAME RATE 
(RYCHLOST SNÍMKŮ), HTTP Port#), pokud je znáte. 
Zobrazí se vyskakovací okno: 
Potřebujete-li službu vzdáleného sledování kamer, vyžádejte si od 
vaší bezpečnostní agentury službu Total Connect™ a poskytněte jí 
adresu MAC této kamery ‹00c0027fcd15›. Stisknutím tlačítka 
Continue (Pokračovat) připravte kameru pro službu Total Connect.  
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IKONA AKCE POZNÁMKY 
Stiskněte tlačítko CONTINUE (POKRAČOVAT) nebo CANCEL 
(STORNO). 
Informace o zabezpečení systému pro WEP. Lze vybrat možnosti 
Disabled (Vypnuto), WPA personal (Osobní WPA), WPA2 personal 
(Osobní WPA2) a WEP Key (Klíč WEP). 
U šifrování WPA PSK TKIP, WPA PSK, AES a WPA2 PSK AES 
zadejte pomocí klávesnice pro zadávání dat sdílený klíč a stiskněte 
tlačítko OK.  
V případě úspěšného nastavení se zobrazí okno „cam (name) 
wireless set OK (Bezdrátové spojení kamery (název) úspěšně 
nastaveno)“. Nebo „cam (name) wireless set Failed (Nastavení 
bezdrátového spojení kamery (název) se nezdařilo)“. 
 
Nyní lze u bezdrátových kamer kabel Cat5/6 odpojit a po obnovení 
napájení kamery lze záznam z kamery sledovat bezdrátově na 
klávesnici Tuxedo Touch. 
Stiskněte ikonu Reset (Resetovat); zobrazí se okno s dotazem 
„Do you want to reset the camera? (Chcete kameru restartovat?)“ 
Stiskněte Yes (Ano) nebo No (Ne). 

Ikony nastavení Ikony kamery 

            

Discover 
(Vyhledat) 

Add 
(Přidat) 

Edit 
(Upravit) 

Delete 
(Od-

stranit) 

Delete 
All (Od-
stranit 
vše) 

Settings 
(Nasta-
vení) 

Camera 
Wifi 
(Wifi 

kamery) 

Play 
(Přehrát) 

Auto 
Pan 
(Aut. 

posou-
vání) 

Quad 
View 

(Kvad-
rantové 
zobra-
zení) 

Full 
View 
(Celá 
obra-

zovka) 

Pan/Tilt 
(Otočení/ 
náklon) 

Back 
(Zpět) 

 
Poznámky: 
• Chcete-li v kvadrantovém zobrazení použít funkci Pan/Tilt (Otočení/náklon), vyberte ze seznamu kamer název požadované kamery a stiskněte 

ikonu Pan/Tilt (Otočení/náklon). 
• Stisknutím ikony Quad View (Kvadrantové zobrazení) se přepnete do režimu kvadrantového zobrazení. Vyberte na obrazovce požadovaný 

kvadrant (jeho oblast se zvýrazní) a následně vyberte kameru, která se má v daném kvadrantu zobrazit. 
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Nastavení uživatele 
Správa uživatelů 
Na obrazovce User Setup (Nastavení uživatelů) lze přidávat, odstraňovat a upravovat uživatele řídicího panelu. 

Nastavení PIN kódu uživatele 
Každému uživateli musí být přiřazeno jméno a odpovídající 4 až 6místný uživatelský PIN kód, který uživateli umožňuje přístup k různým funkcím.  
Uživatelé systému se nastavují v centrálním nastavení v řídicím panelu, který obsahuje možnosti pro povolení různých uživatelských podrobností. 

Úrovně oprávnění 
Úrovně oprávnění určují funkce systému, které může konkrétní uživatel provádět. Podle přiřazené úrovně oprávnění nemusí mít uživatel povoleno 
provádět některé funkce systému. Následující informace popisují dostupné úrovně oprávnění pro klávesnici a přiřazuje jim odpovídající úrovně 
oprávnění, které se vyskytují v příručkách k zabezpečovacím systémům. Dostupné úrovně oprávnění klávesnice jsou následující: 
 

Úroveň EN50131-1 Úroveň oprávnění Možnosti ovládání řídicího panelu 

1 0† Uklízeč (Ostraha 
v systému Flex) 

Zadání kódu se pouze zaznamenává do historie – jinak nemá přístup 
k menu ani k ovládání systému. 

2 1† Uklízeč (Ostraha 
v systému Flex) 

Může pouze zapnout systém a změnit vlastní kód PIN. 

2 2† Domovník Může pouze zapnout a vypnout systém a změnit vlastní kód PIN. 

2 3  Uživatelé Položky menu 11 – 19 

2 4 Uživatelé Položky menu 11 – 25 

2 5 Uživatelé Položky menu 11 – 32 

2 6‡ Správce Položky menu 11 – 48 

3 7‡ Technik Položky menu 11 – 72 

3 8‡  Vzdálený  Položky menu 11 – 72 

† Bez přístupu k funkcím menu 
‡ Správce, technik a kód dálkového přístupu (poslední tři kódy systému) mají pevné úrovně, které není možné přeprogramovat. 
Poznámka: Všechny úrovně s výjimkou Ostraha 0 mohou měnit vlastní kód PIN. 
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Přidání uživatele 
Jak p idat uživatele: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).  
3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 
4. Stiskněte ikonu Add User (Přidat uživatele). 
5. Do polí User Name (Uživatelské jméno) a User PIN 

(PIN kód uživatele) (4 až 6 číslic) zadejte požadované 
hodnoty. 

6. Vyberte hodnotu User Level (Úroveň uživatele). 
7. Pokud jsou zapnuty grupy, vyberte v polích User 

Groups (Grupy uživatelů) a Group Choice (Výběr grupy) 
příslušné hodnoty. 

8. Pokud je to nutné, vyberte možnost Full Menu 
(Celá nabídka). 

9. Stiskněte ikonu Save (Uložit).  

Všechny požadované informace lze zadat pomocí klávesnice pro 
zadání dat. 
Uživatelská jména mohou mít až 6 znaků včetně mezer. 
• Stiskem Up Arrow (šipky nahoru) provedete přepnutí na velká 

písmena. 
• Stiskem klávesy X smažete znak. 
• Stiskem klávesy ABC/.?123/Åå se můžete přepínat mezi čísly, 

značkami a znaky. 
• Stiskem tlačítka Go (Pokračovat) se vrátíte na obrazovku Add User 

(Přidat uživatele). 
Dostupná čísla uživatelů naleznete v pokynech k řídicímu panelu. 

 

Odstranění uživatele 
Jak odstranit uživatele: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).  
3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 
4. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit. 
5. Stiskněte ikonu Delete User (Odstranit uživatele). 
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Úpravy uživatele 
Chcete-li upravit uživatele: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).  
3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 
4. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit. 
5. Stiskněte ikonu Edit user (Upravit uživatele). 
6. Proveďte požadované změny a stiskněte ikonu 

Save (Uložit). 

 

 

Přidání karty do systému 
Přidání karty do systému: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).  
3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 
4. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit. 
5. Stiskněte ikonu Edit user (Upravit uživatele). 
6. Stiskněte ikonu Start Learn card (Spustit 

načítání karet).  
7. Přiložte novou kartu ke snímači umístěnému pod 

obrazovkou klávesnice. 
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Uživatelské nastavení systému 
Nastavení data a času 
Datum a čas lze změnit na obrazovce Time/Date Setup (Nastavení data a času). Během používání klávesnice může řídicí panel po nastavení času 
stahovat svůj čas do klávesnice pravidelně. 

Nastavení aktuálního data a času 
Chcete-li nastavit datum a čas: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a 
zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému). 
3. Stiskněte ikonu Time/Date Setup (Nastavení data a času). 
4. Dle potřeby vyberte a upravte následující položky: měsíc, den, 

rok, čas, AM/PM, formát data a 12/24hodinový formát. 
5. Stiskněte ikonu Apply (Použít). 

Po stisknutí ikony Apply (Použít) se nastavení použijí také na 
řídicí panel. 

Nastavení letního času 
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u řídicích panelů Dimension a Flex se softwarem ve verzi do 3.15. 
Chcete-li nastavit počáteční a koncové datum letního času: 

IKONA AKCE POZNÁMKY 

 
 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) 
a zadejte autorizovaný kód. 

2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému). 
3. Stiskněte ikonu Time/Date Setup (Nastavení data a času). 
4. Stiskněte ikonu Summer Time (Letní čas). 
5. Vyberte měsíc a den u položek Start Summer (Začátek léta) a 

End Summer (Konec léta). 
6. Stiskněte ikonu Apply (Použít).  

Po stisknutí ikony Apply (Použít) se nastavení použijí také na 
řídicí panel. 

 



 

30 

Slovníček 
V příručce jsou používány následující pojmy. 
Zapnout/Vypnout: Zapnutí znamená, že část systému zajišťující ochranu proti zlodějům je zapnuta a připravena. Vypnutí znamená, že je tato část 
systému vypnuta a pro opětovné zapnutí je nutné ji resetovat. I když je však systém vypnutý, jsou některé části systému (např. pohotovost, oxid 
uhličitý a protipožární část) stále funkční. 
Vynechat: Chcete-li úmyslně ponechat určitou zónu nechráněnou zatímco zbytek systému je zapnutý nebo vypnutý. 
Koncová zóna/východ: Oblast ochrany obsahující dveře, které jsou nejčastěji používány ke vstupu nebo odchodu (obvykle přední dveře, zadní 
dveře nebo dveře z garáže do budovy). Východ dává oprávněným osobám dostatek času pro vstup nebo odchod, aniž by se spustil poplach. Zeptejte 
se bezpečnostní společnosti, jaké prodlevy pro příchod a odchod byly nastaveny během instalace systému. 
DHCP – protokol dynamické konfigurace hostitele (Dynamic Host Configuration Protocol), který umožňuje dynamické přidělování IP adres tak, aby 
bylo možné tyto adresy znovu použít, když už je klienti nepotřebují. 
Úvodní obrazovka: Obrazovka, která je zobrazena, když na klávesnici nic nezadáváte. Klávesnice se na tuto obrazovku vrátí po stisknutí ikony 
Home (Domů) nebo když se po určenou dobu nevyskytne žádný vstup z klávesnice. 
Adresa brány: Brána (někdy nazývaná směrovač) je počítač nebo software použitý k propojení dvou nebo více sítí, který překládá informace z jedné 
sítě do druhé. Gateway IP Address (IP adresa brány) je IP adresa této brány. 
IP adresa: Jedinečné číslo, které se skládá ze čtyř částí oddělených tečkou a je přiděleno všem počítačům/stanicím připojeným k internetu. IP adresy 
mohou být statické (přiřazené a neměnné) nebo dynamické (přiřazené při každém spuštění serverem DHCP). 
Klávesnice: Zařízení, pomocí nějž lze ovládat systém. Obsahuje grafické ikony. Tyto grafické ikony řídí zapnutí nebo vypnutí systému a provádí 
další funkce popsané v této příručce. 
Kód správce: 4 až 6místný kód, který uživateli umožňuje přístup ke všem funkcím systému včetně možnosti přidávat do systému další uživatele. 
Viz také Kód uživatele. 
Tichý režim: Režim nastavení systému. Společnost instalující systém nastaví typ zapnutí a to, které zóny se mají zapnout při použití tohoto režimu. 
Grupa: Nezávislá sada zón, kterou lze zapínat a vypínat, aniž by byly ovlivněny ostatní zóny nebo uživatelé. 
Kód PIN: 4 až 6místný kód, který uživateli umožňuje přístup k základním funkcím systému. Viz také Kód správce. 
Zóna: Konkrétní bod ochrany (např. dveře nebo okno). 
 



 

 

Soulad s předpisy 
Tento produkt je vhodný pro použití v systémech vyhovujících normám EN50131-1:2006+A1:2009 a BS8243:2010 
 
Tento produkt byl testován na shodu s normou EN50131-3:2009 společností BRE Global Ltd. 
Stupeň zabezpečení: 3 
Třída ochrany životního prostředí: II 
Typ NFa2p: 3 
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