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Úvod  
Firmware ústředen Galaxy Dimension byl aktualizován na verzi 6.50. Tato verze 
podporuje nový VF modul (VF Portal C079-2) a umožňuje Galaxy Dimension využít řadu 
obousměrně komunikujících bezdrátových prvků, které jsou současné době k dispozici 
pro ústředny G2 
 

1. Limity bezdrátových prvk ů pro ústředny Galaxy Dimension 
Ústředny Galaxy Dimension podporují až osm modulů VF Portal připojených na 

všechny komunikační linky. Počet instalovaných modulů VF Portal určuje velikost 
prostoru, kde lze umístit bezdrátové detektory. Instalací dalších modulů VF Portal lze 
dosáhnout zvětšení  pokrytí prostoru pro bezdrátové detektory. Limity počtu detektorů a 
modulů VF Portal pro jednotlivé typy ústředen jsou uvedeny v Tab.1.  
 
 GD-

48 
GD-
96 

GD-264 GD-520 

Max.počet modulů VF Portal  4 8 8 8 
Max.počet bezdrátových detektorů 32 80 192 192 
Max.počet bezdrátových ovladačů 50 100 100 100 
 

Tab. 1 
 
 

2. Komunikační trasa mezi modulem VF Portal a detektorem 
 

Galaxy Dimension užívá unikátní patentovaný systém pro optimalizaci komunikace 
mezi moduly VF Portal a bezdrátovými detektory. Pokud je v systému instalováno více 
modulů VF Portal a detektor je v dosahu dvou či více modulů VF Portal, systém vyhledá, 
na základě síly signálu, optimální modul VF Portal pro každý detektor. Takový způsob 
zpracování radiového signálu přináší výhody v jednoduchosti a rychlosti instalace a 
v zálohování radiové komunikační trasy. Pokud je hlavní trasa nefunkční, komunikace 
může probíhat po záložní trase prostřednictvím jiného modulu VF Portal. Nyní je možné 
navrhnout a nainstalovat systém, který ušetří čas a náklady na instalaci, bude 
spolehlivější a sníží potřebu servisních zásahů vyvolaných problémy s radiovou 
komunikací detektor–VF Portal. 

 
 
 
 
 
.  
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3. Konfigurace modulů VF Portal  
Ústředny s novou verzí firmware bude identifikovat moduly VF Portal jako jedinečný 

typ zařízení. To znamená, že adresy používané pro VF Portal nebudou v rozporu s 
jinými zařízeními na sběrnici. Pro připojení modulů VF Portal platí stejná pravidla jako 
pro ostatní moduly systému a kontroluje se jedinečnost adresy pouze mezi moduly VF 
Portal. 

S cílem umožnit konfiguraci bezdrátových zón nejjednodušším způsobem, systém 
automaticky přidělí počet nevyužitých RIO adres, která bude použity jako 'virtuální RIO' 
kdykoliv budou moduly VF Portal přiřazovány do systému. Adresy zón „virtuálních RIO“ 
jsou používány jako rezervy pro bezdrátové zóny. Počet „virtuálních RIO“, vyhrazených 
pro bezdrátové zóny, může být přizpůsoben technikem v menu 51.60.1 = VF adresa. 
Zóny na „virtuálních RIO“ pak mohou být běžně přístupné přes menu 52 nebo lze 
přístupovat ke konkrétní bezdrátové zóně přes menu „52.2=VF zony“. 
 
 

4. Programování VF zón  
Konfigurace bezdrátové zóny vyžaduje programování zóny normálním způsobem a 

pak aktivaci sabotážního kontaktu  na detektoru, který by měl být přidělen s touto zónou. 
Není určeno, který VF Portal bude přiřazen ke konkrétnímu detektoru. Automaticky  je 
vyhledán nejvhodnější modul VF Portal.  
 

5. Programování VF klíčenek 
Až 100 uživatelům je možné přiřadit bezdrátové VF klíčenky prostřednictvím nově 

přidaného menu „42.1.12=VF Klicenky“. Uživatel získá možnost zapínání a vypínání 
vybraných grup a vyvolání tísňového poplachu. Díky flexibilnímu vyhledávání 
komunikační trasy, VF klíčenka pracuje pokud je v dosahu kteréhokoliv instalovaního 
modulu VF Portal.   
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6. Kompatibilita VF periferií 
Galaxy Dimension a VF Portal C079-2 je kompatibilní s VF periferiemi jejichž seznam 

je uveden v následující tabulce. 

   
 
Senzory, které lze přepínat mezi protokolem V2 a Alpha režim by měl být 

provozovány v protokolu Alpha, který zajišťuje vyšší spolehlivost přenosu. 
Všechny bezdrátové periferie typu 58xx( periferie modulu G8VF) pracují v jiném 

frekvenčním pásmu a nejsou slučitelné s moduly VF Portal. 
 

7. Nový konfigurační software DSI verze 2.30 
U konfiguračního software DSI 2 byl  proveden update na verzi 2.30. Tato verze 

softwaru podporuje ústředny Galaxy Dimension v.6.50, které mají implementovánu 
novou bezdrátovou nadstavbu založenou na modulech C079-2. Upgrade stávající verze 
softwaru lze provést pomocí „patch“ souboru, který je dostupný na autorizovaném webu 
u položky:“ DSI GALAXY 2.X“. Lze upgradovat SW DSI v.2.13 i v.2.16. 

Periferie Popis Protokol 

IR800M / IRPI800M PIR / Pet Immune PIR Dual 
TCB800M / TCB800M-1 VF klíčenka - 4 tlačítka  

(Zap/Vyp a PA) 
Dual 

TCB8M VF klíčenka - 4 tlačítka  
 (Pouze  Zap/Vyp) 

Alpha 

TCBPA8M-1 PA tlačítko Alpha 
DFO800M Optokouřový detektor Alpha 
DO800M  Magnetický kontakt  Alpha 
SHK1-800GY-B Otřesový detektor V2 
Nové VF periferie   

FG8M Detektor tříštění skla Dual 
DET800M 

� FP280 
� T280R 

Detektor teploty a zatopení 
Sonda detekující zatopen 

Teplotní sonda   

Dual 

DTPI8M Duální čidlo PIR/MW (PET imunita) Dual 
DT8M Duální čidlo PIR/MW Dual 
SHK8M Otřesový detektor Dual 
SHKC8M Otřesový detektor + magnetický kontakt Dual 

Zpětná kompatibilita   
TC805  VF klíčenka - 4 tlačítka  V2 
DODT800GY-B Magnetický kontakt se sabotážním vstupem V2 
DTO800HF-B (DOM-SMOK) Optokouřový detektor V2 

DOD800GY-B (2021-051) Magnetický kontakt V2 
IRX800GY-B (2021-052) PIR V2 
IR800PIGY-B PIR (PET imunita) V2 
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8. Poznámky k instalaci modulů VF Portal do ústředny Galaxy Dimension. 

� Lze použít pouze moduly VF Portal C079-2 s firmwarovou verzí v1.06 a vyšší. 

� Virtuální RIO adresy nejsou ve spojení s konkrétním VF portálem. 

� Pro periferie pracující s protokolem Alpha mohou být povoleny maximálně 3 
adresy “virtuálních RIO” pro modul VF Portal (24 zón). Tento limit omezuje  
nebezpečí vzájemného rušení radiového signálu v daném prostoru. 

� Pokud jsou použity periferie pracující s protokolem Alpha i periferie pracující s 
protokolem V2, doporučuje se  povolit maximálně 2 adresy “virtuálních RIO” pro 
modul VF Portal (16 zón). 

� Při auto-učení detektorů pracujících s protokolem Alpha je třeba po aktivaci 
sabotážního kontaktu, vyčkat minimálně 10sec, aby registrace nového detektoru 
proběhla korektně. 

� Stiskem klávesy #  při zobrazení sériového čísla detektoru bude zobrazeno 
sériové číslo v hexadecimálním formátu, což odpovídá posledním 5-7 číslicím 
většího sériového čísla  na štítku čidla. 

� Intenzita signálu přijímaného z detektoru potřebná pro spolehlivý provoz musí být 
alespoň tři dílky z deseti. Pokud je síla signálu menší, bude na disleji klávesnice 
po dobu dvou sekund  zpráva " příliš nízká intenzita signálu."  

 
� Je důležité instalovat dostatečný počet modulů VF Portal . Tím bude dosaženo 

kvalitního vykrytí všech prostor, které mají být chráněny bezdrátovými detektory. 
Více signálových cest zajistí větší spolehlivost bezdrátového systému. Jako  
přibližné vodítko lze použít rozmezí 20 metrů od modulu VF Portal pro instalaci 
detektorů. Nicméně toto do značné míry závisí na okolních podmínkách (např. 
úrovni rušení) a konstrukce budovy. Následující faktory mohou mít vliv na 
radiovou komunikaci mezi VF periferiemi a moduly VF Portal.  

o Modul VF Portal by měl být montován s anténou s vertikální orientací . 
o Kovové p ředměty  v blízkosti  VF modulů (detektory, VF portal,…) 

významně snižují úroveň radiového signálu. Je třeba zajistit polohu VF 
modulů co nejdále od větších kovových předmětů (kabely, trubky, zrcadla, 
nádrže,…). 

o Průchodem přes silné st ěny  může být radiový signál značně zeslaben. 
Malé zeslabení lze očekávat u stěn ze dřeva nebo sádrokartonu, 
podstanější zeslabení budou znamenat stěny z betonu a kamene. 

o Blízké zdroje silného radiového signálu (např.komunikace taxislužby, 
vysílače mobilních operátorů, …) mohou ovlivňovat kvalitu a spolehlivost 
komunikace bezdrátových prvků EZS. 

 
� Pokud je zapotřebí přiřadit VF prvek do další ústředny nebo ho vymazat ze 

stávající ústředny, je třeba odpojit napájení prvku (baterii) a na dobu asi 3s 
zkratovat napájecí kontakty (kontakty pro baterii). 
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� Síla signálu při testu pochůzkou je indikována v %, nikoliv v dílcích 1až10. Jeden 
dílek znamená 10%, 10 dílků je 100%. 

� Pokud používáte detektory zatopení/teploty DET8M, pouze jedna zóna v systému 
musí mít naprogramovánou volbu SIA na signál“Chlazení“, „Teplota“ nebo 
„Voda“.  Toto nastavení bude generovat potvrzení alarmu v případě aktivace 
dvou zón se stejnou volbou  SIA buď v zapnutém nebo vypnutém stavu. 

 

9. Postup  instalace modulů VF Portal. 

 
� Instalace modulu VF portál na vhodné místo – co nejmenší vzdálenost k 

bezdrátovým detektorů, dostatečná vzdálenost od masivních kovových předmětů. 

� Konfigurace modulu VF portál do ústředny a přiřazení příslušného počtu 
virtuálních RIO (detektory komunikující protokolem Alpha – max.3, detektory 
komunikující protokolem V2 nebo směs obou typů detektorů – max.2) . 

� Naprogramování bezdrátových detektorů a naučení nebo vložení jejich sériových 
čísel do programu ústředny. 

� Naučení bezdrátových klíčenek a jejich přiřazení uživatelským kódům. 

� Systém je připraven k provozu. 

 
 

  Instalace systému s moduly VF Portal. 
 
Nastavení adresy  

 
Každý modul VF Portal musí mít nastavenou unikátní adresu pomocí otočného 

přepínače na PCB. Může být použita adresa v rozsahu 0-15 . Tato adresa je nezávislá 
na adresách  dalších typů modulů. Jedinečnost adresy modulů VF Portal je třeba 
kontrolovot pouze vůči jiným modulům VF Portal. 
 

Připojení modulu k úst ředně – požadavky  
VF Portal se připojuje ke komunikační sběrnici ústředny stejným způsobem jakým se 

připojují ostatní moduly ústředny – je nutno repektovat pravidla platná pro sběrnici 
RS485 ( použít datový stíněný kabel a nerozvětvovat vedení komunikační linky). Po 
připojení k ústředně lze moduly načíst do systému obvyklým způsobem – kód technika + 
„esc“. 

  
Virtuální koncentrátory  

Jakmile je VF Portal načten do systému, budou mu přiřazeny „virtuální“ 
koncentrátory.  

� Virtuální RIO jsou vyžadovány pouze za účelem rozdělení zón pro bezdrátové 
detektory. 

� Adresy virtuálních RIO nesouvisí s hardwarovými adresami modulů VF Portal. 
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� Virtuální RIO postupně obsadí nepoužité adresy pro RIO v systému. 
� Každému modulu VF Portal jsou zpočátku přiděleny adresy dvou virtuálních RIO. 
� Počet a adresy virtuálních RIO lze ručně změnit, v případě potřeby, v menu 

51.60.1 = VF adresa.  
� Zóny přidělené pro bezdrátové detektory je možné odděleně zobrazit v menu 

52.2.=VF zony. 

 Programování systému s moduly VF Portal. 
Po instalaci modulů VF portál, lze naprogramovat detektory a klíčenky podle 

následně popsaného postupu: 
• Bezdrátové zóny jsou naprogramovány stejným způsobem jako normální drátové 

zóny z hlediska funkčnosti. Kromě toho musí mít každý bezdrátový detektor 
přiřazeno sériové číslo. To lze provést v menu 52.2. Toto menu se dělí na dvě 
podmenu: 
1=Zony zobrazuje všechny zóny v systému – drátové i bezdrátové. 
1=VF Zony zobrazuje pouze bezdrátové zóny. 
Obě tyto volby zobrazí  typ a  číslo zóny. Klávesami  A> a <B lze procházet 
seznam VF zón. Dvojím stisknutím klávesy # lze u detektoru zobrazit sériové 
číslo a číslo smyčky. Stisknutím klávesy  ENT je zóna vybrána pro programování. 
Pro programování bezdrátových zón je k dispozici, kromě standardní možností 
programování, volba 11=Vf nastav. S následujícími volbami: 
 
1=Seriove cislo 
 
Pokud se po otevření menu zobrazí nějaké číslo, znamená to, že k této zóně je již přiřazen 
bezdrátový detektor. Po stisknutí klávesy # bude zobrazení čísla přepnuto do hexadecimálním 
tvaru, dalším stisknutím bude zobrazeno opět v dekadickém tvaru. Hexadecimální tvar odpovídá 
posledním 5 až 7 znakům na štítku čidla. Pokud menu neobsahuje žádné číslo, lze zóně přiřadit 
bezdrátový detektor. Je to možné učinit manuálním vložením sériového čísla nebo pužitím režimu 
Auto-učení. Pokud je sériové číslo vkládáno ručně, je třeba zvolit typ komunikačního protokolu 
(1=Alpha, 2=V2). U detektorů s možností volby komunikačního protokolu, volíme novější protokol 
1=Alpha. 
Režim Auto-učení: 
• Otevřeme menu 52.2.11.1=Seriove cislo. Místo ručního vložení sériového čísla stiskneme 

klávesu *. Na displeji se objeví nápis:“Aktivuj tamper“.  
• Po vložení baterie do detektoru a aktivaci sabotážního spínače detektoru bude načteno 

sériové číslo detektoru a režim Auto-učení bude ukončen. Režim Režim Auto-učení bude 
ukončen po 30s pokud do této doby nebude načteno sériové číslo detektoru. 
Pokud bude sériové číslo detektoru již v systému přidělno některé zóně, bude při pokusu o 
načtení zobrazen nápis „Uz prideleno“ a bude zobrazena zóna, které je detektor přidělen.                                                                  
Pokud má detektor více smyček, objeví se menu 2=Smycka cis.  Zde musí být vloženo číslo 
smyčky. 

• Pro většinu bezdrátových detektorů nejsou vyžadovány další úkony. 
 
 
 

Poznámka: Pokud nelze načíst sériové číslo detektoru, je třeba vyjmout baterii detektoru, asi 
na 5s zkratovat napájecí svorky detektoru a zopakovat výše popsaný postup Auto-učení. 
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2=Smycka cis. 
 Pokud má detektor více vstupů (Smyček) , potom číslo smyčky použité pro zónu musí být vloženo 
v menu 2=Smycka cis. . Číslo smyčky je v rozmezí 1 až 6. Pro detektory s jedním vstupem použijeme 
číslo 0. 

3=Supervize 
Pokud je požádována periodická kontrola detektoru zvolíme 1=POVOLENO (0=ZAKAZANO  

volíme , pokud nechceme provádět periodickou kontrolu detektoru). 
 

4=Autom. vol. 
Pokud je zvolena tato funkce, bude VF zóna automaticky uzavřena po 5sec i když nebude přijat 

signál o uzavření zóny . Tato funkce může být použita v instalacích, kde je použito mnoho pohybových 
detektorů, které mohou být aktivovány současně.  

 
5=Uroven signalu 
Zobrazuje aktuální úroveň signálu VF detektoru.   

 Nastavení VF parametr ů úst ředny (menu 51.60=VF Parametry) . 
Parametry bezdrátového systému lze nastavit, v případě potřeby pomocí tohoto menu. Tovární 

nastavení VF parametrů ústředny by měla vyhovovat pro většinu instalací, nicméně změnu parametrů 
umožňuje menu 51.60=VF Parametry: 

 

1. VF adresa 
Menu umožňuje určit, kolik virtuálních RIO bude přiděleno pro bezdrátové detektory. Může být 

přiděleno maximálně 24 adres virtuálních RIO. Limit pro jeden VF portál jsou 3 adresy virtuálních RIO (za 
předpokladu použití pouze detektorů s protokolem Alpha). V tomto menu lze prohlédnout všechny adresy, 
které je možné přidělit pro bezdrátové detektory. Jsou to adresy koncentrátorů, které nejsou obsazeny 
jinými moduly (G8, P026B, GVM16). Pokud je u adresy písmeno „Z“  ( Adr. 103  Z) , není ji možné využít 
pro bezdrátové detektory. Pokud je u adresy písmeno „P“  ( Adr. 104  P) , lze ji využít pro bezdrátové 
detektory.Přiřadíme-li do systému modul C079 -  VF Portal, systém mu automaticky přidělí první dvě volné 
adresy. Pokud je vhodné přiřadit pro bezdrátové detektory jiné adresy, mohu ručně změnit status adres 
virtuálních RIO ( pokud je zobrazena adresa virtuálního RIO na displeji klávesnice, stiskem klávesy „ent“ 
mohu vybrat volbu  „0=VYRAZENO“ nebo „1=POVOLENO“). Podmínkou je dodržet maximální počet 
virtuálních RIO na jeden modul C079  (2ks při použití detektorů s protokolem V2, 3ks při použití detektorů 
pouze s protokolem Alpha). 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Příklad adresace „virtuálních RIO“.  

 

Adr. 103 P 

Adr. 104 P 

Adr. 105 P 

Adr. 106 P 

Adr. 107 P 

Adr. 108 Z 

VF 107 

VF 315 
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 V systému jsou na 1.komunikační lince k dispozici virtuální adresy 103 až 115.Po načtení modulu 
VF Portal  adresou 107 („VF 107“) do systému, jsou modulu automaticky přiřazeny virtuální adresy „Adr. 
103“ a „Adr.104“. Provedeme ruční úpravu přiřazení adres a výsledný status virtuálních adres nastavíme 
na: „Adr. 103 Z“, „Adr. 104 P“, „Adr. 105 P“, „Adr. 106 P“, „Adr. 107 Z“, „Adr. 108 Z“. Při 
výlučném použití detektorů komunikujících protokolem Alpha je to korektní přiřazení virtuálních adres (3 
adresy).   Načteme-li do systému další modul VF Portal  - hardwarová adresa modulu 15 na 3.komunikační 
lince – VF 315, systém mu automaticky přiřadí první a a druhou volnou virtuální adresu - „Adr. 103 P“ a 
„Adr. 107 P“. Pokud by toto přiřazení nevyhovovalo, lze provést ruční korekci. 
 

2. VF tíseň 
  
 Funkce umožňuje povolit nebo zakázat funkci tísňového tlačítka pro všechny radiové klíčenky 
TCB800M v systému – současným stiskem prvního a třetího tlačítka (označení SOS). Povolení tohoto menu 
je podmínkou této funkce pro jednotlivé klíčenky -  menu 42.12.2=VF tisen u vybraných uživatelských 
kódů.  
 

3. VF supervize 
Volba mezi tichým poplachem při zapnutí: 51.60.3.1=BezSiren/Zap a hlasitým poplachem při ztrátě 
kontrolního signálu v zapnutém stavu: 51.60.3.1=Normalni. Další podmenu 51.60.3.2=Casove okno 
umožňuje volit 0=Normalni, kdy je frekvence dohledového signálu určena detektorem nebo 1=Navíc 
24hod, kdy je kontrola dohledového signálu prodloužena o 24 hodin.  
 

4.  VF Zpozd BAT  
Určuje dobu mezi detekcí vybité baterie ve vysílači a odesláním odpovídající události na PCO. 
 

5.  VF Ruseni Zp 
 Určuje zpoždění od detekce radiového rušení (událost R.RUSENI) do přenosu zprávy na PCO. 
Rovněž definuje zpoždění pro aktivaci výstupů typu 66=VF RUSENI, 33=VAROVANI a 18=V/V HOUK. 
Rozsah je 0-30 min. 
 

6.  VF Zakaz ZAP 
 Parametr umožňuje zadat dobu, během které musí ústředna před zastřežením obdržet periodicky 
vysílaný signál indikující přítomnost vysílače (tzv. supervize). Pokud během uvedené doby neobdrží 
ústředna dohlížecí signál od některého z vysílačů, bude reagovat podle naprogramování v parametru 
51.60.7 =Vf Rezim ZAP. Rozsah hodnot je 0-250min. 
 

7.  VF Rezim ZAP 
 Parametr definuje reakci systému, pokud ústředna neobdrží před zastřežením během doby 
naprogramované v parametru 51.52=Vf Zakaz ZAP dohlížecí signál od některého z vysílačů. Jsou 
možná následující nastavení: 

0=VYRAZENO  ústředna nepřijetí dohlížecího signálu ignoruje, uživatele neinformuje a 
systém lze normálně uvést do střežení  

1=VAROVANI  na displeji se zobrazí varování, zapínání může pokračovat dál stisknutím 
klávesy ent 

2=AUTO-KONTROL na displeji se zobrazí varování, zapínání nemůže pokračovat dál, dokud 
ústředna nepřijme dohlížecí signál od všech vysílačů 

� Pro stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50 131-1 musí být parametr nastaven na hodnotu 2=ZAKAZ ZAP. 
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 Diagnostika. 
 V menu 21 = ZOBRAZ ZONY  jsou k dispozici další informace pro bezdrátové zóny. Při prohlížení 
libovolné bezdrátové zóny lze stiskem klávesy # zobrazit nejvyšší a nejnižší síla signálu detektoru a 
adresu VF portálu se kterým zóna komunikuje. 
  Menu 61 = DIAGNOSTIKA, podmenu 61.1=Aktual.hodnoty bylo rozšířeno o následující 
položky: 
 

07=ZONY 
 Menu zobrazuje seznam všech zón v systému se základními parametry (grupa, napájecí napětí a 
odpor smyčky). U bezdrátových zón lze , stiskem klávesy #, přepínat zobrazení tří sad parametrů: 

1. Sériové číslo a číslo smyčky. 
2. Sílu signálu hlavní komunikační trasy detektoru. 
3. Sílu signálu záložní komunikační trasy detektoru. 

                                                        
                                                                                                 
 
                                                    

 
   09= VF moduly 
Menu zobrazuje seznam všech modulů VF Portal v systému – klávesami „A“ a „B“ lze prohlížet 
dostupné moduly.  Na displeji klávesnice bude zobrazena adresa modulu, firmwarová verze a 
komunikace s ústřednou v „%“.Stiskem klávesy # lze zobrazit  úroveň šumu pro detektory V2 a Alpha : 
„K1 sum x“ a „K2 sum y“ . K1 – kanál V2, K2 – kanál Alpha, x,y - úroveň šumu 0 až 10. 
 
   10= VF zony 
  
 1=VF zony  
Menu zobrazuje všechny VF zóny. Stiskem klávesy # lze přepínat zobrazení názvu zóny, grupu do 
které je zóna přiřazeny, atributy gong, vynechatelnost a částečné zastřežení , sériové číslo a smyčku 
bezdrátového detektoru. 

                                                                                  
 
 
 
 
 1=Reset nejnizsi  

Funkce resetuje nejniží zaznamenaný signál u všech bezdrátových detektorů. 
 
 
 
 

EN50131-5-3  
Tento produkt je vhodný pro použití v systémech navržených v souladu s EN50131-5-3: 2005 + A1:  
 Stupeň zabezpečení – 2 
 Třída prostředí – II 
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Uživatelský návod pro programování bezdrátové klíčenky  
 
Klíčenky lze přiřadit až 100 uživatelům (v závislosti natypu ústředny). Klíčenky lze naprogramovat pro 
funkci zapnutí/vypnutí , pro aktivaci tísňového poplachu  nebo pro obojí.   

Programování klíčenek, muže být provedeno v menu 42=KÓDY kódem s s úrovní Správce . 

1. Volba  menu 42.1=Uzivat.kody a potvrzení stiskem “ent“. 
2. Výběr uživatele, kterému bude klíčenka  přidělena (A>, B< nebo pořadové číslo uživatele) a 

potvrzení stiskem “ent“. 
3. Volba  menu 42.1.12=VF klicenka a potvrzení stiskem “ent“. 
4. Volba  menu 42.1.12.1=Naucit klic. a potvrzení stiskem “ent“. Pokud byla uživatelskému kódu 

již klíčenka přidělena, bude zobrazeno její sériové číslo. Pokud bude sériové číslo zadáváno ručně, 
je třeba zvolit typ komunikačního protokolu: 1=Alpha, 2=V2. 

5. Pro načtení sériového čísla s aktivujeme stiskem klávesy  * samoučicí režim. Na displeji klávesnice 
bude zobrazen nápis: „Ocekavam klic.“ 

6. Současným stiskem kláves 1 a 3  ( kombinace SOS na klíčence) je přiřazeno sériové číslo klíčenky 
uživatelskému kódu. Úspěšné načtení lze zkontrolovat opětným otevřením menu 42.1.12.1 
=Naucit klic., kde by mělo být zobrazeno sériové číslo klíčenky. Nedojde-li k zápisu sériového 
čísla do 30s, bude na displeji zobrazen nápis:“Autouceni , Casovy limit „. 

7. V menu 42.1.12.2 =VF tisen (1=POVOLENO,0=ZAKAZANO) lze nastavit funkci tísňového 
tlačítka je-li takový požadavek. Podmínkou je povolení v menu 51.60.2=VF tisen. 

Nyní je klíčenka připravena k použití. 
 
Poznámka: Pokud nelze klíčenku načíst do systému v menu 42.1.12.1=Naucit klic. pomocí samoučícího      
                     režimu, je třeba vyjmout z klíčenky baterii, na několik sekund zkratovat navzájem přípojná      
                     místa pro baterii, baterii opět vložit do klíčenky, klíčenku uzavřít a celý postup samoučení  
                     zopakovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


