
Satel
Priėmimo-kontrolės prietaisai

Integra Mikroprogramos versija 1,13

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

ISPĖJIMAS
Naudojant priėmimo – kontrolės prietaisus (PKP) rekomenduojama atidžiai perskaityti šią 
instrukciją.

PKP INTEGRA dirba tik su analoginėmis abonentinėmis linijomis. Jungiant prie skaitmeninio 
tinklo reikia konsultuotis su apsauginių signalizacijų montuotojais. 

Instrukcijoje naudojami tokie simboliai: 

i - pastaba;
! - svarbi informacija.

Mikroprogramos 1.13 versijos pakeitimai.

Vartotojo meniu Montuotojas gali išjungti karštų klavišų palaikymą vartotojo meniu.
Daugkartinio rinkimo sąrašo redagavimo metu tekstiniame režime galima paspausti 0 klavišą ir 
įvesti elemento numerį (pvz. zonos, grupės), kuri turi būti redaguojama.
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1. Įvadas
SATEL tai plačios gamos apsauginės signalizacijos sistemų gamintojas. Papildomą informaciją 
galite rasti: www.satel.eu arba pas tiekėją.

2. Sistemos kokybė
Priėmimo kontrolės prietaisas (PKP) turi apsaugines sistemas ir automatinės diagnostikos funkcijas 
tikrinančias sistemos darbą. Apie gedimus informuoja klaviatūroje esantis šviesos diodas. Jei 
diodas šviečia- nedelsiant reikia informuoti įrengėją. 
Vartotojas turi suplanuoti veiksmus, kuriuos reikia atlikti įsijungus pavojaus signalizacijai/

3. Sistemos eksploatacijos kaina
PKP gali informuoti vartotoją apie saugomo objekto būklę. Šios funkcijos labai priklauso nuo 
telefono linijų arba GSM, o nuo to priklauso išlaidos. 
Reikia nuspręsti, kiek informacijos turi būti perduodama ryšio linijomis. 
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4. Vartotojo autorizavimas
Apsauginės signalizacijos sistemos valdymas įmanomas po vartotojo autorizavimo. Autorizavimas 
leidžia patikrinti vartotojo teises vykdyti duotas operacijas. Autorizavimas gali būti atliekamas 
pagal:
slaptažodį;
proksimiti kortą (pasyvaus 125 khz transponderio, kuris gali turėti kortelės, pakabuko ir kit. Formą);
DALLAS raktą;
pakabuką.

I Negalima skirti vieną identifikatorių dviem vartotojams.
Saugumo sumetimais skirtingi asmenys neturi naudotis vienu identifikatoriumi.
PKP galima taip nustatyti, kad slaptažodis negalėtų turėti mažiau kaip tris skirtingas 
skaitlines.
Įrengėjas gali leisti vykdyti kai kurias funkcijas be vartotojo autorizavimo.
Tris kartus panaudotas nežinomas slaptažodis, proksimi korta arba DALLAS korta gali 
sukelti:
-pavojaus signalą
-užblokuoti klaviatūrą

4.1.         Autorizavimas dviem identifikatoriais

INT-KLCDR ir INT-KLFR klaviatūros, o taip pat INT-SCR klaviatūra gali nuskaityti proksimi – 
kortas. Įrengėjas gali taip suderinti įrenginį, kad vartotojas, norėdamas autorizuotis, turės naudoti du
identifikatorius: slaptažodį ir kortą. Vykdoma funkcija priklauso nuo antro identifikatoriaus:

-slaptažodis – patvirtintas # arba *;
-korta – jei bus prinešta arba pridėta prie nuskaitymo įrenginio.

4.2.         Gamykliniai slaptažodžiai

Pagal nutylėjimą PKP suprogramuoti tokie slaptažodžiai:
serviso slaptažodis: 12345
objekto administratoriaus slaptažodis 1: 1111
Gamykliniai slaptažodžiai leidžia skirti individualius slaptažodžius.

i Gamyklinius slaptažodžius reikia kuo skubiau pakeisti.
PKP gali pranešti vartotojui apie slaptažodžio keitimo reikalingumą.
Administratoriaus slaptažodžio nerekomenduojama naudoti kasdien. Didėja išslaptinimo 
rizika

4.3.         Veiksmai esant prievartai

Esant prievartai vietoj naudotojo slaptažodžio reikia įvesti slaptažodį PRIEVARTA (žiūr. vartotojų 
tipai).
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5. Sistemos valdymas naudojant klaviatūrą
PKP INTEGRA tinka tokios klaviatūros:
INT-TSG, INT-TSI, INT-KSG, INT-KLCD, INT-KLCDR, INT-KLCDK, INT-KLCDL, INT-
KLCDS, INT-KLFR.
Galimos skirtingos klavišų ir korpuso spalvos.

5.1.         Klaviatūros aprašymas

5.1.1 SK – displėjus

Displėjus perduoda vartotojui informaciją apie sistemos būklę. Yra galimybė įjungti pošvytį. 
Paruošties režime displėjus vaizduoja:

-viršutinėje eilutėje datą ir laiką nustatytam formate,
-apatinėje eilutėje klaviatūros pavadinimą arba pasirinktų skyrių būklę.

1 pav. Klaviatūros su atlenkiamu dangčiu
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2 pav. Klaviatūros be atlenkiamo dangčio

Įrengėjas gali taip suderinti klaviatūrą, kad paspaudus 9 klavišą trims sekundėms displėjus 
persijungtų į grupių būklės atvaizdavimo režimą. Perjungimas į parengties režimą atliekamas 
pakartotinai 3 sekundėm nuspaudus 9 klavišą.
Įvedus vartotojo slaptažodį displėjuje pasirodys meniu su funkcijomis, kuriomis vartotojas gali 
naudotis. Funkcijos vaizduojamos dviem eilutėmis. Pasirinkta funkcija nurodyta kairėje pusėje 
esančia rodykle. Displėjaus pošvytį nustato įrengėjas.

5.1.2. Šviesos diodai

LED Spalva Aprašymas 

žalia Šviečia-visi skyriai saugomi.
Mirksi- kai kurie skyriai saugomi arba vyksta laiko atskaitymas.

raudona Dega arba mirksi- pavojus arba pavojaus atmintis.

geltona Mirksi – avarija arba avarijos atmintis.

žalia Mirksi – įjungtas servisinis režimas.

žalia Vaizduoja zonų būklę. Du diodai vaizduoja duomenų rinkinį.
1.Lentelė Klaviatūros šviesos diodų aprašymas
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Duomenų
tipas

Šviesos diodai
kairysis / viršutinis  dešinysis / apatinis

Informacija 

Zonos / 
išėjimai

nedega nedega Nr.1-32

nedega dega Nr. 33-64

dega nedega Nr. 65-96

dega dega Nr. 97-128

Plėtimo 
moduliai

nedega nedega Adresas sistemoje 0-31 (00-1F HEX)

nedega dega Adresas sistemoje 32-63 (20-3F HEX)
2. Lentelė Informacija perduodama šviesos diodais

5.1.3. Klavišai

Klavišai su skaičiais ir raidėmis leidžia įvesti slaptažodį ir duomenis naudojant meniu funkcijas. 
Papildomai nuspaudus klavišą 3 sekundėms galima iškviesti:
1- zonos būklės peržiūrą;
4- grupės būklės peržiūrą;
5- pavojų atminties peržiūrą;
6- avarijų atminties peržiūrą;
7- vykstančių avarijų peržiūrą;
8- gongo funkcijos įjungimą / išjungimą;
9- displėjaus perjungimą iš paruošties režimo į būklės vaizdavimo režimą;

kitais klavišais galima:
* -įeiti į vartotojo meniu;

atsisakyti vykdyti operacijas.

# arba ok -apsaugos įjungimas arba išjungimas ir pavojaus išjungimas
-pasirinktos funkcijos įjungimas;
-pakeitimų patvirtinimas.

▲►▼◄ -navigacija;
parinktų funkcijų įjungimas.
-gaisro pavojaus įjungiamas.
-pagalbos kvietimo įjungimas.
-užpuolimo pavojaus įjungimas.

5.1.4. Garsinė signalizacija

Garsai formuojami eksploatacijos metu

1 trumpas garsinis signalas – paspaudus bet kurį klavišą su skaičiumi.
2 trumpi garsiniai signalai – vykdymo patvirtinimą, įėjimas į naudotojo meniu arba funkciją.
3 trumpi garsiniai signalai – signalizuoja:

-apsaugos įjungimo pradžia arba apsaugos įjungimas;
-apsaugos išjungimas arba pavojaus išjungimas;
-išėjimo išjungimas;
-gongo signalo išjungimas 8 klavišu;
-SKI klaviatūros displėjaus perjungimas iš paruošties režimo į grupių būklės vaizdavimo 
režimą ir atvirkščiai paspaudus 9 klavišą
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-išėjimas iš funkcijos  ir grįžimas į meniu po įvestų duomenų patvirtinimo.
4 trumpi ir 1 ilgas garsinis signalas signalizuoja:

`-išėjimo įjungimą;
-gongo signalo įjungimą paspaudus 8 klavišą;
-funkcijos užbaigimą ir išėjimą iš meniu po įvestų duomenų patvirtinimo.

1 ilgas garsinis signalas signalizuoja:
-pažeistas / išjungtas zonas apsaugos įjungimo metu;
-vibracinio jutiklio pažeidimą.

2 ilgi garsiniai signalai – nežinomas slaptažodis / korta, nepasiekiama funkcija arba išėjimas iš 
funkcijos be duomenų patvirtinimo.

3 ilgi garsiniai signalai funkcija nepasiekiama.

Įvykiai signalizuojami garsu

5 trumpi garsiniai signalai -zonų pažeidimas (gongo signalas).
Ilgas garsinis signalas pasikartojantis kas tris sekundes, užbaigiamas trumpų signalų seka, 
kurių bendra trukmė 10 sek. ir vienas ilgas signalas- laikas duotas išėjimui.

7 garsinių besikartojančių kas keletą sekundžių mažėjančios trukmės signalų seka, - 
automatinio apsaugos įjungimo suvėlinimo laiko atskaita.

2 trumpi kiekvieną sekundę besikartojantis garsiniai signalai laiko atskaita įėjimui.
2 trumpi kas tris sekundes besikartojantys garsiniai signalai-naujos avarijos signalizacija.
Nepertraukiamas garsas- pavojus.
Ilgas kas sekunde garsas – gaisras.

5.2.         [Slaptažodis] # - apsaugos įjungimo / išjungimo meniu

Po slaptažodžio įvedimo ir # klavišo paspaudimo:
-displėjuje gali pasirodyti reikalavimas pakeisti slaptažodį arba gali atsirasti servisinis 

raštelis;
-bus nutrauktas pavojaus signalas;
-vienas skyrius bus išjungtas iš saugojimo režimo jei naudotojas turi įgaliojimą;
-bus įjungta vieno skyriaus apsauga jei vartotojas turi įgaliojimą;
-displėjuje atsiras apsaugos įjungimo arba išjungimo meniu.

5.2.1. Apsaugos įjungimo meniu

Apsaugos įjungimo meniu bus rodomas, jeigu:
-vartotojas turi įgaliojimą įjungti apsaugą;
-vartotojas turi teisę jungti keletą skyrių, valdomiems per klaviatūrą;
-visi skyriai, kuriems vartotojas turi įgaliojimą, atjungti nuo apsaugos;
-nėra pavojaus.

Meniu yra 2 funkcijos:
Įjung. Aps. - visą
Įjung. Aps. - pasirinktinai.

9



5.2.2. Apsaugos išjungimo meniu

Apsaugos išjungimo meniu bus rodomas jei:
-vartotojas įgaliotas išjungti apsaugą;
-vartotojas turi įgaliojimą keliems skyriams, valdomiems per klaviatūrą;
-bent du skyriai, kuriems vartotojas turi įgaliojimą, yra apsaugos režime.

Meniu prieinamos 2 funkcijos:
Išj.aps. - visa
Išj.aps. - pasirinktinai.

5.3.         [slaptažodis]*-vartotojo meniu

Įvedus slaptažodį ir paspaudus * klavišą pasirodys vartotojo meniu. Leistinų funkcijų sąrašas 
priklauso nuo vartotojo įgaliojimo. Išėjimui iš vartotojo meniu reikia paspausti * klavišą. Praėjus 2 
minutėm po paskutinio klavišo paspaudimo klaviatūra išsijungia automatiškai.

5.3.1. Funkcijų sąrašas

peržiūra atjungtų pavojų iš pasirinkto skyriaus
sistemos atstatymas po pavojaus verifikavimo
pasirinktų skyrių apsaugos atjungimas
apsaugos atjungimas
apsaugos atjungimas kituose objektuose
telefoninio pranešimo atjungimas
pasirinktų skyrių apsaugos įjungimas
apsaugos įjungimo pradžia dviem slaptažodžiais
apsaugos išjungimo pradžia dviem slaptažodžiais
automatinio apsaugos įjungimo atidėjimas
automatinio apsaugos įjungimo suvėlinimo laiko nustatymas
apsaugos režimo tipo pasirinkimas
pirmo slaptažodžio atjungimui / išjungimui atšaukimas
nuosavo slaptažodžio keitimas

prefikso naudojamo normaliomis sąlygomis, nustatymas
prefikso, naudojamo grasinimo atveju, nustatymas
priminimo apie prefikso pakeitimo būtinybę nustatymas

naujo naudotojo pridėjimas
slaptažodžio nustatymas
telefoninio slaptažodžio nuskaitymas
skyrių priskyrimas vartotojui
slaptažodžio tipo pasirinkimas
laiko sąrašo pasirinkimas
slaptažodžio veikimo laiko nustatymas
blokavimo laiko nustatymas
įgaliojimų paskyrimas
vartotojo priėjimo prie modulių paskyrimas
proksimiti kortos pridėjimas
proksimiti kortos šalinimas
DALLAS rakto pridėjimas
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DALLAS rakto šalinimas
pakabuko 433Mhz pridėjimas
pakabuko 433Mhz šalinimas
funkcijos priskyrimas 1 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 2 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 3 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 4 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 1 ir 2 mygtukų pakabukui
funkcijos priskyrimas 1 ir 3 mygtukų pakabukui
įvykių formavimo principų derinimas
sistemos ABAX palaikomo pakabuko pridėjimas
sistemos ABAX palaikomo pakabuko šalinimas
funkcijos priskyrimas 1 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 2 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 3 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 4 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 5 mygtuko pakabukui
funkcijos priskyrimas 1 ir5 mygtukų kombinacijos pakabukui
įvykių formavimo principo derinimas
patvirtinimo principo derinimas
administratoriaus vardo nustatymas
administratoriaus redagavimas

[administratoriaus pasirinkimas]
[parametrų sąrašas identiškas sąrašui parametrų prieinamų naujam administratoriui]

administratoriaus šalinimas
laikinas zonų išjungimas
nuolatinis zonų išjungimas
PKP laikrodžio nustatymas
avarijų patikrinimas / sistemos būklė
įvykių tipo pasirinkimas peržiūrai
skyrių pasirinkimas peržiūrai
Grade 2 įvykių peržiūra
visų įvykių peržiūra
Grade2 reikalaujamų įvykių peržiūra
43 tipo išėjimų atjungimas. Maitinimas su įjungimo atnaujinimu.
„spraktuko“ tipo išėjimo išjungimas
„gaisro“ režimo durų atidarymo pabaiga
Opcijų keitimai
gongo signalo įjungimas / išjungimas klaviatūroje
11.gong tipo išėjimų blokavimas pažeistose zonose
taimerių redagavimas
vartotojo taimerių derinimas
plėtimo modulių sabotažo blokavimas
servisinės tarnybos pastovaus priėjimo įj./išj.
servisinė tarnyba redaguoja vartotoją
servisinė tarnyba valdo sistemą
DLOADX pastovaus priėjimo programos įj./išj
kompiuterio su nustatyta DLOADX programa adresas
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kompiuterio su nustatyta GUARDX programa adresas
servisinio įrašo šalinimas
Testavimas 
grupių (skyrių) būklės tikrinimas
zonų būklės tikrinimas
modulių maitinimo įtampos tikrinimas
belaidžių įrenginių signalų lygio tikrinimas
ATD-100  matuojamų temperatūrų tikrinimas
Zonų testas
įsibrovimo zonų naujo testo įjungimas
gaisro ir techninių zonų naujo testo įjungimas
testo rezultatų peržiūra
paankstintas testavimo užbaigimas
testo rezultatų išjungimas
akumuliatoriaus ir 60 zonų testas
rankinio testų perdavimo įjungimas
testo ryšio su PCN 1 įjungimas- pagrindinis telefono Nr. 
testo ryšio su PCN 1 įjungimas- rezervinis telefoninio Nr.
testo ryšio su PCN 2 įjungimas- pagrindinis telefono Nr.
testo ryšio su PCN 2 įjungimas- rezervinis telefono Nr.
testo išsiuntimas GPRS kanalu [tik INTEGRA 128-WRL]
informavimo testo įjungimas
atsakymo į skambutį informacija
proksimiti kortos numerio tikrinimas
indikacijos panelės testas
administratorių peržiūra
klaviatūros pavadinimo atvaizdavimas
PKP iš DLOADX programos duomenų failų informacija
PKP mikroprogramos versijos informacija
ABAX sistemos mikroprogramos versija
GSM telefono informacija
informacija apie IP ir MAC modulį ETHM-1 / ETHM-1 Plius
informacija apie modulių mikroprogramų versijas
laiko sinchronizacijos funkcijos paleidimas
servisinės tarnybos priėjimo laiko nustatymas
sistemos kontroliuojamų pasirinktų durų atidarymas
išėjimų valdymas
servisinio režimo įjungimas
servisinio režimo perėmimas
ryšio pradžia per RS-232
ryšio per RS-232 pabaiga
ryšio pradžia per išorinį modemą
ryšio pradžia per modemą 300 bps
ryšio pradžias per CSD
ryšio pradžia per GPRS
ryšio pradžia per Ethernet su DLOADX programa
ryšio pradžia per Ethernet su GUARDX programa
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5.3.2. Funkcijų įjungimas

1 Klavišais ▲ ▼ randamas reikalingas meniu arba funkcija.
2 Paspauskite ► arba # klavišą, kad įeitumėt į meniu arba įjungtumėt funkciją.

5.3.3. Greitas priėjimas prie meniu funkcijų

Prie kai kurių meniu elementų galima turėti greitą priėjimą paspaudus atitinkamą klavišą. 
Žemiau duotas greito priėjimo funkcijų ir meniu sąrašas. Skaičiai kuriuos reikia paspausti, nurodyti 
laužtiniuose skliaustuose.
[1] slaptažodžio keitimas
[2] naudotojai

[21] naujas naudotojas
[22] naudotojo redagavimas

[4] zonų šalinimas
[41] laikinas šalinimas
[42] nuolatinis šalinimas

[5] įvykių peržiūra
[51] pasirinktų įvykių peržiūra
[52] visų įvykių peržiūra

[6] laikrodžio nustatymas
[7] sistemos būklė
[8] valdymas
[9] servisinis režimas
[0] programavimas per kompiuterį

[01] įjg. DWNL-RS
[02] DWNL-RS pabaiga
[03] įjg. DWNL-MOD
[04] įjg. DWNL-TEL
[05] įjg. DWNL-CSD 
[06] įjg. DWNL-GPRS
[07] ETHM-1-DloadX
[08] ETHM-1-GuardX

5.3.4. Duomenų įvedimas naudojant klaviatūrą

Duomenys PKP išlieka paspaudus # klavišą. Klavišas * leidžia išeiti iš funkcijos neišsaugant 
pakeitimų.
Pasirinkimas iš vienkartinio pasirinkimo sąrašo
Funkcijų aprašymas rodomas viršutinėje displėjaus eilutėje, o apatinėje – šiuo metu pasirinkta 
pozicija. Sąrašą galima vynioti klavišais: <, >, ^  .

Pasirinkimas iš daugkartinio pasirinkimo sąrašo
Daugkartinio pasirinkimo funkcijų atveju dešinėje displėjaus pusėje rodomi papildomi simboliai:
T – pozicija pasirinkta / opcija įjungta;
' - pozicija nepasirinkta / opcija išjungta
Bet kurio klavišo paspaudimas perjungia vaizduojamą simbolį. Sąrašą galima vynioti aukštyn 
žemyn klavišais. Kai kurių funkcijų atveju < arba> klavišų paspaudimas perjungia klaviatūrą į 
grafinio programavimo režimą. Simboliu T ir ' displėjuje rodomos 32 prieinamų pozicijų būklės. 
Zonų išjungimo atveju papildomai naudojamas II simbolis. Grafiniame režime 3 sekundžių metu 
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paspaudus tris kartus bus iškviesta:
000 – visose prieinamose pozicijose bus matomas simbolis '
111 – visose prieinamose pozicijose bus matomas simbolis T
222 – rodomo simbolio perjungimas

Dešimtainių ir šešioliktainių skaičių įvedimas
Skaičiai įvedami spaudžiant atitinkamus klavišus. Ženklai nuo A iki F pasiekiami [2] ir [3] 
klavišais. Šiuos klavišus reikia spaudyti tol kol atsiranda reikalingas simbolis.

5.3.5. Vartotojo funkcijų aprašymas

Atmestų pavojų peržiūra -funkcija prieinama jei po pavojaus numetimo vartotojas nevykdė 
pažeistų zonų perži0ros. Ji leidžia nustatyti zonas sukėlusias pavojų. Po peržiūros pabaigimo 
funkcija nebeprieinama.
Sistemos atstatymas -priėjimą prie funkcijų turi įrengėjas (servisinė tarnyba), jei PKP įjungta 
opcija Nejungti apsaugos po pavojaus verifikavimo ir buvo verifikuotas pavojus.
Apsaugos išjungimas – funkcija leidžia išjungti apsaugą skyriuose, prie kurių vartotojas gali gauti 
priėjimą su duota klaviatūra.
Pavojaus išjungimas -funkcijos įjungimas išjungia sistemoje pavojaus signalą.
Pavojaus išjungimas kituose objektuose -funkcija leidžia išjungti pavojaus signalą kituose 
objektuose, prie kurių normaliose sąlygose vartotojas neturi priėjimo.
Telefoninio informavimo išjungimas – funkcijos iškvietimas nutraukia telefoninį pranešimą.
Apsaugos įjungimas -funkcija leidžia įjungti apsaugos režimą skyriuose, prie kurių turi priėjimą 
vartotojas naudodamas klaviatūrą.

Įjungti apsaugą – 2 slaptažodžiais -funkcija leidžia jungti apsaugą skyriuose, kuriems reikia 
dviejų slaptažodžių.
Išjungti apsaugą – 2 slaptažodžiais -funkcija leidžia pradėti apsaugos išjungimą dviem 
slaptažodžiais.
Apsaugos įjungimo atidėjimas – funkcija prieinama kol vyksta automatinio įjungimo suvėlinimo 
laiko atskaitymas.
Atidėjimo nustatymas – funkcija įmanoma jei bent vienas skyrius suprogramuotas automatinio 
nustatymo suvėlinimui ir duotu momentu šiame skyriuje suvėlinimo laiko atskaita.
Apsaugos režimo tipas-funkcija leidžia pasirinkti apsaugos režimo tipą:
[0] pilna apsauga (naudojama jei visi apleido saugomą zoną);
[1] pilna apsauga + išjungtos zonos- išskiriamos visos zonos, kurioms įrengėjas įjungė opciją 
Išjungimas jei nėra išėjimo iš objekto;
[2] be vidinių zonų (leidžia likti saugomose zonose):
-vidinės zonos nebus saugomos;
-išorinių zonų pažeidimas iššaukia tylų pavojų;
-kitos saugomos zonos pažeidimas iššauks garsų pavojų.
[3] be vidinių zonų ir suvėlinimas įėjimui = 0 apsaugos režimo tipas analogiškas ankstesniam, bet 
zonos su suvėlinimu dirba momentaliai (nėra suvėlinimo).
1 slaptažodžio panaikinimas jei apsaugos režimas įjungimas / išjungiamas dviem slaptažodžiais ir 
pirmas slaptažodis jau įvestas, tai dar galima jį atšaukti panaudojant šią funkciją.
Slaptažodžio keitimas -funkcija leidžia vartotojui keisti savo slaptažodį.
Telefoninio slaptažodžio keitimas -funkcija leidžia vartotojui keisti savo telefoninį slaptažodį.
Prefiksų keitimas – funkcija prieinama administratoriui jei įrengėjas įvedė prefiksų sistemos 
naudojimą. Ji leidžia programuoti prefiksus ir priminimo laiką kai reikia keisti prefiksą. Tuo atveju 
prieš   kiekvieną slaptažodį turi būti įvedamas prefiksas:
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standartinis – naudojamas kasdien. Pagal nutylėjimą sudarytas iš nustatyto nulių skaičiaus;
PRIEVARTA – naudojamas jei vartotojas buvo priverstas įvesti savo slaptažodį. Pagal 
nutylėjimą šis prefiksas sudarytas iš nustatyto ketveriukių skaičiaus.

Vartotojai galimos tokios funkcijos:
naujas vartotojas -leidžia sukurti naują vartotoją.
Vartotojo redagavimas – leidžia redaguoti sukurtą vartotoją.
Vartotojo šalinimas - funkcija leidžia pašalinti vartotoją.

Administratoriai -įrengėjas turi priėjimą prie dviejų pomeniu funkcijų:
naujas administratorius - funkcija leidžia sukurti naują administratorių.
Administratoriaus redagavimas – funkcija leidžia redaguoti naują administratorių.
Administratoriaus šalinimas – funkciją leidžia pašalinti sukurtą administratorių.

Zonų šalinimas – prieinamos tokios funkcijos:
Laikinas šalinimas – funkcija šalina zoną laikinai.
Šalinimas nuolatinai – nuolatinis pašalinimas.

Laikrodžio nustatymas – funkcija leidžia programuoti PKP laikrodį.
Sistemos būklė – funkcija leidžia peržiūrėti avarijas ir jei įrengėjas įjungė Grade 3 opciją, 
papildomai pavojus, pašalintas zonas bei skyrių būklę.
Daviklių numetimas – funkcija leidžia trumpalaikį 43 tipo išėjimų išjungiamą.
Užsklęstų išėjimų išjungiamas – funkcija leidžia atjungti PKP išėjimus su įjungtais sklastukais.
Gaisro režimo durų atidarymo pabaiga – atstato normalų visų modulių, vykdančių priėjimo 
kontrolę.
Opcijų keitimas – galimos tokios funkcijos:

„Gongas“ klaviatūroje – leidžia klaviatūroje įjungti ir išjungti šį signalą.
Išėjimų „Gongas“ - funkcija leidžia blokuoti pažeistų zonų signalizaciją 11 išėjime.
Taimeriai – funkcija leidžia programuoti taimerių parametrus.
Grupių taimeris – leidžia programuoti grupių taimerius.
Išplėtimo modulių sabotažo blokavimas – funkcija leidžia laikinai išjungti išplėtimo 

modulių sabotažo patikrinimą. 
Servisinės tarnybos pastovus priėjimas – opcija prieinama administratoriui. 
Serviso tarnyba redaguoja – opcija prieinama administratoriui.
Serviso tarnyba įj./iš./num./šal. - opcija prieinama administratoriui. Jei ji įjungta, serviso 

tarnyba gali junginėti apsaugos režimą.
nuolatinis Dloadx priėjimas – opcija prieinama administratoriui.
DloadX adresas – funkcija leidžia programuoti adresą kompiuterio, kuriame įrengta 

DloadX programa.
GuardX adresas - funkcija leidžia programuoti adresą kompiuterio, kuriame įrengta 

GuardX programa.
Serviso raštelio šalinimas – funkcija leidžia pašalinti serviso raštelį.

Testavimas – pomeniu leidžia tokias funkcijas:
Grupių būklė – funkcija leidžia tikrinti skyrių (grupių) būklę, priėjimas prie kurių leistas 
vartotojui. Būklė vaizduojama simboliais:
b – laikinas skyriaus blokavimas.
? - laikas įėjimui,
B – laikas išėjimui (ne mažiau 10 sek.),
     laikas išėjimui (ne daugiau 10 sek.),
    gaisro pavojus,
T – pavojus, 
n – gaisro pavojaus atmintis,
t – pavojaus atmintis,
o – saugoma grupė,
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     pažeistos zonos.
' - grupė su išjungta apsauga, zonų būklė: OK.

Zonų būklė – funkcija leidžia tikrinti zonų būklę prie kurių vartotojui leistas priėjimas duota 
klaviatūra. Zonų būklė indikuojama tokiais simboliais:
b – pašalintos zonos,
l – avarija „ilgalaikis pažeidimas“,
f – avarija „pažeidimo nėra“,
T – sabotažo pavojus,
A – pavojus,
    - zonos sabotažas, 
zonos pažeidimas,
t – sabotažo pavojaus atmintis,
a – pavojaus atmintis,
' - zona OK.

Maitinimo įtampa – įrengėjui prieinama funkcija.
Temperatūrų – funkcija leidžia tikrinti belaidžiais TD-100 jutikliais matuojamą temperatūrą.
Belaidžiai įrenginiai – funkcija leidžia tikrinti belaidžių ABAX sistemos įrenginių, dirbančių su 
PKP, radijo signalo lygį.
Zonų testavimas – pomeniu prieinamos funkcijos leidžiančios testuoti pranešiklius, prijungtus prie 
zonų.
Akumuliatoriaus testas – funkcija prieinama įrengėjui.
Rankinis testinis perdavimas – funkcija formuoja įvykį, iššaukiantį pranešimą į PCN.
PCN testas (1A, 1B, 2A, 2B) – funkcija leidžia patikrinti perdavimą į PCN.
GPRS monit. testas – funkcija leidžia siųsti į PCN testą per GPRS kanalą.
Informavimo testas – funkcija leidžia vykdyti informavimo testą. Po funkcijos įjungimo reikia:

1.įvesti telefono Nr.
2.paspausti   klavišą.
3.įvesti balsinio pranešimo numerį.
4.paspausti # klavišą. PKP paskambins nurodytu telefonu ir atkurs pranešimą.

Atsakymo į skambutį testas – po funkcijos įjungimo laike atsakymo į iškvietimą vaizduojama 
informacija apie signalų skaičių ir apie atsakymą į iškvietimą.
Kortos testas – funkcija leidžia patikrinti proksimiti kortos numerį ir nustatyti kieno korta 
tikrinama.
CA-64 PTSA testas – funkcija leidžia patikrinti indikacijos panelę.
Administratorių peržiūra – funkcija prieinama administratoriui.
Klaviatūros vardas – funkcija leidžia patikrinti duotos klaviatūros pavadinimą.
DLOADX failas – funkcija displėjuje vaizduoja duomenų įrašo iš kompiuterio į PKP su DloadX 
programa, datą ir laiką.
PKP versija – funkcija parodo klaviatūros displėjuje PKP programos versijos numerį.
ST programos versija – funkcija vaizduoja informaciją apie procesoriaus, valdančio ABAX ir PKP
įėjimus, mikroprogramos versiją.
IMEI/B/sig.GSM – funkcija leidžia tikrinti GSM telefono antenos priimamą signalą.
IP/MAC ETHM-1 – funkcija vaizduoja lokalų adresą, MAC adresą ir ETHM-1 / ETHM-1 Plus 
modulių adresus.
Modulių versijos – funkcija laidžia patikrinti prijungtų prie klaviatūros šinų įrenginių ir išplėtimo 
modulių programinę versiją.
Laiko sinchronizacija – funkcija leidžia rankiniu būdu sinchronizuoti PKP laikrodį su laiko 
serveriu.
i automatinis laiko sinchronizavimas vykdomas kasdien 05:30.
Serviso tarnybos priėjimas – funkcija prieinama administratoriui. Jinai nustato laiką kurio metu 
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įrengėjas gali prieiti prie apsauginės sistemos. 0 laiko nustatymas atjungia serviso tarnybos 
priėjimą.
Atidaryt duris – funkcija leidžia atidaryt duris, kurias kontroliuoja apsauginė signalizacija arba 
įjungia 101 išėjimus.
Valdymas – funkcija leidžia valdyti įrenginius, prijungtus prie: MONO perjungiklis, BI 
perjungiklis, Telefoninė rele, Rol -langinės aukštyn/žemyn.
Servisinis režimas – funkcija prieinama įrengėjui.
Servisinio režimo perėmimas – funkcija prieina įrengėjui. Jei klaviatūroje buvo įjungtas servisinis 
režimas, tai jį galima „perimti“, t. y. atvaizduoti kitoje klaviatūroje. 
Programavimas per kompiuterį – pomeniu turi tokias funkcijas:

DWNL-RS įj. – funkcija prieinama serviso tarnybai.
DWNL-RS pabaiga – funkcija prieinama serviso tarnybai.
DWNL-MOD. Įjung. - funkcija nuotoliniam derinimui naudojant DloadX programą per 

išorinį modemą.
DWNL-TEL. Įjung. - funkcija nuotoliniam derinimui naudojant DloadX programą per 

įmontuotą 300bps modemą.
DWNL-CSD. Įjung. - funkcija nuotoliniam derinimui naudojant GSM komunikatorių per 

CSD kanalą.
ETHM-1 – DloadX – funkcija įjungia ryšį su kompiuteriu ir instaliuota programa DloadX 

per Ethernet tinklą panaudojant TCP/IP protokolus.
ETHM-1 – GuardX – funkcija įjungia ryšį su kompiuteriu ir instaliuota programa DloadX 

per Ethernet tinklą panaudojant TCP/IP protokolus.

5.4.         Apsaugos įjungimas

Čia aprašoma apsaugos įjungimo procedūra. 

5.4.1. Pilnos apsaugos įjungimas be skyrių (grupių) pasirinkimo

Toks įjungimas įmanomas, jei skyriai, prie kurių leidžiamas priėjimas, atjungti nuo apsaugos ir 
klaviatūra neskelbia pavojaus. 

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite # klavišą.

2.Kai pasirodys Įj.aps.- visa, paspauskite # klavišą. Visuose skyriuose, valdomose per 
klaviatūrą, ir prie kurių vartotojas turi priėjimą, prasidės apsaugos jungimas.

5.4.2. Pasirinktų skyrių (grupių) pilnos apsaugos jungimas

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Klavišu   raskite funkciją Apsaugos jungimas.
3.Paspauskite # klavišą. Pasirodys skyrių, kuriuos galima įjungti apsaugai, sąrašas.
4.Klavišais aukštyn / žemyn raskite skyrių, kuriuos norite saugoti.
5.Paspauskite vieną iš 1-9 klavišų. ' simbolis dešiniam viršutiniam kampe bus pakeistas į T.
6.Pakartokite 4 ir 5 punktų veiksmus eiliniams skyriams, kuriuos reikia saugoti.
7.Po skyrių pasirinkimo, kuriuos reikia saugoti, paspauskite # klavišą.

5.4.3 Pasirinkto apsaugos tipo jungimas

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Klavišu žemyn raskite funkciją Apsaugos režimo tipas.
3.Paspauskite # klavišą. Pasirodys apsaugos režimų, sąrašas.
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4.Klavišais aukštyn / žemyn raskite atitinkamą apsaugos režimą ir paspauskite # klavišą.
5.Kai pasirodys funkcija Apsaugos jungimas, paspauskite # klavišą.

5.4.4 Greitas apsaugos jungimas

Įrengėjas gali leisti įjungti apsaugą be vartotojo autorizavimo. Apsaugos režimas jungiamas įrengėjo
nustatytuose skyriuose.
1.Pasirinkite apsaugos režimą kuris turi būti įjungtas (paspauskite vieną iš klavišų: 0 – pilna 
apsauga + išimtys; 2 – apsauga be vidinių zonų; 3 – apsauga be vidinių zonų ir be laiko išėjimui)
2.Paspauskite # klavišą. Prasidės apsaugos jungimo procedūra.

5.4.5 Atsisakymas jungti apsaugą

Įrengėjas gali taip suprogramuoti PKP, kad sistemos nebūtų įmanoma įjungti apsaugai jeigu:
– skyriuje yra pažeista zona;
– sistemoje avarija (sabotažas);
– buvo verifikuotas pavojus.

Klaviatūra apie atsisakymą įjungti apsaugą informuos plačiau.
Pažeistų zonų pašalinimas jungiant apsaugą
Jei nepavyksta įjungti apsaugos režimą, o pranešimas displėjuje informuoja, kad yra zonos 
pažeidimas, tuomet galima peržiūrėti šių zonų sąrašą paspaudus 2 klavišą. Sąrašą galima peržiūrėti 
klavišais aukštyn/žemyn. Paspaudus 4 klavišą duotą zoną galima išjungti. Paspaudus 1 klavišą 
patvirtinama, kad zona turi būti išjungta.
Priverstinas apsaugos įjungimas
Jei neįmanoma įjungti apsaugą, tai pranešimas displėjuje duoda galimybę sistemą įjungti 
priverstinai (1=Įjg.). Po 1 klavišo paspaudimo apsauga bus įjungta nepriklausomai ar yra pažeista 
zona arba avarija.

5.4.6 Apsaugos jungimo nesėkmė

Jeigu įrengėjas įjungė GRADE 2 opciją, tai apsaugos jungimo procedūra gali neįvykti. Apsauga 
nebus jungiama, jeigu baigiantis atskaitymo laikui išėjime bus:

– skyriuje (grupėje) pažeista zona, kuri nebuvo pažeista apsaugos jungimo procedūros 
pradžioje;

– atsirado avarija, kurios nebuvo apsaugos procedūros jungimo pradžioje.

5.4.7 Išėjimo laiko trumpinimas

Išėjimo laiką galima sutrumpinti paspaudus iš eilės 9 ir # klavišus.

5.5.         Apsaugos išjungiamas ir pavojaus išjungiamas

Įvesti slaptažodį ir patvirtinti # klavišų. Jei apsaugos režimas turi būti įjungiamas tik pasirinktuose 
skyriuose, skyrių pasirinkimas vykdomas analogiškai skyrių pasirinkimui jungiant apsaugą.

5.5.1. Pavojaus išjungimas be apsaugos išjungimo

1.Įveskit slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Klavišu žemyn raskite meniu funkciją Pavojaus atjungimas.
3.Paspauskite # klavišą.

5.6.         Apsaugos   įjungimas / išjungiamas dviem slaptažodžiais

Šiuo atveju vartotojas turi:
1.Įvesti slaptažodį ir paspausti * klavišą.
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2.Klavišu žemyn rasti meniu funkciją Įj.aps.- 2 slapt / išj.aps.- 2slapt.
3.Paspausti # klavišą. Atlikti veiksmus kaip jungiant pilną apsaugą.
4.Jei įrengėjas nenustatė slaptažodžio veikimo laiko 60 sek, įvesti slaptažodžio veikimo laiką ir 
paspausti # klavišą.
Iki slaptažodžio veikimo laiko pabaigos vartotojas, įvedantis antrą slaptažodį, turi įjungti / išjungti 
apsaugos režimą:

• klaviatūra;
• grupine klaviatūra;
• nuskaitytuvu (proksimiti korta arba DALLAS raktu).

5.7.         Pavojaus   iškvietimas klaviatūra

Įrengėjas gali PKP suderinti taip, kad klaviatūros klavišais galima būtų iššaukti pavojų:
gaisro – paspausti gaisro klavišą 3 sekundėm'
papildomą (PAGALBA) – paspausti 3 sekundėm gaisro klavišą;
užpuolimas – paspausti 3 sekundėm užpuolimo klavišą. Įrengėjas nustato, ar tai bus garsus ar tylus 
pavojus.

5.8.         Naudotojai

Vartotojai gali papildyti, redaguoti ir šalinti:
• administratorių;
• serviso tarnybą;
• naudotoją.

Kiekvienam naudotojui galima paskirti:
Slaptažodį – skaitlinių seka skirta vartotojo autorizacijai naudojant įvairių tipų klaviatūrą. PKP 
palaiko slaptažodžius sudarytus iš 4 iki 8 ženklų. Įrengėjas gali nustatyti minimalų slaptažodžio 
ilgį,.
Telefoninis slaptažodis – skaičių seka skirta autorizuoti vartotoją naudojantį atsakymą į telefoninį 
skambutį ir telefoninį valdymą.
Grupės – skyriai prie kurių vartotojai turi priėjimą.
Tipas – žiūr.:skyrių Vartotojų tipai.
Vartotojų šablonai – slaptažodžio Grafika parametrai.
Veikimo laikas – slaptažodžių Atnaujinamas, Laikinas arba Grafikas, parametrai.
Blokavimo laikas – slaptažodžių Jungia laikiną grupių blokavimą, parametrai.
Įgaliojimai – apsprendžia funkcijas prie kurių leistas vartotojo priėjimas.

Prieinami tokie įgaliojimai:
– apsaugos jungimas
– apsaugos išjungiamas
– apsaugos išjungiamas už kitą – jei vartotojui nesuteikti įgaliojimai
– pavojų išjungiamas grupėje
– pavojų išjungiamas objekte
– pavojų išjungiamas kituose objektuose
– telefoninio pranešimo išjungiamas
– automatinio apsaugos jungimo uždelsimas
– pirmas slaptažodis iš dviejų slaptažodžių grupės
– antras slaptažodis iš dviejų slaptažodžių grupės
– priėjimas prie laikinai blokuotų grupių
– slaptažodžio keitimas
– vartotojo redagavimas
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– zonų šalinimas
– pastovus zonų šalinimas
– laikrodžio nustatymas
– vykstančios avarijos tikrinimas
– įvykių peržiūra
– pranešiklių išjungiamas
– opcijų keitimas
– testavimas
– Downloading pradžia
– išėjimų valdymas
– GuardX sistemos būklės peržiūra
– spraktelėtų išėjimų išjungiamas
– paprastas vartotojas
– administratorius

Klaviatūros ir kirt. - papildomi moduliai kuriais vartotojas turės galimybę valdyti sistemą.
Proksimiti kortos / DALLAS raktai – esant sistemoje šiems įrankiams, vartotojams gali būti 
suteikta teisė jais valdyti sistemą.
Radijo pakabukai – vartotojui gali būti suteikta teisė jais valdyti sistemą.
Mygtukai – mygtukų funkcijos bus prieinamos, jei vartotojui skirtas pakabukas.
RX / ABAX įvykiai – jei vartotojui skirtas pakabukas, galima nustatyti, ar paspaudus atitinkamą 
mygtuką bus įrašomas įvykis informuojantis apie pakabuko panaudojimą.
ABAX patvirtinimas – jei vartotojui skirtas ABAX sistemos pakabukas, galima nustatyti, kurių 
išėjimų būklę rodys pakabuko šviesos diodai paspaudus bet kurį mygtuką.
Vardas – individualus vartotojo pavadinimas.

5.8.1. Vartotojų tipai

Kvadratiniuose skliaustuose nurodytas pavadinimas vaizduojamas klaviatūroje. Aprašyme kalbama 
tik apie slaptažodį, bet informacija skirta visiems vartotojui skirtiems identifikatoriams.
Standartinis – pagrindinis vartotojo tipas.
Vienkartinis - vartotojas turi vienkartinį priėjimą prie sistemos.
Atnaujinamas – vartotojui leistas priėjimas prie sistemos nenustatytam laikui. Slaptažodžio 
veikimo laiką reikia suprogramuoti.
Laikinas – vartotojui suteiktas priėjimas nustatytam laikui. Šį laiką reikia suprogramuoti.
Prievarta – slaptažodis skirtas naudoti užpuolimo ar kitokios prievartos atveju.
Valdo <mono> išėjimais – slaptažodis skirtas valdyti Perjungiklis MONO tipo išėjimus.
Valdo <bi> išėjimais [bistabilus išėjimas] – slaptažodis skirtas valdyti Perjungiklis BI tipo 
išėjimus.
Įjungia laikiną grupių blokavimą -slaptažodis duoda priėjimą prie grupių (skyrių), įjungtų 
apsaugai. Panaudojus slaptažodį blokuojamos saugomos grupės. Blokavimo laikas nustatomas 
individualiai nuo 1 iki 109 min.

Atblokuoti priėjimą prie bankomato – slaptažodis skirtas atblokuoti priėjimą prie bankomato.
Apsaugininkas – slaptažodžio panaudojimas reiškia, kad apeina saugomą teritoriją.
Grafikas – vartotojas gauna priėjimą prie sistemos pagal laiko grafiką.

5.8.2 Naujo vartotojo pridėjimas

1.Įveskite slaptažodį ir patvirtinkite jį * klavišu.
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2.Iš eilės paspauskite 2 ir 1 klavišus. Pasirodys funkcijų. skirtų vartotojo parametrų nustatymui.
3.Naudodami atitinkamas funkcijas nustatykite vartotojo parametrus.
4.Paspauskite * klavišą.
5.Jei pasirodys užklausimas ar išsaugoti pakeitimus, paspauskite 1 klavišą.
6.Pranešimas informuos apie naujo vartotojo sukūrimą. Paspaudus * klavišą grįšite į Vartotojo 
pomeniu.

5.8.3 Vartotojo redagavimas

1.Įveskite slaptažodį ir patvirtinkite * klavišu.
2.Du kartus paspauskite 2 klavišą. Pasirodys vartotojų sąrašas.
3.Klavišais ▲ ▼ raskite vartotoją, kurį redaguosite.
4.Paspauskite # klavišą. Pasirodys funkcijų sąrašas skirtas vartotojo parametrų nustatymui.
5.Naudodami tinkama funkcijas keiskite vartotojo parametrus.
6.Paspauskite * klavišą.
7.Kai pasirodys klausymas ar išsaugoti pakeitimus, paspauskite 1 klavišą.
8.Pasirodys pranešimas apie vartotojo parametrų pakeitimą. Paspaudus * klavišą grįšite į vartotojų 
sąrašą.

5.8.4 Vartotojo šalinimas

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Iš eilės paspauskite 2 ir3 klavišą. Pasirodys vartotojų sąrašas.
3.Klavišais▲ ▼ raskite vartotoją, kuris turi būti pašalintas.
4.Paspauskite # klavišą. Pasirodys pranešimas apie vartotojo pašalinimą.
5.Paspauskite * klavišą ir grįšite į vartotojų sąrašą.

5.8.5 Proksimiti – kortos / DALLAS rakto pridėjimas

1.Pridėdami arba redaguodami vartotoją, įjunkite funkciją Nauja korta / naujas raktas.
2.Klavišais ▲ ▼ pasirinkite kortos / rakto pridėjimo būdą.
3.Paspauskite # klavišą.
4.Jei numeris turi būti nuskaitomas, tai pagal pranešimus matomus displėjuje, reikia du kartus 
nuskaityti kortą / raktą. Kai pasirodys kortos / rakto nuskaitytas numeris, paspauskite 3 klavišą.
5.Jei numeris turi būti įrašomas rankiniu būdu, reikia jį įvesti per klaviatūrą ir paspausti # klavišą.
6.Įvyks grįžimas į vartotojo parametrų nustatymo funkcijų sąrašą. Vietoj funkcijos Nauja korta / 
Naujas raktas bus prieinamą funkcija Pašalinti kortą / Pašalinti raktą. Paspauskite * klavišą.
7.Jei pasirodys pranešimas su klausimu ar išsaugoti pakeitimus, paspauskite 1 klavišą.

5.8.6 Pakabuko pridėjimas

1.Redaguodami arba pridėdami vartotoją įjunkite funkciją Naujas pakabukas RX / Naujas 
pakabukas ABSX.
2.Klavišais ▲ ▼ pasirinkite pakabuko pridėjimo būdą.
3.Paspauskite # klavišą.
4.Jei numeris turi būti nuskaitomas, paspauskite du kartus pakabuko mygtuką. Kai pasirodys 
pakabuko numeris, paspauskite # klavišą.
5.Jei pakabuko numeris turi būti įrašomas rankiniu būdu, įveskite jį naudodami klaviatūrą ir 
paspauskite # klavišą.
6.Įvyks grįžimas prie vartotojo parametrų programavimo funkcijų sąrašo. Bus prieinamos funkcijos 
Pašalinti RX pakabuką / pašalinti ABAX pakabuką. Taip pat pasirodys funkcija leidžianti 
konfigūruoti pakabuką.
7.Klavišu ▼ raskite sąraše funkciją 1 Mygtukas ir paspauskite 3 klavišą.
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8.Klavišais ▲ ▼ pasirinkite zoną, kuri turi būti pažeista paspaudus 1 pakabuko mygtuką. Po to 
paspauskite # klavišą.
9.Kitiems mygtukams pakartokite 7 ir 8 punktų veiksmus.
10.Klavišu ▼ sąraše raskite Įvykis RX / Įvykis ABAX.
11.Paspauskite # klavišą. Pasirodys mygtukų / mygtukų kombinacijų sąrašas. Dešiniajame 
viršutiniam displėjaus kampe yra papildomas simbolis:

T – mygtukų / mygtukų kombinacijų paspaudimas įrašomas į įvykių atmintį;
• mygtukų / mygtukų kombinacijų paspaudimas neįrašomas į įvykių atmintį;

12.Nuspręskite, ar reikia kad mygtukų paspaudimai būtų įrašomi į įvykių atmintį ir paspauskite 
# klavišą.
13.APT-100 (ABAX) pakabukų atveju, klavišu <žemyn> raskite ABAX Patvirtinimas ir 
paspauskite# klavišą.
14.Bus parodytas sąrašas išėjimų, kuriuos įrengėjas priskyrė patvirtinimui (maksimum 8). Reikia 
pasirinkti ne daugiau 3. Paspaudus bet kurį pakabuko mygtuką šviesos diodai keletą sekundžių 
indikuos pasirinktų išėjimų būklę.
15.Paspauskite # klavišą.
16.Paspauskite * klavišą.
17.Kai pasirodys klausimas ar išsaugoti pakeitimus, paspauskite 1 klavišą.
i analogiškai pakabukai priskiriami administratoriams.

5.8.7 Pakabukų šalinimas

1.Pridėdami arba redaguodami vartotoją įjunkite Šalinti RX / ABAX Pakabuką. 
2.Kai pasirodys pakabuko numeris ir klausimas apie jo šalinimą, paspauskite 1 klavišą. Grįšite į 
funkcijų, nustatančių vartotojo parametrus, sąrašą.
3.Paspauskite * klavišą.
4.Kai pasirodys klausimas ar išsaugoti pakeitimus, paspauskite 1 klavišą.

5.9.         Administratoriai

Pridėti, redaguoti arba šalinti administratorius gali serviso tarnyba (žiūr. skyrių Vartotojai).

5.10.       Zonų šalinimas

Skyriuose, kurių apsauga išjungta, galima zonas šalinti ir atšaukti šalinimą.

5.10.1. Laikinas zonų šalinimas

Zonas gali šalinti vartotojai su įgaliojimu Zonų šalinimas.
1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paeiliui paspauskite 4 ir 1 klavišus. Pasirodys zonų sąrašas. Dešiniajame viršutiniame kampe yra 
papildomi simboliai, informuojantys apie zonų būklę:

• zona nepašalinta;
T – zona laikinai pašalinta;
III – zona pastoviai pašalinta.

3.Klavišais ▲ ▼ raskite zoną kuri turi būti laikinai pašalinama (arba paspauskite 0 ir įveskite zonos
numerį).
4.Paspauskite vieną klavišą su skaičiumi nuo 1 iki 9, kol dešiniajame viršutiniame kampe pasirodys 
simbolis T.
5.Pakartokite 3 ir 4 punktą kitom zonom, kurias norite laikinai pašalinti.
6.Paspauskite # klavišą. Pasirodys pranešimas apie zonos pašalinamą.
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5.10.2 Pastovus zonų pašalinamas

Pastovų zonų pašalinimą gali atlikti vartotojas įgaliotas tai daryti. Tokios zonos bus pašalintos iki 
šalinimo atšaukimo.
1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paeiliui paspauskite 4 ir 2 klavišus. Pasirodys zonų sąrašas. Dešiniajame viršutiniame kampe yra 
papildomi simboliai, informuojantys apie zonų būklę:

• zona nepašalinta;
T – zona laikinai pašalinta;
III – zona pastoviai pašalinta.

3.Klavišais ▲ ▼ raskite zoną kuri turi būti pašalinama (arba paspauskite 0 ir įveskite zonos 
numerį).
4.Paspauskite vieną klavišą su skaičiumi nuo 1 iki 9, kol dešiniajame viršutiniame kampe pasirodys 
simbolis III.
5.Veiksmus nurodytus 3 ir 4 punkte pakartokite ir kitom zonom, kurios turi būti pašalintos.
6.Paspauskite # klavišą. Pasirodys pranešimas apie zonos pašalinamą.

5.10.3 Zonų šalinimo atšaukimas

Atšaukti zonų šalinimą gali vartotojai turintis įgaliojimą Zonų šalinimas.

5.11.        Įvykių peržiūra

i Administratoriaus arba paprasto vartotojo įjungta atminties peržiūros funkcija ne 
informuoja apie:
-užpuolimo pavojus;
-pavojus sukeltus slaptažodžiu PRIEVARTA.

5.11.1. Visų įvykių peržiūra

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paeiliui paspauskite 5 ir 2 klavišus. Pasirodys paskutinis įvykis.
3.Klavišu ▲ galima peržiūrėti įvykių sąrašą.

5.11.2. Grade 2 apspręstų įvykių peržiūra

Jei sistemoje įjungta Grade 2 opcija, bus prieinama funkcija, leidžianti serviso tarnybai ir 
administratoriui, peržiūrėti įvykius pagal EN50131 Grade 2 standartą.
1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paspauskite 5 klavišą. Pasirodys pasirodys funkcijos prieinamos pomeniu Įvykių peržiūra.
3.Klavišu ▼ suraskite Grade 2 funkciją.
4.Paspauskite # klavišą. Pasirodys Grade 2 reikalaujamas paskutinis įvykis.
5.Klavišu ▲ galima peržiūrėti įvykių sąrašą.

5.11.3 Pasirinktų įvykių peržiūra

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Iš eilės paspauskite 5 ir 1 klavišus.
3.Jei pasirodys Įvykių pasirinkimas funkcija, paspauskite # klavišą. Pasirodys įvykių tipų sąrašas.
4.Vaizdavimui pasirinkite įvykių tipą.
5.Paspauskite # klavišą. Grįšite į Pasirinktieji pomeniu.
6.Klavišu ▼ suraskite Peržiūra funkciją.
7.Paspauskite # klavišą. Pasirodys paskutinis iš pasirinktųjų įvykis.
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8.Klavišu ▲ galima peržiūrėti įvykių sąrašą.

5.11.4 Įvykių vaizdavimo būdas

Viršutinėje eilutėje rodoma:
-įvykio atsiradimo data ir laikas'
-sutrumpintoje formoje papildomai informacija apie įvykį, pvz. grupės numerį, vartotoją 
taimerį ir t.t.

Apatinėje eilutėje vaizduojamas įvykio aprašymas.
Jei kelių sekundžių metu nebus paspaustas joks klavišas, displėjuje pasirodys papildoma 
informacija apie įvykį, pvz. skyriaus,zonos, naudotojo pavadinimas. Po keleto sekundžių bus 
rodomas įvykio aprašymas ir t. t.
Spaudant ► klavišą galima perjunginėti nuo įvykio aprašymo į informaciją apie įvykį.
Paspaudus ◄ klavišą, kai rodomas įvykio aprašymas, galima gauti papildomą sutrumpintą 
informaciją apie įvykį.
Paspaudus ► arba ◄ klavišus blokuojamas automatiškas persijungimas tarp įvykio aprašymo ir 
papildomos informacijos apie įvykį.
Spaudant ▲►▼◄ klavišus atstatomas automatinis persijunginėjimas tarp įvykio aprašymo ir 
papildomos informacijos apie įvykį.

5.12.       Grupės (skyriaus) taimerio derinimas

Taimeris automatiškai įjungia / išjungia skyriaus apsauga.
1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paspaudus ▼ klavišą raskite pomeniu Opcijų keitimas.
3.Paspauskite # klavišą.
4.Paspaudus ▼ klavišą meniu raskite funkciją Grupės taimeris.
5.Paspauskite # klavišą ir pasirodys grupių sąrašas.
6.Klavišais ▲ ▼ sąraše raskite grupę, kuriai turi būti suprogramuotas taimeris.
7.Paspauskite # klavišą.
8.Kai pasirodys opcija Aktyvumas, įsitikinkite, kad ji įjungta. Jei ji įjungta, paspauskite bet kokį 
skaitlinės klavišą.
9.Klavišu ▼ raskite funkciją Tipas.
10.Paspauskite # klavišą.
11.Klavišais ▲ ir▼ pasirinkite taimerį:

kasdien – jei apsaugos režimas turi junginėtis kasdien nustatytu laiku;
kas savaitę, jei apsaugos režimas turi junginėtis skirtingais laikais skirtingomis savaitės 
dienomis.

12.Paspauskite # klavišą.
13.Jei pasirinkot režimą Kasdien, tai funkcija leis iš karto programuoti apsaugos režimo jungimo 
laiką, o po klavišo ▲ arba▼ paspaudimo, įvyks grįžimas opcijų ir funkcijų sąrašą. 
14.Jei pasirinkot „kas savaitę“, tai įvyks grįžimas į opcijų ir funkcijų sąrašą, kuriame atsiras 
funkcijos, leidžiančios programuoti įjungimo ir išjungimo laiką kiekvienai savaitės dienai.
15.Baigus apsaugos režimo jungimo laiko derinimą pasirodys papildoma funkcija, rodanti taimerio 
jungiama apsaugos režimo tipą. Pagal nutylėjimą taimeris jungia pilną apsaugą. Jei reikalingas 
kitoks režimas, reikia įjungti funkciją klavišais ▲ ir ▼ ir pasirinkti kitą apsaugos režimo tipą. 
Pasirinkimą patvirtinti paspaudžiant # klavišą.
16.Baigus visų parametrų derinimą paspauskite * klavišą.
17.Pasirodžius klausimui apie pakeitimų išsaugojimą paspauskite 1 klavišą.
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5.13.       Zonų testas

Apsauginės signalizacijos sistemos periodinio techninio tikrinimo metu reikia tikrinti pranešiklių 
darbą. Zonų testavimo funkcijos leidžia tai atlikti neiššaukiant reakcijos, kuri numatyta zonų 
pažeidimo atveju.
1.Įveskite slaptažodį ir paspauskite * klavišą.
2.Paspaudus ▼ klavišą raskite pomeniu testavimas.
3.Paspauskite # klavišą.
4. Paspaudus ▼ klavišą meniu raskite pomeniu Zonos testas.
5.Paspauskite # klavišą.
6.Kai pasirodys funkcija Naujas, paspauskite # klavišą.
7.Pasirinkite zonos tipą testui: įsibrovimas, gaisras arba techninis ir paspauskite # klavišą.
8.Pasirinkite testuojamas grupes.
9.Nustatykite testo trukmę (maksimum 50 min.) ir paspauskit # klavišą.
10.Nuspręskite, ar pažeidimas turi būti signalizuojamas („gongas“) klaviatūra.
11.Paspaudus # klavišą prasidės zonos testas.
i Bet kurios grupės zonų testo pradžia įjungia testavimo režimą visose belaidės sistemos 

ABAX įrenginiuose dirbančiuose su PKP.

Testavimą galima užbaigti nelaukiant testavimo laiko pabaigos panaudojant funkciją Testo 
pabaiga (► Testavimas ► zonų testas ►testo pabaiga).

12.Priklausomai nuo tikrinamo pranešiklio tipo:
-magnetinis pranešiklis – atidaryti ir uždaryti duris arba langą, saugomus pranešikliu;
-apsauginiai pranešikliai – praeiti pro pranešiklius;
-kiti pranešikliai – pagal gamintojo nurodymus.

13.Peržiūrėkite testo rezultatus. Tam reikia pakartotinai įeiti į pomeniu Zonų testas ir paleisti 
funkciją Testo peržiūra. Rezultatus galima peržiūrėti ▲ ir ▼ klavišais. 

5.14.       Valdymas

i jei įrengėjas leido, valdymo funkcija gali būti įjungiama be vartotojo autorizavimo, iš eilės 
spaudžiant 8 ir # klavišus.

1.Įveskite slaptažodį ir paspauskit * klavišą.

2.Paspauskite 8 klavišą. Priklausomai nuo PKP suderinimo:

-bus rodomas išėjimų sąrašas – klavišais ▲ ir ▼ pasirinkite rinkinį, į kurį paskirtas išėjimas 
ir paspauskite # klavišą. Pasirodys išėjimų sąrašas;

-iš karto bus rodomas sąrašas, kuriuos galima valdyti.

3. Klavišais ▲ ir ▼ raskite išėjimų sąrašą, kurių būklę norite keisti, kad galėtumėt valdyti įrenginį, 
prijungtą prie išėjimo. Išėjimo būklė rodoma simboliais:

• išėjimas neaktyvus (išjungtas),

išėjimas aktyvus (įjungtas).

5.14.1 MONO perjungiklio išėjimų valdymas

Jei išėjimas ne aktyvus:
-► klavišo paspaudimas įjungs suprogramuotam laikui išėjimą;
-paspaudimas # klavišo leidžia programuoti laiką kurio metu išėjimas bus įjungtas 
kiekvieną kartą spaudžiant # klavišą.

Jei išėjimas aktyvus, jį galima išjungti paspaudus bet kokį skaitlinės klavišą.
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5.14.2 BI perjungiklio išėjimų valdymas

Išėjimo būseną perjungia # arba ► klavišai. Kai išėjimas aktyvus, bet kurio klavišo su skaitline 
paspaudimas išjungia išėjimą.

5.14.3 Telefoninė relė išėjimų valdymas

Priklausomai nuo suderinimo, # arba ► klavišo paspaudimas įjungs išėjimą suprogramuotam 
laikui, arba perjungs išėjimą. Kai išėjimas aktyvus, bet kurio klavišo su skaitline paspaudimas 
išjungia išėjimą.

5.14.4 Rol-užtvarų išėjimų valdymas

Rol-užtvarų išėjimai visada programuojami kaip nuoseklūs ir sudaro poras.
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6. Grupinės klaviatūros
Pagrindinė grupinės klaviatūros užduotis – valdyti vienos grupės (skyriaus) apsaugos režimą.

6.1          Grupinių klaviatūrų aprašymas

6.1.1 Šviesos diodai

LED Spalva Aprašymas

žalia Dega – skyrius saugomas

raudona Dega arba mirksi – pavojus arba pavojaus atmintis

geltona Mirksi – avarija arba avarijos atmintis

6.1.2 Klavišai

Klavišai leidžia autorizuoti vartotoją įvedant slaptažodį ir įjungia funkcijas prieinamas iš grupinės 
klaviatūros.

6.1.3 Įmontuotas skaitytuvas

INT-SCR klaviatūra turi skaitytuvą, kuris leidžia sistemoje naudoti proksimiti kortas (pakabukus).
Kortos priartinimas atitinka slaptažodžio įvedimui ir jo patvirtinimui * klavišu. Kortos išlaikymui 
apie 3 sekundes atitinka slaptažodžio įvedimui ir jo patvirtinimui # klavišu.

6.1.4 Garsinė signalizacija

Garsai formuojami eksploatacijos metu

1 trumpas garsinis signalas – bet kurio klavišo su skaitline paspaudimas, slaptažodžio įvedimo 
patikrinimas arba kortos priartinimas.
2 trumpi garsiniai signalai – pirmo iš dviejų slaptažodžių priėmimas.
3 trumpi garsiniai signalai – signalizuoja:

-apsaugos jungimo procedūros pradžią arba apsaugos įjungiamą,
-apsaugos atjungimą.

4 trumpi ir 1 ilgas garsiniai signalai – funkcijos įvykdymo patvirtinimas.
3 poros trumpų garsų – būtina keisti slaptažodį.
1 ilgas garsinis signalas – atsisakymas jungti apsaugą.
2 ilgi garsiniai signalai – nežinomas slaptažodis / korta.
3 ilgi garsiniai signalai – funkcija neprieinama.

Įvykiai signalizuojami garsu

5 ilgi garsiniai signalai – zonų pažeidimas (gongas).
Kas tris sekundes ilgas garsinis signalas, baigiantis serija trumpų signalų laike 10 sekundžių 
ir pabaigoje 1 ilgas garsinis signalas – laiko išėjimui atskaita.
7 garsinių trumpėjančių signalų seka – automatinio apsaugos režimo jungimo laikas.
2 trumpi signalai kas sekundę – laiko išėjimui atskaita.
Pastovus garsinis signalas – pavojus.
Kas 2 sekundes ilgas garsinis signalas – pavojaus atmintis.
Kas sekundę ilgas garsinis signalas – gaisro pavojus.
Kas 2 sekundes trumpas garsinis signalas – gaisro pavojaus atmintis.
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Laba trumpi garsiniai signalai – ilgai neuždarytos durys.

6.2          Funkcijos   valdomos grupine klaviatūra

6.2.1 [Slaptažodis] *

Slaptažodžio ir * klavišo paspaudimas iššaukia vieną iš funkcijų:
• durų atblokavimas;
• skyriaus apsaugos atjungimas;
• pavojaus atmetimas;
• išėjimo 25 perjungimas. Perjugiklis BI;
• išėjimo 24 įjungimas. Perjugiklis MONO;
• apsauginio apėjimo patvirtinimas;
• laikino grupės blokavimo įjungimas.

6.2.2 [Slaptažodis] #

Slaptažodžio ir # klavišo paspaudimas iššaukia vieną iš funkcijų:
• grupės (skyriaus) apsaugos jungimo procedūros pradžias;
• grupės (skyriaus) apsaugos nuėmimas;
• pavojaus išjungimas;
• išėjimo 25 perjungimas. Perjugiklis BI;
• išėjimo 24 įjungimas. Perjugiklis MONO;
• apsauginio apėjimo patvirtinimas;
• laikino grupės (skyriaus) blokavimo įjungimas;
• priėjimo prie bankomato atblokavimas.

6.2.3 Greitas apsaugos įjungimas

Įrengėjas gali leisti įjungti signalizaciją be vartotojo autorizavimo.
1.Pasirinkite apsaugos tipą, kuris turi būti įjungtas (paspaudus vieną iš klavišų: 0 – pilna apsauga; 1 
pilna apsauga + išimtys; 2 – apsauga be vidinių zonų; 3 – apsauga be vidinių zonų ir be išėjimo 
laiko).
2.Paspauskite # klavišą. Prasidės apsaugos jungimo procedūra.

6.2.4 Pavojaus signalo jungimas klaviatūra

Pavojaus signalo sukėlimui reikia:
gaisro pavojus – trims sekundėms paspauskite atitinkamus klavišus;
papildomas pavojus (pagalba) – 3 sekundėms paspauskite 0 klavišą;
užpuolimas – paspauskit 3 sekundėm užpuolimo klavišus.

6.2.5 Pavojaus signalo išjungimas klaviatūra

Jei klaviatūra signalizuoja pavojų, bet kurio klavišo su skaitline paspaudimas išjungia signalizaciją 
40 sekundžių.

6.2.6 Slaptažodžio keitimas

Slaptažodi galima keisti grupine klaviatūra.
1.Palaikykite nuspausta 1 klavišą 3 sekundes.
2.Kai pradės mirksėti šviesos diodai, įrašykite veikiantį slaptažodį ir paspauskit # klavišą.
3.Kai pradės mirksėti šviesos diodai, įrašykit naują slaptažodį ir paspauskit # klavišą.
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7. Priėjimo klaviatūros
Daugiafunkcinė INT-SCR klaviatūra gali dirbti priėjimo klaviatūros režime. Pagrindinis šio režimo 
tikslas- atblokuoti 3 zonos suvėlinimą.

7.1. Šviesos diodai

Naudodamas tik vienas šviesos diodas. Jo mirksėjimas indikuoja atblokavimo suvėlinimo laiko 
atskaitymą.

7.2. Garsinė signalizacija

Eksploatacijos metu klaviatūra gali formuoti tokius garsinius signalus:
1 trumpas garsinis signalas – paspaudimas bet kurio klavišo su skaitline, slaptažodžio įvedimo 
patvirtinimas arba kortos priartinimas.
3 trumpi garsiniai signalai – suvėlinimo atblokavimo patvirtinimas.
4 trumpi ir 1 ilgas garsiniai signalai – apsauginio apėjimo patvirtinimas arba 24.perjungiklis 
MONO arba 25.perjungiklis BI išėjimų valdymo funkcijos patvirtinimas.
3 poros trumpų garsinių signalų – vartotojas turi keisti slaptažodį.
2 ilgi garsiniai signalai – nežinomas slaptažodis / korta.
3 ilgi garsiniai signalai – suvėlinimo atblokavimas neįmanomas arba funkcija neprieinama.

7.3. Funkcijos pasiekiamos per priėjimo klaviatūrą

Slaptažodžio įvedamas ir paspaudimas * arba # klavišų (kortos priartinimas) iššaukia:
• grupės (skyriaus) 3 zonos suvėlinimo atblokavimą. Su vidiniu suvėlinimu;
• būklės perjungimą išėjimuose 24. Pejungiklis BI;
• įjungimas išėjimų 24. Pejungiklis MONO;
• apsauginio apėjimo patvirtinimas.

8. Kodų rinkimo klaviatūros
Kodų rinkimo klaviatūros paskirtis- atlikti priėjimo kontrolę (vienų durų kontrolė).

8.1          Kodų rinkimo klaviatūrų aprašymas

8.1.1 Šviesos diodai

LED Spalva Aprašymas

žalia Dega -įrenginį palaiko PKP

raudona Dega -durų atblokavimas

geltona Mirksi durys atidarytos
5. lentelė Kodų rinkimo klaviatūros šviesos diodų aprašymas.

8.1.2 Klavišai

Naudojant slaptažodį klavišais autorizuojamas vartotojas ir įjungiamos funkcijos.
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8.1.3 Garsinė signalizacija

Garsai, formuojami eksploatacijos metu
1 trumpas garsinis signalas – bet kurio klavišo su skaitline paspaudimas, slaptažodžio įvedimo 
patvirtinimas.
4 trumpi ir 1 ilgas garsiniai signalai – durų atblokavimo patvirtinimas ir kitų funkcijų įvykdymas.
2 ilgi garsiniai signalai – nežinomas slaptažodis /korta.
3 ilgi garsiniai signalai – funkcija neprieinama.

Įvykiai, signalizuojami garsu
5 ilgi garsiniai signalai – zonų pažeidimas (gongas).
Labai trumpi garsiniai signalai – ilgai neuždarytos durys.

8.2 Funkcijos pasiekiamos per kodų rinkimo klaviatūrą

Priklausomai nuo vartotojo įgaliojimų ir nuo klaviatūros suderinimo, po slaptažodžio įvedimo ir jo 
patvirtinimo paspaudžiant * arba # klavišus bus vykdoma:

• durų atblokavimas;
• būklės perjungimą išėjimuose 24. Pejungiklis BI;
• įjungimas išėjimų 24. Pejungiklis MONO;
• apsauginio apėjimo patikrinimas;
• laikino grupės (skyriaus) blokavimo įjungimas.

Įrengėjas gali leisti iškvietimą per klaviatūrą. Tam reikia:
gaisro pavojus – trims sekundėms paspauskite atitinkamus klavišus;
papildomas pavojus (pagalba) – 3 sekundėms paspauskite 0 klavišą;
užpuolimas – paspauskit 3 sekundėm užpuolimo klavišus.

9. Balsinio pranešimo patvirtinimas
PKP gali būti taip suderintas, kad reikės patvirtinti balsinio pranešimo išklausymą. Po slaptažodžio 
įvedimo PKP signalizuoja garsiniais signalais:
1 trumas garsinis signalas kas 3 sekundes -pranešimas patvirtintas, reikia palaukti sekančio 
balsinio pranešimo;
4 trumpi ir 1 ilgas garsinis signalas – pranešimas patvirtintas, nėra daugiau balsinių pranešimų;
2 ilgi garsiniai signalai – buvo įvestas neteisinga slaptažodis (pranešimas nebuvo patvirtintas).
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10. Atsakymas į iškvietimą ir telefoninis valdymas
Šia funkcija gali naudotis tie, kuriems suprogramuotas telefoninis slaptažodis. Telefoninio 
valdymo funkcijos leidžia valdyti išėjimais Telefoninė rele.

10.1 Atsakymas į iškvietimą

1. Susijunkite su PKP panaudodami vieną iš būdų:
vienkartinis iškvietimas – paskambinti PKP numeriu. Po įrengėjo suprogramuotų pyptelėjimo 
kartų, PKP atsakys į iškvietimą.
Dvigubas iškvietimas - paskambinti PKP numeriu. Po įrengėjo suprogramuotų pyptelėjimo kartų 
padėti ragelį. Laike 3 minučių paskambinti pakartotinai. PKP iš karto atsakys į iškvietimą.
Sujungimas signalizuojamas 3 trumpais garsiniais signalais.

2. Telefono klaviatūroje įveskite telefoninį slaptažodį. 4 trumpi ir 1 ilgas garsinis signalas 
patvirtins priėjimą prie funkcijų ir atsakymą į skambutį. Į neteisingą slaptažodį PKP atsilieps 2 
ilgais garsiniais signalais.

3. Laike 15 sekundžių įveskite grupės numerį, kurį sudaro du skaičiai. PKP praneš apie 
skyriaus būklę garsiniais signalais:
3 trumpi – skyriaus apsauga išjungta;
4 trumpi ir 1 ilgas – skyrius priimtas apsaugai.
Jei laike 15 sekundžių nebus paspaustas joks klavišas, PKP atsijungs.

4. Po telefono klaviatūroje iš eilės paspaustų 0 ir # klavišų PKP atsijungs.

10.2 Telefoninis valdymas

1.Gaukite priėjimą prie atsakymo į skambutį funkcijos.
2.Laike 15 sekundžių telefono klaviatūroje iš eilės paspauskit 2 ir # klavišus. Priėjimą patvirtins 4 
trumpi ir 1 ilgas garsinis signalas.
3.Laike 15 sekundžių įveskite telefoninės reles numerį sudarytą iš dviejų skaitlinių. PKP atsakys 
apie rele būklės garsiniu signalu:

3 trumpi garsiniai signalai – rele buvo išjungta;
4 trumpi ir 1 ilgas garsinis signalai – rele buvo įjungta.

4. Po telefono klaviatūroje iš eilės paspaustų 0 ir # klavišų PKP atsijungs.

10.3 Garsinis pavojaus verifikavimas

1. Reikia gauti priėjimą prie atsakymo į skambutį funkcijos.
2. telefono klaviatūroje, laike 15 sekundžių, paspauskit 3 ir # klavišus. 4 trumpi ir 1 ilgas garsiniai 
signalai patvirtins priėjimo prie garsinės pavojaus signalo verifikacijos funkcijos gavim
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