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1. Wprowadzenie 
 
1.1 Wstęp 
 
Centrala AuraTM P6 pozwala na realizację systemów z 6 do 16 linii dla rezydencji, 
domów, mieszkań oraz biur i sklepów. 
Kompaktowa centrala alarmowa umoŜliwia obsługę dwunastu linii dozorowych z 
wykorzystaniem „doublingu” lub sześciu linii dozorowych podłączanych do płyty 
głównej, dwóch linii sterujących, linii sygnalizatora, linii magistrali rozszerzeń 
oraz linii telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu. Magistrala rozszerzeń 
pozwala na podłączenie konsol obsługowych z wyświetlaczem LCD oraz 
inteligentnych modułów zewnętrznych, które rozszerzają liczbę linii dozorowych 
(o linie przewodowe lub radiowe) do szesnastu oraz linii wyj ściowych z przekaźni-
kami sterującymi.    
Linie dozorowe podłączone bezpośrednio do centrali pozwalają na 
zaprogramowanie tzw. „doublingu”, dającego w rezultacie podwojenie liczby 
identyfikowanych czujek jako niezaleŜnych stref. Dostępne narzędzia do 
programowania centrali wydatnie skracają czas konieczny do uruchomienia 
systemu oraz minimalizują czas i osprzęt serwisowy.   
 

1.2 Cechy systemu  
 
dla wersji z rozszerzeniami: 
• wejścia dla stref na płycie centrali 6 
• wejścia dla stref z podwajaniem 12 
• liczba dostępnych stref  16 
• wyjścia sterujące PGM  2 w centrali; 
 2 do 4 w modułach zewnętrznych 
• obciąŜalność wyjść sterujących PGM 2 x 150 mA 
• monitorowane wyjście sygnalizatora  1 
• modulacja sygnalizatora 2 typy 
• wyjście pomocnicze zasilania  1 x 700 mA 
• kody dostępu  19 
• partycje  2 + Wspólna 
• pojemność pamięci zdarzeń /strefę  64  
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• liczba obsługiwanych klawiatur 4 
• liczba obsługiwanych przycisków 8 
• liczba stacji monitorujących  2 (na partycję) 
• Prywatne numery telefonów 3 (na partycję) 
• Numery telefonów alarmowych 3 
• Rozszerzanie stref radiowych (opcja) do 10 
• Syreny Radiowe 4 
 

1.3 Pojęcia i definicje 
 
 
Tabela 1 pojęcia i definicje 
Uzbrój „CALY” Pełne uzbrojenie wszystkich stref. Stosowane gdy wszyscy 

uŜytkownicy opuszczają dom. 
Uzbrój „DOM” Częściowe uzbrojenie.  Stosowane gdy w domu pozostają 

uŜytkownicy. 
Pomijanie System ignoruje sygnały ze stref pominiętych 
Melodia Wyłączony dźwięk kiedy strefa jest dostępna (opcja) 
Wymuszenie Specjalny kod wymuszenia. Wprowadzenie go przez uŜytkownika 

powoduje wysłanie sygnału alarmowego do stacji monitorującej  
z informacją, Ŝe uŜytkownik został zmuszony do rozbrojenia 
systemu. 

Wymuszone 
uzbrajanie 

Wymuszenie uzbrojenie systemu z ewentualnym pominięciem 
stref nieprzygotowanych  (czujka w stanie aktywnym). 

Pamięć Pamięć systemu o alarmach i problemach. Pamięć zostaje 
wyczyszczona podczas kaŜdego uzbrojenia systemu. 

Obszary Obszary stref, które mogą być niezaleŜnie od siebie 
konfigurowane. 

Wyjścia 
programowalne 
PGM 

Programowalne wyjścia, które mogą sterować urządzeniami 
elektrycznymi (za pomocą przekaźników – moduł wyjść 
instalowany na magistrali; wyjścia OC – płyta centrali). 

Kalendarz System moŜe uzbrajać się i rozbrajać w sposób automatyczny 
zgodnie z ustawieniami kalendarza zapisanymi przez 
administratora. 

Sygnalizator Sygnalizator dźwiękowy i/lub optyczny powiadamiający o 
zaistnieniu alarmu (sygnał dźwiękowy moŜe być modulowany). 
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Problemy  
w systemie 

System informuje o problemach związanych z: niskim 
napięciem baterii; zanikiem zasilania sieciowego; 
uszkodzeniem linii telefonicznej lub brakiem komunikacji z 
konsolą. Informacja o takich zdarzeniach jest przesyłana do 
stacji monitoringu i równolegle sygnalizowana jako ostrzeŜenie 
w systemie. 

SabotaŜ Nie autoryzowana próba ingerencji w układy systemu 
interpretowana jest jako sabotaŜ i przesyłana w postaci alarmu. 

Strefy Wydzielone powierzchnie (np. hol, pokój, sejf, garaŜ, itp.) 
chronione za pomocą róŜnego typu czujek. Najmniejszą strefę 
w systemie tworzy jedna linia z czujkami. W przypadku 
ustawionej opcji podwajania kaŜda z 6 linii obsługiwanych 
przez płytę główną obsługuje dwie strefy. Linie podłączone do  
modułów rozszerzeń instalowanych na magistrali obsługują 
wyłącznie strefy pojedyncze. 
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2. Opis systemu 
 
2.1 Wprowadzenie 
 
Centrala alarmowa AURA - P6 składa się z płyty głównej umieszczonej  
w metalowej obudowie, połączonej za pomocą przewodu instalacyjnego  
z oddaloną konsolą LCD. Oprócz płyty głównej wewnątrz obudowy znajduje 
się transformator oraz miejsce na akumulator (dostarczający energię w razie 
zaniku zasilania sieciowego). 
Na płycie głównej znajduje się wszelkie niezbędne oprogramowanie 
konieczne do zapewnienia pracy centrali i jej uŜytkowania: 
 

- 6 stref alarmowych; 
- Podwajanie stref; 
- 2 wyjścia programowalne; 
- Modulowane wyjście syreny; 
- Kody dostępu (16 kodów uŜytkownika + 1 kod instalatora +2 kody 

gospodarza); 
- 2 obszary + część wspólna; 
- Złącze telefonu; 
- Wykrywanie fałszywego alarmu; 
- Programowany czas oczekiwanego braku aktywności w strefie 

(przekroczenie zaprogramowanego czasu wywołuje alarm); 
- Moduły rozszerzeń ( wyjść sterujących PGM, obsługi stref 

przewodowo/bezprzewodowo ). 
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2.2 Konsola LCD z klawiaturą 
 
Konsola systemowa wyposaŜona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 
oraz klawiaturę.  
Przyciski klawiatury konsoli są podświetlane a na czas poza obsługą systemu 
moŜna je zasłonić za pomocą odchylanej „klapy” z naniesioną skróconą 
instrukcją obsługi. 
Za pomocą konsoli uŜytkownik moŜe obsługiwać  i/lub programować system 
alarmowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linia górna 
 
 
Linia dolna 
 
 
Numery stref 
 
Diodowe wskaźniki  
(SIEĆ, GOTOWOŚĆ) 
 
Przycisk Uzbrajanie/Rozbrajanie 
 
 
Przyciski podwójnego 
wykorzystania 
 
 
 
Przyciski przewijania 
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Konsola z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD 
 
Klawiatura opisana w tabeli poniŜej, zawiera przyciski przewidziane do 
podwójnego wykorzystania. 
 
Tabela 2 opis przycisków 
Klawisz Funkcja podstawowa Funkcja alternatywna *) 
1 PGM ZAŁ. 
2 PGM WYŁ. 
3 POMIJANIE 

1 i 3  STRAś POśARNA 

4 MEL. ZAŁ. 
5 MEL. WYŁ. 
6 PAMIĘĆ 

4 i 6  POGOTOWIE 

7 Nagrywanie  (opcja z Kc16) 
8 Odtwarzanie (opcja z Kc16) 
9 PROBLEM 

7 i 9  POLICJA 

0   
* COFNIJ  
# DALEJ  
*) obsługa funkcji jest przewidziana w kolejnych wersjach oprogramowania systemu 
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3. Konsola z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 
LCD - Podstawowe cechy i operacje 

 
System Alarmowy Aura P6 obsługiwany moŜe być za pomocą jednej lub kilku 
konsol (maksymalnie 4 konsole). 
 

3.1 Teksty w pamięci systemu 
  
Opis stref  
 
Strefom przypisano domyślne nazwy: Strefa1 do Strefa16. 
 
Lista nazw stref do wyboru 
 
Lista opcjonalnych nazw jakie moŜna przypisać poszczególnym strefom 
przechowywana jest w pamięci stałej systemu. Wykaz zdefiniowanych nazw 
ujęto w tabeli nr  3.  
 
Tabela 3 lista nazw stref wyboru 
Wejscie  Tylne drzwi Garaz 
Drzwi garazu Podworze Tyl domu 
Salon Pokoj dziecinny Pokoj goscinny 
Drzwi ogrodu Jadalnia Winda 
Brama Taras Sypialnia 2 
Sypialnia 1 Pralnia Biuro 
Kuchnia Lazienka 2 Lazienka 1 
Dach Piwnica Lazienka 3 
Gabinet 2 Skladzik Dolna lazienka 
Gorna lazienka Schody Warsztat 
Podjazd Furtka Korytarz  
Toaleta Ratunek Gabinet 1 
Pozar Pietro Spizarnia 
 
Uwaga! Umieszczone w tabeli teksty opisów nie zawierają znaków charakterystycznych dla języka polskiego, gdyŜ w takiej formie 
prezentowane są na wyświetlaczu LCD konsoli. 
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3.2 Wyświetlanie 
 
Wyświetlacz LCD prezentuje informacje tekstowe w dwóch liniach 16-to 
znakowych. Linia górna zawiera informacje o statusie a linia dolna informuje 
o stanie stref lub zaistniałych zdarzeniach. 
   

3.2.1 Wyświetlanie informacji w trakcie pracy 
 
Górna linia informuje czy system jest GOTOWY czy NIE GOTOWY.  
Dolna linia pokazuje stan stref dla poszczególnych obszarów wraz  
z wskaźnikami pominięcia na przemian  z napisem PAM, informującym  
o kłopotach (kaŜdy ekran wyświetlany jest około 2 sek.). 
Symbole uŜywane w dolnej linii zestawione są poniŜej: 
 
 
 
 
 
 
Przykład: 
Wyświetlacz pokazujący stan gotowości stref i datę na przemian 
 z komunikatem o problemie z baterią i wyświetlaniem aktualnego czasu.  
 

 
 

 
 

_ Brak aktywności w strefie / Nie uŜywana 
� Wykrycie aktywności w strefie 
B Strefa Pominięta 
A Alarm w Strefie 
F Uszkodzenie Strefy 

GOTOWE     02-09 
---------------- 

GOTOWE     16:38 
Prblm bat. pam. 
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3.3 Wskaźniki uzbrojenia/rozbrojenia  
 
Wyświetlacz wskazuje stan systemu:  „Uzbr/rozb”, dla poszczególnych 
obszarów.  
 
 
Uzbrojenie „DOM”, „Obszar 1”, aktywność w strefach 2 i 4, problem z baterią 
zasilającą: 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Uzbrojony cały system, obszar 2, strefa 13 pominięta, strefa 16 w alarmie 
z informacją o problemach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOM        02-09 
-�-�------------ 

DOM        19:22 
PRBLM BAT. PAM. 

CALY       02-09 
------------B--A 

CALY       19:41 
PRBLM BAT. PAM. 
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3.4 Wskazania systemu  
 
Poziomy wskazań systemu odnoszące się do ogólnych 
funkcji/problemów/operacji zestawione zostały w tabeli 4. 
 
Tabela 4 Poziomy wskazań systemu  
Wskazanie Opis Wyświetlany komunikat 
Wskaźnik 
zasilania 
(LED) 

Dioda LED świeci, gdy jest napięcie w 
sieci zasilającej 

 

Wskaźnik 
gotowości  
(LED) 

Dioda LED świeci wskazując stan 
normalnej pracy 
Dioda LED jest wyłączona wskazując 
tryb dozoru, programowania lub upgreadu  

 

Bateria W przypadku kłopotów lub ostrzeŜeń 
związanych z baterią wyświetlany jest 
wspólny komunikat  

 

Pomijanie W trybie dostępu oraz w trybie 
programowania,  
gdy strefy są pomijane. 
Stref 24-godzinnych nie moŜna pominąć.  

 

Problem Wskazuje problem  

Pamięć Wskazuje, Ŝe program uŜywa pamięci  
(tryb dostępu i informowanie o 
problemach) 

 

  
 

3.5 Wskaźniki stref 
 
System obsługuje maksimum szesnaście stref. Alarm w strefie wskazywany 
jest za pomocą litery „A”, strefy pominięte oznaczone są jako „B”, za pomocą 

czarnego prostokąta  „�”  oznaczana jest  aktywność w strefie. 
 
 

  
CALY       02-09 
--�-----A--B---- 

Strefy pomin. 
B-----------B--- 

GOTOWE    21:45 
PRBL 

GOTOWE    21:45 
PAM 

NIEGOTOWE 
----------------

- 

GOTOWE    21:45 
    PRBL BAT. 
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3.6 Potwierdzenia dźwiękowe 
 
Podczas wprowadzania danych za pomocą klawiatury, system odpowiada 
krótkimi dźwiękami, sygnalizując akceptację albo odrzucenie polecenia: 
 

sygnał potwierdzenia: w przypadku akceptacji wprowadzanego 
polecenia system wysyła pojedynczy długi sygnał dźwiękowy; 
 

sygnał odrzucenia: w przypadku braku akceptacji wprowadzanego 
polecenia system wysyła trzy krótkie sygnały dźwiękowe. 
 

 
 
 

 
3.7 Konwencje 
 
Symbole pokazane niŜej są uŜywane aby wskazać wymagany poziom dostępu 
dla omawianej funkcji lub operacji: 
 

       
 

 
 Administrator  UŜytkownicy 

     (Gospodarz) 
 

 
3.8 Podgląd pamięci zdarzeń 
 
Informacje o naruszeniach stref, są przechowywane w pamięci w celu 
umoŜliwienia późniejszego ich przeglądu. Pamięć zdarzeń jest kasowana 
kaŜdorazowo, gdy system jest uzbrajany. Jeśli napis PAM jest widoczny  
w dolnej linii wyświetlacza ciekłokrystalicznego, oznacza to, Ŝe wystąpił 
alarm. Znak „A” wskazuje strefę/y w alarmie a napis PAM  wyświetlany jest 
na ekranie w kolejnych cyklach na przemian z informacją o stanie stref. 
 

Uwaga: 
Konsola wysyła 3 krótkie sygnały dźwiękowe, gdy system nie akceptuje 
wprowadzanych wartości lub wybierana jest funkcja nie zaprogramowana 
przez instalatora. 
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W celu uzyskania dostępu do pamięci      
naleŜy wprowadzić: 
 

_�_  Kod Administratora (Gospodarza)  
lub kod uŜytkownika 

 

_�_   #  (DALEJ) 

 
_�_   6  (PAMIĘĆ) 
 
 
Wskazówka: 

Przejrzyj zdarzenia uŜywając klawiszy strzałek , aby zlokalizować 
wiadomości. W celu ustalenia przyczyny zaistniałego alarmu wprowadź: 
 

_�_   #   (DALEJ) 
 
Aby wyjść z trybu przeglądu pamięci naciśnij: 
 

_�_   *   (COFNIJ) 
 
PoniŜej przedstawiono przykładowy wygląd ekranu w przypadku wystąpienia 
alarmu w systemie: 

 
 
 
 
W celu wyświetlenia daty i czasu zdarzenia, naciśnij # (DALEJ): 

 
 
 
 

Sabotaz     
Modul 1 

Sabotaz 
09-28-06    8:35 
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Naciśnij * (COFNIJ), aby powrócić do poprzedniego ekranu.  
Musisz wrócić do poprzedniego ekranu aby kontynuować przeglądanie 
kolejnych zdarzeń.  
 
 
Przykład pokazuje alarm ze strefy: 
 

 
 
 
 
Naciśnij # (DALEJ), aby pokazać datę i czas zdarzenia: 
 

 
 
 
Naciśnij * (COFNIJ), aby wrócić do poprzedniego ekranu.  
Musisz wrócić do poprzedniego ekranu aby kontynuować przeglądanie 
kolejnych zdarzeń. 
  
 
Wskazania sygnałem dźwiękowym są opisane w rozdziale 3.6. 
 

 
 

 
 

 
 

Uwaga: 
Podczas przewijania zdarzeń, ostatnie zdarzenia pokazywane są w pierwszej 
kolejności. 

Alarm       
Strefa 10 

Alarm        
09-28-06    8:42 
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3.9 Wyświetlanie informacji o problemach  
 
System Aura P6 w sposób ciągły monitoruje i raportuje o moŜliwych 
problemach. 
JeŜeli system jest odpowiednio zaprogramowany, informacje te są 
automatycznie przesyłane do Centrum Monitoringu (CMS). 
Komunikat z treścią zawierającą napis „PROB” wyświetlany jest w dolnej 
linii ekranu.  
Problemy podzielone są na dwie grupy: 
1. Problemy związane z pracą systemu – problem systemu jest zdefiniowany 

dla następujących sytuacji: 
• niski stan baterii - bateria nie jest połączona albo napięcie jest poniŜej 

poziomu dopuszczalnego; 
• zasilanie AC - brak zasilania sieciowego; 
• przeciąŜenie syreny - zwarcie na linii zasilającej; 
• syrena rozłączono - przerwa na linii syreny; 
• przeciąŜenie linii pomocniczej zasilania - zwarcie lub przeciąŜenie; 
• awaria linii telefonicznej - brak linii telefonicznej ponad 5 s; 
• nieskuteczne połączenia telefoniczne - system nie połączył się z CMS. 

2. Problemy związane ze strefą – stan systemu związany z powstaniem 
problemu w strefie, zdefiniowany jest dla następujących sytuacji: 

• rozwarcie linii; 
• zwarcie linii; 
• jakiś problem (np. nieodpowiednia wartość podłączonego rezystora). 

 

W celu uzyskania dostęp do trybu PROBLEM     
 
(PRBL pokazany na ekranie), naleŜy wprowadzić: 
 

_�_  Kod administratora (Gospodarza) lub kod uŜytkownika 
 

_�_   #   
 

_�_   9 
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Wskazówka: 
Świeci LED Gotowy. 
Napis PRBL, wyświetlony na ekranie. 

Aby wyjść z trybu PROBLEM naleŜy nacisnąć  # (DALEJ). 
 
Wyświetlane informacje o problemach systemowych; 
niski stan baterii; 
brak zasilania sieciowego 230V; 
przeciąŜenie  Syreny; 
awaria linii telefonicznej; 
nie przekazany raport telefoniczny o uszkodzeniu; 
brak komunikacji; 
przeciąŜenie wyjść. 
 
 
Informacje o stanie stref: 
 
• rozwarcie linii; 
• zwarcie linii; 
• jakiś problem. 
 
Przykładowy wygląd ekranu w przypadku wystąpienia problemu: 
 
 
 
 

 
Naciśnij # (DALEJ), aby wyświetlić opis i miejsce wystąpienia problemu: 
 

 
 
 
  

 

Uwaga: 
Podczas uŜywania kolejnej klawiatury przypisanej do innego obszaru moŜna 
wykonywać powyŜsze działania niezaleŜnie. Jeśli natomiast druga klawiatura jest 
przypisana do części wspólnej opisane działania nie są dostępne. 

Brak zasil 230V 
Centrala 

Zwarcie 
Strefa 12 
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3.10 Pomijanie stref 

Aby wejść w tryb POMIJANIE  , wprowadź: 

_�_  Kod administratora (gospodarza) 
 lub kod uŜytkownika (4 cyfry)  

_�_ #  
 

_�_   3 
 
Wskazówka: 
W trybie POMIJANIE strefa pominięta jest oznaczona literą B  
na ekranie LCD. 
  

W celu pominięcia strefy  , wprowadź: 
 

_�_  Nr strefy   

 
_�_  #   
 
W wyniku powyŜszej operacji na wyświetlaczu pominięta strefa zaznaczona 
jest literą B. 
 
Aby pominąć więcej niŜ jedną strefę czynność tę naleŜy powtórzyć. 
 

Ponowna aktywacja strefy  , wymaga wprowadzenia: 
 

_�_  Nr strefy  
 

_�_  # 
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Aby aktywować więcej niŜ jedną strefę czynność tę naleŜy powtórzyć 
 
Przykładowy wygląd ekranu ilustrujący pomijanie stref, pokazano poniŜej: 

 
 
 
 

 

3.11 Obszary w systemie 
 
Dzielenie systemu na obszary powinno być wykonane przez instalatora. JeŜeli 
podział na obszary nie został wykonany, ustawienia domyślne są następujące: 
• Dla wszystkich stref  "oba obszary"; 
• Dla konsoli LCD "obszar 1". 
 

3.12 Moduł głosowy 
 
Moduł głosowy nie jest standardowo instalowany w centrali alarmowej Aura P6. 
Wszelkie instrukcje dotyczące tego modułu zawarte są w oddzielnej dokumentacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: 
1. Strefa 24-godzinna i poŜarowa oraz przełącznik nie mogą być pominięte. 
2. Funkcja pominięcia jest aktywna dopóki system nie zostanie rozbrojony,  

z wyjątkiem, gdy pominięcie zostało zaprogramowane przez instalatora. 

Pomijanie stref 
B-�---B---B---- 
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4. Programowanie administratora (gospodarza) 
 
4.1 MoŜliwości 
 
System jest zaprogramowany przez administratora tak, by kaŜdy uŜytkownik  
mógł swobodnie korzystać ze wszystkich przydzielonych mu opcji.  
Programowanie jest podzielone na dwa poziomy, uŜytkownika i 
administratora (gospodarza). 
 
MoŜliwości z poziomu uŜytkownika 
KaŜdemu uŜytkownikowi gospodarz moŜe udostępnić następujące funkcje: 
• uzbrajanie części bądź całości systemu; 
• rozbrajanie systemu; 
• pomijanie stref; 
• podgląd zdarzeń; 
• zał/Wył wyjść programowalnych PGM. 
 
MoŜliwości z poziomu administratora 
W dyspozycji administratora pozostają wszystkie funkcję uŜytkownika oraz: 
• zmiana kodu administratora; 
• zmiana kodu wejścia pod przymusem; 
• zmiana/dodanie kodu (nowego) uŜytkownika; 
• zmiana opcji w podstawowym poziomie uzbrajania/rozbrajania; 
• zmiana ustawień zegara i daty; 
• uzbrajanie/rozbrajanie obszarów (jeŜeli umoŜliwione przez instalatora). 
 

4.2 Kody dostępu 
 
Kody dostępu pozwalają na uzyskanie dostępu do systemu, zgodnie z 
zaprogramowanymi wcześniej prawami. Kody te ustawiane są przez 
administratora. 
 
Poziom uŜytkownika 
KaŜdy kod uŜytkownika jest przypisany do obszaru, który moŜna uzbroić bądź 
rozbroić. Domyślnie, wszystkie kody uŜytkownika są przypisane do obszaru 1. 
 
Poziom administratora (gospodarza)  
Administrator dysponuje indywidualnym kodem do kaŜdego obszaru. 
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Predefiniowane kody dla poszczególnych obszarów, to: 1000 (obszar 1), i 
2000 (obszar 2). Administrator moŜe zmienić te kody lecz nie moŜe ich 
wykasować. 
 
Kod przymusu 
W systemie jest zdefiniowany kod przymusu, który moŜe być wykorzystany w 
celu rozbrojenia systemu w sytuacji bezpośredniego zagroŜenia lub próby 
wymuszenia rozbrojenia systemu przez osoby do tego nieuprawnione. 
Po wprowadzeniu kodu przymusu, system natychmiast wysyła sygnał do stacji 
monitorowania (CMS), nie jest przy tym uruchamiana syrena oraz inne środki 
sygnalizacyjne np. wyjścia programowalne. Są dostępne dwa kody przymusu 
po jednym dla kaŜdego obszaru. 
 

4.3 Dostęp do programu przez administratora 
 

Wejście w tryb programujący  jest moŜliwe po wprowadzeniu: 
 

_�_#  +  F1   (przytrzymać 3 sekundy) 
 

 _�_ Kod administratora (1000 dla obszaru 1 lub 2000 dla obszaru 2) 
 

_�_# 
 
Wskazówka: 
LED włączony 

 
 
 
W tym stanie system oczekuje na parametry podawane przez administratora. 
Pozostałe konsole LCD przypisane do tego samego obszaru (albo do części 
wspólnej obszarów) są zablokowane. 
 
 
 

Menu gospodarza 
Kody dostepu 
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Programowanie Funkcji  
 
Podczas całej procedury programowania będą słyszalne odpowiednie sygnały 
dźwiękowe zaleŜnie od tego czy wykonana przez operatora czynność została 
zaakceptowana przez system czy teŜ nie. Opis tych sygnałów znajduje się  
w początkowej części instrukcji. Jako kody mogą być uŜywane wyłącznie 
cyfry wprowadzone z konsoli LCD. 
 

Do przewijania zawartości ekranu słuŜą klawisze oznaczone strzałkami . 
Wywołanie na ekran opcji z tabeli 5 następuje po wciśnięciu przycisku 

_�_# 
 

_�  wartości dopuszczalne pokazuje tabela 5 
 

_�_* wyjście z opcji po naciśnięciu przycisku (przejście do kolejnej 
pozycji z tabeli 5 wymaga naciśnięcia przycisku ESC (*)). 
 
Program przechodzi w stan oczekiwania na kolejne polecenia. 
 
Przykład definiowania kodu uŜytkownika 1 i umoŜliwienia szybkiego 
uzbrojenia 
 
Wejdź w tryb programowania (patrz informacje powyŜej) 
 
Wskazówka: 
LED włączony 

 
 
 
LED Gotowy – włączony 
 

_�_# _�_# 
 
 

Menu gospodarza 
Kody dostepu 



  IDElectronics 

 
Aura P6  Podręcznik UŜytkownika   
 

23 

UŜyj klawiszy strzałek w celu wybrania opcji kod uŜytkownika 1  
 

_�_#    
 

_�_ 1 2 3 4 (wprowadź czterocyfrowy kod dla uŜytkownika 1) 
 

_�_# 
 
_�_* _�_*  
 

UŜyj klawiszy strzałek   by przejść do konfiguracji obszaru 
 

_�_# _�_# 

Za pomocą klawiszy strzałek   wybierz szybkie uzbrajanie (załącz) 
 

_�_# 
 

_�_*     Naciśnij by wyjść z programu 
 
 
Tabela 5 Programowanie administratora 
Opis Wartości dopuszczalne Domyślna wartość 
Kod uŜytkownika 1 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 2 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 3 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 4 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 5 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 6 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 7 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 8 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 9 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 10 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 11 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 12 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 13 4 cyfry 0000 
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Kod uŜytkownika 14 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 15 4 cyfry 0000 
Kod uŜytkownika 16 4 cyfry 0000 
Kod gospodarza  4 cyfry 1000/2000 
Szybkie uzbrajanie 0 = wył   1 = zal  0 
Wymuszone uzbrajanie 0 = wył   1 = zal 0 
Opcja opóźnienia wyjścia  0 = wył   1 = zal 0 
Przycisk bezpieczeństwa 0 = wył   1 = zal 0 
Pomijanie stref 0 = wył   1 = zal 0 
Opcje melodii 0 = wył   1 = zal 0 
Opcje wymuszenia 0 = wył   1 = zal 0 
Zawiadomienie o alarmie 
pamięci 

0 = wył   1 = zal  

Zawiadomienie o Uzb/Rozb 0 = wył   1 = zal 0 
Opóźnienie wyjścia 30, 45, 60, 90 ,120, 180 sek. 60 
Kod wymuszenia 4 cyfry ---- 
Numer telefonu 1   
Numer telefonu 2   
Numer telefonu 3   
Zmiana czasu  12:00 24H 
Zmiana daty  1/stycznia 
Zmiana dnia i roku  05/01 (dla niedzieli) 
 

 
 
4.4 Codzienne uŜytkowanie 

Uzbrajanie Systemu  

 
W celu uzbrajania „dom” wprowad ź: 
 

_�_ Kod uŜytkownika 
 

_�_  
 
Na konsoli wyświetlony zostanie  napis „DOM”. Opóźnienie wyjścia 
sygnalizowane jest przez miarowy sygnał dźwiękowy odliczający  
upływ czasu.  
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(W tej opcji uzbrojone zostaną linie przypisane do strefy zewnętrznej, 
natomiast czujki podpięte do linii wewnątrz budynku nie zostaną uzbrojone.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W celu uzbrajania „cały” wprowad ź: 
 

 _�_ Kod uŜytkownika 
 

 _�_      
 
Na konsoli wyświetlony zostanie  napis „CALY”. Opóźnienie wyjścia 
sygnalizowane jest przez miarowy sygnał dźwiękowy odliczający  
upływ czasu.  
(W tej opcji uzbrojone zostaną wszystkie linie w systemie przypisane zarówno 
do strefy zewnętrznej jak i wewnętrznej.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W celu szybkiego uzbrojenia 
Postępowanie jak dla opcji opisanych wyŜej jednak bez uŜycia kodu. 

DOM       02-09 
----------------

- 

DOM       21:59 
---------------- 

CALY       02-09 
---------------- 

 

CALY       21:59 
---------------- 
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Szybkie uzbrojenie moŜe być wykonane z uŜyciem konsoli, tylko wtedy gdy 
będzie ona przypisana do obszaru podlegającego uzbrojeniu. 
 
W przypadku uzbrojenia wymuszonego „dom”, wprowadź: 
 

 _�_ Kod uŜytkownika 
 

 _�_  
 
 _�_  
 
Na konsoli wyświetlony zostanie  napis „DOM”. Opóźnienie wyjścia 
sygnalizowane jest przez miarowy sygnał dźwiękowy odliczający  
upływ czasu.  
(W tej opcji uzbrojone zostaną linie przypisane do strefy zewnętrznej, 
natomiast czujki podpięte do linii wewnątrz budynku nie zostaną uzbrojone.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W przypadku uzbrojenia wymuszonego „CALY”, wprowadź: 
 

 _�_ Kod uŜytkownika 
 

 _�_  
 
 _�_   

DOM       02-09 
---------------- 

DOM       21:59 
---------------- 
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Na konsoli wyświetlony zostanie  napis „CALY”. Opóźnienie wyjścia 
sygnalizowane jest przez miarowy sygnał dźwiękowy odliczający  
upływ czasu. 
(W tej opcji uzbrojone zostaną wszystkie linie w systemie przypisane zarówno 
do strefy zewnętrznej jak i wewnętrznej.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

W celu rozbrojenia systemu  wprowadź: 
 

_�_ Kod uŜytkownika 
 

_�_  
 
Rozbrojeniu podlegają wszystkie czujki zainstalowane, wyjątek stanowią 
czujki z zaznaczoną opcją dozoru 24 godzinnego. 
 
 
 
 
 

Uwaga: 
Podczas procesu uzbrajania systemu dioda „Gotowy” nie świeci. Gdy system jest 
uzbrojony nie moŜna wejść w tryb programowania. Gdy któraś ze stref zostanie 
naruszona odpowiednie wskaźniki na konsoli LCD zostaną wyświetlone. 

CALY       02-09 
---------------- 

CALY       21:59 
---------------- 
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Przegląd pamięci alarmów  wymaga wprowadzenia: 
 

_�_ Kodu uŜytkownika 
 

_�_#    
 
_�_  6    

 

(Dostęp do poszczególnych komunikatów uzyskuje się przewijając 

wyświetlany tekst za pomocą klawiszy strzałek .) 
 
 

Wyświetlenie raportu o problemach  wymaga wprowadzenia: 
 

_�_ Kodu uŜytkownika  

 
_�_#    
 
_�_  9    

 

(Dostęp do poszczególnych komunikatów uzyskuje się przewijając 

wyświetlany tekst za pomocą klawiszy strzałek .) 
 
 

Podgląd stref  pominiętych  wykonujemy wprowadzając: 

 
_�_ kod uŜytkownika  
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_�_#    
 
_�_  3    
 
(Strefy ustawione jako pominięte są zaznaczone na wyświetlaczu konsoli 
literą „B”.) 
 
 

Wejście w tryb programowanie administratora (gospodarza)  
wymaga wprowadzenia: 
 

_�_#+  F1   jednoczesne naciśnięcie przycisków przez 3 sekundy. 
 

_�_  kod administratora _�_ #   

 

(System udostępnia opcje programu przeznaczone do uŜycia wyłącznie przez 
administratora.) 
  
 
4.5 Wyjścia programowalne 
 

W celu uaktywnienia wyjścia programowalnego PGM   
naleŜy wprowadzić: 
 

_�_ kod uŜytkownika bądź administratora 
 

_�_ F1  
 

_�_ 1  
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_�_ numer wyjścia programowalnego  
(numery wyjść są dwucyfrowe ( 01-06)) 

 

_�_# 
 

Wyłączenie wyjścia programowalnego PGM    
wymaga wprowadzenia: 
 

_�_ kodu uŜytkownika bądź administratora 

 
_�_ F1 
 

_�_ 2 
 

_�_ numeru wyjścia programowalnego  
(numery wyjść są dwucyfrowe ( 01-06 )) 

 

_�_# 
 
 
4.6 Opcje melodii 

Aktywowanie opcji melodii   wymaga wprowadzenia: 
 

_�_ kodu uŜytkownika bądź administratora 
 

_�_ F1 
 

 _�_ 4 
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Wyłączenie opcji melodii   wymaga wprowadzenia: 
 

_�_ kodu uŜytkownika bądź administratora 
 

_�_ F1 
 

_�_ 5 
 
 
4.7 ZagroŜenia 
 
W przypadku wystąpienia zagroŜenia dostęp do obsługi konsoli moŜliwy jest 

po rozbrojeniu systemu  . W tym celu naleŜy wprowadzić:  
 

_�_ kod uŜytkownika bądź administratora  
 

_�_   
 
Przyciski oznaczone na konsoli jako straŜ poŜarna, pogotowie i policja zostały 
przygotowane do wykorzystania w przyszłych wersjach oprogramowania. Ich 
uŜycie w aktualnej wersji systemu nie wywołuje Ŝadnych skutków. 


