
Galaxy TouchCenter Plus 800-18269-17 Rev. A1 

Skrócona instrukcja montażu  
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu i konfigurowania (nr art. 800-18271) 

INICJOWANIE KLAWIATURY 

1. Doprowadź energię do centrali, która zasila także 
klawiaturę Galaxy TouchCenter Plus. Zostanie 
wyświetlona sekwencja rozruchowa i ekran 
Set RS485 Address (Ustaw adres RS485). 

2. Włącz Engineer Mode (Tryb inżyniera) na klawiaturze 
alfanumerycznej. 

3. Przy pierwszym uruchomieniu TouchCenter Plus prosi 
o podanie adresu magistrali. Może to być dowolny 
prawidłowy adres, który nie jest używany przez żadną 
inną klawiaturę, keyprox ani urządzenie MAX. Domyślny 
adres to 0. W razie potrzeby można go zmienić i nacisnąć 
Zastosuj. 

4. Wybierz wymagany język, aby był taki sam, jak język 
ustawiony w centrali. 

Uwaga: klawiatura Galaxy TouchCenter Plus jest 
skalibrowana fabrycznie. Nie należy naciskać 
przycisku Calibrate (Kalibruj). 

5. Jeśli opcja EN50131 mode (Tryb EN50131) jest niepotrzebna, 
usuń zaznaczenie tego pola wyboru i naciśnij OK. 

6. Zamknij ekran Engineer Mode (Tryb inżyniera), klawiatura 
Galaxy TouchCenter Plus zostanie zarejestrowana. Pojawi 
się ekran główny, a klawiatura będzie gotowa do użytku. 

Uwaga:Sposób konfigurowania trybu EN50131 jest opisany 
poniżej. 

DATA I GODZINA — ustawianie bieżącej daty 
i godziny 

1. Naciśnij , a następnie wprowadźkod autoryzacyjny. 
2. Naciśnij System Setup → Time/Date Setup (Ustawienia 

systemu → Ustawianie daty i godziny). 
3. Ustaw godzinę i datę, a następnie naciśnij Zastosuj. 

Spowoduje to zastosowanie wprowadzonych wartości 
w centrali. 

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA — 

Regulowanie wyświetlacza 

1. Naciśnij , wprowadźkod autoryzacyjny, a następnie 
zmień ustawienia, przesuwając suwak Brightness/ 
Volume (Jasność / Głośność) w górę lub w dół. Naciśnij 
ikonę Zapisz.  

2. Naciśnij Display Setup (Ustawienia wyświetlacza). 

 Aby ustawić limity czasu działania ekranu, wybierz 
czas w następujących polach: Backlight Off After 
(Wyłącz podświetlenie po), To Homepage After 
(Powrót do strony głównej po) i/lub Auto Slideshow 
After (Automatyczny pokaz slajdów po).  

 Jeśli chcesz wyczyścić ekran klawiatury, naciśnij ikonę 

Wyczyść ekran , a następnie naciśnij Dalej. 

3. Naciśnij ikonę Zapisz. 

Tryb EN50131 

Funkcja trybu zgodności z normą EN50131 jest częścią 
normy europejskiej, która ma uniemożliwiać nieupoważnionym 
użytkownikom sprawdzanie stanu systemu zabezpieczeń 
przez wygaszenie ekranu. W instalacjach europejskich 
tryb EN50131 jest domyślnie uaktywniony. Aby 
uaktywnić/dezaktywować tryb EN50131:  

1. Naciśnij , a następnie wprowadź kod autoryzacyjny 
inżyniera. 

2. Naciśnij System Setup → Eng Setup → Options (Ustawienia 
systemu → Ustawienia inżyniera → Opcje).  

3. Zaznacz pole wyboru EN50131 Mode lub usuń jego 
zaznaczenie, a następnie naciśnij Zastosuj. 

KONFIGUROWANIE UŻYTKOWNIKÓW: 

dodawanie użytkownika 

1. Naciśnij , a następnie wprowadź kod autoryzacyjny. 
2. Naciśnij System Setup → User Setup → Add User (Ustawienia 

systemu → Konfigurowanie użytkowników → Dodaj 
użytkownika).  

3. W poszczególnych polach wprowadź odpowiednie informacje. 
4. Naciśnij ikonę Zapisz.  

Limity liczby użytkowników można znaleźć w instrukcjach 
centrali. 

ZABEZPIECZENIE EKRANU — Wyświetlanie 

poziomów uprawnień 

Poziomy uprawnień użytkowników są opisane w pełnej 
instrukcji montażu. 

1. Naciśnij , a następnie wprowadź kod autoryzacyjny 
inżyniera. 

2. Naciśnij System Setup → Eng Setup → Screen Security 
(Ustawienia systemu → Ustawienia inżyniera → 
Zabezpieczenie ekranu). 

3. Wybierz wiersz, w którym dane chcesz zmienić, wybierz 
nowy poziom uprawnień i naciśnij Zastosuj. 

INFORMACJE O SYSTEMIE 

Aby wyświetlić informacje o sieci i wersji zainstalowanego 
oprogramowania: 

1. Naciśnij , a następnie wprowadźkod autoryzacyjny. 

2. Naciśnijikonę Informacje o systemie .  

USTAWIENIA IP — Ustawianie adresu IP 

1. Naciśnij , wprowadźkod autoryzacyjny, a następnie 
naciśnij IP Setup (Ustawienia IP).  

2. Wybierz typ połączenia z siecią: LAN ON (Włączona sieć 
LAN) lub WIFI ON (Włączona sieć Wi-Fi). 

W przypadku opcji LAN ON (domyślny wybór): 

a) Połącz router z klawiaturą kablem Ethernet. Zostanie 
wyświetlony adres IP i domyślny adres bramy routera. 

b) Jeśli adres IP nie jest wyświetlony, zmień typ 
połączenia z internetem na Static (Statyczne), 
a następnie ręcznie przepisz niezbędne 
informacje IP z routera. 

c) Naciśnij ikonę Zapisz.  

W przypadku opcji WIFI ON: 

a) Naciśnij WIFI ON. Zostanie wyświetlona lista lokalnych 
sieci Wi-Fi. Wybierz router Wi-Fi, a następnie, w razie 
potrzeby, wprowadź hasło/klucz. 

b) Jeśli router Wi-Fi nie figuruje na liście, dojdź do 
końca listy i wybierz opcję Add Network (Dodaj sieć). 
Wprowadź nazwę sieci w polu SSID, a następnie, 
w razie potrzeby, hasło / klucz. 

c) Naciśnij ikonę Zapisz. 

RS485 — Zmienianie adresu RS485 

Aby zmienić adres RS485: 

1. Naciśnij  i wprowadźkod autoryzacyjny inżyniera. 

2. Naciśnij System Setup → Eng Setup → RS485 Address 
(Ustawienia systemu → Ustawienia inżyniera → 
Adres RS485). 

3. Zmień adres za pomocą strzałek w górę i dół. 
4. Naciśnij Zastosuj. 

Sterowanie 

Za pomocą klawiatury TouchCenter Plus można sterować 
systemami budynkowymi, jak oświetlenie, klimatyzacja 
i bramy.  

Jeśli jest wymagane skonfigurowanie sterowania, wykonaj 
następujące czynności: 

1. Skonfiguruj urządzenia/systemy, które będą sterowane 
z klawiatury, przy użyciu opcji 53.XXXX.6 w centrali 
(patrz instrukcja instalatora centrali). 

2. Naciśnij ikonę Sterowanie  na klawiaturze. 
Przy każdym urządzeniu/systemie, którym można 
sterować z klawiatury, zostanie wyświetlona ikona 
wyłącznika. Obok wyłącznika może być wyświetlony 
symbol żarówki, jeśli w centrali jest uaktywniona opcja 
Show Status (Pokaż stan). Symbol żarówki zapala 
się, gdy zostanie naciśnięta ikona wyłącznika. 

MULTIMEDIA — Ustawienia obrazów, wideo i kamer 

Ustawienia obrazów: 

1. Włóż kartę pamięci (SD/SDHC). Może być na niej 
zapisanych 1000 zdjęć (.bmp, .png lub .jpg). 

2. Naciśnij ikonę Multimedia , a następnie ikonę 

Obraz .  
3. Naciśnij strzałkę przejścia między zdjęciami, a następnie 

wybierz opcję Standard (Standardowe), Horizontal 
(Poziome), Vertical (Pionowe) lub Fade Out (Zanikanie).  

4. Naciśnij strzałkę Slide Delay (Opóźnienie slajdu), aby 
wybrać czas na oglądanie kolejnych obrazów. 

 Dostępne są następujące ikony: Odtwórz obraz , 

Wyświetl poprzedni obraz , Przejdź do następnego 

obrazu  i Dodaj obraz . 

 Za pomocą suwaka wybierz plik tapety z listy i 

naciśnij Ustaw jako tapetę . 

 Jeśli chcesz zamknąć widok pełnoekranowy, naciśnij 
dowolne miejsce na ekranie. 

 

Ustawienia wideo: 

1. Włóż kartę (SD/SDHC) z zapisanymi plikami wideo. 
Rozdzielczość wideo nie może przekraczać 400 x 240 
pikseli. 

2. Naciśnij Multimedia . 

3. Naciśnij , zaznacz plik na liście i wykonaj jedną 
z następujących czynności: 

 Naciśnij , aby uruchomić odtwarzanie 
wybranego pliku. 

 Naciśnij , aby wybrany plik był odtwarzany w pętli. 

 Jeśli chcesz, aby została odtworzona lista plików, 
zaczynając od pierwszego i kończąc na ostatnim, usuń 

zaznaczenie . 

W razie potrzeby możesz nacisnąć ikony Wstrzyma j  i Pełny 

widok . Jeśli chcesz zamknąć pełny widok, naciśnij dowolne 
miejsce na ekranie. 

Uwaga: aby pliki wideo były poprawnie odtwarzane w 
klawiaturze TouchCenter Plus, zobacz dokument Konwerter 
wideo (otrzymany wraz z produktem). 

Ustawienia kamery: 

Jeśli kamery już są zamontowane; przejdź do kroku 4.  

Jeśli kamery są konfigurowane po raz pierwszy, musisz przed 
zamontowaniem je zeskanować/skonfigurować, a następnie 
wykonać następujące czynności. 

1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet z tyłu kamery (LAN), 
a drugi koniec do portu Ethernet w routerze. 

2. Doprowadź energię do kamery i poczekaj na zainicjowanie 
zasilania. 

3. Naciśnij Kamera  i wprowadź kod autoryzacyjny. 

4. Naciśnij Wykryj , aby znaleźć kamerę. Zostanie 
wyświetlony ekran: Discovering Cameras Please Wait… 
(Wykrywanie kamer, proszę czekać) 

Uwaga: kamery muszą zostać skonfigurowane zgodnie z 
następującymi parametrami: rozdzielczość wideo 352 x 
288 (CIF), szybkość klatek 5 kl./s, normalna jakość, 
kompresja H.264. 

5. Naciśnij ikonę Zapisz. 

W razie potrzeby są dostępne następujące ikony: Usuń/Usuń 

wszystko , Odtwórz , Zatrzymaj , Odśwież , 

Automatyczna panorama , Pełny widok  Panoramowanie  

i Wstecz . 

Uwagi: 

1. Na komputerze PC musi być zainstalowany odtwarzacz 
plików multimedialnych QuickTime®.  

2. Oglądanie obrazu z kamery działa w przeglądarkach IE8 
(i nowszych) oraz Safari 5.0 (i nowszych); nie działa 
w przeglądarkach internetowych Opera. 

3. Nie używać portów 6665–6669 w konfiguracji HTTP 
kamery. 

 

Usterki centrali —Jeśli na ekranie Security (Zabezpieczenia) są wyświetlone ikony usterki centrali, skontaktuj się z instalatorem alarmu. Patrz Instrukcja 

montażu i konfigurowania 

 

      

 

Brak zasilania Wyczerpany akumulator Awaria komunikacji Alarm urządzenia Problem ze strefą 
Czujnik sabotażu lub 

inna usterka 
 

 
 

 

 



 


