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Informacje o systemie 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje o montażu i konfigurowaniu klawiatury graficznej z ekranem dotykowym 

Galaxy TouchCenter Plus firmy Honeywell, która jest urządzeniem należącym do kategorii zaawansowanych 
interfejsów użytkownika. System składa się z jednej z następujących klawiatur oraz plastikowego uchwytu ściennego. 

 CP045-00 Galaxy TouchCenter Plus do montażu podtynkowego 

 CP046-00 Galaxy TouchCenter Plus na brelok zbliżeniowy do montażu podtynkowego 

 A045  Plastikowy uchwyt ścienny do klawiatury Galaxy TouchCenter Plus 

Zgodność 
W poniższej tabeli są podane systemy alarmowe, z którymi może się komunikować klawiatura, maksymalna liczba 

klawiatur, które można podłączyć do danego systemu, oraz minimalny wymagany poziom wersji oprogramowania 

centrali alarmowej. 

 

System alarmowy Maksymalna liczba 
klawiatur 

Minimalna wersja 
oprogramowania 

centrali 

Flex/Flex+ 20 1 3.xx 

Flex/Flex+ 50 1 3.xx 

Flex/Flex+ 100 1 3.xx 

Dimension 48 1 6.xx 

Dimension 96 2 6.xx 

Dimension 264 2 6.xx 

Dimension 520 4 6.xx 

 

Uwaga: Tylko jedna klawiatura Galaxy TouchCenter Plus jest dozwolona na linię RS485. 

Informacje o systemie 
Jeśli chcesz zobaczyć bieżącą wersję oprogramowania lub oprogramowania układowego zainstalowanego w systemie, 

wykonaj następujące czynności: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Informacje o systemie 

Zostanie także wyświetlony adres MAC, suma 
kontrolna CRC, wersja oprogramowania oraz 
oprogramowanie układowe MCU. 
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Mocowanie 
Klawiatura jest przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniu należącym do obszaru chronionego i należy ją 

zamontować na poziomie wzroku nad podłogą. Nie montować w miejscach o wysokiej kondensacji, jak łazienki, 

lub miejsca, gdzie na ekran padałoby bezpośrednio jasne światło lub promienie słoneczne. 

Aby zamocować klawiaturę: 

1. Odepnij maskownicę od klawiatury, aby odsłonić cztery otwory na śruby mocujące. 

2. Jeśli klient dostarczył kartę pamięci SD/SDHC zawierającą pliki wideo i/lub zdjęcia, włóż tę kartę w gniazdo 

znajdujące się we wskazanym miejscu z tyłu klawiatury. 

3. Wytnij w ścianie otwór o wymiarach 208 x 152 mm (uważając, aby nie był większy niż 214 x 158 mm). Głębokość 

od powierzchni ściany musi wynosić co najmniej 30 mm. Jeśli ze względu na wymogi normy EN50131 planowane 

jest założenie na ścianie czujnika sabotażu, należy wypełnić odstęp między tyłem czujnika sabotażu a ścianą 

stosownym materiałem uszczelniającym. 

4. Wykonaj otwór w tyle lub bokach puszki podtynkowej i przeprowadź przez niego kabel RS485. 

5. Umieść puszkę podtynkową w otworze i dokręć złącza kłowe, które obracają się o 90 stopni za płytą gipsową. 

Dokręcaj, aż puszka będzie stabilnie osadzona. 

6. Jeśli instalacja jest wykonywana według normy EN50131, przykręć czujnik sabotażu w puszce podtynkowej 

do ściany za puszką. 

7. Przejdź do punktu Okablowanie (strona) i podłącz przewody. 

8. Umieść klawiaturę na puszce podtynkowej, uważając, czy słychać odgłos zatrzaśnięcia czujnika sabotażu. 

Klawiatura musi zostać osadzona na płasko w puszce podtynkowej bez przykładania nadmiernej siły. Jeśli 

klawiatura nie jest osadzona na płasko w puszce  

podtynkowej czujnik się nie zatrzasnął, wyreguluj  

śrubę czujnika lub sabotażu (wkręcając, aby  

klawiatura została włożona, i wykręcając,  

aby czujnik się zatrzasnął). 

9. Przykręcić klawiaturę do puszki  

podtynkowej czterema śrubami  

otrzymanymi w zestawie. 

10. Przypnij maskownicę  

z powrotem. 
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Okablowanie 
Podłącz klawiaturę Galaxy TouchCenter Plus do zacisków RS485 centrali. Informacje na temat maksymalnej długości 

i rozmiaru przewodów można znaleźć w instrukcji montażu centrali. 

 

Podłącz przewody RS485 do listwy zaciskowej klawiatury w sposób pokazany na rysunku. 

 

 

 

 

 

Klawiatura pobiera maksymalnie 340 mA przy napięciu 9,6 V DC, 260 mA przy 12 V DC i 250 mA przy 13,8 V DC. 

Jeśli klawiatura otrzymuje zasilanie z pomocniczego wyjścia zasilania centrali, należy na podstawie instrukcji 
montażu i konfigurowania centrali sprawdzić, czy wraz z innymi urządzeniami nie przekracza zdolności 
pomocniczego wyjścia zasilania centrali. Jeśli tak jest, należy zastosować dodatkowy zasilacz. 
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Specyfikacje 
 

Specyfikacje mechaniczne 

Szerokość: 218 mm 

Wysokość:  162 mm 

Głębokość:  34 mm 

Specyfikacje elektryczne 9,6 V DC 12 V DC 13,8 V DC 

Bez podświetlenia, bez dźwięku, z Wi-Fi 170 mA 140 mA 130 mA 

Z podświetleniem, bez dźwięku, z Wi-Fi 280 mA 225 mA 200 mA 

Z podświetleniem, z dźwiękiem, z Wi-Fi 340 mA 260 mA 250 mA 

Parametry otoczenia podczas 
pracy: Wilgotność 

93% wilgotności względnej bez 
kondensacji 

Temperatura: Podczas pracy od −10°C do +55°C 

Temperatura: Podczas 
transportu/przechowywania 

od −40°C do +70°C 

 

Gniazdo karty SD/SDHC i przycisk resetowania 
Klawiatura Galaxy TouchCenter Plus jest wyposażona w gniazdo karty i przycisk resetowania umieszczone pod 
panelem w miejscach pokazanych na rysunku. 

Uwaga: Jeśli chcesz włożyć kartę pamięci lub nacisnąć przycisk resetowania, musisz to zrobić, zanim klawiatura 
zostanie przymocowana. 

 

Uwaga: Gdy jest aktywny tryb EN50131*, nie jest wyświetlany wiersz stanu systemu u góry klawiatury. 

*Funkcja zgodności wyświetlacza z normą EN50131 służy uniemożliwieniu sprawdzania stanu systemu zabezpieczeń 

przez nieupoważnionych użytkowników zgodnie z normą europejską. 
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Ikony nawigacyjne 
Do poruszania się po ekranach klawiatury Galaxy TouchCenter Plus służą łatwe w obsłudze ikony nawigacyjne. 

Ich wygląd i działanie opisano poniżej. 

IKONA NAZWA IKONY FUNKCJA 

 
Zabezpieczenia  Przejście do ekranu Security (Zabezpieczenia) 

 
Sterowanie Przejście do ekranu sterowania wyjściem 

 
Strona główna Powrót do ekranu Home (głównego) 

 

Wstecz Powrót do ostatnio oglądanego ekranu 

 
Ustawienia Przejście do menu Setup (Ustawienia) 

 
Obraz Umożliwia wyświetlanie osobistych zdjęć w formacie pokazu slajdów 

 

Minimalizacja ikon 
ekranu głównego 

Minimalizuje ikony ekranu głównego podczas oglądania tapet 

 

Maksymalizacja ikon 
ekranu głównego 

Maksymalizuje ikony ekranu głównego podczas oglądania tapet 

Wskazania usterki centrali 
W przypadku wystąpienia usterki na ekranie Security (Zabezpieczenia) są wyświetlane ikony. Ikony mogą być 

następujące, stosownie do systemu: 

IKONA ZNACZENIE 

 
Brak zasilania — do systemu nie dopływa prąd z sieci elektrycznej 

 
Wyczerpany akumulator — akumulator służący do zasilania systemu w przypadku braku zasilania z sieci 
elektrycznej lub modułu bezprzewodowego jest bliski wyczerpania 

 
Awaria linii komunikacyjnej — w module komunikacyjnym wystąpiła awaria linii 

 
Alarm urządzenia — we wskazanym urządzeniu wystąpił alarm 

 
Problem ze strefą — wystąpiła usterka strefy 

 

Alarm lub usterka czujnika sabotażu — we wskazanym urządzeniu wystąpił alarm czujnika sabotażu lub 
jego usterka 
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Wstępne konfigurowanie 

Pierwsze doprowadzenie energii 
Gdy do urządzenia po raz pierwszy zostanie doprowadzona energia, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat 
TouchCenter Plus i pasek postępu wczytywania. 

DZIAŁANIE UWAGI 

1. Doprowadź energię do centrali, która zasila 

także klawiaturę Galaxy TouchCenter Plus. 

Zostanie wyświetlony komunikat 

TouchCenter Plus wraz z paskiem postępu 

wczytywania. Następnie zostanie wyświetlony 

ekran Set RS485 Address (Ustaw adres 

RS485). 

2. Na ekranie Set RS485 Address (Ustaw 

adres RS485) wykonaj jedną z następujących 

czynności: 

a) Pozostaw domyślny adres bez zmian 

(domyślny adres to 0).  

b) Za pomocą strzałek w górę/dół wybierz 

nowy adres, jeśli adres 0 jest zajęty przez 

inne urządzenie podłączone do centrali. 

3. Naciśnij OK. 

4. Na następnym ekranie wybierz język i usuń 

zaznaczenie pola wyboru EN50131 Mode 

(Try EN50131), jeśli tryb ten nie jest wymagany 

(domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone). 

5. Kliknij OK. Zostanie wyświetlony 

ekran główny. 

6. Informacje na temat ustawiania godziny i daty 

zawiera punkt Ustawianie godziny i daty. 

Uwaga: Klawiatura Galaxy TouchCenter Plus jest fabrycznie 
skalibrowana. Jeśli ekran wymaga ponownej kalibracji, 
można to zrobić poprzez ekran Keypad Test 
(Test klawiatury). Instrukcje znajdują się w punkcie 
Testowanie wyświetlacza LCD. 
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Ustawienia IP i połączeń z siecią 

Konfigurowanie adresu IP 
Adresy IP są zazwyczaj przypisywane automatycznie — ustawienie Obtain address auto (Uzyskaj adres 

automatycznie). Czasami jednak może być wymagany statyczny (stały) adres IP, który można znaleźć 
w ustawieniach routera. Odpowiednie informacje zawiera instrukcja obsługi routera. 

Konfigurowanie połączenia z siecią LAN 
Na ekranie IP Setup (Ustawienia IP) dodaj połączenie z siecią LAN w następujący sposób: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 
 

 

 

 

1. Połącz router z klawiaturą kablem Ethernet 

i w razie potrzeby skonfiguruj kamery 

wideo. 

2. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod 

autoryzacyjny. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia IP. 

4. Naciśnij przycisk LAN ON (Włącz LAN). 

5. Naciśnij ikonę Zapisz: informacje IP 

zostaną automatycznie zaktualizowane.  

6. Wróć do ekranu IP Setup (Ustawienia IP). 

Przeczytaj wyświetlone informacje. 

7. Jeśli adres IP nie jest wyświetlony, zmień 

ustawienie w polu Internet Connection 

type (Typ połączenia z internetem) na 

Static (Statyczne), a następnie ręcznie 

przepisz niezbędne informacje IP z routera. 

Naciśnij ikonę Zapisz; informacje IP 

zostaną automatycznie zaktualizowane. 

 

 

 

 

 

Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące: 

This will switch off WLAN Network, do you 
want to continue? Yes or No (To działanie 
spowoduje wyłączenie sieci WLAN. Czy 
chcesz kontynuować? Tak lub Nie) 
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Konfigurowanie połączenia z siecią Wi-Fi (WLAN) 
Na ekranie IP Setup (Ustawienia IP) dodaj połączenie z siecią WIFI w następujący sposób: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod 

autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia IP. 

3. Naciśnij przycisk WIFI ON (Włącz WIFI). 

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności. 

a) Za pomocą paska przewijania znajdź 

sieć na liście sieci Wi-Fi, z którymi 

można się połączyć, i zaznacz jej pole. 

Jeśli router nie figuruje na liście, 

naciśnij ikonę Odśwież. 

b) Jeśli router nie figuruje na liście także 

po jej odświeżeniu, dojdź do końca listy 

i wybierz opcję Add Network (Dodaj 

sieć). Wpisz odpowiednie dane w polach 

SSID (Nazwa sieci), Security Mode (Tryb 

zabezpieczeń) i Passphrase/Shared Key 

(Hasło) na klawiaturze do wprowadzania 

danych i naciśnij przycisk GO. 

5. Naciśnij ikonę Zapisz. Naciśnięcie ikony 

Zapisz, gdy zmieniony został numer portu, 

spowoduje zresetowanie klawiatury. 

 

 

Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące: 

This will switch off LAN Network, do you 
want to continue? Yes or No. (To działanie 
spowoduje wyłączenie sieci WLAN. Czy 
chcesz kontynuować? Tak lub Nie.) 

 

Wprowadź wymagane informacje za pomocą 
klawiatury do wprowadzania danych.  

 Jeśli chcesz uzyskać wielkie litery, przytrzymaj 
klawisz strzałki w górę. 

 Jeśli chcesz wstawić odstęp między znakami, 
naciśnij klawisz Spacja.  

 Jeśli chcesz usunąć poprzedni/wskazany znak, 
naciśnij klawisz x. 

 Jeśli chcesz zmienić zestaw znaków na cyfry 
i symbole/znaki, naciśnij klawisz ABC/.?123/Åå. 

 

Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące: 

Success (Sukces) 

WIFI Network Saved (Sieć Wi-Fi została zapisana) 
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Ustawienia 
W tym rozdziale jest opisane, jak regulować jasność i głośność, jak wybierać język i jak ustawiać limity czasu 
działania ekranu. 

Regulacja jasności i głośności 
Aby ustawić jasność i głośność: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Przesuwając suwaki Brightness (Jasność) 

i Volume (Głośność), można zwiększać lub 

zmniejszać odpowiednie ustawienie. 

3. Naciśnij ikonę Zapisz. 

Jeśli zostały dokonane zmiany podczas 
zamykania ekranu zostanie wyświetlone 
okienko wyskakujące: 

Information (Informacje) 

Settings saved (Ustawienia zapisane) 

Ustawienia wyświetlacza 
Na ekranie Display Setup (Ustawienia wyświetlacza) są dostępne opcje Language (Język), Backlight Off After 

(Czas działania podświetlenia), To Homepage After (Czas powrotu do ekranu głównego), Auto Slideshow After 
(Czas automatycznego pokazu zdjęć) i Clean Screen (Wyczyść ekran). 

Wybór języka (jeśli dotyczy) 
Klawiatura Galaxy TouchCenter Plus może wyświetlać komunikaty w dziesięciu różnych językach. 

Aby zmienić język: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia ekranu. 

3. Naciśnij przycisk Language (Język), a następnie 

wybierz język za pomocą przycisków strzałek 

w górę/dół. 

4. Naciśnij ikonę Zapisz. 

5. Naciśnij OK. 

Po wykonaniu kroku 4 zostanie wyświetlony 
następujący komunikat: 

Information (Informacje) 

Language has been changed (Język został 
zmieniony) 

Press OK or Cancel (Naciśnij OK lub Cancel) 
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Ustawianie limitów czasu działania ekranu 
Gdy klawiatura zostanie pozostawiona w stanie bezczynności, automatycznie: 

 Wyłącza podświetlenie po upływie wybranego czasu działania podświetlenia (chyba że jest wybrana opcja 

Never — Nigdy). 

 Wraca do ekranu głównego po upływie wybranego czasu To Homepage After (Powrót do ekranu głównego po) 
(chyba że jest wybrana opcja Never — Nigdy). 

 Jeśli jest uaktywniona opcja Auto Slideshow After (Pokaz slajdów po), gdy upłynie czas ustawiony w tym polu, 

rozpoczyna się pokaz slajdów. 

Uwaga: W trybie EN50131 można zmieniać tylko ustawienie czasu działania podświetlenia. 

Aby wybrać wymagane limity czasu działania ekranu: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia ekranu. 

3. Naciśnij przycisk wymaganego limitu czasu. 

4. Zmień limit czasu za pomocą przycisków 

strzałek w górę/dół. 

5. Naciśnij ikonę Zapisz. 

Ustawienia są następujące: 

 Czas Backlight Off After 
(Wyłącz podświetlenie po) 

 Czas Return To Homepage After 
(Powrót do ekranu głównego po) 

 Czas Auto Slideshow After 
(Automatyczny pokaz slajdów po) 

Czyszczenie ekranu 
Czyszczenie jest jedyną normalnie wymaganą czynnością serwisową przy klawiaturze. 

Naciśnij ikonę Ustawienia ekranu i wykonaj następujące czynności:  

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

1. Naciśnij ikonę Wyczyść ekran. Zostanie 

wyświetlone okienko wyskakujące Touch Screen 
has been disabled so that you may wipe the 
screen clean. Please use a damp, soft cloth. 
DO NOT use any liquids, sprays, or ammonia-
based cleansers. Press CONTINUE to disable 

touchscreen (Ekran dotykowy został wyłączony, 

dzięki czemu można go wyczyścić. Użyj wilgotnej, 

miękkiej szmatki. NIE UŻYWAJ cieczy, aerozoli 

ani środków czyszczących z amoniakiem. 

Naciśnij pozycję KONTYNUUJ, aby wyłączyć 

ekran dotykowy). 

2. Naciśnij Dalej, a następnie przetrzyj ekran. 

Po naciśnięciu ikony Dalej zostanie 
wyświetlony komunikat Touch Screen 
Disabled for =30 Seconds (Ekran dotykowy 
nieaktywny przez 30 s). W trakcie tych 30 s 
można przetrzeć ekran dotykowy miękką 
szmatką zwilżoną łagodnym roztworem mydła, 
aby usunąć z niego odciski palców. Gdy licznik 
osiągnie zero, okno zostanie automatycznie 
zamknięte i ekran dotykowy będzie aktywny. 

 

WAŻNE: Klawiatury nie wolno czyścić ściernymi środkami czyszczącymi ani szmatką z materiałem ściernym, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego. 
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Multimedia 
Opcje multimediów umożliwiają wyświetlanie osobistych zdjęć w formacie pokazu slajdów oraz plików wideo (audio). 

Ważne: Ta funkcja działa pod warunkiem włożenia do gniazda przed zamontowaniem klawiatury osobistej karty 
pamięci (SD/SDHC) z zapisanymi zdjęciami i/lub plikami wideo (audio).  

Ustawienia wideo (audio) 
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie filmów i jest dostępna z ekranu głównego przez naciśnięcie ikony Multimedia. 

Aby uruchomić tę funkcję: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

1. Naciśnij ikonę Multimedia. 

 

 

2. Naciśnij ikonę Wideo. 

3. Zaznacz na liście plik wideo i naciśnij ikonę 

Odtwórz, aby uruchomić odtwarzanie 

wybranego wideo.  

4. Jeśli wybrane wideo ma być odtwarzane w pętli, 

naciśnij ikonę Powtarzaj.  

5. Jeśli chcesz, aby została odtworzona cała 

lista plików wideo, zaczynając od pierwszego 

i kończąc na ostatnim, usuń zaznaczenie 

ikony Powtórz. 

Aby pliki wideo były poprawnie odtwarzane 
w klawiaturze TouchCenter Plus, muszą zostać 
skonwertowane w konwerterze wideo. Należy 
znaleźć odpowiedni konwerter wideo za 
pomocą wyszukiwarki internetowej, pobrać go, 
a następnie postępować zgodnie z instrukcją 
obsługi do niego (otrzymaną w paczce). 

Uwaga: Rozdzielczość wideo nie może 
przekraczać 400 x 240. 

Ikony wideo 

     

Listę plików wideo można przewijać za 
pomocą suwaka. 

Odtwarzaniem wideo można sterować 
za pomocą następujących ikon: Odtwórz, 
Wstrzymaj, Pełny widok, Zatrzymaj i Powtarzaj. 

Tryb pełnoekranowy można zamknąć w każdej 
chwili podczas odtwarzania wideo, naciskając 
dowolne miejsce na ekranie. 

Odtwórz Wstrzymaj Pełny 
widok 

Powtarzaj Zatrzymaj 

 



Multimedia (cd.) 
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Ustawienia obrazów 
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie 1000 osobistych zdjęć na ekranie dotykowym i jest dostępna z ekranu głównego 
przez naciśnięcie ikony Multimedia. Aby uruchomić tę funkcję: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Naciśnij ikonę Multimedia. 

2. Naciśnij ikonę Picture (Obraz). 

3. Wybierz rodzaj przejścia między zdjęciami z listy 

rozwijanej Transition (Standard — standardowe, 

Horizontal — poziome, Vertical — pionowe lub 

Fade Out — zanikanie). 

4. Wybierz odstęp czasu na oglądanie kolejnych 

zdjęć z listy rozwijanej Slide Delay (Opóźnienie 

slajdu). Do wyboru są opcje 5, 10, 15 i 20 sekund. 

5. Procedura dodawania zdjęć do pokazu slajdów 

i ich usuwania jest następująca: 

a) Jeśli chcesz usunąć wszystkie zdjęcia 

z pokazu slajdów, naciśnij przycisk Clear All 

(Wyczyść wszystko). 

b) Jeśli chcesz dodać wybrane zdjęcia do pokazu 

slajdów, zaznacz zdjęcie na liście lub wyświetl 

je za pomocą ikon Poprzednie zdjęcie 

i Następne zdjęcie, a następnie naciśnij 

ikonę Dodaj zdjęcie.  

c) Jeśli chcesz usunąć zdjęcie z pokazu slajdów, 

zaznacz je lub wyświetl za pomocą ikon 

Poprzednie zdjęcie i Następne zdjęcie, 

a następnie naciśnij ikonę Usuń zaznaczenie 

zdjęcia. 

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę: 

1. Za pomocą suwaka zaznacz plik, który ma być 

wyświetlany na ekranie klawiatury.  

2. Naciśnij ikonę Ustaw jako tapetę, a następnie 

obejrzyj swój wybór na ekranie głównym. 

Pliki fotografii można oglądać z karty (SD/SDHC). 
Obsługiwane są formaty plików .bmp, .png i .jpg. 

Jeśli do pokazu slajdów nie są dodane żadne 
zdjęcia, domyślnie są wyświetlane wszystkie 
zdjęcia. 

Uwagi: 

 Pokaz slajdów można zamknąć w każdej 
chwili, aby wznowić korzystanie z klawiatury, 
naciskając dowolne miejsce na ekranie. 

 Na ekranie zostanie wyświetlone pierwsze 
zdjęcie i lista zapisanych zdjęć.  

 W trakcie wczytywania zdjęcia nie można 
wykonywać żadnych innych funkcji 
konfigurowania obrazu (odtwórz, poprzednie, 
następne, dodaj lub ustaw jako tapetę). 

Jeśli chcesz przejść o jeden poziom wyżej 
w katalogu, naciśnij przycisk TOP (Góra). 

Jeśli chcesz wyświetlić większe zdjęcia i/lub 
otworzyć katalogi, wybierz je z listy zapisanych 
zdjęć i naciśnij przycisk OPEN (Otwórz). 

Jeśli chcesz usunąć wszystkie wybrane 
zdjęcia z bieżącej serii pokazu slajdów, naciśnij 
przycisk CLEAR ALL (Wyczyść wszystko). 
Pokaz slajdów ponownie zacznie wyświetlać 
wszystkie zdjęcia. 

Uwaga: Na ekranie głównym można nacisnąć 
ikonę Minimalizacja ikon ekranu głównego, 
aby tapeta była lepiej widoczna poprzez 
pomniejszenie ikon ekranu głównego. 

Ikona Maksymalizacja ikon ekranu głównego 
pozwala zmaksymalizować ikony ekranu 
głównego.  

Ikony obrazu Ikony ekranu głównego 

        

Odtwórz 
zdjęcie 

Poprzednie 
zdjęcie 

Następne 
zdjęcie 

Dodaj 
zdjęcie 

Usuń  
zaznaczenie 

zdjęcia 

Ustaw jako 
tapetę 

Minimalizacja 
ikon ekranu 
głównego 

Maksymalizacja 
ikon ekranu 
głównego 



Multimedia (cd.) 
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Ustawienia kamery 
Funkcja kamery umożliwia zarejestrowanie kamer i oglądanie obrazu z czterech kamer. Jeśli kamery już są 

zamontowane, przejdź do kroku 4. Jeśli kamery są konfigurowane po raz pierwszy, musisz przed 

zamontowaniem je wykryć/skonfigurować, a następnie wykonać następujące czynności. 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podłącz jeden koniec kabla Cat5/6 do kamery 

(LAN), a drugi koniec do złącza Ethernet 

w routerze. 

2. Doprowadź energię do kamery. Włączanie 

zasilania w kamerze może potrwać kilka sekund. 

3. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Kamera 

i wpisz kod autoryzacyjny (lub naciśnij ikonę 

Multimedia, a następnie ikonę Kamera). Zostanie 

wyświetlony ekran Camera List (Lista kamer).  

4. Naciśnij ikonę Wykryj, aby znaleźć kamerę. 

5. Gdy kamera zostanie znaleziona, naciśnij ikonę 

Zapisz. 

 

Ikony ustawień Ikony kamery 

       
      

Wykryj Dodaj Edytuj Usuń Usuń 
wszystkie 

Ustawienia Wi-Fi 
kamery 

Odtwórz Autom-
atyczna 

panorama 

Widok 
pocz-
wórny 

Pełny 
widok 

Panoram-
owanie 

Wstecz 
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Ustawienia systemu 
W tym rozdziale jest opisany sposób zmieniania ustawień systemu. 

Tryb konsoli 
W trybie konsoli na ekranie jest wyświetlana klawiatura alfanumeryczna, która umożliwia dokonywanie zmian 
w centrali.  

Aby uruchomić tryb konsoli: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 Na ekranie głównym naciśnij ikonę Tryb 

konsoli, a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

 

Ustawianie adresu RS485 
Procedura zmieniania adresu RS485 w centrali jest następująca. 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 
 
 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod inżyniera. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia inżyniera. 

4. Naciśnij ikonę Adres RS485. 

5. Wybierz poprawny adres za pomocą strzałek 

w górę/dół. 

6. Naciśnij ikonę Zastosuj. 

 

Tryb EN50131 
Funkcja zgodności z normą EN50131 jest częścią normy europejskiej służącej uniemożliwieniu sprawdzania 

stanu systemu zabezpieczeń przez nieupoważnionych użytkowników. Gdy jest włączony tryb EN50131, na ekranie 

głównym nie jest wyświetlany pasek stanu. 

Procedura włączania/wyłączania trybu EN50131 jest następująca: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 
 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod inżyniera. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia inżyniera. 

4. Naciśnij ikonę Opcje. 

5. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru 

EN50131 Mode (Tryb EN50131). 

6. Naciśnij ikonę Zastosuj. 
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Zabezpieczenie ekranu 
Na ekranie Zabezpieczenie ekranu znajduje się lista informacji o klawiaturze i ekranów ustawień wraz z przypisanymi 

do nich poziomami uprawnień. Aby obejrzeć i/lub edytować poziomy uprawnień, wykonaj następujące czynności: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod inżyniera. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia inżyniera. 

4. Naciśnij ikonę Screen Security 

(Zabezpieczenie ekranu). 

5. Jeśli są wymagane zmiany, zaznacz wiersz, 

który chcesz zmienić, wprowadź nowy poziom 

uprawnień i naciśnij ikonę Zastosuj. 

6. Naciśnij ikonę Zastosuj. 

 

 

Zdarzenia urządzenia 
Opcja niedostępna 

Sterowanie 
Za pomocą klawiatury TouchCenter Plus można sterować systemami budynkowymi, jak oświetlenie, klimatyzacja 

i bramy.  

Jeśli jest wymagane skonfigurowanie sterowania, wykonaj następujące czynności: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Konfigurowanie użytkowników 
W tym rozdziale jest opisany sposób konfigurowania użytkowników i funkcji użytkowników. 

Ustawienie kodu PIN użytkownika 
Każdy użytkownik musi mieć przypisaną nazwę wraz z liczącym od 4 do 6 cyfr kodem PIN, który pozwala 
na uzyskanie dostępu do różnych funkcji i elementów.  

Użytkownicy systemu są programowani w centralnej lokalizacji konfigurowania użytkowników w centrali, 

która zawiera opcje sterowania różnymi szczegółami użytkowników. 

Poziomy uprawnień 
Poziomy uprawnień wyznaczają funkcje systemu, z których może korzystać dany użytkownik. Zależnie od 

otrzymanych uprawnień niektóre funkcje systemu mogą być niedostępne dla danego użytkownika. Poziomy 

uprawnień dostępne w klawiaturze są opisane poniżej wraz z nazwą równoważnego poziomu uprawnień 
występującego w dokumentacji systemu alarmowego. Poziomy uprawnień dostępne w klawiaturze są następujące: 

 

Poziom EN50131-1 Poziom uprawnień Zakres dostępu do centrali 

1 0† Cleaner lub Guard (Sprzątacz 
lub Strażnik — we Flex) 

Zarejestrowanie w rejestrze zdarzeń — 
brak innych opcji 

2 1† Cleaner lub Guard (Sprzątacz 
lub Strażnik — we Flex) 

Opcje załączenia systemu i zmiany własnego 
kodu PIN 

2 2† Caretaker (Dozorca) Opcje załączenia i wyłączenia systemu oraz 
zmiany własnego kodu PIN 

2 3  Users (Użytkownicy) Opcje menu od 11 do 19 

2 4 Users (Użytkownicy) Opcje menu od 11 do 25 

2 5 Users (Użytkownicy) Opcje menu od 11 do 32 

2 6‡ Manager (Administrator) Opcje menu od 11 do 48 

3 7‡ Engineer (Inżynier) Opcje menu od 11 do 72 

3 8‡  Remote (Zdalny dostęp)  Opcje menu od 11 do 72 

† Brak dostępu do funkcji menu.  

‡ Kody administratora, inżyniera i dostępu zdalnego (ostatnie trzy kody w systemie) mają stałe typy dostępu, 
których nie można przeprogramować. 

Uwaga: Na każdym poziomie z wyjątkiem poziomu Guard (Strażnik) 0 można zmienić własny kod PIN. 

 

Uwaga: Uprawnienie do usuwania, dodawania i edytowania użytkowników daje poziom uprawnień 6. 
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Dodawanie użytkownika 
Aby dodać użytkownika: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod 

autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu.  

3. Naciśnij ikonę Konfigurowanie 

użytkowników. 

4. Naciśnij ikonę Dodaj użytkownika. 

5. Wpisz dane w polach User Name 

(Nazwa użytkownika) i User PIN 

(PIN użytkownika, od 4 do 6 cyfr). 

6. Wybierz Poziom użytkownika. 

7. Jeśli są aktywne grupy, wybierz wartości 

w polach User Groups (Grupy użytkownika) 

i Group Choice (Wybór grupy). 

8. W razie potrzeby można wybrać opcję 

Full Menu (Pełne menu). 

9. W razie potrzeby można dodać brelok lub 

kartę MAX w następujący sposób: Naciśnij 

przycisk Start Learn card (Zaprogramuj 

kartę) i przystaw brelok/kartę MAX do 

czytnika KeyProx znajdującego się pod 

ekranem klawiatury. Numer zostanie 

zaprogramowany w systemie i wyświetlony 

w oknie numeru karty. 

10. Naciśnij ikonę Zapisz.  

Wszystkie wymagane informacje należy wprowadzać 
za pomocą klawiatury do wprowadzania danych. 

Nazwy użytkownika mogą liczyć do 6 znaków, 
ze spacjami. 

 Jeśli chcesz uzyskać wielkie litery, przytrzymaj 
klawisz strzałki w górę. 

 Jeśli chcesz usunąć znak, naciśnij klawisz X. 

 Jeśli chcesz zmienić zestaw znaków na cyfry 
i symbole/znaki, naciśnij klawisz ABC/.?123/Åå. 

 Jeśli chcesz wrócić do ekranu Add User 
(Dodawanie użytkownika), naciśnij GO. 

Limity liczby użytkowników są podane w instrukcjach 
centrali. 

Usuwanie użytkownika 
Aby usunąć użytkownika: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, a 

następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu.  

3. Naciśnij ikonę Konfigurowanie użytkowników. 

4. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć. 

5. Naciśnij ikonę Usuń użytkownika. 
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Edytowanie użytkownika 
Aby edytować użytkownika: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę 

Ustawienia, a następnie wpisz kod 

autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu.  

3. Naciśnij ikonę Konfigurowanie 

użytkowników. 

4. Wybierz użytkownika, którego chcesz 

edytować. 

5. Naciśnij ikonę Edytuj użytkownika. 

6. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie 

naciśnij ikonę Zapisz. 

 

 

Ustawianie godziny i daty 
Godzinę i datę można ustawić na ekranie Time/Date Setup (Ustawianie godziny i daty), na których jest także 
aktualizowana godzina i data centrali. 

W trakcie normalnego działania centrala co pewien czas aktualizuje ustawienia godziny i daty w klawiaturze. 

Ustawianie bieżącej godziny i daty 
Aby ustawić godzinę i datę: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawianie godziny i daty. 

4. Wybierz i zmień dowolną z następujących 

wartości stosownie do wymagań: miesiąc, dzień, 

rok, godzina, przed południem/po południu, 

format daty i format 12/24-godzinny. 

5. Naciśnij ikonę Zastosuj. 

Gdy naciśniesz ikonę Zastosuj, ustawienia 
zostaną zastosowane także w centrali. 
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Ustawianie czasu letniego 
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w centralach Dimension i Flex z oprogramowaniem w wersji 3.15 lub starszym. 

Aby ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obowiązywania czasu letniego: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawianie godziny i daty 

4. Naciśnij ikonę Czas letni. 

5. Wybierz miesiąc i dzień miesiąca w polach 

Start Summer Time (Rozpoczęcie czasu letniego) 

i End Summer Time (Zakończenie czasu letniego). 

6. Naciśnij ikonę Zastosuj.  

Gdy naciśniesz ikonę Zastosuj, ustawienia 
zostaną zastosowane także w centrali. 

Ustawienia zaawansowane 
Ekran Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane) umożliwia dostęp do ekranów Keypad Test (Test klawiatury) 

i Keypad Reset (Resetowanie klawiatury). 

Uwaga: Opcje Night Setup (Ustawienia nocne) i Output Setup (Ustawienia wyjścia) nie są dostępne. 

Test klawiatury 
Test klawiatury umożliwia wykonanie następujących czterech testów: LCD Display Test (Test wyświetlacza LCD), 

Audio Test (Test audio), LED Test (Test LED), i Calibration (Kalibracja).  

 

Za każdym razem, gdy ekran Keypad Test (Test klawiatury) zostanie otwarty stan testów jest podawany jako 
Not Performed (Niewykonany). 

Test wyświetlacza LCD 
Aby przeprowadzić test wyświetlacza LCD: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia zaawansowane. 

4. Naciśnij ikonę Test klawiatury. 

5. Naciśnij ikonę LCD Display Test (Test 

wyświetlacza LCD). Zostanie wyświetlona 

seria ekranów. Po każdym ekranie jest 

wyświetlane pytanie, czy ekran wyglądał 

poprawnie. 

Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania jest 
twierdząca, w obszarze komunikatu testu 
wyświetlacza LCD na ekranie diagnostyki 
jest podawany stan: Passed (Zaliczono) 
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Test dźwięku 
Wykonywanie testu dźwięku odbywa się następująco: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia zaawansowane. 

4. Naciśnij ikonę Test klawiatury. 

5. Naciśnij ikonę Test dźwięku. Zostanie 

wyświetlony komunikat Testing (Testowanie) 

i z głośnika będzie rozlegał się sygnał dźwiękowy. 

Jeśli naciśniesz przycisk Yes (Tak), na ekranie 
testu zostanie wyświetlony komunikat Passed 
(Zaliczono). 

Jeśli naciśniesz przycisk Nie (Tak), na ekranie 
testu zostanie wyświetlony komunikat Failed 
(Nie zaliczono). 

Test LED 
Wykonywanie testu LED odbywa się następująco: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia zaawansowane. 

4. Naciśnij ikonę Test klawiatury. 

5. Naciśnij ikonę LED Test (Test LED). Zostanie 

wyświetlony komunikat Testing (Testowanie) 

i 3 diody LED zapalą się po kolei (czerwona, 

zielona, żółta) 5 razy. 

Po zakończeniu testu zostanie wyświetlone 
okienko wyskakujące: 

Did you see chasing LED pattern? (Czy była 
widoczna sekwencja świecenia diod LED?) 

Jeśli naciśniesz przycisk Yes (Tak), na ekranie 
testu zostanie wyświetlony komunikat Passed 
(Zaliczono). 

Jeśli naciśniesz przycisk Nie (Tak), na ekranie 
testu zostanie wyświetlony komunikat Failed 
(Nie zaliczono). 



Konfigurowanie użytkowników i systemu (cd.) 
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Test kalibracji 
Jeśli ekran dotykowy wymaga kalibracji, wykonaj jedną z następujących czynności: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia zaawansowane. 

4. Naciśnij ikonę Test klawiatury. 

5. Naciśnij ikonę Calibration (Kalibracja) i naciskaj 

rysikiem kolejne krzyżyki (+) i ramki ( ) na 

ekranie, postępując według instrukcji, aż test 

dobiegnie końca. 

6. Jeśli test wypadł pozytywnie, naciśnij OK. Ekran 

wróci do ekranu Keypad Test (Test klawiatury). 

Zostanie wyświetlone okienko wyskakujące: 

Touch screen calibration (Kalibracja ekranu 
dotykowego) 

Touch crosshair to calibrate (Dotknij krzyżyka, 
aby wykonać kalibrację) 

Jeśli test kalibracji wypadł pozytywnie, zostanie 
wyświetlony ekran potwierdzenia z następującą 
informacją: 

Calibration Success (Kalibracja wykonana) 

Jeśli test wypadł negatywnie, zostanie 
wyświetlony komunikat o błędzie z następującą 
informacją: 

Calibration Failure: (Kalibracja się nie 
powiodła:) 

Retry, Ignore, Cancel (Próbuj ponownie, 
ignoruj lub anuluj) 

Reset klawiatury 
Aby zresetować klawiaturę, wykonaj następujące czynności: 

IKONA DZIAŁANIE UWAGI 

 

 

 

 

1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Ustawienia, 

a następnie wpisz kod autoryzacyjny. 

2. Naciśnij ikonę Ustawienia systemu. 

3. Naciśnij ikonę Ustawienia zaawansowane.  

4. Naciśnij ikonę Reset klawiatury. 

Po naciśnięciu ikony Reset klawiatury zostanie 
wyświetlony komunikat: 

Confirmation (Potwierdzenie) 

Are you sure you want to reset? (Czy na 
pewno chcesz wykonać operację resetowania?) 

Select Yes or No (Wybierz Tak lub Nie). 
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Uwagi 
 



 

 
 

Zgodność 

Produkt ten może współpracować z systemami zgodnymi z normami EN50131-1:2006+A1:2009 i BS8243:2010. 

 

Został przetestowany na zgodność z normami EN50131-3 i EN50133-2009 przez BRE Global Ltd. 

Stopień bezpieczeństwa: 3 

Klasa środowiskowa: II 

Typ NFa2p: 3 

 

 

 

 
  



 

 
Honeywell Security (UK07) 

Newhouse Industrial Estate, Motherwell 

Lanarkshire, ML1 5SB, Wielka Brytania 

Copyright © 2015 Honeywell International Inc. 

www.security.honeywell.com/uk/ 

 

800-18271-17 Rev. A1  
 

 

http://www.security.honeywell.com/uk/

