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Łącze do instalatora i instrukcji u żytkownika systemów Le Sucre 
oraz Domonial 
W celu prawidłowej instalacji panelu bezpieczeństwa należy pobrać instrukcje użytkownika, 
klikając poniższe łącza: 

System Le Sucre 
Podręcznik „System Le Sucre – szybka instalacja”: QuickInstallationGuide 

Podręcznik „System Le Sucre – instalator i pełna instrukcja użytkownika”: 
LeSucreCompleteGuide 

System Domonial 
Podręcznik „Ustawienia systemu Domonial do aktywacji Total Connect 2.0E”: 
DomonialSettingsForTC20E 

Wymagania minimalne 
Serwer sieci Web Total Connect 2.0E współpracuje ze wszystkimi popularnymi 
przeglądarkami internetowymi i systemami operacyjnymi. Nie ma potrzeby pobierania 
oprogramowania innych producentów. 

Aby zapewnić bezproblemowe działanie, sprawdź wymagania dotyczące przeglądarki 
internetowej na stronie logowania. 

Strona logowania 
Strona logowania to pierwsza wyświetlana strona. Za pomocą tej strony można aktywować 
konto, zalogować się do serwera sieci Web, odzyskać zapomnianą nazwę użytkownika oraz 
hasło, a także zmienić język.  
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Logowanie 
Po aktywacji konta (patrz podręcznik instalacji) możesz zalogować się do serwera sieci Web 
Total Connect 2.0E, używając nazwy użytkownika i hasła. Serwer umożliwia zdalną obsługę 
panelu bezpieczeństwa za pośrednictwem Internetu. 

 

Nie pami ętam nazwy u żytkownika lub hasła 
Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika lub hasło, możesz zażądać ich ponownego przesłania, 
wypełniając wymagane pola w wyskakującym oknie. 

 

Wybór 
języka 

Tworzenie 
konta 

Obszar 
logowania 
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Wybór j ęzyka (opcja) 
W zależności od dostawcy usługi, może istnieć możliwość zmiany języka serwera sieci Web 
Total Connect 2.0E. Jeśli funkcja jest dostępna, wybrany język zostanie zapisany w pamięci. 

Strona główna 
Strona główna jest wyświetlana po zalogowaniu się.  

Jest ona podzielona na kilka sekcji. Z prawej strony głównego ekranu znajdują się funkcje 
„Bezpieczeństwo”, służące do uzbrajania i rozbrajania systemu.  

W górnej części strony w tej wersji serwera Total Connect 2.0E znajdują się trzy moduły. W 
pierwszym module, „Zdarzenia na żywo”, zebrano wszystkie zdarzenia, które miały miejsce 
na terenie monitorowanego obiektu lub w systemie. Drugi moduł „Strefa wideo” zawiera 
funkcje wideo systemu. Trzeci moduł, „Automatyka domu” jest poświęcony działaniu funkcji 
Smart Plug. 
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Sekcja bezpieczeństwa 

Moduły 
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Górne ikony 
W prawej górnej części ekranu znajdują się cztery ikony. 

 

 

 Ta ikona zapewnia dostęp do menu konfiguracji systemu. W systemie Le Sucre 
będzie można dodawać nowe urządzenia peryferyjne lub blokować istniejące, a także 
ustawiać osoby kontaktowe, które otrzymają powiadomienia o alarmach. 

Powiadomienia SMS (opcja w Le Sucre) 
 

Domyślnie powiadomienia alarmowe są wysyłane pocztą e-mail do kontaktów. Ponadto 
można otrzymywać powiadomienia w wiadomościach SMS. Skontaktuj się z instalatorem, 
aby włączyć tę opcję. Otrzymasz specjalny kod, który umożliwi włączenie tej funkcji. 

 

 Ta ikona powoduje wyświetlenie stanu połączenia z panelem. Gdy jest 
zielona, połączenie jest włączone 

 Ta ikona zapewnia dostęp do sekcji Pomoc 

 Ta ikona pozwala się wylogować 

Bezpiecze ństwo 
Kliknij wybrany stan. Jeśli panel zmienił status, wyświetli się stosowane powiadomienie na 
ekranie. 
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W zależności od dostawcy usługi, po kliknięciu przycisku rozbrojenia wymagane może być 
wprowadzenie kodu. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa. 

Kliknij przycisk „Status panelu?”, aby poznać status panelu. 

 
 

 
 
Przykład 1: całkowite uzbrojenie panelu 
 

1. Zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej, wprowadzając nazwę użytkownika i 
hasło 

2. W karcie bezpieczeństwa: kliknij przycisk „Całkowite uzbrojenie” 
3. Uzbrojenie panelu zostanie potwierdzone zamianą ikony statusu systemu po lewej 

stronie ekranu na „Całkowicie uzbrojony” na kilka sekund 
 
 
Przykład 2: sprawdzanie statusu panelu i jego rozbrajanie 
 

1. Zaloguj się za pomocą przeglądarki internetowej, wprowadzając nazwę użytkownika i 
hasło 

2. W karcie bezpieczeństwa: kliknij przycisk „Status panelu”. Na kilka sekund pojawi się 
status „Całkowicie uzbrojony” 

3. Kliknij przycisk „Rozbrój”. 
4. Rozbrojenie panelu zostanie potwierdzone zmianą ikony statusu systemu po lewej 

stronie ekranu na „Rozbrojony” na kilka sekund

Przyciski 
uzbrajania/ 
rozbrajania 

Kliknij tutaj, aby 
wyświetlić status 
panelu 
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Zdarzenia na żywo 
Na stronie zdarzeń na żywo zebrane zostały różne zdarzenia, które mają związek z 
panelem. Są podzielone według daty. Różne rodzaje zdarzeń to: 

- Logowanie do serwera sieci Web : oznacza to, że ktoś zalogował się do serwera 
sieci Web. 

- Wylogowanie z serwera sieci Web : oznacza, że ktoś wylogował się z serwera sieci Web. 
- Zdalne : oznacza to, że wykonano akcję zdalną za pośrednictwem serwera sieci Web 

(z komputera lub urządzenia mobilnego). 
- Klip wideo : oznacza to, że jeden z czujników zarejestrował wideo i jest ono 

dostępne. 
- Lokalne : oznacza to, że wykonano akcję lokalną za pośrednictwem klawiatury na 

panelu. 
- Naruszenie : oznacza to, że w monitorowanym obiekcie wykryto naruszenie. 
- Techniczne : oznacza to, że zostało uruchomione urządzenie peryferyjne 

zarejestrowane jako „techniczne”.  
- Zagro żenie życia : oznacza, że zostało uruchomione gazowe urządzenie peryferyjne 

zarejestrowane jako „Zagrożenie życia” (czujnik dymu, alarm termiczny lub czujnik 
tlenku węgla) 

- Bateria urz ądzenia : oznacza niski poziom naładowania baterii jednego z urządzeń w 
systemie. 

- Zasilanie główne : oznacza utratę głównego zasilania. 
- SOS: oznacza to, że wysłany został alarm osobisty. 
- Sabota ż: oznacza, że panel lub jedno z urządzeń zostało otwarte lub 

przemieszczone. 
- Bateria panelu : oznacza błąd baterii w panelu 
- Smart Plug : oznacza zdarzenie powiązane z urządzeniem Smart Plug 

zainstalowanym w systemie (wł./wył./nadzór) 
 

Zdarzenia można filtrować i wyświetlać według daty lub rodzaju 

Funkcja filtrowania 

Funkcja 
wyszukiwania 
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Pomieszczenie wideo (opcja) 
W zależności od konfiguracji systemu oraz rodzaju zainstalowanych czujników, funkcja ta 
może nie być dostępna. 

Strona Strefa wideo pozwala użytkownikowi przeglądać nagrania lub migawk. Migawka składa 
się z serii kilku zdjęć, które można odtworzyć na stronie internetowej jak mini wideoklip. 

Istnieją dwa rodzaje migawek: 

- Zdarzenia wideo  są rejestrowane po zajściu zdarzenia. W zależności od wersji i 
konfiguracji, są to zazwyczaj migawki zarejestrowane po wykryciu naruszenia lub 
uruchomieniu alarmu zadymienia. 

- Video Comfort  to filmy rejestrowane na żądanie. Te migawki są uruchamiane zdalnie 
przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej Total Connect 2.0E. 
Przykładowo, można uruchomić kamerę, aby zobaczyć wnętrze domu podczas 
wakacyjnego wyjazdu. 
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Uwaga: jeśli dla danego zdarzenia istnieje migawka, informacja o tym zostanie wyświetlona 
w sekcji Zdarzenia na żywo. Kliknięcie łącza zdarzenia spowoduje automatyczne 
wyświetlenie migawki. 

 
Alarm termiczny (dost ępny w przypadku Sucre Box) 

Czujniki ruchu z kamerą (CAMIR-F1) są wyposażone w funkcję alarmu termicznego, która 
automatycznie uruchamia wykonanie serii zdjęć, gdy temperatura wzrasta powyżej 54°C. 
Zestaw zdjęć jest dostępny na zakładce pomieszczenia wideo. 

Zarządzanie sprz ętem 

Kliknięcie  górnej części strony zapewnia dostęp do menu zarządzania sprzętem. 
Można tu również usuwać zarejestrowane urządzenia peryferyjne lub dodawać nowe (w ten 
sam sposób, jak podczas początkowej instalacji). 

Można również zmienić etykietę nadaną urządzeniom peryferyjnym. 

I wreszcie, za pomocą opcji „tryb nocny” można ustawić, które urządzenia peryferyjne będą 
aktywne po ustawieniu systemu w tryb „Częściowo włączony” oraz „Całkowicie włączony”. Po 
usunięciu zaznaczenia urządzenie peryferyjne jest aktywne tylko w trybie „Całkowicie włączony” 

 

 

Automatyka domu: Smart Plug (niedost ępne w Le Sucre GPRS) 
Strona Automatyka domu zapewnia użytkownikowi kontrolę nad co najmniej jednym 
podłączonym urządzeniem Smart Plug.  

Instalacja urz ądzenia Smart Plug 

Urządzenie Smart Plug instaluje się jak każde inne urządzenie podczas instalacji systemu 
lub później za pomocą strony zarządzania sprzętem. 

Po zaproszeniu przez system do zarejestrowania urządzenia Smart Plug należy wykonać 
następujące czynności:

Aby ukryć 
urządzenie peryferyjne 
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- Podłącz urządzeni Smart Plug do gniazdka ściennego, kontrolka na wtyczce będzie 
migąć na czerwono przez kilka sekund, następnie zmieni kolor na pomarańczowy 

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, klawiatura wyda dźwięk, a 
obraz urządzenia Smart Plug pojawi się na ekranie 

 

- Kliknij przycisk zakończenia, aby ukończyć rejestrację urządzenia Smart Plug 

Zdalne WŁ ĄCZANIE i WYŁĄCZANIE 
Możesz włączać i wyłączać wybrane urządzenie Smart Plug za pomocą serwera Total 
Connect 2.0E. Wystarczy kliknąć przycisk wł./wył., a urządzenie po chwili zmieni stan 
działania. Przycisk wskaże zmianę stanu działania. 

Używanie scenariuszy 
Dla każdego urządzenia Smart Plug możliwe jest ustawienie scenariusza. Dla tego samego 
urządzenia można ustawić kilka scenariuszy. Wystarczy kliknąć małą strzałkę, jak pokazano 
poniżej, a następnie skonfigurować scenariusz  

Przykład 1: „Chcę włączyć światło, gdy wracam do domu i rozbrajam system alarmowy”. 

�Wybierz urządzenie Smart Plug podłączone do światła i zastosuj scenariusz„Włącz 
urządzenie Smart Plug, gdy system jest rozbrojony” 

Przykład 2: „Chcę włączyć światło w sypialni, gdy włączy się alarm pożarowy”. 

Wybierz urządzenie Smart Plug podłączone do światła i zastosuj scenariusz „Włącz 
urządzenie Smart Plug, gdy uruchomiony zostanie alarm zagrożenia życia”  

Uwaga: jednocześnie można podłączyć maksymalnie 6 urządzeń Smart Plug. 

Pobór mocy elektrycznej 
Pobór mocy danego urządzenia podłączonego do urządzenia Smart Plug jest podany w 
watach (W) w czasie rzeczywistym. 
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Harmonogram urz ądzenia Smart Plug 
 

Funkcja harmonogramu urządzenia Smart Plug pozwala zaplanować działanie dowolnego 
zarejestrowanego urządzenia Smart Plug w ciągu tygodnia.  

Aby zaplanować działanie: 

- Kliknij dzień w kalendarzu, w którym ma zostać zaplanowane działanie. Otworzy się 
pole edycji.  

- Ustaw godzinę i wybierz urządzenie Smart Plug z rozwijanej listy. 
- Wybierz status (wł. lub wył.). 
- Kliknij przycisk „Włącz” 
- Kliknij przycisk „Dodaj” 

W poniższym przykładzie, urządzenie o nazwie „Lampa kuchenna” będzie wyłączane o 
14:30 i włączane o 16:15 w każdą środę. 

Uwaga: jeśli nie zaznaczysz pola „Włącz”, zdarzenie zostanie zarejestrowane, jednak 
działanie nie zostanie włączone.

Aby wyświetlić 
kartę ustawień 
scenariusza 

Wyświetlacz poboru 
mocy 
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Automatyka domu: funkcja kontroli temperatury 
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Temperatura na żywo  
W przypadku systemów wyposażonych w czujniki ruchu, temperatura w pomieszczeniu na 
żywo jest wyświetlana w interfejsie użytkownika serwera sieci Web. 

 

 

Historia temperatury (niedost ępne w Demonial) 
W przypadku systemu Le Sucre, oprócz temperatury na żywo, wyświetlana jest również 
historia zarejestrowanych temperatur. 
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Diagnostyka stanu i działania systemu (niedost ępne w Demonial) 
W sekcji Diagnostyka zbierane są wszystkie dane dotyczące stanu systemu, np. poziomu 
naładowania baterii czujników, poziom sygnału radia GSM itp. 

Można tu znaleźć cztery rodzaje danych: 

System:  pierwszy zestaw szczegółowych danych dotyczących zainstalowanego systemu 
(patrz parametry poniżej) 

Karta SIM:  szczegółowe dane dotyczące karty SIM (patrz parametry poniżej) 

Le Sucre:  szczegółowe dane dotyczące panelu środkowego (patrz parametry poniżej) 

Czujnik:  szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zainstalowanych urządzeń (patrz 
parametry poniżej) 

 
Aby połączyć się z systemem Le Sucre, naciśnij przycisk „Start” na stronie diagnostyki. Aby 
zakończyć połączenie z panelem, naciśnij przycisk „Stop”. Jeśli serwer jest już połączony z 
panelem, naciśnięcie przycisku „Start” nie jest konieczne, ponieważ połączenie zostało już 
nawiązane. 

System 

 
- Status działania systemu: 

o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona) 
o Status: sprawny (system działa prawidłowo) 
o Status: ograniczone działanie (system działa częściowo)



    

16 

 

o Status: błąd (system nie działa) 
o Nieznany 

- Test cykliczny: 
o prawidłowe 
o nieprawidłowe 

- Data cykliczna: 
o ostatnia data daty cyklicznej 

- Status cz ęściowego uzbrojenia strefy: 
o uzbrojona 
o rozbrojona 

- Status całkowitego uzbrojenia strefy: 
o uzbrojona 
o rozbrojona 

Karta SIM 

 
- Numer telefonu: 

o Numer telefonu karty SIM 
- Status działania: 

o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona) 
o Sprawna (karta SIM jest sprawna) 
o nieznany
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Sucre 

 
- Rodzaj: 

o Handlowy numer referencyjny 
- Numer referencyjny: 

o Dokumentacja techniczna 
- Numer seryjny: 

o Numer seryjny 
- Oprogramowanie układowe: 

o Wersja oprogramowania układowego 
- Data produkcji: 

o Data produkcji 
- Status działania: 

o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona) 
o Status: sprawny (system Le Sucre działa prawidłowo) 
o Status: ograniczone działanie (system Le Sucre działa częściowo) 
o Status: błąd (system Le Sucre nie działa) 
o Nieznany 

- Status radia, poziom sygnału GSM: 
o od 0 do 30 
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- Zasilanie – poziom naładowania baterii: 
o prawidłowy 
o nieprawidłowe 

- Zasilanie – zasilanie główne : 
o prawidłowe 
o nieprawidłowe 

Czujnik 

 
- Rodzaj: 

o Handlowy numer referencyjny 
- Numer referencyjny: 

o Dokumentacja techniczna 
- Numer seryjny: 

o Numer seryjny 
- Etykieta: 

o Etykieta otrzymana podczas instalacji
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- Oprogramowanie układowe: 
o Wersja oprogramowania układowego 

- Data produkcji: 
o Data produkcji 

- Status działania: 
o Do zainstalowania (instalacja nie została ukończona) 
o Status: sprawny (czujnik działa prawidłowo) 
o Status: ograniczone działanie (czujnik działa częściowo) 
o Status: błąd (czujnik nie działa) 
o Nieznany 

- Status radia, ł ącze radiowe: 
o Sprawne 
o Niesprawne 

- Status radia, poziom sygnału radiowego: 
o od 0 do 10, 15 jeśli nie zainstalowano 

- Poziom sygnału radiowego, min./maks.: 
o min.: wykryto wartość minimalną 
o maks.: wykryto wartość maksymalną 

- Zasilanie – poziom naładowania baterii: 
o prawidłowy 
o nieprawidłowy 

- Ochrona obudowy: 
o prawidłowy 
o nieprawidłowy 

Wersja przeno śna 
Wersja mobilna serwera Total Connect 2.0E zapewnia dostęp do głównych funkcji 
dostępnych w wersji komputerowej. Została opracowana specjalnie z myślą o małych 
ekranach, np. ekranach smartfonów. Niestety, nie oferuje tak szerokiego wachlarza funkcji, 
jak wersja komputerowa. Powodem jest rozmiar ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z dostawcą. 

 


