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Pulsuje -ALARM

wieci ci gle - Awaria/B d

wieci - Za czenie Strefy A

wieci - Za czenie Strefy B

wieci - Za czenie Strefy C

Zasilanie

wieci - Zasilanie OK
Pulsuje - Awaria zasilania sieciowego

  lub awaria akumulatora

Stan systemu alarmowego

Cz ciowe za czenie systemu 

Przyciski funkcyjne (np  Aktywacja wyj cia PGX)

Wy wietlanie s zczegó ów zdarzenia

Wyj cie (Koniec)

Wej cie w funkcje u ytkownika

 
 
Funkcje programowe u ytkownika systemu alarmowego 
 
*1- Pe ne za czenie - szybkie za czenie systemu równorz dne przyciskowi ABC 
 
*2- Za czenie strefy A - równorz dne przyciskowi A *1 
 
*3- Za czenie strefy B - równorz dne przyciskowi B *1 
 
*4- Odczyt pami ci zdarze  systemu alarmowego  przyciskaj c przycisk 4 wy wietlane  

zostan  kolejne zdarzenia z pami ci max 255 

 
*5-  Zmiana kodu administratora systemu alarmowego MASTER (*5 MC NC NC,  

MC  aktualny kod Master, NC  nowy kod Master) 
 

*6- Nowy u ytkownik systemu alarmowego kod/karta zbli eniowa USER (*6 MC nn NC,  
MC  kod Master, nn  numer u ytkownika dwucyfrowo 01 - 50, NC  kod/karta 
nowego u ytkownika systemu alarmowego 
 

*7- Aktywacja funkcji Napad (Przed wprowadzeniem kodu wci nij funkcj  *7 alarm cichy  
lub g o ny w zale no ci od ustawie  programowych centrali alarmowej) 
 

*8- Sterowanie wyj ciem PGX (Za czenie funkcja *81, Wy czenie funkcji *80,                   
*8 Aktywacja impulsowa 2 sek.  w zale no ci od ustawie ) *1 
 

*9- Sterowanie wyj ciem PGY (Za czenie funkcja *91, Wy czenie funkcji *90,                   

*9 Aktywacja impulsowa 2 sek.  w zale no ci od ustawie ) *1 
 

*0- Wej cie w tryb programowania (Serwis, U ytkownik Master - *0 SC, *0 MC,                   
SC  kod serwisowy, MC  kod Master) 

 
*1  Funkcja zdalnego sterowania przy wykorzystaniu modu u telefonii komórkowej  
i wyposa eniu centrali alarmowej w modu  komunikacji GSM JA-80Y 
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Drogi u ytkowniku systemu alarmowego serii JA-8X - OASIS 

 
Proces produkcji oraz wysoka jako  oferowana przez system alarmowy serii JA-8X OASIS 
zapewnia odpowiedni poziom bezpiecze stwa dla Twojego domu, biura, mieszkania. 
Drugim bardzo wa nym elementem wp ywaj cym na jako  zabezpieczenia jest profesjonalne 
zainstalowanie elementów systemu alarmowego.  
Instalacja powinna by  wykonana przez wykwalifikowan  firm  specjalizuj c  si  w 

zabezpieczaniu obiektów posiadaj ca stosowne uprawnienia. Firma taka zna doskonale 
produkt i w razie jakichkolwiek w tpliwo ci, pyta  czy porad, zarówno przy wyborze 
okre lonego rozwi zania, jak i w czasie u ytkowania systemu, nale y si  z ni  kontaktowa .  
Równie wa nym ogniwem w a ciwej pracy systemu jest sam u ytkownik. Powinien on 
dok adnie zapozna  si  z funkcjami systemu, zapami ta  lub zapisa  instrukcje otrzymane od 
instalatora. Dodatkowo powinien sprawdza  informacje, które przekazywane s  przez sam 
system na wy wietlaczu klawiatury LCD. Je eli na przyk ad które  z okien zosta o otwarte, 
to w momencie próby za czenia systemu na klawiaturze b dzie informacja, e jedno z okien 
pozosta o otwarte. 
 

Co to jest system alarmowy? 

G ównym elementem ka dego elektronicznego systemu zabezpiecze  jest centrala alarmowa 
w sk ad, której wchodzi kilka elementów sk adowych. W ca ym systemie alarmowym centrala 
odpowiada za wiele wa nych funkcji jest tzw. Serce systemu alarmowego .  
Jednym z elementów sk adowych centrali jest modu  powiadomienia, jest to urz dzenie, które 

w momencie zaistnienia jakiego  zdarzenia przesy a informacje o tym fakcie na telefony  
lub do centrum monitoringu firmy ochrony. W zale no ci od u ytego rozwi zania do 
przesy ania tej informacji wykorzystuje si  zwyk  lini  telefoniczn , sie  GSM lub sie  LAN. 
Dodatkowo centrala alarmowa zasilana jest z akumulatora podtrzymuj cego napi cie, dzi ki 
temu system mo e pracowa  w momencie, zaniku zasilania sieciowego obiektu. 
Centrala alarmowa powinna by  zamontowana w najbardziej bezpiecznym miejscu, w taki 
sposób, aby aden niepowo any intruz nie móg  szybko jej zlokalizowa . Dzi ki temu 
uszkodzenie jakiegokolwiek elementu systemu alarmowego zostanie wykryte przez centrale 
alarmow  i informacja o tym zostanie przes ana na odpowiednie numery telefonów.  
Do sterowania systemem u ytkownik wykorzystuje klawiatur  systemow  LCD, przez 
wprowadzanie odpowiednich komend na klawiaturze sterujemy systemem, zwrotnie 
wy wietlane s  na niej informacje, które system chce przekaza  u ytkownikowi.  
Oczy i uszy  systemu alarmowego to rozmieszczone w obiekcie ró nego rodzaju czujników. 

Reaguj  one na ruch, otwarcie, zbicie szk a, dym/ogie , gaz, itp. Dzi ki tak szerokiej gamie 
elementów zabezpieczaj cych mo liwa jest pe na ochrona domu, nie tylko przed w amaniem, 
ale te  przed innymi zagro eniami. Tym samym system alarmowy mo e równie  chroni  przed 

zjawiskami zagra aj cymi yciu, jak cho by wyciek gazu. 
Kiedy system alarmowy wykryje intruza lub inne niebezpiecze stwo, to w zale no ci  
od zaprogramowanych ustawie  mo e podj  kilka akcji. Informacja o zdarzeniu mo e by  
przesy ana na zaprogramowane numery telefonów oraz do centrum monitoringu firmy 
ochrony, która w mo liwie najkrótszym czasie podejmuje odpowiednie dzia anie. Zostaje 
za czona syrena zewn trzna sygnalizuj c w amanie do obiektu. Zostaj  równie  za czone 
syreny wewn trzne, których g ównym zadaniem jest zdezorientowanie potencjalnego intruza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praca systemu alarmowego serii JA-8X OASIS uzale niona jest od 
zaprogramowanych w nim funkcji i wprowadzonych parametrów. Czytaj c t  
instrukcj  w kolejnych punktach opisane s  ró ne funkcje systemu. Aby 
sprawdzi , w jaki sposób dana funkcja zosta a zaprogramowana nale y odczyta  
to na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Na tej stronie instalator systemu 
powinien zaznaczy  ustawienia, które zosta y przez niego wprowadzone. Dla 
przyk adu (R 4.) dotyczy 4 parametru w tej tabeli. 
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Sterownie systemem alarmowym kody/karty zbli eniowe 

W zale no ci od zastosowanych elementów system alarmowy mo e by  sterowany z 
klawiatur wewn trznych i zewn trznych poprzez 4-cyfrowe kody lub karty dost powe. Aby 
zwi kszy  bezpiecze stwo mo liwe jest ustawienie systemu w taki sposób, e do sterowania 
b dzie wymagane u ycie karty i potwierdzenie jej kodem dost pu. W takim przypadku 
zagubienie karty dost powej nie umo liwia rozbrojenia systemu alarmowego przez 
niepowo anego cz owieka. (R5.). Istnieje równie  mo liwo  bezprzewodowego sterowania 

systemem alarmowym poprzez piloty, zdalnie z wykorzystaniem telefonu lub poprzez sie  
Internet za po rednictwem strony internetowej: www.gsmlink.cz.  

Kody dost pu i karty  

Poprzez kody dost pu, karty i piloty mo emy sterowa  systemem alarmowym, stosuje  
si  je np. do funkcji: uzbrojenie, rozbrojenie, rozbrojenie po aktywacji stanu alarmowego, 
za czenia alarmu napadowego (cichy alarm - syreny nie zostaj  za czone, natomiast wysy ana 
jest informacja do centrum monitoruj cego firmy ochrony i na telefony odbieraj ce powiadomienie). 
Funkcje poszczególnych kodów, kart i pilotów ustawiane s  przez instalatora systemu 
alarmowego. W systemie mo na okre li  50 kodów/kart dla 50 ró nych u ytkowników, ka de 
u ycie kodu mo e by  raportowane do centrum monitorowania firmy ochrony i/lub zapisywane  
w pami ci centrali alarmowej, dzi ki temu mo emy dowiedzie  si , który konkretnie u ytkownik 
 i o jakim czasie pos ugiwa  si  kodem/kart . Fabrycznie wszystkie kody przeznaczone dla 
u ytkowników systemu s  nieaktywne, a adna karty zbli eniowe nie zalogowana.  
Do ich wprowadzenia u ywa si  specjalnego kodu przeznaczonego dla administratora systemu, 
fabryczny kod 1234 -  Kod Master.  

 
Uwaga:  
10 krotne wprowadzenie b dnego kodu powoduje za czenie si  alarmu sabota owego na 
systemie alarmowym. 
 

Kod/karta administratora systemu (Master kod/karta) 

Kod/karta MASTER przeznaczony jest dla administratora systemu alarmowego. Administrator 
pos uguj cy si  kodem/kart  Master ma mo liwo  nadawania i kasowania kodów oraz kart 
innych u ytkowników. Dodatkowo mo e równie  programowa  pewne funkcj  systemu okre lone 
w trybie u ytkownika. W przypadku tego kodu/karty istniej mo liwo  wyboru kod lub karty,  
nie ma mo liwo ci zastosowania karty i kodu.  

 

Kod serwisowy 

Kod serwisowy jest przeznaczony dla instalatora systemu alarmowego.. Wykorzystuje si  go do 
programowania funkcji systemu alarmowego dost pnych z menu instalatora. 
Uwaga: istnieje mo liwo  zaprogramowania systemu w taki sposób, aby kodem tym mo na 
by o uzbraja  i rozbraja  system, w tej sytuacji nie ma jednak mo liwo ci dodawania lub 
kasowania kodów innych u ytkowników poprzez kod instalatora. Dzi ki temu instalator mo e 
dokona  serwisu w ka dej sytuacji. Je eli funkcja ta nie jest za czona, to, aby wej  w tryb 
serwisowy centrali alarmowej konieczne jest rozbrojenie systemu kodem u ytkownika. 
Uzbrajanie i rozbrajanie systemu kodem instalatora jest mo liwe tylko za wcze niejsz  pisemn  
zgod  u ytkownika systemu alarmowego. R 
 
 
 
 

Zwykle u ywa si  w tym przypadku kodu dost powego, a jego posiadaczem jest 
g ówny u ytkownik systemu alarmowego (Administrator kod fabryczny 1234). 
Je eli jako master u ywa si  karty, nale y pami ta , e dost p do niej powinien 
by  odpowiednio zabezpieczony przed dostaniem si  jej w niepowo ane r ce.  
W przypadku zapomnienia kodu Master lub zagubienia karty zbli eniowej 
istnieje mo liwo  przywrócenia ustawie  fabrycznych przez instalatora systemu 
alarmowego 
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Za czenie systemu alarmowego 

W zale no ci od ustawie  system alarmowy mo e by  za czony na kilka sposobów. 

System alarmowy jednostrefowy (R1.) 

• Wprowad  kod (u yj karty). 

• Je eli u ywasz pilota wci nij przycisk . 

• Je eli na centrali za czona jest funkcja szybkiego za czenia (R4.)  
(Za czenie bez u ycia kodu, poprzez funkcje *1, lub wcisn  przycisk ABC na 
klawiaturze) 

System alarmowy z funkcj  cz ciowego za czenia (R2.) 

• Je eli na centrali za czona jest funkcja szybkiego za czenia (R4.) 
(Za czenie bez u ycia kodu, poprzez przyciski funkcyjne na klawiaturze). 
- Wci ni cie przycisku A za czy stref  A (np. gara ) 
- Wci ni cie przycisku B za czy stref  AB (np. gara  i parter) 

- Wci ni cie przycisku ABC za czy ca y system alarmowy.  

• Je eli u ytkownik za czy jedn  stref  (np. A gara ), to przyciskiem funkcyjnym  
B mo e dodatkowo za czy  parter lub przyciskiem funkcyjnym ABC za czy  ca y 

system alarmowy. W przypadku, gdy u ytkownik przebywa na pierwszym pi trze  
i ma za czony parter/gara , to, aby wyj  z domu i za czy  ca o  nie musi 
najpierw wy czy  parteru/gara u, a nast pnie za czy  ca o  systemu 
alarmowego. Wystarczy, e na pierwszym pi trze wci nie przycisk ABC, wówczas 
czujniki ustawione jako opó nione, opó nione wewn trzne lub zaprogramowane jako 
linie wyj cia/wej cia jako linie finalne pozwol  na swobodne wyj cie z obiektu( b d  
odlicza y czas na wyj cie). 

• Je eli na centrali nie jest za czona funkcja szybkiego za czenia (R4.), wci ni cie 
przycisków funkcyjnych A, B, lub ABC musi by  potwierdzone kodem lub kart . 

• Za czenie pilotem:   

Wci ni cie przycisku  na pilocie za czy ca o  systemu alarmowego ABC 

Wci ni cie przycisku  na pilocie za czy stref  A  

Wci ni cie przycisku  na pilocie za czy stref  AB  

System z podzia em na strefy  (R3.) 

• Je eli na centrali za czona jest funkcja szybkiego uzbrojenia (R4.) 
(Za czenie bez u ycia kodu, poprzez przyciski funkcyjne na klawiaturze). 
- Wci ni cie przycisku A za czy stref  A (np. parter) 
- Wci ni cie przycisku B za czy stref  B (np. pi tro) 
- Wci ni cie przycisku ABC za czy ca y system alarmowy. 

• Je eli na centrali nie jest za czona funkcja szybkiego za czenia (R4.), to u ycie 
okre lonego kodu u ytkownika lub karty dost pu za czy tylko t  stref , do której 
dany kod/karta s  przypisane (A, B lub ABC). 

• Je eli kod lub karta ustawione s  tak, e za czy ca o  systemu alarmowego (ABC), 
to wci ni cie przycisku funkcyjnego A, lub B na klawiaturze przed wprowadzeniem 

kodu lub u yciem karty spowoduje za czenie strefy A lub B. 
 
 

• Wci niecie na pilocie 2 przyciskowym przycisku  powoduje za czenie tej strefy, 

do której pilot zosta  wcze niej przypisany. W przypadku pilota 4 przyciskowego 

wci ni cie przycisku  mo e za czy  stref  A, natomiast wci ni cie przycisku  

mo e za czy  stref  B (w zale no ci od ustawie  systemowych).  

• W momencie, kiedy za czymy obydwie strefy A i B, automatycznie zostaje 
za czona strefa wspólna C (ABC). 
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Informacje podczas uzbrojenia systemu 

 
 
 
Je eli za czona jest funkcja Wy wietlania naruszonego elementu (R10.), to je eli  
w momencie za czenia systemu jeden z czujników jest naruszony, system informuje nas  
o tym fakcie na wy wietlaczu klawiatury LCD ( zwykle dotyczy to czujników otwarcia,  
np. jedno z okien podczas uzbrojenia jest otwarte). Je eli w tym momencie wci niemy  
na klawiaturze przycisk ?  to otrzymamy dok adn  informacj , o który element systemu 
alarmowego chodzi. Je eli wi cej ni  jedno urz dzenie sygnalizuje naruszenie, przyciskaj c 
kolejno przycisk ?  otrzymamy informacj  o nast pnych elementach. W przypadku czujników 
otwarcia nale y przed prób  ponownego za czenia zamkn  okna. Je eli okna nie zostan  
zamkni te i nast pi sytuacja, e wiatr zamknie takie okno, a nast pnie otworzy, to na system 
alarmowym wzbudzi akcj  alarmow . 
 

Je eli funkcja Wy wietlania naruszonego elementu jest wy czona (R10.), to podczas 
za czenia systemu informacja o naruszonym elemencie nie b dzie wy wietlana, istnieje 
jednak mo liwo  sprawdzenia czy jaki  element nie zg asza naruszenia poprzez wci ni cie 
klawisza przycisku ? na klawiaturze. 
 
Je eli na centrali za czona jest funkcja Auto-baypass naruszonego elementu (R11.),  
i na klawiaturze wy wietlana jest informacja o Naruszonym elemencie (R10.), wówczas po 
za czeniu systemu alarmowego poprzez w a ciwy kod/kart , ewentualnie po za czeniu 
okre lonej strefy poprzez przycisk funkcyjny na klawiaturze A, B, ABC, system wska e, e 
np. jedno z okien jest otwarte i aby mimo to za czy  system, nale y potwierdzi  to 
przyciskiem *  na klawiaturze LCD. W tym momencie czujnik chroni cy to okno jest 
blokowany (pomijany). Nale y zwróci  jednak uwag , e w momencie, kiedy np. wiatr 
zamknie takie okno, a nast pnie otworzy, to na systemie zostanie wzbudzona akcja 
alarmowa. W przypadku braku potwierdzenia poprzez przyci ni cie przycisku *  na 
klawiaturze po w a ciwym kodzie system nie zostanie za czony. W sytuacji, gdy funkcja 
Auto-baypass naruszonego elementu (R11.) jest wy czona, a jedno z okien jest otwarte, 

system alarmowy za czy si  bez konieczno ci potwierdzenia przyciskiem * .  
W tym przypadku zamkni cie takiego okna i otworzenie go przez np. wiatr równie  wzbudzi 
akcj  alarmow . 
 
 
 
 
 
 

Informacja na klawiaturze po za czeniu systemu alarmowego 

• Za czenie systemu sygnalizowane jest jednym d u szym d wi kiem i na klawiaturze 
pokazana jest informacja Czas na wyj cie. 

• Poprzez zapalenie si  na czerwono znaczników (A; B; C) sygnalizowana jest strefa, 
któr  aktualnie za czamy. 

• Je eli za czona jest funkcja akustycznego powiadomienia o Czasie na wyj cie (R6.), 
czas ten jest odliczany poprzez sta e sygna y d wi kowe, ostanie 5 sekund 
sygnalizowane jest krótszymi d wi kami.  

• W przypadku podzia u na strefy, za czenie jednej strefy mo e nie by  sygnalizowane 
d wi kowo(R7.). 

• Przed up ywem Czasu na wyj cie nale y opu ci  obiekt (R20). 
 
 
 
 
 
 

Je eli w systemie s  jakie  nieprawid owo ci informacja o tym fakcie jest 
wy wietlona na klawiaturze systemowej LCD 

W przypadku sygnalizacji aktywacji czujnika podczas próby za czenia systemu 
alarmowego zaleca si  zamkni cie okna, na którym zainstalowany jest taki 
czujnik w celu wyeliminowania mo liwo ci zaistnienia fa szywej akcji alarmowej. 
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Je eli stosowane s  tzw. czujniki ko cowe (czas na wyj cie dla nich mno ony jest x3 R12.), 
dodatkowo, je eli ostatnim czujnikiem b dzie czujnik otwarcia, system za czy si  dopiero  
w momencie zamkni cia tego czujnika. Dzi ki temu u ytkownik wychodz c z obiektu nie musi 
si  spieszy , poniewa  czas na wyj cie jest znacznie wyd u ony. Sytuacj  t  mo na 
zobrazowa  w nast puj cy sposób. W budynku znajduj  si  trzy czujniki zaprogramowane 
jako ko cowe. Pierwszy umiejscowiony jest na korytarzu pierwszego pi tra (czujnik ruchu), 
drugi umiejscowiony jest na korytarzu na parterze (czujnik ruchu), a trzeci umiejscowiony jest 
w gara u (czujnik otwarcia). Czas na wyj cie ustawiony jest na 20 sekund. Poniewa  w 
przypadku czujników ko cowych mno ony jest przez 3, dla ka dego z nich uzyskujemy 
minut . Czyli za czaj c system alarmowy na pierwszym pi trze, mo emy przebywa  w 
obr bie czujnika tam zamontowanego przez minut  od wprowadzenia kodu, nast pnie 
schodzimy na parter i tutaj mamy znowu minut , aby przej  do gara u, wchodzimy do 
gara u i otwieramy drzwi wyjazdowe, na których zamontowany jest czujnik otwarcia, w tym 
przypadku dopiero, kiedy wyjedziemy i zamkniemy drzwi system si  za czy. 
 

Wy czenie systemu alarmowego 

W momencie wej cia do obiektu, w którym za czony jest system alarmowy, nast pi 
odmierzanie czasu na wej cie (czas niezb dny do wy czenia systemu alarmowego). 
Na klawiaturze wy wietli si  informacja o tym, e rozpocz o si  odliczanie tego czasu, 
dodatkowo, je eli zosta o to wcze niej zaprogramowane na centrali (R8.), czas ten b dzie 
sygnalizowany d wi kiem, ostatnie 5 sekund b dzie sygnalizowane krótszymi szybkimi 
d wi kami (je eli w systemie u yta jest klawiatura bezprzewodowa to, aby sygnalizowa a 

czas na wej cie nale y j  zasili  na sta e z zasilacza, normalnie klawiatura bezprzewodowa 
wygasza si  po 20 sekundach braku aktywno ci i aby j  wzbudzi  nale y nacisn  dowolny 
przycisk lub otworzy  klapk ), dodatkowo do automatycznej aktywacji klawiatury mo na 
wykorzysta  przewodowy czujnik otwarcia zamontowany na drzwiach i podpi ty do wej cia 
na klawiaturze, wówczas ka de otwarcie drzwi automatycznie b dzie pod wietla  klawiatur  
bezprzewodow . Je eli nie ma mo liwo ci zasilenia klawiatury bezprzewodowej lub 
pod czenia przewodowego czujnika otwarcia, mo na przy wej ciu wykorzysta  
bezprzewodow  syren  wewn trzn , wówczas informacja d wi kowa o czasie na wej cie 
b dzie sygnalizowan  na tej syrenie. 
 

• W chwili, kiedy trwa czas na wej cie (R 21) nale y wy czy  system alarmowy 
w a ciwym kodem, kart  lub za po rednictwem pilota.  

• Je eli stosowane s  tzw. czujniki ko cowe (czas na wej cie dla nich mno ony jest x6 
R12). W przypadku wej cia do obiektu przez drzwi, na których zamontowany jest 
czujnik otwarcia pracuj cy jako ko cowy (np. gara ) czas na wej cie (R 22) b dzie 
wyd u ony 6 krotnie, natomiast w przypadku wej cia do obiektu g ównymi drzwiami, 
które chronione s  przez zwyk y czujnik opó niony, czas ten b dzie zgodny z 
ustawionym czasem na wej cie (R 21).  

• Je eli po wej ciu do budynku na klawiaturze pulsuje znacznik  i wy wietlana jest 
informacja, e nast pi o naruszenie jednego z czujników oznacza to, e na obiekcie 
wyst pi  alarm. Nale y wówczas wy czy  system alarmowy i sprawdzi  czy 
wewn trz budynku nie przebywa jaka  obca osoba, w tym przypadku nale y 
zachowa  szczególn  ostro no . Aby skasowa  pami  alarmu (pulsowanie 

znacznika , nale y wcisn  przycisk # na klawiaturze.  
 

System jednostrefowy (R1.) 

• Wprowad  w a ciwy kod (u yj karty). 

• W przypadku pilota wci nij przycisk  lub . 

System alarmowy z funkcj  cz ciowego za czenia (R2.) 

• Wprowad  w a ciwy kod (u yj karty). 

• W przypadku pilota wci nij przycisk  lub . 

System z podzia em na strefy (R3.) 

• Wprowad  w a ciwy kod, u yj karty lub pilota dla poszczególnej strefy. 
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Wy czenie alarmu 

Je eli na obiekcie wzbudzona zostanie akcja alarmowa, to, w celu wy czenia na klawiaturze 
nale y wprowadzi  w a ciwy kod, mo na te  u y  karty dost powej lub nacisn  na pilocie 

przycisk  . 

Alarm jest sygnalizowany pulsowaniem znacznika  na klawiaturze. Aby skasowa  
pami  alarmu po wy czeniu systemu alarmowego nale y wcisn  klawisz # .  
Na wy wietlaczu zawsze wskazywana jest informacja o ostatnim zdarzeniu alarmowym, 
je eli chcemy przejrze  wcze niejsze zdarzenia mo emy to zrobi  przyciskaj c na klawiaturze 
*4 , a nast pnie kolejno przyciskaj c klawisz 4 . W tym momencie system alarmowy 

b dzie pokazywa  zdarzenia od ostatniego wstecz. 

 

    

 
 
 

Sterowanie systemem alarmowego z klawiatury zewn trznej 

Je eli zastosowano klawiatur  zewn trzn  JA-80H lub zewn trzny czytnik kart JA-80N 
obs uga systemu alarmowego przy pomocy tych urz dze  jest taka sama jak w przypadku 
klawiatur wewn trznych. System alarmowy mo e by  za czany i wy czany poprzez 
wprowadzenie odpowiedniego kodu oraz poprzez u ycie kart dost powych.  
 
Klawiatura zewn trzna mo e by  równie  stosowana do otwierania elektrozaczepu drzwi 
wej ciowych:  

• Wówczas za czenie/wy czenie systemu alarmowego dokonywane jest przez 
klawiatur  wewn trzn  poprzez podanie w a ciwego kodu lub zastosowanie pilota 
czy karty dost powej. 

• Otwarcie zamka drzwi (zwolnienie elektrozaczepu) dokonywane jest przez 
klawiatur  zewn trzn , poprzez podanie w a ciwego kodu lub u ycie pilota czy 
karty dost pu. 

• Istnieje równie  mo liwo  sterowania zarówno zamkiem drzwi, jak  
i za czaniem/wy czaniem systemu tylko przez klawiatur  zewn trzn . W takim 
przypadku sterowanie zamkiem odbywa si  poprzez wprowadzenie oddzielnego 
kodu/karty (mo na wykorzysta  proste otwieranie skrótem *9 ), natomiast do 
za czania/wy czania systemu s u  oddzielne kody/karty. 

 
 
 
 
 

   

Je eli jeste  w niebezpiecze stwie mo esz za czy  cichy (g o ny) alarm napadowy, 

informacja o tym nie b dzie w aden sposób sygnalizowana na elemntachh systemu 
alarmowego. Po w czeniu alarmu napadowego centrala alarmowa rozsy a informacj   
o zagro eniu Twojej osoby na wybrane numery telefonów (informacja g osowa lub SMS). 
Dodatkowo informacja ta mo e by  przes ana do centrum monitoringu firmy ochrony. Dzi ki 
temu w mo liwe najkrótszym czasie zostanie przys ana pomoc. Je eli system jest za czony  
i przed w a ciwym kodem przywo amy funkcj  napadow  *7 , nast pi zwyk e wy czenie 
systemu alarmowego (nie b dzie adnych widocznych ladów przywo ania tej funkcji), 
natomiast pomoc zostanie wezwana. 
 

W przypadku sygnalizacji stanu alarmu na klawiaturze LCD, nale y 
zachowa  ostro no , je eli masz jakiekolwiek w tpliwo ci i 
podejrzewasz, e kto  obcy mo e znajdowa  si  w obiekcie skontaktuj 
si  z firm  ochrony, aby jej pracownicy sprawdzili obiekt 

Je eli system alarmowy jest za czany, a klawiatura zewn trzna s u y tylko do 
otwierania zamka drzwi, to w momencie wprowadzenia kodu otwieraj cego 
zamek na systemie alarmowym zaczyna by  odliczany czas na wej cie. Przed 
up ywem tego czasu nale y wy czy  system alarmowy z klawiatury wewn trznej 
poprzez zastosowanie odpowiedniego kodu /karty lub pilota. 
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Za czenie alarmu napadowego (panika): 

• Na klawiaturze  wprowad  *7  przed wprowadzeniem w a ciwego kodu lub 
u yciem karty. Je eli system jest za czony zostanie wy czony, a informacja  
o napadzie wys ana. 

• Pilot  Wci nij i przytrzymaj jednocze nie dwa przyciski  i . Istnieje równie  

mo liwo  zaprogramowania pilota przez instalatora w taki sposób, e wci ni cie  
i przytrzymanie dowolnego przycisku za czy alarm napadowy. 

• Przycisk napadowy  element zamontowany na sta e (na cianie, pod biurkiem, za 
ó kiem, itp.), wci ni cie przycisku powoduje za czenie alarmu napadowego.  

• Specjalny kod lub karta zaprogramowane jako za czaj ce alarm napadowy. 
 

Sterowanie dodatkowymi urz dzeniami z klawiatury 

System alarmowy mo e równie  sterowa  dodatkowymi urz dzeniami, tworz c dzi ki temu 

po czony system automatyki domowej (np. sterowanie ogrzewaniem, o wietleniem, itp.). 
Aby by o to mo liwe odpowiednie urz dzenia dodatkowe powinny by  po czone z wyj ciami 
programowymi centrali ( PGX R13.) i (PGY R14.). Aby za czy  takie urz dzenie z 
klawiatury nale y: 
 

Urz dzenie 1 PGX (R13.) Za czenie ON    wci nij *81 (lub u yj ) 
                Wy czenie OFF wci nij *80 (lub u yj ) 

Urz dzenie 2 PGY(R14.) Za czenie ON  wci nij *91  
                Wy czenie OFF wci nij *90  

 
Wyj cia PG mog  by  równie  zaprogramowane na krótki impuls 2 sek. (np. sterowanie 
zamkiem drzwi). W takim przypadku za czenie konkretnego wyj cia wykonuje si  
nast puj co: 
 

Impuls dla wyj cia PGX (R13.) wci nij *8 (lub u yj ) 
Impuls dla wyj cia PGY (R14.) wci nij *9 

 
Dodatkowo system mo e by  tak zaprogramowany przez instalatora, e 
za czanie/wy czanie dodatkowych urz dze  mo e by  wykonywane poprzez u ycie kodu, 
karty dost powej lub pilota. 
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Zdalny dost p przez Internet lub telefon. 

Je eli w centrali alarmowej jest zainstalowany komunikator telefoniczny (RC.), mo esz 
zdalnie sterowa  i programowa  system poprzez klawiatur  Twojego telefonu komórkowego  
za po rednictwem SMS lub funkcji DTMF. Aby dodatkowo korzysta  z sterowania za 
po rednictwem Internetu nale y za o y  konto na serwerze www.gsmlink.cz i tam 
zarejestrowa  swój system alarmowy. Szczegó owe informacje zwi zane ze zdalnym 
dost pem znajduj  si  w instrukcji u ytkownika dotycz cej konkretnego komunikatora. 
 

Ustawienia u ytkownika  kody dost pu (karty) 

Ta cz  instrukcji przeznaczona jest dla g ównego administratora systemu, u ytkownika, 
który zna kod MASTER (fabryczny 1234) lub posiada kart  dost pu MASTER. Tylko ten 
u ytkownik mo e dokonywa  zmian ustawie  w systemie.  
Wszystkie ustawienia mog  by  wprowadzane za po rednictwem klawiatury lub poprzez 
zastosowanie oprogramowania Comlink. Aby cofn  b dnie wprowadzon  sekwencj  nale y 
wcisn  na klawiaturze przycisk #. Wprowadzana sekwencja jest zapami tana w systemie 

tylko w przypadku, kiedy zosta a wprowadzona w ca o ci i bezb dnie. 
 

Uwaga: W systemie alarmowym serii JA-8x OASIS wyst puj  trzy tryby pracy: Tryb 
normalnej pracy, Tryb u ytkownika i Tryb serwisowy. 
 
Tryb normalnej pracy jest u ywany ka dego dnia, w tym trybie nast puj  
za czenie/wy czenia systemu przez okre lonych u ytkowników.  
Tryb u ytkownika jest chroniony has em g ównego administratora systemu (wej cie do tego 
trybu odbywa si  poprzez wprowadzenie komendy: *0 kod administratora). W tym trybie 
mo na wy cza  poszczególne czujniki, testowa  system, wymienia  baterie, itp.  
Tryb serwisowy przeznaczony dla instalatora systemu alarmowego. 
 

Zmiana kodu Administratora systemu alarmowego - Master kod/karta zbli eniowa 

Kod/karta Master przeznaczona jest dla g ównego u ytkownika systemu (Administrator). 
Fabrycznie kod ustawiony jest jako 1234. Administrator systemu ma obowi zek wprowadzi  
swój 4 cyfrowy kod Master lub zaprogramowa  swoj  kart  zbli eniowej Master tu  po 
dokonaniu odbioru technicznego systemu alarmowego od instalatora. W ten sposób dost p do 
funkcji Administratora nie b dzie mo liwy dla osób niepowo anych. Aby ustawi  nowy kod 
Master system alarmowy musi by  wy czony. 
W celu wprowadzenia nowego kodu Master wprowad  sekwencj : 
 

*5 xxxx yyyy yyyy 

 
Gdzie: 
 

 xxxx Obecny kod Master 
 yyyy Nowy kod Master  
 

Nowy kod Master musi zosta  wprowadzony dwa razy. Nie mo na u y  kombinacji 0000 
oraz nie ma mo liwo ci usuni cia kodu Master. 
 
Przyk ad: 
Obecny kod Master jest 1234 zmiana na 6723 wprowad  sekwencje: * 5 1234 6723 6723 
 
W celu zmiany kodu na kart  zbli eniow  Master nale y j  zaprogramowa  nast puj co na 

klawiaturze wprowad  sekwencj  *5 xxxx, a nast pnie do klawiatury zbli  kart  
zbli eniow . Od tego momentu to karta zbli eniowa b dzie pe ni a funkcj  Master.  
W celu przywrócenia kodu wprowad  sekwencj  *5 karta zbli eniowa yyyy yyyy. 
 
 
 
 

Je eli zapomnia e  kodu Master lub zgubi e  kart  zbli eniow  Master instalator 
systemu alarmowego b dzie móg  przywróci  ustawienie fabryczne dla Mastera 
(kod fabryczny 1234). System alarmowy musi by  wy czony w celu przywrócenia 
kodu. Kody pozosta ych u ytkowników systemu alarmowego nie zostan  usuni te 

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

www.sklep-jablotron.pl



Wprowadzenie nowych u ytkowników systemu alarmowego - kody/kart zbli eniowe 

W systemie alarmowym istnieje mo liwo  wprowadzenia 50 ró nych kodów/kart zbli eniowych, 
którymi pos ugiwa  si  b d  u ytkownicy. Kody/karty zbli eniowe przydzielane s  przez 
Administratora systemu alarmowego, który posiada kod/kart  zbli eniow  typu Master 
Najwygodniejszym sposobem zarz dzania kodami/kartami zbli eniowymi jest wykorzystanie 
oprogramowania Comlink 
 
 
 
 
 
  
U ytkownicy systemu alarmowego powinni posiada  indywidualne kody/karty zbli eniowe. 
W pami ci centrali alarmowej zapisywana jest informacja, który u ytkownik i w jakim czasie 
pos ugiwa  si  konkretnym kodem/kart  zbli eniow . Fabrycznie dla u ytkowników systemu 

alarmowego nie ma przydzielonych adnych kodów/kart zbli eniowych.  
W celu wprowadzenia nowego u ytkownika systemu alarmowego wprowad  na klawiaturze 
sekwencj : 

*6 xxxx nn yyyy 

 
Gdzie: 

xxxx  Kod/karta zbli eniowa Master 
nn   Numer u ytkownika (od 01 do 50)  
yyyy  Nowy kod/karta zbli eniowa u ytkownika.  
 

W celu usuni cia kodu/karty zbli eniowej wprowad  w miejsce yyyy kod 0000.  
 
Przyk ad: 
Je eli Master kod jest 1234 i chcemy doda  u ytkownika na pozycji 3 z kodem 5277 nale y 
wprowadzi  sekwencj : 
 
 

*6 1234 03 5277 
 
W przypadku wprowadzenia karty dost pu dla u ytkownika 3 nale y wprowadzi  
sekwencj : 
 

*6 1234 03 zbli  kart  do klawiatury 
 
Uwagi: 

• Ka dy u ytkownik mo e pos ugiwa  si  kart  i kodem (50 kart i 50 kodów). 

• Je eli na jednej pozycji chcesz ustawi  kod iI dodatkowo zaprogramowa  kart , to w 
pierwszej kolejno ci wprowad  kod, a nast pnie wprowad  kart  zbli eniow .  

• Je eli w systemie do za czenia/wy czenia systemu alarmowego wymagane 
jest u ycie karty i potwierdzenie kodem lub odwrotnie (R5.), to u ytkownik 
systemu alarmowego w celu za czenia/wy czenia musi u y  karty 
zbli eniowej i nast pnie potwierdzi  to kodem.  

• Je eli Administrator systemu alarmowego zapisze wprowadzone kody w instrukcji 
systemu alarmowego to nale y j  umie ci  w bezpiecznym i niedost pnym miejscu. 
Zaleca si  stosowanie do tego oprogramowania, Comlink, poniewa  dane te b d  
wówczas zakodowane dodatkowym has em. 

• Instalator przydziela okre lone kody/karty zbli eniowej do poszczególnych stref (A, B, 
ABC), a tak e okre la reakcj  centrali alarmowej na u ycie danego kodu/karty 

zbli eniowej.  

• Ten sam kod nie mo e by  przypisany dla dwóch ró nych u ytkowników (na dwóch 
ró nych pozycjach). Najpierw nale y usun  go z zajmowanej pozycji, a nast pnie 

przypisa  do innej. 

• Nie nale y stosowa  kodów, które w atwy sposób mog  odgadn  niepowo ane osoby 
(data urodzin, cztery takie same cyfry, itp.). 

Wprowadzenie kodów/kart zbli eniowych jest mo liwe tylko, gdy system alarmowy 
jest wy czony 
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• W trybie u ytkownika Administrator systemu alarmowego mo e sprawdzi , które  
z pozycji od 01 do 50 s  ju  zaj te.  

• Je eli znamy kod, ale nie wiemy, do której pozycji jest przypisany mo emy go usun  
wprowadzaj c nast puj c  sekwencj :  

*6 Kod/karta zbli eniowa Master 00 Znany Kod  
(znamy kod/karta zbli eniowa, któr  chcemy usun ). 

• W celu usuni cia wszystkich kodów i kart zbli eniowych wprowad  sekwencj : 

*6 Kod/karta zbli eniowa Master 00 0000 
(Kod Master nie zostanie usuni ty) 

  

Ustawienia pilotów 

Piloty s  logowane do systemu alarmowego przez instalatora. W przypadku konieczno ci 
wykasowania pilota (zagubienie) lub zalogowania go na inn  pozycj  wezwij instalatora 
systemu alarmowego. U ytkownik Master (Administrator) mo e w trybie u ytkownika 

wy czy  pilota, nie mo e go jednak usun  na sta e. 
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Tryb u ytkownika 

 
Ustawienia przeznaczone dla Administratora systemu alarmowego, osoby, która jest 
posiadaczem kodu Master lub u ywa karty zbli eniowej Master. Wszystkie ustawienia 
mog  by  wprowadzane na klawiaturze systemu alarmowego. Aby cofn  b dnie 
wprowadzon  sekwencj  nale y wcisn  na klawiaturze przycisk #. Wprowadzana 
sekwencja jest zapami tana w systemie tylko w przypadku, kiedy zosta a wprowadzona w 

ca o ci i bezb dnie 
. 

Wej cie do trybu u ytkownika 

Je eli system alarmowy jest wy czony mo esz wej  do trybu u ytkownika wciskaj c 
nast puj c  sekwencj : *0 Kod Master (Karta zbli eniowa Master).  
Na klawiaturze wy wietli si  napis Tryb u ytkownika .  
 
W trybie tym mo esz: 

• Wprowadzi  aktualn  godzin  i dat   

• Ustawi  automatyczne za czanie/wy czanie systemu alarmowego 

• Ustawi  numery telefoniczne, pod które system alarmowy ma dzwoni  w przypadku 
zdarze  systemowych. 

• Testowa  elementy systemu alarmowego, ich otwarcie nie spowoduje akcji alarmowej 

• Blokowa  poszczególne elementy systemu alarmowego (np. zagubienie pilota) 

• Sprawdzenie, które pozycje s  zaj te przez kod lub kart  zbli eniow  
 
Aby wyj  z trybu u ytkownika na klawiaturze wci nij #. 
 

Testowanie systemu 

System alarmowy powinien by  sprawdzany przez Administratora systemu przynajmniej raz 
w miesi cu. W celu przetestowania systemu alarmowego, nale y wprowadzi  go w tryb 
u ytkownika (*0 kod Master). W tym trybie ka de naruszenie czujnika, otwarcie obudowy, 
wci ni cie przycisku na pilocie, itp. jest sygnalizowane na klawiaturze, natomiast akcja 
alarmowa nie zostanie wzbudzona. 
Naruszenie ka dego czujnika powinna by  sprawdzana indywidualnie, jeden po drugim. 
Sygnalizacja naruszenia dla ka dego z nich powinna by  odczytana na klawiaturze 
systemowej LCD. Sprawdzeniu powinien by  poddany ka dy rodzaj reakcji (alarmowa, 
sabota owa) oraz jako  (poziom) sygna u radiowego. 
 
 

 
 
 
 
 
Aby zmniejszy  zu ycie baterii podczas testowania systemu alarmowego w trybie 
u ytkownika, w chwilach, gdy nie potrzebujesz korzysta  z wy wietlacza klawiatury zamknij 
jej klapk . Klawiatura wówczas zostanie wygaszona, aby znowu j  pod wietli  otwórz 
klapk . Je eli podczas testów wykryjesz nieprawid owo  skontaktuj si  z instalatorem. 
W trybie u ytkownika mo esz otworzy  obudow  czujnika i wymieni  w nim bateri . Zaleca 
si  jednak wezwa  w tym celu instalatora systemu alarmowego.  
Niew a ciwa ingerencja w elemencie systemu alarmowego, mo e go uszkodzi  i spowodowa  
utrat  gwarancji. 
 
 

 

 

 

 

Uwaga! Niektóre czujniki (np. bezprzewodowy czujnik ruchu JA-80P) posiadaj  
tzw. czas u pienia . Fabrycznie ustawiony na 5 minut, opcjonalnie instalator 
mo e go skróci  do jednej minuty. Jednak w tym wypadku ywotno  baterii 
zostanie skrócona. 

Zalecenie 
System alarmowy powinien by  serwisowany przez wykwalifikowanego 
instalatora przynajmniej da razy w roku. Sprawdzeniu podlegaj  w szczególno ci  
poziom baterii zasilaj cych elementy systemu, sprawno  elementów, 
komunikatorów oraz funkcjonalno ci poszczególnych funkcji systemu. 
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Sprawdzanie, do których pozycji przypisane s  kody/karty 

B d c w trybie u ytkownika mo esz sprawdzi , które z pozycji od 01 do 50 s  zaj te przez 
kody lub karty zbli eniowe. 

W celu sprawdzenia zaj to ci pozycji post puj nast puj co: 

• Wci nij na klawiaturze przycisk 5 (na wy wietlaczu pojawi si  Kod 01: Kod   lub 
nazwa u ytkownika tego kodu). 

• Aby sprawdzi  kolejne pozycje u yj klawiszy przycisków  i . Je eli dla danej 
pozycji na klawiaturze zapali si  znacznik A oznacza to, e dla tej pozycji 
wprowadzony jest kod, je eli zapali si  znacznik B, oznacza to, e dla tej pozycji 
zalogowana jest karta zbli eniowa, je eli zapal  si  znaczniki A i B, oznacza to, e 
dla tej pozycji zaprogramowane s  kod i karta zbli eniowa.  

• Aby wyj  z menu sprawdzania, na której pozycji s  kody/karty zbli eniowe wci nij 
przycisk # na klawiaturze. 

 
 
Uwagi: 

• Wprowadzanie nowych kodów/kart zbli eniowych (u ytkowników) jest mo liwe tylko, 
gdy system jest wy czony. W trybie u ytkownika nie mo na zmienia  lub 
wprowadza  kodów/kart zbli eniowych. W tym trybie mo na tylko sprawdzi , na 
których pozycjach od 01 do 50 znajduj  si  kody lub karty zbli eniowe. 

• Najwygodniej jest Administrowa  kodami/kartami zbli eniowymi wykorzystuj c do 
tego oprogramowanie Comlink. 

  

Blokowanie (bypass) elementów w systemie alarmowym 

Istnieje mo liwo  zablokowania poszczególnych elementów (czujników) w systemie 
alarmowym. W sytuacji, gdy na jaki  czas chcemy wy czy  zabezpieczenie jakiego  
pomieszczenia mo emy zablokowa  element (czujnik) zabezpieczaj cy do odwo ania lub na 
jeden cykl za czenia.  

W celu zablokowania (Bypass) elementu systemu alarmowego post puj nast puj co: 

1. W trybie u ytkownika wci nij 1, w tym momencie wchodzimy do menu blokowania 
elementów (czujników, pilotów itp.).  

2. U yj przycisków  i  wska  element (czujnik), który chcesz zablokowa , a nast pnie: 

a. Wci nij przycisk 2, (Znacznik  zacznie pulsowa ), spowoduje to blokad  
elementu (czujnika) na jeden cykl za czenia (po wy czeniu systemu 
alarmowego, element (czujnik) automatycznie wróci do normalnej pracy).  

b. Wci nij przycisk 3 (Znacznik  zapali si  na sta e), w tym momencie element 
(czujnik) zostanie zablokowany na sta e. 

c. Wciskanie kolejne przycisku 2 lub 3 powoduje za czenie i wy czenie blokady 
wskazanego elementu (czujnika).  

d. Je eli chcesz usun  wszystkie blokady czujników wci nij przycisk 4. 
3. W celu zdj cia sta ej blokady post puj zgodnie z punktem 2. 
4. W celu wyj cia z menu blokowania elementów (czujników) wci nij na klawiaturze 

przycisk #, je eli chcesz opu ci  tryb u ytkownika wci nij ponownie na klawiaturze 
przycisk #.  

 
Uwagi: 

• Je eli w systemie s  zablokowane elementy (czujniki) to podczas za czenia informacja 
o tym fakcie b dzie wy wietlana na klawiaturze systemowej LCD. 

• Je eli element (czujnik) blokowany jest tylko na jeden cykl za czenia (blokada 
aktywowana poprzez wci ni cie przycisku 2), po wy czeniu systemu blokada ta jest 
automatycznie zdj ta (element (czujnik) wraca do normalnej pracy).  

• Aby sprawdzi  lub za czy  blokady elementów (czujników), nale y wej  w tryb 
u ytkownika, a nast pnie wcisn  przycisk 1. Klawiszami strza ek sprawdzamy, które 
element (czujniki) s  zablokowane. 
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• W celu zdj cia wszystkich blokad elementów (czujników) w trybie blokowania nale y 
wcisn  przycisk 4. Blokady s  równie  zdj te w chwili wej cia w tryb instalatora 

automatycznie. 
 

Ustawienie czasu i daty systemowej 

Centrala alarmowa posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Wówczas ka de 
zdarzenie zapisywane w pami ci centrali b dzie odnotowane z dok adnym czasem i dat . 
W a ciwa data i czas powinna by  ustawiona podczas instalacji. Administrator systemu mo e 
ustawi  czas i dat  od nowa. Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy wy czona jest 

funkcja automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy (R A.). W celu wprowadzenia 
w a ciwej daty i czas w trybie u ytkownika wprowad  sekwencj : 

4  hh mm DD MM YY 

 
Gdzie: 

hh   Godzina 
mm  Minuty  
DD   Dzie  
MM   Miesi c 
YY   Rok 

 
Przyk ad:  
21:30 Marzec 29, 2007 Wprowad  sekwencj : 4 21 30 29 03 07 
 
Je eli za czona jest funkcja automatycznej zmiany czasu (R A.), centrala alarmowa 
automatycznie dodaje jedn  godzin  31 marca (czas letni) i odejmuje jedn  godzin  31 
pa dziernika (czas zimowy). 
 

Automatyczne (programowe) za czanie i wy czanie systemu 

Istnieje mo liwo  zaprogramowania automatycznego za czania i wy czania systemu 

alarmowego wed ug zegara wewn trznego centrali alarmowej. Mo na w sumie ustawi  10 
ró nych reakcji, które b d  za cza /wy cza  system alarmowy. Ka dego dnia system 
b dzie si  za cza /wy cza  wed ug zadanego schematu.  
 
W celu ustawienia automatycznego za czenia/wy czenia systemu alarmowego 
wprowad  nast puj c  sekwencj : 
 

64 n a hh mm 
 

Gdzie: 
n   Numer programu 0 do 9 

    a   Typ za czenia/wy czenia od 0 do 6 (zobacz tabela poni ej) 
hh  Godzina (czas za czenia/wy czenia) 
mm Minuta (czas za czenia/wy czenia) 

 

Numer funkcji a  
(R 1.) 

System jedno 
strefowy 

(R 2.) 
System cz ciowo 

za czany 

(R 3.) 
System dwu 
strefowy 

0 Wy czony Wy czony Wy czony 

1 Za czenia systemu (ABC) Za czenie systemu (ABC) Za czenie systemu (ABC) 

2 Wy czenia systemu (ABC) Wy czenie systemu (ABC) Wy czenie systemu (ABC) 

3 Za czenia systemu (ABC) Za czenie strefy A* Za czenie strefy A 

4 Za czenia systemu (ABC) Za czenie strefy AB** Za czenie strefy B 

5 Wy czenia systemu (ABC) Wy czenie systemu (ABC)* Wy czenie strefy A 

6 Wy czenia systemu (ABC) Wy czenie systemu (ABC)* Wy czenie strefy B 
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Przyk ad: 
Je eli chcemy za czy  programowo stref  AB w systemie z cz ciowo za czanym o godzinie 
22 45 nale y wprowadzi  sekwencj : 
 

64 0 4 22 45 
 

W celu wy czenia programu wprowad  sekwencj :  64 0 0  
 
Uwagi: 

• Je eli system zostanie za czony/wy czony z klawiatury przed czasem 
automatycznego za czenia/wy czenia, programowe za czenie nie zmieni ustawienia 
wprowadzonego wcze niej z klawiatury. 

• Je eli ustawione jest automatyczne za czenie systemu to dla ka dego dnia o zadanej 
porze system alarmowy zostanie za czony. Je eli w tym momencie wewn trz b d  
przebywa  osoby spowoduje to aktywowanie zdarzenia alarmowego.  

• W celu wy czenia program wprowad  sekwencj  64 n 0  
(n  numer programu od 0 do9). 

• Fabrycznie automatyczne za czenia/wy czenia s  wy czony 
 

Ustawienie numerów telefonów, na które maj  by  wysy ane wiadomo ci SMS 

Numery te powinny by  ustawione przez instalatora podczas instalacji systemu alarmowego. 
Je eli w systemie za czona jest funkcja zmiany numerów telefonów do powiadomienia przez 
Administratora (RB.), administrator (Kod Master) mo e programowa  numery telefoniczne. 
Centrala alarmowa musi znajdowa  si  w trybie u ytkownika. Dok adna informacja, w jaki 
sposób nale y post powa  znajduje si  w instrukcji u ytkownika dla poszczególnego modeli 
komunikatora telefonicznego. 
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Zdalne zarz dzanie systemem alarmowym przez wykorzystanie po czenia 
telefonicznego z funkcj  DTMF  modu  GSM 
 
Centrala alarmowa, która wyposa ony jest w modu  komunikacji GSM JA-80Y mo e by  
zdalnie zarz dzana przy wykorzystaniu telefonu komórkowego za pomoc  SMS-a lub 
klawiatury telefonu (funkcja DTMF), która dzia a tak samo klawiatura lokalna systemu 
alarmowego.  
Metoda wykorzystuj ca funkcj  DTMF mo e by  realizowana tak e przy u yciu telefonu  
z czem komutowanym np. TP S.A..  
W celu zdalnego zarz dzania systemem alarmowym w systemie tonowym DTMF post puj 
zgodnie z procedur  poni ej: 
1. Zadzwo  pod numer telefoniczny centrali alarmowej.  
2. Odczekaj zaprogramowany czas na odebranie po czenie przez central  alarmow  (fabrycznie 
25 sek.)  centrala alarmowa odbierze po czenie i zasygnalizuje swoj  gotowo  krótkim 
d wi kiem BIP. 
3. Wprowad  swój 4 cyfrowy kod dost pu (fabrycznie MASTER 1234)  centrala alarmowa 
potwierdzi d wi kiem stan systemu alarmowego, w którym obecnie si  znajduje. 
 - 1 sygna  BIP  System alarmowy za czony 
 - 2 sygna y BIP, BIP  System alarmowy wy czony 
 - 3 sygna y BIP, BIP, BIP  System alarmowy w trybie programowania 
 - 4 sygna y BIP, BIP, BIP, BIP  B dny kod dost pu 
4. W tym momencie przy wykorzystaniu klawiatury telefonu mo esz zarz dza  systemem 
alarmowym tak samo jak z klawiatury lokalnej LCD np. *1 Za czy system alarmowy,  
*81 Za czy wyj cie PGX je li jest odpowiednio skonfigurowane. 
5. W celu wyj cia z trybu zdalnego zarz dzania systemem alarmowym wystarczy roz czy  
po czenie. Je eli w ci gu 1 minuty nie zostanie wprowadzona adna procedura, wówczas modu  
GSM automatycznie zako czy po czenie. 
 
Uwaga: 
§ Nie wprowadzaj procedur na klawiaturze telefonie zbyt szybko, gdy  potrzebny jest czas do 

ich wys ania (uzale nione to jest od modelu telefonu i jako ci po czenia GSM) 
§ W taki sam sposób mo na zarz dza  z telefonu z czem komutowanym np. TP S.A. - nale y 
ustawi  wybieranie tonowe w telefonie. 
§ Systemem alarmowym mo na tak e by  zarz dzany z klawiatury telefonu pod czonego do 
symulowanej linii telefonicznej komunikatora GSM JA-80Y. Wystarczy tylko podnie  
s uchawk  i nacisn  klawisz # . Wówczas telefon jest gotowy do pracy jako klawiatura 
centrali alarmowej. Aby zako czy  programowanie/zarz dzanie systemem alarmowym, 
wystarczy od o y  s uchawk .  
§ Aby zarz dza /programowa  zdalnie system alarmowy, nale y dokona  autoryzacji za 
ka dym po czeniem do komunikatora GSM, poprzez wprowadzenie aktualnych kodów 
dost powych.  
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Zdalne zarz dzanie systemem alarmowym przy wykorzystaniu komunikatora GSM 
wykorzystuj c krótk  wiadomo  tekstow  SMS 
 
Wszystkie przychodz ce SMS-y s  sprawdzane przez komunikator GSM JA-80Y,  
i w przypadku pojawienia si  procedury steruj cej systemem alarmowym zostan  
zrealizowane w trybie natychmiastowym. Procedura steruj ca systemem alarmowym musi 
posiada  odpowiedni  form  dotyczy to sterowania przy wykorzystaniu SMS-a 
  

kod    procedura 
(poprawny kod 4 cyfrowy spacja instrukcja) 

 
 
Fabrycznie ustawione teksty procedur znajdziesz w tabeli poni ej  w przypadku, gdy 
instalator zainstaluje opisy i komunikacj  w j zyku polskim skorzystaj z procedur PL  
 

Procedura 
EN 

Procedura 
PL 

Funkcja Uwagi 

SET ZAL 
Za czenie 

systemu 

alarmowego 

Za czenie/Wy czenie systemu alarmowego odbywa si  w 
identyczny sposób jak z klawiatury systemu alarmowego 

(lokalnie). W przypadku, gdy system alarmowy jest ju  w 

trybie np. Za czenie - procedura otrzymana z sieci GSM nie 
zmieni jej stanu. 

UNSET WYL 
Wy czenie 

systemu 

alarmowego 

STATUS STAN 
Sprawdzenie 

stanu systemu 

alarmowego 

W odpowiedzi otrzymamy Raport centrali alarmowej 
okre laj cy jej stan (Za czona/Wy czona), poziom sygna u 

sieci GSM (np. 2/4), aktywno ci transmisji GPRS (np. NOT) 

oraz stan czno ci z centrum monitoringu  
(np.MS1 OK.) 

MEMORY PAMIEC 

Ostatnie 
zdarzenie w 

systemie 

alarmowym 

W odpowiedzi otrzymamy informacj  o ostatnim zdarzeniu 

zapisanym w pami ci centrali alarmowej 

PGX ON PGX ON 
W czenie 

wyj cia PgX 

Prze czy wyj cie PG(X,Y) w zaprogramowany przez 

instalatora stan (ON/OFF lub Impuls 2 sek.) w zale no ci od 
zaprogramowanych funkcji dla wyj  PG. 

PGX OFF PGX OFF 
Wy czenie 

wyj cia PgX 

PGY ON PGY ON 
W czenie 

wyj cia PgY 

PGY OFF PGY OFF 
Wy czenie 
wyj cia PgY 

AUX ON AUX ON 
W czenie 

wyj cia AUX 
Prze czy wyj cie AUX w komunikatorze GSM (ON/OFF) 

AUX OFF AUX OFF 
W czenie 

wyj cia AUX 

CREDIT KREDYT 
Sprawdzenie 

kredytu karty 

SIM 

W niektórych krajach mo e by  niedost pna, us uga operatora 

danej sieci GSM. 

 

Przyk ad: Wy lij SMS o tre ci kod spacja ZAL (np. 1234 ZAL)  Za czy system alarmowy 

zgodnie z uprawnieniami kodu 
 
Uwaga: 
§ Realizacja procedury otrzymanej w formie SMS-a spowoduje potwierdzenie zwrotnym 
 SMS-em przez central  alarmow .  
§ Teksty procedur nie mog  zawiera  polskich znaków oraz ró nych wielko ci liter 
komunikator rozró nia wielko  tekstu otrzymanej procedury.  
§ Tylko jedna procedura mo e by  zawarta w wiadomo ci SMS 
§ Procedury zdalnego zarz dzania mog  by  tak e realizowane poprzez lokalnie pod czony 
do komunikatora telefon SMS-8010  procedur  nale y wówczas wys a  pod numer telefonu 
001 (wewn trzny darmowy SMS) 
§ W przypadku, gdy w procedurze wyst puje dodatkowy tekst wówczas nale y go oddzieli  
znakiem %  w przeciwnym wypadku procedura nie zostanie wykonana.  
§ W przypadku, gdy procedury, które, wysy asz przy pomocy bramki internetowej lub braku 
pewno ci czy do tre ci SMS-a nie zostanie do czona np. reklama wówczas skorzystaj  
z nast puj cego wzoru tre ci SMS-a %kod spacja instrukcja%% 
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Zdalne zarz dzenie systemem alarmowym przez wykorzystanie bezp atnego 
po czenia GSM  funkcja CLIP   
 
Ograniczona liczba systemowych funkcji mo e by  zdalnie aktywowana przez wykonanie 
po czenia na numer telefonu systemu alarmowego (funkcja CLIP) z okre lonych 
(autoryzowanych) numerów telefonów (max 8 numerów).Ten ograniczony sposób zarz dzania 
jest wolny od op at za rozmow . 
Aby autoryzowa  zapisany numer wprowad  * na ko cu numeru a nast pnie jedn  z cyfr 
(1,2,3,8 lub 9). W przypadku wykonania po czenia z autoryzowanego numeru telefonu 
funkcja * cyfra  zostanie wykonana tak samo jak z lokalnej klawiatury systemu 
alarmowego.  
 

*1 Za czenie ca ego systemu (przycisk ABC na klawiaturze) 
*2 Za czenie strefy A ( przycisk A) 
*3 Za czenie strefy A i B lub B (przycisk B) 

*8 PGX W czone (w czenie w zale no ci od ustawie  programowych wyj cia PGX) 
*9 PGY W czone (w czenie w zale no ci od ustawie  programowych wyj cia PGY) 

 
Uwaga: 
§ Je li telefon nie wysy a danych identyfikuj cych rozmówc  nie mo e zosta  u yty do 
zdalnej kontroli  
§ Zdalne zarz dzanie jest bezp atne tylko, wtedy gdy po czenie zostanie zako czone przed 
odebraniem po czenia przez central  alarmow . 
§ Numer telefonu, który jest autoryzowany dla zdalnego bezp atnego zarz dzania systemem 
alarmowym mo e tak e chwilowo by  autoryzowany do pe nego sterowania systemem 
alarmowym  wówczas nale y poczeka  a  centrala alarmowa odbierze po czenie 
przychodz ce. 
§ W przypadku, gdy nie chcesz otrzymywa  potwierdze  wykonania instrukcji, wy cz 
wysy anie raportów 
§ Za czenie systemu alarmowego za pomoc  funkcji *1, *2 i 3  dzia a tylko wtedy, gdy 

funkcja jest aktywna w ustawieniach centrali alarmowej. 
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Zdalne zarz dzanie systemem alarmowym przez wykorzystanie po czenia 
telefonicznego z funkcj  DTMF  modu  telefoniczny JA-80X 
 
Centrala alarmowa, która wyposa ony jest w modu  komunikacji telefonicznej JA-80X mo e 
by  zdalnie zarz dzana przy wykorzystaniu telefonu komórkowego klawiatury telefonu 
(funkcja DTMF), która dzia a tak samo klawiatura lokalna systemu alarmowego.  
Metoda wykorzystuj ca funkcj  DTMF mo e by  realizowana tak e przy u yciu telefonu  
z czem komutowanym np. TP S.A. 
W celu zdalnego zarz dzania systemem alarmowym w systemie tonowym DTMF post puj 
zgodnie z procedur  poni ej: 
1. Zadzwo  pod numer telefoniczny centrali alarmowej.  
2. Odczekaj zaprogramowany czas na odebranie po czenie przez central  alarmow  (fabrycznie 
25 sek.)  centrala alarmowa odbierze po czenie i zasygnalizuje swoj  gotowo  komunikatem 
g osowym fabrycznie Wprowad  kod dost pu  
3. Wprowad  swój 4 cyfrowy kod dost pu (fabrycznie MASTER 1234)  centrala alarmowa 

potwierdzi komunikatem g osowym Wiata Ci  system OASIS  i okre li stan systemu 
alarmowego, w którym obecnie si  znajduje. 
 - 1 sygna  BIP  System alarmowy za czony 
 - 2 sygna y BIP, BIP  System alarmowy wy czony 
 - 3 sygna y BIP, BIP, BIP  System alarmowy w trybie programowania 
 - 4 sygna y BIP, BIP, BIP, BIP  B dny kod dost pu 
4. W tym momencie przy wykorzystaniu klawiatury telefonu mo esz zarz dza  systemem 
alarmowym tak samo jak z klawiatury lokalnej LCD np. *1 Za czy system alarmowy,  
*81 Za czy wyj cie PGX je li jest odpowiednio skonfigurowane. 
5. W celu wyj cia z trybu zdalnego zarz dzania systemem alarmowym wystarczy roz czy  
po czenie. Je eli w ci gu 1 minuty nie zostanie wprowadzona adna procedura, wówczas modu  
JA-80X automatycznie zako czy po czenie. 
 
Uwaga: 
§ Nie wprowadzaj procedur na klawiaturze telefonie zbyt szybko, gdy  potrzebny jest czas do 

ich wys ania (uzale nione to jest od modelu telefonu i jako ci po czenia GSM) 
§ W taki sam sposób mo na zarz dza  z telefonu z czem komutowanym np. TP S.A. - nale y 
ustawi  wybieranie tonowe w telefonie. 
§ Aby zarz dza /programowa  zdalnie system alarmowy, nale y dokona  autoryzacji za 
ka dym po czeniem do komunikatora JA-80X, poprzez wprowadzenie aktualnych kodów 
dost powych. 
§ Centrala alarmowa systemu OASIS mo e posiada  dwa komunikatory dzia aj ce równolegle 
lub zale nie jako modu  zapasowej czno ci. 
§ Komunikaty zapowiedzi g osowej mo na zmieni , w tej sprawie skontaktuj si  z 
instalatorem systemu alarmowego. 
 
Uwagi: 
 
 ..  
 

..  
 

..  
 

..  

 
..  

 
..  

 
..  

 

..  

 
..  
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Tabela z kodami/kartami zbli eniowymi u ytkowników 

 

ID ABC Kod Karta U ytkownik kodu/karty ID ABC Kod Karta U ytkownik kodu/karty 

1.     26.     

2.     27.     

3.     28.     

4.     29.     

5.     30.     

6.     31.     

7.     32.     

8.     33.     

9.     34.     

10.     35.     

11.     36.     

12.     37.     

13.     38.     

14.     39.     

15.     40.     

16.     41.     

17.     42.     

18.     43.     

19.     44.     

20.     45.     

21.     46.     

22.     47.     

23.     48.     

24.     49.     

25.     50.     

 

  
Oznaczenia kolumn i pozycji w tabeli:: 
 

• W kolumnie ABC nale y zaznaczy , któr  stref  za cza/wy cza dany kod/karta 
(system strefowy lub z funkcj  cz ciowego za czenia). 

• W kolumnie Kod nale y zaznaczy , na której pozycji s  zaprogramowane kody. 

• W kolumnie Karta nale y zaznaczy , na której pozycji s  zaprogramowane karty. 

• W kolumnie U ytkownik kodu/karty nale y wpisa  u ytkownika kodu/karty. 
 
Na pozycjach 41-50 nale y zaznaczy  te kody/karty, których u ycie nie jest 
raportowane poprzez wys anie wiadomo ci SMS. 
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Tabela z ustawieniami systemu  alarmowego JA-8X OASIS  
 

 

Nr R Ustawienia centrali alarmowej JA-8X OASIS 

R   1.  System alarmowy jednostrefowy (Ca o  za czana, Ca o  wy czana) 

R   2.  System alarmowy z funkcj  cz ciowego za czenia (A, AB lub ABC)   

R   3.  System alarmowy dwu strefowy (A lub B lub ABC)  

R   4.  Za czanie systemu bez u ycia kodu (Szybkie uzbrojenie) 

R   5.  Za czenie systemu kodem i kart   

R   6.  Akustyczne powiadomienie o czasie na wyj cie 

R   7.  Akustyczne powiadomienie o czasie na wyj cie w przypadku za czenia strefy 

R   8.  Akustyczna sygnalizacja czasu na wej cie 

R   9.  Stan systemu alarmowego jest wy wietlany ca y czas na klawiaturze przewodowej 

R 10.  Wzbudzenie elementu wy wietlane na klawiaturze 

R 11.  Automatyczne blokowanie elementu 

R 12.  Czujnik wyj cia/wej cia jako linia finalna 

R 13.  Urz dzenie sterowane wyj ciem PGX: 

R 14.  Urz dzenie sterowane wyj ciem PGY: 

R 15.  Za czanie i wy czanie systemu kodem instalatora 

 

R 20. Sek. Czas na wyj cie dla czujników opó nionych 

R 21. Sek. Czas na wej cie dla czujników opó nionych 

R 22. Sek. Czas na wej cie dla czujników wyj cia/wej cia jako linia finalna 

 

R  A.  Automatyczna zmiana czasu lato/zima 

R  B.  Zmiana numerów telefonicznych do powiadomienia przez administratora 

R  C.  Typ komunikatora (ów) zainstalowanego w centrali alarmowej 

 

Uwagi: 

• Tabela powinna by  wype niona przez instalatora systemu alarmowego 

• Nale y zaznaczy , które z wymienionych funkcji s  za czone w systemie alarmowym 
 

 

 

ABC A B

C A B
C

 
 

R  1. 
System jednostrefowy 
System jest za czany  
i wy czany w ca o ci 

R  2. 
System cz ciowo za czany 
Za czenie A lub AB lub ABC 

 

R  3. 
System dwu strefowy 

Za czenie strefy A lub B. 

Strefa C za cza si  
automatycznie, kiedy 

za czone A+B  
 

 

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.
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