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Urządzenie służy dwóm celom:
t uniemożliwia uruchomienie wózka widłowego osobom bez klucza elektronicznego,
t umożliwia po dołączeniu komputera PC analizę czasu pracy ośmiu użytkowników,  

a w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego, umożliwia ustalenie użytkownika.
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Pojemność pamięci - 2000 zdarzeń.
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1. Instrukcja obsługi użytkownika
Urządzenie przeznaczone jest do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy urządzeń mo-
bilnych takich, jak maszyny drogowe, wózki widłowe (spalinowe i elektryczne) i pojazdy 
samochodowe.
Urządzenie spełnia funkcję immobilisera (do ośmiu różnych użytkowników) i rejestratora 
zdarzeń z czasem rzeczywistym (rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta).
Sterowanie urządzeniem przez użytkownika odbywa się za pomocą hermetycznego, uni-
kalnego klucza elektronicznego – pastylki amerykańskiej firmy Dallas. Do programowania 
kluczy i przeglądania zdarzeń niezbędny jest komputer PC z wejściem szeregowym RS 232.
Rozbrojenie - Przyłożenie wprogramowanego klucza do czytnika rozbraja immobiliser  
– sygnalizowane jest to jednym tonem syreny (o ile jest zainstalowana) i dioda LED zapala 
się światłem ciągłym – po włączeniu stacyjki dioda gaśnie.
Uzbrojenie - Immobiliser uzbraja się automatycznie - 20s po wyłączeniu stacyjki - sygna-
lizowane jest to dwoma tonami syreny (o ile jest zainstalowana) oraz wolnym miganiem 
diody LED (raz na sekundę).
Alarmowanie - W czasie, gdy immobiliser jest zablokowany otwarcie dowolnego wył. 
krańcowego, włączenie stacyjki i przyłożenie niewprogramowanego klucza włącza prze-
kaźnik syreny na 30s.
Alarm wywołany przyłożeniem niewprogramowanego klucza trwa też 30s i nie można roz-
broić immobilisera nawet dobrym wprogramowanym kluczem (antyskaning).
Stan serwisowy - w tym stanie immobiliser nie uzbraja się. Aby wejść/wyjść do stanu ser-
wisowego, należy wprogramowany klucz przytrzymać w czytniku przez 10s. Stan przejścia 
do stanu serwisowego sygnalizowany jest trzema tonami syreny (o ile jest zainstalowana) 
i szybkim miganiem diody LED.
Stan wyjścia ze stanu serwisowego sygnalizowany jest również trzema tonami syreny  
(o ile jest zainstalowana) i wolnym miganiem diody LED (immobiliser po wyjściu ze stanu 
serwisowego jest zablokowany).
Rejestracja zdarzeń - Rejestracji podlegają: 
- Czas rzeczywisty uzbrojenia,
- Czas rzeczywisty rozbrojenia wraz z numerem klucza,
- Czas rzeczywisty wprowadzenia / wyprowadzenia ze stanu serwisowego uzbrojenia  

wraz z numerem klucza włączającego i wyłączającego,
- Czas rzeczywisty otwarcie wył. krańcowego (jednego z dwóch),
- Czas rzeczywisty włączenia stacyjki,
- Czas rzeczywisty przyłożenie obcego klucza.

Po kliknięciu przycisku OK program przejdzie ponownie do oczekiwania przez 10s na przy-
łożenie klucza.
Jeśli zostanie przyłożony klucz niezaprogramowany, to program przejdzie do wprowadza-
nia imienia, a potem nazwiska przy pozycji, na której zostaje programowany klucz.

Po wprowadzeniu imienia i wciśnięciu przycisku Enter lub Tab kursor przejdzie do wpro-
wadzania nazwiska. Po wprowadzeniu nazwiska program przejdzie do programowa-
nia następnego klucza, jeśli zostało wybranych więcej kluczy. Jeśli jest to ostatni klucz,  
to zakończy programowanie.
Przycisk Kasowanie kluczy - powoduje skasowanie kluczy na wybranych pozycjach  
wraz z imieniem i nazwiskiem przypisanym do klucza. W miejsce skasowanego klucza zo-
staje wpisany ciąg zer. Aby zmienić dane osobowe zaprogramowanego klucza, należy go 
najpierw wykasować, a następnie zaprogramować ponownie z nowymi danymi osobowymi.
Po wciśnięciu przycisku Sprawdzanie zaprogramow. program oczekuje (10s) na przy-
łożenie do czytnika klucza, który chcemy sprawdzić, czy został zaprogramowany Po 
przyłożeniu klucza zostaje on odczytany i pojawia się odpowiedni komunikat w zależności  
od tego czy klucz był zaprogramowany, czy nie.

Można kontynuować sprawdzanie następnego klucza lub przerwać sprawdzanie.

ZAKŁADKA PRZEGLĄD ZDARZEŃ
Po kliknięciu przycisku Przegląd zdarzeń ukazuje się okno: Należy kliknąć przycisk Odczyt

Naciśnięcie przycisku Kasowanie kasuje historię zdarzeń.
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2. Opis programu
Po uruchomieniu programu ukazuje się na ekranie okno jak na rysunku poniżej.

Aby połączyć się z urządzeniem, należy wybrać i przycisk Ustawienia komunikacji.  
Po kliknięciu tego przycisku pokazują się ustawienia komunikacji. Urządzenie nie może 
być zablokowane, nie może być w stanie serwisowym i musi być połączone z kom-
puterem PC przy pomocy specjalnego interfejsu szeregowego.

Po przyciśnięciu przycisku Znajdź i połącz z urządzeniem, jeśli urządzenie jest podłą-
czone, do któregoś z portu szeregowego przy użyciu odpowiedniego interfejsu, powin-
no zostać odnalezione i połączone z komputerem. Po nawiązaniu połączenia wyświetla 
się okno do wprowadzenia hasła, które jest zapisane w urządzeniu (hasłem domyślnym 
jest serwis). 
Bez podania prawidłowego hasła połączenie nie może zostać nawiązane. W dolnym pra-
wym rogu wyświetla się odpowiedni komunikat do jakiego portu jest podłączone urządze-
nie i czy połączenie zostało nawiązane:

Jeśli urządzenie nie było wcześniej podłączane do danego komputera, wyświetla się okno  
z zapytaniem, czy utworzyć plik bazy danych, w którym dla danego urządzenia zostają za-
pisane dane dotyczące użytkowników kluczy elektronicznych przypisanych do urządzenia. 
Jeśli nie utworzymy nowej bazy, to w zakładce Programowanie kluczy nie będą aktywne 
żadne opcje. Jeśli utworzymy, będzie można odczytywać klucze z urządzenia, kasować, 
programować nowe. W ramce Informacja o immobiliserze możemy odczytać jaka wersja 
oprogramowania w urządzeniu się znajduje oraz datę produkcji i numer seryjny.

Numer seryjny wraz z datą produkcji stanowi unikalny i niepowtarzalny kod dla każ-
dego urządzenia. Natomiast sam numer seryjny może się powtarzać w zależności  
od daty produkcji. W polu Nazwa urządzenia można wpisać własną nazwę urządzenia,  
np. w zależności od pojazdu, w którym się znajduje. Nazwa ta jest potem wyświetlana  
na pasku tytułowym programu:

ZAKŁADKA PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ
Po kliknięciu przycisku Programowanie ustawień ukazuje się okno:

Zmiana hasła - powoduje zmianę hasła urządzenia.
Opcje urządzenia. Przycisk Czytaj odczytuje zaprogramowane opcje, a Zapisz zapisuje.
W ramce Opcje do ustawienia ustawia się opcje, które mają zostać zaprogramowane.
W ramce Opcje zaprogramowane wyświetlają się opcje aktualnie zaprogramowane.

Pozycja Czas opóźnienia kr. 1 ustawia opóźnienie (zwłokę) na wywołanie alarmu,  
gdy blokada jest uzbrojona z wejścia oznaczonego jako „7 czujnik krańcowy”. Czas jest 
podawany w sekundach. Maksymalna wartość to 255s. Pozycja Czas opóźnienia kr. 2 
ustawia taką zwłokę dla drugiego wejścia oznaczonego jako „71 czujnik krańcowy”.
Głośne uzbrajanie i rozbrajanie służy do ustawienia potwierdzenia syrenką uzbrajania  
i rozbrajania. Dwa sygnały – uzbrojenie, jeden sygnał – rozbrojenie.

Ustawienia daty i godziny.
W lewym dolnym rogu znajduje się w oknie o nazwie Data i godzina do ustawienia,  
w którym ustawia się datę i godzinę urządzenia, aby ustawić zegar i kalendarz czasu rze-
czywistego w urządzeniu.
Przycisk Pobierz pobiera datę i godzinę z zegara systemowego Windows’a.
Przycisk Zapisz zapisuje datę i godzinę do urządzenia.
Przycisk Odczyt odczytuję datę i godzinę z urządzenia i wyświetla w ramce Data i godzi-
na w urządzeniu.

ZAKŁADKA PROGRAMOWANIE KLUCZY
Po kliknięciu przycisku Programowanie kluczy ukazuje się okno:

Przycisk Odczyt kluczy z urządzenia - odczytuje z urządzenia numery zaprogramo-
wanych kluczy, na danej pozycji. Numery kluczy ukazują się po lewej stronie w kolum-
nie Klucze. Jeśli na danej pozycji pojawiają się same zera oznacza to, że na tej pozycji  
nie ma zaprogramowanego klucza.

Programowanie nowych kluczy

Przycisk Programowa. kluczy - programuje klucze na zaznaczonych pozycjach kolumny-
Wybór. Po kliknięciu przycisku pojawia się okienko:

Program oczekuje 10s na przyłożenie niezaprogramowanego klucza. Jeśli przyłożony 
klucz jest już zaprogramowany, to pokaże się informacja o tym, na której pozycji,


