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Výrobce, společnost Ksenia Security, tímto prohlašuje, že 

laresTM 

vyhovuje nezbytným požadavkům a ostatním souvisejícím ustanovením, jak je stanoveno normou EN50131-1. 

Kompletní prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.kseniasecurity.com 

Tento produkt musí být instalován dle pokynů, v souvislosti s platnými předpisy. Byl vyvinut pod záštitou kvality, 

spolehlivosti a výkonnosti, což jsou základní znaky společnosti Ksenia Security. Doporučujeme, abyste prověřili 

správnou funkci systému alespoň jednou měsíčně. Přesný sled kroků závisí na konfiguraci systému. Kontaktujte 

prosím instalační firmu, která předá soupis kroků, nutných pro vykonání těchto testů. Společnost Ksenia Security se 

vzdává jakékoli odpovědnosti za poškození zařízení, vzniklé neoprávněnou manipulací s produkty. Obsah tohoto 

manuálu může být pozměněn bez předchozího oznámení a manuál samotný právně nezatěžuje společnost KSENIA 

SECURITY. 

CERTIFIKACE 
Oblast    Certifikace   PZTS systémy laresTM 

Evropa    EC   

Evropa    EN50131-3 stupeň 3 
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Lares je bezpečnostní systém, používaný jako integrovaná zabezpečovací ústředna s možnostmi integrace 

přístupového systému, CCTV kamer s protokolem ONVIF, požárních čidel, informací z prostředí, a řadou 
dalších funkcí. Ústředna může být spravována z klávesnice Ergo, případně vzdáleně z telefonu, nebo 
například i z internetového prohlížeče přístupem na webserver, pokud ústředna disponuje IP rozhraním. 
Tento manuál popisuje ovládání systému ze strany koncového uživatele. 

 
POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE 

Klávesnice je navržena pro zadávání dat do systému během správy a konfigurace (Alfanumerické znaky / 
čísla), vkládání PIN kódů, apod. Volba znaku probíhá pomocí opakovaného stisku určené klávesy. To je 
možné díky technologii, kopírující vkládací klávesnici mobilního telefonu. 
Přesun na další pozici na displeji je možný buďto stiskem dalšího znaku, nebo proběhne automaticky po 3 
vteřinách nečinnosti. 
 

 
Obrázek 1: Klávesnice Ergo a její části 

 

Tabulka rozložení kláves 
 
Klávesa: Znaky: 
0  0 ( ) / % - _ # * 
1  1 " " ‘mezera’  ? ! , . \ ' & 
2  A B C a b c 2 $ @ 
3  D E F d e f 3 ; < 
4  G H I g h i 4 = > 
5  J K L j k l 5 [ ] 
6  M N O m n o 6 { : 
7  P Q R S p q r s 7 
8  T U V t u v 8 + } 
9  W X Y Z w x y z 9 
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ESC 
Klávesa ESC (odkaz 2 na obrázku 1) slouží k návratu z vnořeného menu zpět do výchozí pozice. Stisknutím 
se tedy vrátíte například do hlavního menu.  
Pokud podržíte tlačítko po dobu dvou sekund při nečinnosti klávesnice, dojde k uzamčení ovládací části na 
dobu 30 vteřin a přechodu do režimu údržby (například pro očištění vrchní části klávesnice od otisků prstů 
a dalších nečistot). V tomto režimu jsou zobrazeny následující informace: 

• První řádek: "Kláv. uzamčena" 

• Druhý řádek: na druhém řádku dochází k růstu stromu znaků ".", kdy se poté, co se symbol "." 
doplní do poslední pozice, ukončí režim čištění a klávesnice se vrátí zpět do normálního provozu. 

   

Enter 
Klávesa Enter (odkaz 3 na obrázku 1) umožnuje potvrzování voleb, zadávaných parametrů a slouží k 
přístupu do různých úrovní menu. 
Klávesa umožňuje následující akce: 

• Při pohybu v hlavním menu umožnuje vstup do pod-menu a dalších vnořených nabídek v případě, 
kdy tyto dané menu obsahuje. 

• Při zobrazení konfigurace je možné zahájit editaci 
� Nastavovaný prvek bliká, pokud je možné provádět další přednastavené volby pomocí 

skrolování 
� První symbol z řetězce bliká, pokud je řetězec upravován     
� První číslo bliká, pokud je upravována číselná hodnota, jako např. telefonní číslo apod. 

• Po dokončení úprav konfigurace nebo hodnoty potvrzuje další stlačení klávesy Enter uložení změn 
a ukončení editace (změny jsou odeslány do ústředny). 

  

Skrolovací oblast 
Ve skutečnosti „Scroll“ (oblast 4 na obrázku 1) není tlačítko, ale kruhově ohraničená oblast v pravé části 
Klávesnice Ergo, ovládaná tlakem. Tato oblast při pohybu ve směru hodinových ručiček (vpřed) nebo proti 
směru hodinových ručiček (vzad) umožňuje následující akce: 

• Pohyb vpřed nebo vzad v menu a pod-menu. 

• Výběr dat pro změnu konfigurace, jako jsou čísla, abecední znaky nebo jiné hodnoty. 
 
Tato oblast také umožňuje využít následující funkce: 

• “Šipka nahoru": Pokud je po dobu cca. 0,5s stlačena oblast 4.4 na obrázku 1. (jedná se o stejnou 
funkci jako při pohybu po směru hodinových ručiček, kroky jsou o něco pomalejší díky prodlevě 
aktivace); 

• “Šipka dolů": Pokud je po dobu cca. 0,5s stlačena oblast 4.2 na obrázku 1. (jedná se o stejnou 
funkci jako při pohybu proti směru hodinových ručiček, kroky jsou o něco pomalejší díky prodlevě 
aktivace); 

• "Šipka doleva": Pokud je dobu cca. 0,5s stlačena oblast 4.1 na obrázku 1, je možné se posunovat po 
řádku a jednotlivých znacích nebo jejich mazání. 

• "Šipka doprava": Pokud je po dobu cca. 0,5s stlačena oblast 4.3 na obrázku 1, je možné se v 
závislosti na prováděné akci posouvat po jednom znaku vpřed (editace dat) nebo o celý řádek 
vpřed (prohlížení dat). 

 
Pozn.: Při zadávání dat umožňuje skrolování rychlou volbu požadovaného znaku z celého rozsahu ASCII (po 
směru hodinových ručiček, proti směru, nebo šipkou nahoru a dolu). Je možné volit z následujících znaků: 
 

‘mezera’ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ ' a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~; 



5           www.abbas.cz 

Displej 
Displej (oblast 5 na obrázku 1) zobrazuje veškeré informace, které je Ergo schopné spravovat. Displej 
disponuje dvojřádkovým zobrazením se 16 znaky na řádek, ale může zobrazovat i delší řetězce – až 32 
znaků, díky možnosti automaticky přeskakovat mezi polovinami zobrazovaného textu. 
V případě, kdy je nutné zobrazit více než 16 znaků, je zobrazený řetězec automaticky přepínán po uplynutí 
3 vteřin, nebo je posouván ručně pomocí šipek, které v případě editace posunou zobrazení o jeden znak a 
v případě zobrazení o 16 znaků. 

 
Akce v režimu vklidu 
Je-li systém v režimu vklidu, lze provádět následující 4 akce: 

1. Prohlížet si systémové informace (po stisknutí klávesy Enter). 
2. Aktivovat funkci (po stisknutí příslušné číselné klávesy po dobu 3 vteřin). 
3. Zadat PIN (výchozí PIN je 147258) 1. 
4. Uzamknout klávesnici pro vyčištění: podržte klávesu ESC po dobu 3 vteřin. 

 

V režimu vklidu se na displeji klávesnice po stisknutí klávesy Enter zobrazí následující informace: 
 Pokud je v systému poplach, je možné prohlížet seznam zón v poplachu 

Seznam zastřežených podsystémů (je-li tato funkce v nastavení povolena) 
Seznam narušených zón (je-li povolena funkce sledování zón) 
Volně definovatelné instalační informace (2x 16 znaků) 

Otočným ovladačem se můžete pohybovat mezi výše uvedenými položkami. 
 
Pro aktivaci funkce (makra) bez zadání PIN kódu podržte příslušnou číslici po dobu 3 vteřin. Tato funkce 
musí být povolena v nastavení ústředny při naprogramování. 
 

 

Zobrazení na displeji v režimu vklidu 
V režimu vklidu se v první řádce na klávesnici zobrazují systémové informace. Tyto informace jsou 
zobrazeny dle jejich priority v následujícím pořadí: 
TAMPER Tamper na min. jednom prvku v systému, obsaženém v masce podsystémů dané klávesnice 

POPLACH! Poplachový stav na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice 

CHYBEJICI MODUL Min. jeden modul sběrnice KS-BUS je nedostupný 

PAMET TAMPERU Paměť tamperu na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice 

PAMET POPLACHU Paměť poplachu na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice  

CHYBOVY STAV Systém hlásí min. jednu chybu 

PRICHOD. ZPOZD. Aktivní příchodové zpoždění na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice  

ODCHOD. ZPOZDENI Aktivní odchodové zpoždění na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice  

VAROVANI Odpočet automatického zastřežení na min. jednom podsystému, dostupném z klávesnice 

PROBIHA HOVOR Signalizace probíhajícího telefonního hovoru 

PC PRIPOJENI Systém je připojen k PC prostřednictvím USB rozhraní 

USB FLASH DETEK. Do systému je připojen USB Flash disk 

VZDALENA PODPORA Na ústředně je povolena vzdálená podpora 

BYP/TEST ZONY Min. jedna zóna je v testovacím režimu nebo je přemostěna 

Vzdaleny odposlech Probíhá vzdálený odposlech z mikrofonu dané klávesnice 

SYSTEM OK Systém pracuje normálně a neobjevují se žádná chybová hlášení 

 

                                                           
1
  Pokud není klávesnice v systému konfigurována, nezobrazí se na displeji žádná informace a uživatelský PIN nebude 

povolen. Přihlášení bude možné pouze pomocí instalačního PINu. 
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Druhý řádek displeje zobrazuje průběžně informace, nastavené při programování systému na každé 
klávesnici zvlášť. Vybírat lze z následujících možností: 

Datum a čas 
Stav zastřežení systému (Zastřeženo / Odstřeženo / Noční režim apod.) 
Venkovní teplota (vyžaduje minimálně jednu sběrnicovou venkovní sirénu Imago) 
Vnitřní teplota (vyžaduje minimálně jednu sběrnicovou vnitřní sirénu Radius) 
GSM operátor (vyžaduje systémový komunikátor Gemino) 
On-line indikace narušených zón 

 
POZNÁMKA: je-li spuštěno uživatelské menu a není-li po dobu 30 vteřin stisknuta žádná klávesa, 
klávesnice se automaticky vrátí do klidového režimu. 
V uživatelském menu se lze pohybovat mezi položkami pomocí otočného ovladače v pravé části 
klávesnice. 
 

Přihlášení uživatelským PINem 
Poté, co uživatel zadá svůj PIN kód, který má délku vždy 6 číslic, zobrazí klávesnice povolené funkce 
(nejprve – v závislosti na povolených možnostech – zobrazí nejpravděpodobnější možnost). Jednou 
z položek tohoto menu je také přístup do první úrovně uživatelského menu. 
 
Jako příklad si uveďme situaci, kdy jsou na klávesnici povoleny dvě funkce, přiřazené klávesám 0 (odstřeženo) a 1 

(zastřeženo); po zadání PIN kódu klávesnice zobrazí nejčastěji používanou funkci. Pokud během 3 vteřin není 

stisknuta žádná další klávesa, dojde k automatickému provedení funkce, zobrazené na displeji klávesnice. Následně 

se klávesnice vrátí do klidového režimu2. 

 
Zkratky: Pro přímé provedení dané funkce stačí stisknout numerickou klávesu, případně po stisknutí klávesy # 

vstoupíte do uživatelského menu. 

 

Uživatelské menu 
Reset poplachů: po stisknutí klávesy Enter dojde k resetu aktivních poplachů a vymazání poplachového 
záznamu. 
Stav podsystému: po stisknutí klávesy Enter dojde k zobrazení informace o stavu zastřežení podsystémů. 
Stav zón: po stisknutí klávesy Enter dojde k zobrazení informace o stavu jednotlivých zón. 
Změnit PIN: po stisknutí klávesy Enter dojde k přístupu do menu změny kódu PIN. 
Volby klávesnice: po stisknutí klávesy Enter dojde ke změně nastavení klávesnice, z níž bylo toto menu 
aktivováno. Vybírat je možné z voleb Podsvětlení displeje, Hlasitost reproduktoru, Tóny kláves a Citlivost 
kláves. 
Rozšířené: po stisknutí klávesy Enter dojde k přístupu k rozšířeným funkcím. Bližší informace jsou 
k dispozici v následujícím odstavci. 
Zpozdit zastřež.: po stisknutí klávesy Enter dojde ke zpoždění naplánovaného zastřežení systému. 
Seznam chyb: po stisknutí klávesy Enter dojde k zobrazení chybových stavů systému; pomocí otočného 
ovladače se lze mezi těmito položkami pohybovat. 
Zastavit volání: po stisknutí klávesy Enter dojde k zastavení všech aktivit telefonního / GSM 
komunikátoru, které byly vyvolány například poplachovým stavem systému (volání, SMS, e-maily). 
 
 
 

                                                           
2
  Pokud nechcete, aby došlo k provedení navrhované funkce, použijte otočný ovladač pro přesun na požadovanou jinou 

funkci a potvrďte tuto funkci stisknutím klávesy Enter. 



7           www.abbas.cz 

Rozšířené Menu 
POZNÁMKA: toto menu je dostupné pouze po zadání uživatelského PIN kódu, který má naprogramovaný 
atribut Master. 
Rozšířené menu sestává z následujících položek, kterými lze procházet pomocí otočného ovladače: 
Log událostí: zobrazení deníku událostí. Po stisknutí klávesy Enter dojde k zobrazení záznamů. Mezi 
záznamy se lze pohybovat pomocí otočného ovladače, počínaje poslední událostí v systému (pohyb 
v menu tedy znamená pohyb na ovladači proti směru hodinových ručiček). Pro zobrazení detailů dané 
události stiskněte klávesu Enter. 
Plánovač: v tomto menu je možné povolit nebo zakázat automatické zastřežení. 
Výměna krytu: v tomto menu lze povolit instalačnímu kódu údržbu systému. Je-li tato volba nastavena na 
hodnotu OFF (VYP), nebude mít menu pod instalačním kódem přístup do systému pro provedení jakékoli 
akce. 
Vzdálená pomoc: v tomto menu je možné povolit nebo zakázat vzdálenou podporu. 
Telefonní seznam: v tomto menu je možné nastavit kontaktovaná telefonní čísla. 
Čas a datum: po stisknutí klávesy Enter je možné pomocí otočného ovladače změnit systémový datum a 
čas. Pro přesun do následujícího pole vyčkejte 3 vteřiny bez stisku jakékoli klávesy. 
Hlasové menu: v tomto menu je možné povolit hlasové menu, které umožňuje, aby byl systém vzdáleně 
spravován prostřednictvím telefonního přístroje. Pro porozumění funkcím, dostupným v tomto hlasovém 
menu, si prostudujte následující odstavec. 
Spravovat PINy: v tomto menu je možné měnit PIN kódy, povolené na stejných podsystémech, které jsou 
obsaženy v masce podsystému Master uživatelského PIN kódu. 
Vyměnit kryt kl.: toto menu dovoluje vyměnit vrchní barevnou folii pod plastovým krytem klávesnice bez 
spuštění tamperu klávesnice. Výměna krytu se realizuje odklopením nasazené horní části a záměnou 
barevného krytu. K dispozici je v každém balení klávesnice čtveřice krytů – bílý, červený, šedý a černý. 
 

FUNKCE KLÍČENEK 
Namísto kódu může být v systému použita i klíčenka. Pro přístup do uživatelského menu přiložte klíčenku 
ke čtecí oblasti klávesnice, která je dostupná v pravé horní části tohoto prvku (oblast 6 na obrázku 1). 
Následně zvolte danou funkci nebo položku Uživ. menu, která povoluje přístup do výše popsaných 
položek. Klíčenka lze nastavit pro přístup do instalačního nebo uživatelského menu, master uživatelské 
menu je chráněno pouze PINem. 
 

VZDÁLENÉ HLASOVÉ MENU 
Pokud je na sběrnici systému přítomen komunikátor Gemino nebo Pontis, je možné použít hlasové menu 
(v tuto chvíli je k dispozici pouze v anglické jazykové mutaci, nicméně hlášky menu lze přehrát 
namluvením vlastních uživatelských hlášek při programování systému ze softwaru), které nabízí provedení 
následujících funkcí: 

1. Vzdálený odposlech z mikrofonu systémové klávesnice 
2. Získání informací o stavu zón a jejich přemostění 
3. Získání informací o stavu zastřežení podsystémů 
4. Aktivace scénářů (ovládání výstupů a / nebo zastřežení / odstřežení ústředny) 

 

Toto menu je kompletně hlasově ovládáno a i v každém podmenu je k dispozici vysvětlení jednotlivých 
čísel, které se zadávají na číselníku telefonu. Obecně platí, že tlačítkem # dojde k potvrzení dané volby a 
tlačítkem * dojde ke zrušení této volby. 
 

Pro přístup do hlasového menu jsou k dispozici tři cesty: 

1. Zavolání na telefonní číslo dané SIM v komunikátoru Gemino; volající musí být povolen 

2. Zavolání na pevnou telefonní linku, na kterou je připojený komunikátor Pontis 

3. Stisknutí tlačítka # během příchozího hovoru ze strany systému 
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VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS 
Je-li ústředna připojena ke komunikátoru Gemino, lze provádět některé operace vzdáleně prostřednictvím 
SMS zpráv, zasílaných přes komunikátor na ústřednu. Lze provádět následující operace: 

1. Aktivace scénářů 
2. Zjištění stavu kreditu na SIM kartě 
3. Vzdálená podpora 

 
Aktivace scénářů prostřednictvím SMS 
Zasláním SMS na komunikátor ústředny lze aktivovat až 10 různých systémových scénářů.  
Zasílaná SMS musí odpovídat následujícímu schématu: 

<uživatelský kód>s< číslo scéná ře> 
Pokud chcete například aktivovat scénář číslo 1 (zastřežení) a uživatelský PIN je stále nastaven na výchozí 
hodnotu (147258), pak musí mít zasílaná SMS zpráva následující tvar: 

147258s1 
Na základě provedení tohoto scénáře lze naprogramovat až 8 telefonních čísel, která dostanou 
potvrzovací zprávu o tom, že je zastřežení provedeno. 
 
Zjištění stavu kreditu na SIM kartě 
Zasílaná SMS musí odpovídat následujícímu schématu: 

< uživatelský kód >c 
V případě, že je stále platný výchozí uživatelský PIN (147258), bude mít zasílaná SMS zpráva následující 
tvar: 

147258c 
Za okamžik zašle zařízení informaci o stavu kreditu. 
Poznámka: Kontrola stavu kreditu pro české operátory bude teprve implementována. 

 
Vzdálená podpora 
Zasílaná SMS musí odpovídat následujícímu schématu: 

< uživatelský kód >m<0/1> 
V případě, že je stále platný výchozí uživatelský PIN (147258), pak pro povolení vzdálené podpory je třeba 
zaslat SMS v následujícím formátu: 

147258m1 
Jakmile je vzdálená podpora povolena, zašle ústředna instalačnímu technikovi IP adresu, kterou získá 
přidělenou ze sítě. 
V případě, že je stále platný výchozí uživatelský PIN (147258), pak pro ukončení povolení vzdálené 
podpory je třeba zaslat SMS v následujícím formátu: 

147258m0 
 

 

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ Z WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE 
Ústředny Lares (modely Lares 16-IP, Lares 48-IP a Lares 128-IP) obsahují na základní desce sofistikovaný 
webserver pro vzdálenou správu systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Během 
programování systému lze povolit webserver na dané ústředně a následně jej do ústředny nahrát. Není-li 
k dispozici statická IP adresa, systém umožňuje použít službu Dynamic DNS, což umožní komunikovat 
s ústřednou ze kteréhokoli místa, připojeného do sítě internet. Z bezpečnostních důvodů je přístup na 
webserver udělen pouze po zadání platného uživatelského jména a hesla, které se nastavuje během 
programování systému. Pro vyšší zabezpečení lze využít i šifrovaný přenos HTTPS. 
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

     Lares ™ je navržen a vyroben s těmito vlastnostmi pro omezení dopadu na životní prostředí 

 

• Vytištěné nálepky neobsahují olověné a bromité prvky 

• Nízká spotřeba 

• Každé balení je tvořeno maximálně recyklovatelnými materiály a materiály z obnovitelných zdrojů 

 

 

 

 
 


