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Stručný návod pro obsluhu ústředen PROFILE 
Úvod 
Tento návod pro obsluhu poskytuje základní informace, 
které vám pomohou používat funkce řady ústředen 

PROFILE. Návod obsahuje obecný přehled grafického 
uživatelského rozhraní (GUI), ikony menu a funkce.

 Ikona 
menu 

Popis funkce Jak používat ikonu 

Hlavní menu 

Pro přístup k většině ikon menu ústředny 
a dalších funkcí je nutné přihlášení. Existují 
tři různé možnosti přístupu, které lze použít 
k přístupu k ikonám menu ústředny: 
1 Softwarové přihlášení 
2 Softwarové přihlášení s klíčem
3 Přihlášení pomocí karty RFID (identifi-

kace na rádiové frekvenci). 

Například, přihlášení prvním uvedeným způsobem: 
Stiskněte tlačítko Přihlásit  Zadejte své uživa-
telské ID a uživatelské heslo  Přihlaste se 
stisknutím tlačítka OK. 

Ikona stavu systému umožňuje kontrolu 
deaktivace a poruch všech připojených zaří-
zení k ústředně podle:
 bod 
 funkce 
 zóna 

Například pro zobrazení stavu systému „Podle 
funkce“:
Stiskněte ikonu Stav systému  Stiskněte ikonu 
Podle funkce  Vyberte požadovanou ústřednu  
Vyberte požadovanou zónu  Vyberte požadované 
funkce  Vyberte požadované body  Stisknutím 
možnosti Zobrazit stav zobrazíte stav systému. 
POZNÁMKA: Pokud chcete zobrazit všechny obra-
zovky, přejeďte prstem doleva nebo doprava. Můžete 
také použít posuvníky.

Ikona paměti událostí umožňuje prozkou-
mat současný stav a historii systému. 
Paměť událostí lze rovněž stáhnout na 
paměťové zařízení USB flash disk a pomocí 
počítače následně vytisknout. 

Například pro zobrazení stavu poruchy: 
Stiskněte ikonu Paměť událostí  Vyberte ikonu 
Stav  Jako stav vyberte Porucha  Stisknutím 
možnosti Zobrazit zobrazte stav paměti událostí. 
POZNÁMKA: Přetáhněte prst přes obrazovku 
doleva nebo doprava, tak zjistíte, zda existuje více 
událostí v paměti událostí. Můžete také použít posuv-
níky.

Úlohy 

Ikona testu ústředny umožňuje ověřit 
správné fungování ovládacích prvků 
a rozhraní systému testováním následují-
cích prvků: 
 displeje 
 kontrolek LED 
 bzučáku 

Stiskněte ikonu Test ústředny (počkejte, než test 
proběhne)  Po dokončení testu okno zavřete. 
POZNÁMKA: Okno se automaticky zavře po 
10 sekundách. 

Touto ikonou lze přepínat mezi denním 
a nočním režimem. 

Stiskněte ikonu Den/noc  Vyberte požadovaný 
režim  Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr. 

Tab. 1: Ikony menu a funkce 

Přihlášení 

Stav 
systému

Paměť událo

Test 
ústředny 

Den 
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Paměť událostí 

Pomocí této ikony lze zobrazit události mezi 
dvěma daty zaznamenanými v paměti udá-
lostí. 

Stiskněte ikonu Datum/čas  Vyberte požadovanou 
ústřednu  Nastavte Počáteční datum a Koncové 
datum  Stisknutím možnosti Zobrazit zobrazte 
paměť událostí. 
POZNÁMKA: Přetáhněte prst přes obrazovku 
doleva nebo doprava, tím zobrazíte všechny události 
v daném datovém rozsahu. Můžete také použít 
posuvníky.

 Ikona 
menu 

Popis funkce Jak používat ikonu 

Tab. 1: Ikony menu a funkce (pokr.)

Datum/čas 

Tlačítko rychlého 
přístupu 

Popis funkce Používání tlačítka rychlého pří-
stupu 

Zkratková tlačítka 

Domů Tlačítko Domů se používá pro návrat na 
„úvodní obrazovku“. Toto je výchozí bod, ze 
kterého jsou dostupné všechny možnosti 
menu.

Stiskněte tlačítko Domů. 

Reset Tlačítko Reset slouží k resetování ústředny 
do normálního provozního stavu po požáru 
nebo falešném poplachu.
POZNÁMKA: Ovládací panel se vrátí do 
normálního stavu pouze v případě, že není 
přítomen žádný poplach, žádná porucha ani 
jiná abnormální podmínka.

Stiskněte tlačítko Reset a potvrďte 
reset. 
POZNÁMKA: Abyste mohli použít tla-
čítko Reset, musíte být přihlášeni. 

Ztlumit bzučák Tlačítko Ztlumit bzučák se používá ke 
ztlumení vnitřního bzučáku ústředny. 

Dotkněte se tlačítka Ztlumit bzučák.

Ztlumit/Znovu rozez-
nít 

Tlačítko Ztlumit/Znovu rozeznít 
slouží k deaktivaci všech aktivních sirén či 
opětovné aktivaci všech sirén. 

Stiskněte tlačítko Ztlumit/Znovu 
rozeznít a potvrďte akci. 

Oblast kontrolek LED rychlého přístupu 

Toto tlačítko poskytuje rychlý přístup 
k zobrazení aktuálního stavu všech zařízení 
připojených k ústředně. Pro pokročilejší pro-
voz lze rovněž konfigurovat zařízení pomocí 
následujících filtrů: 
 Varování 
 Poruchy 
 Deaktivovat 
 Test 

Například, aktivace deaktivovaného zaří-
zení: 
Stiskněte tlačítko Obecné  Pod obec-
nými volbami vyberte Deaktivovat  
Stiskněte Aktivovat  Vyberte jednu 
volbu: Vybraný bod nebo Vše (x)  
Stiskněte Aktivovat  Zavřením okna 
potvrďte výběr. 

Tab. 2: Tlačítka rychlého přístupu 

Obecně 

Porucha 
Požár 

Deaktivováno 
Test 
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Toto tlačítko poskytuje rychlý přístup 
k zobrazení aktuálního stavu všech sirén při-
pojených k ústředně. Rovněž můžete akti-
vovat sirény nebo deaktivovat sirény, aniž 
by došlo ke změně stavu jiných poplachů. 

Stiskněte tlačítko SIRÉNY.

Tlačítko rychlého 
přístupu 

Popis funkce Používání tlačítka rychlého pří-
stupu 

Tab. 2: Tlačítka rychlého přístupu (pokr.)

SIRÉNY 

Indikace stavů systému Popis

Odezva systému V případě požáru zní nepřetržitě vnitřní bzučák ústředny, zobrazí se podrob-
nosti o zdroji/místě požáru. 
Rozsvítí se kontrolky LED ZÓNY (tj. svítí červeně), tím indikují zóny s výskytem 
požáru. 
POZNÁMKA: V případě požáru postupujte dle místních postupů evakuace 
budovy. 

Požár Pokud dojde k požáru, dojde k následujícím indikacím: 
 záhlaví a zápatí LCD displeje se změní na červené 
 kontrolky LED svítí červeně 

Porucha / deaktivace / zkušební 
režim

Pokud některé ze zařízení připojených k ústředně generuje poruchu nebo je 
deaktivované či ve zkušebním režimu, dojde k následujícím indikacím: 
 záhlaví a zápatí LCD displeje se změní na žluté
 odpovídající kontrolky LED indikující poruchu se rozsvítí žlutě 

Souhrn události Souhrn události lze zobrazit s následujícími filtry: 
 Varování: Zobrazuje počet zařízení s poruchou nebo aktivní událostí, např. 

požárem 
 Poruchy: Zobrazuje počet zařízení, které nepracují správně 
 Deaktivované: Zobrazuje počet deaktivovaných zařízení 
 Test: Spustí simulovaný test zařízení, aniž by došlo k aktivaci poplachu. 

Klidový režim Pokud je ústředna v klidovém režimu (tj. neaktivní stav): 
 záhlaví a zápatí LCD obrazovky se změní na modré. 

Tab. 3: Indikace stavů systému 

OZNÁMENÍ: Doplňující informace 
Další informace o všech vlastnostech 
a funkcích ústředny naleznete v kompletním 
uživatelském mauálu ústředen PROFILE. 
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