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Obecné informace o ústředně 
AMOS 500 

Ú středna AMOS 500 je elektronická  
zabezpečovací ú středna, kterou lze použ ít  
k elektronické mu střež ení objektů. Je určena 
pro zabezpečení domá cností, rodinných 
domků, gará ž í, rekreačních chat a chalup nebo 
malých firemních objektů, jako jsou například 
příruční sklady ap. Nízká  spotřeba elektrické  
energie umož ňuje dlouhou dobu provozu bez 
nutnosti napá jení ze sítě. Ú středna je 
vybavena rá diovým vysílačem TSM 451/02 pro 
přenos informací rá diovou cestou na pult 
centralizované  ochrany (PCO). Objekt, do 
které ho se ú středna instaluje, je mož né  zajistit 
až  5 smyčkami. Ke kaž dé  smyčce mohou být 
připojena čidla reagujících na pohyb, zvuk, 
kouř, případně ostatní zařízení pro použ ití  
v zabezpečovacích systé mech. Ú středna je 
dodá vá na ve dvou variantá ch.  
 
V první variantě je ú středna umístěna  
v plastové  skříni a je ovlá dá na malým klíčkem. 
Kromě samotné ho systé mu obsahuje i 
napá jecí zdroj, pojistky, vysílač a dva klíče. 
Samostatně lze dokoupit baterie 1,2 Ah. 
 
Ve druhé  variantě je ú středna umístěna 
v uzavřené  plechové  bedně a obsahuje i 
napá jecí zdroj, pojistky a vysílač. K ovlá dá ní 
slouž í jednotka CU 01 s čtečkou identifikačních 
dallas čipů a dallas čipy. Tyto komponenty 
nejsou součá stí dodá vky a lze je samostatně 
dokoupit, stejně jako baterie 1,2 Ah nebo 7 Ah. 
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Ovlá dá ní ústředny 

Varianta v plastové skříni 

Ú středna se ovlá dá  pomocí klíče a zá mku 
umístěné ho na předním krytu ú středny. Zá mek  

umož ňuje volbu: zajiš tění/odjiš tění, vypnutí 
siré ny a zruš ení paměti poplachu. Zvuková  
indikace a tři kontrolní LED diody poskytují 
zá kladní informace o stavu ú středny. 
 
Volba klíčem je doprová zena zvukovou 
signalizací (piezo měničem) uvnitř ú středny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ZÓ NY PORUCHA ZAP 

ZAP. 

VYP. 

Kontrolky (led diody) mají ná sledující význam1: 
ZAP (Červená ) 
 Svítí – je zajiš těno 
 Nesvítí – je odjiš těno 
PORUCHA (Žlutá )  
 Svítí – výpadek sítové ho napětí 
 Bliká  – porucha Po1, Po2, Po3, baterie 
 Nesvítí – vš e v pořá dku 
ZÓ NY (Červená ) 
 Svítí – rozvá ž ena jedna z hlídaných zón 
 Nesvítí – ž á dná  zóna není rozvá ž ena 
 
Stav zámku určuje naš i volbu: 
 ZAP. - volba zajiš tění 
 VYP. - volba odjiš tění 

1 Kontrolky mají více významů, než  je zde uvedeno, jako např. paměť poplachu, indikace přepá lené  pojistky apod. Popis 
významů naleznete v dalš ích oddílech už ivatelské ho manuá lu. 



Ovlá dá ní ú středny 

 
5 

Varianta s CU 01 

Ú středna se ovlá dá  pomocí identifikačního 
dallas čipu, který se přiklá dá  do čtečky 
v pravé m dolním rohu jednotky CU 01. 
Identifikační dallas čip umož ňuje volbu:  

zajiš tění/odjiš tění, vypnutí siré ny a zruš ení 
paměti poplachu. Zvuková  indikace a sedm 
kontrolních Led diod poskytují zá kladní 
informace o stavu ú středny. 
 
Volba identifikačním čipem je doprová zena 
zvukovou signalizací (piezo měničem) uvnitř 
ú středny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAP PORUCHA 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 
T1 T2 

Kontrolky (led diody) mají ná sledující význam1: 
ZAP (Červená ) 
 Svítí - je zajiš těno 
 Nesvítí – je odjiš těno 
PORUCHA (Žlutá )  
 Svítí – výpadek sítové ho napětí 
 Bliká  – porucha Po1, Po2, Po3, baterie 
 Nesvítí – vš e v pořá dku 
ZÓ NY Z1 až  Z5 (Červená ) 
 Svítí – zóna rozvá ž ena  
 Nesvítí – zóna není rozvá ž ena 
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Aktivace systému 

Aktivací se rozumí zapnutí ú středny do stavu 
ZAJIŠTĚNO. V tomto stavu ú středna 
nepřetrž itě monitoruje stav čidel a v případě 
poruš ení střež ené  zóny, nebo sejmutí víka 
ú středny, vyvolá  poplach. Aktivace se prová dí 
při odchodu osoby z objektu. 
 
Postup: 

Varianta v plastové skříni 

Před aktivací ú středny zavřete vš echny 
chrá něné  dveře a okna a zajistěte, aby ve 
vš ech chrá něných prostorá ch nebyl ž á dný 
pohyb. 
 
Červená  kontrolka ZÓ NY můž e svítit pouze 
v případě, ž e se někdo pohybuje ve zpož děné  
zóně. Zkontrolujte, jestli nebliká  ž lutá  kontrolka 
PORUCHA. Pokud ano, ú středna je ve stavu 
poruchy. Podle oddílu „Odstranění poruchy“ 
zjistěte druh potíž í a pokuste se odstranit její 
příčinu. Některé  poruchy mohou způsobit, ž e 
nelze systé m aktivovat. 
 
Aktivujte ú střednu přepnutím klíče v zá mku do 
polohy ZAP. Ná sleduje pět krá tkých pípnutí po 
sobě (perioda 200 ms) a dá le podle stavu, 
reaguje ú středna ná sledovně: 
 
Řá dný odchod 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. Po uplynutí té to doby ú středna 
dlouze pípne (1 s) a od té to chvíle je ú středna 
aktivová na a objekt střež en. 
 
Poplach na okamžité zóně 
Pokračující rychlé  pípá ní (perioda 200 ms) 
signalizuje, ž e jedna nebo více okamž itých zón 
je rozvá ž ena – v poplachu – a nedojde 
k aktivaci ú středny. Přepněte klíč do polohy 
VYP – ná sleduje ješ tě 5 krá tkých pípnutí – a 
zkontrolujte, jestli jsou zavřeny vš echny 
chrá něné  dveře a okna a ověřte, je-li sprá vně 
nasazeno víko ú středny. Odstraňte příčinu 
poruchy a pokuste se znovu aktivovat 
ú střednu. 
 
Poplach při odchodu 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. V případě, ž e v době pro odchod 
dojde k rozvá ž ení na jedné  se střež ených 

24hod zón, nebo okamž ité  zóně, začne 
ú středna rychle pípat (perioda 200 ms) a 
nedojde k aktivaci ú středny. Vraťte se a 
zkontrolujte zda jde o chybu, nebo naruš ení 
objektu.  
 
Přepněte klíč do polohy VYP – ú středna začne 
intenzivně pípat (perioda 100 ms) a zá roveň 
rychle blikají červené  kontrolky ZAP a ZÓ NY – 
indikace poplachu. Zruš te poplach (klíček do 
polohy ZAP a ná sledně VYP), ú středna 5x 
rychle zapípá  (perioda 200 ms) a uvede se do 
deaktivované ho stavu. Odstraňte příčinu 
poruchy a pokuste se znovu aktivovat 
ú střednu. 
 
Dlouhá  doba odchodu 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. V případě, ž e nestihnete v době 
nastavené  pro odchod opustit objekt nebo se 
rozhodnete vrá tit zpět, přepne se ú středna do 
stavu příchodu (viz kap. Deaktivace systé mu). 

Varianta s CU 01 

Před aktivací ú středny zavřete vš echny 
chrá něné  dveře a okna a zajistěte, aby ve 
vš ech chrá něných prostorá ch nebyl ž á dný 
pohyb. 
 
Červené  kontrolky zón Z1 až  Z5 mohou svítit 
pouze u zpož děných zón, jinak není mož né  
ú střednu zajistit. Zkontrolujte, jestli nebliká  
ž lutá  kontrolka PORUCHA. Pokud ano, 
ú středna je ve stavu poruchy. Podle oddílu 
„Odstranění poruchy“ zjistěte druh potíž í a 
pokuste se odstranit její příčinu. Některé  
poruchy mohou způsobit, ž e nelze systé m 
aktivovat. 
 
Aktivujte ú střednu přilož ením identifikačního 
dallas čipu do čtečky identifikačních čipů. 
Ná sleduje pět krá tkých pípnutí po sobě 
(perioda 200 ms) a dá le podle stavu, ú středna 
reaguje ná sledovně: 
 
Řá dný odchod 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. Po uplynutí té to doby ú středna 
dlouze pípne (1 s) a od té to chvíle je ú středna 
aktivová na a objekt střež en. 
 
Poplach na okamžité zóně 
Pokračující rychlé  pípá ní (perioda 200 ms) 
signalizuje, ž e jedna nebo více okamž itých zón 
je rozvá ž ena – v poplachu – a nedojde 
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k aktivaci ú středny. Číslo rozvá ž ené  zóny 
zjistíte podle svítící kontrolky Z1 až  Z5. Přilož te 
ješ tě jednou identifikační dallas čip – ná sleduje 
ješ tě 5 krá tkých pípnutí – a zkontrolujte, jestli 
jsou zavřeny vš echny chrá něné  dveře a okna 
a ověřte, je-li sprá vně nasazeno víko ú středny. 
Odstraňte příčinu poruchy a pokuste se znovu 
aktivovat ú střednu. 
 
Poplach při odchodu 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. V případě, ž e v době pro odchod 
dojde k rozvá ž ení na jedné  se střež ených 
24hod zón, nebo na okamž ité  zóně, začne 
ú středna rychle pípat (perioda 200 ms) a 
nedojde k aktivaci ú středny. Vraťte se a 
zkontrolujte zde jde o chybu nebo naruš ení 
objektu.  
 
Přilož te identifikační dallas čip – ú středna 
začne intenzivně pípat (perioda 100 ms) a 
zá roveň rychle bliká  červená  kontrolka ZAP a 
kontrolka zóny Z1 až  Z5, na které  vznikl. 
Zruš te signalizaci poplachu (opětným 
přilož ením identifikačního čipu), ú středna 5x 
rychle zapípá  (perioda 200 ms) a uvede se do 
deaktivované ho stavu. Odstraňte příčinu 
poruchy a pokuste se znovu aktivovat 
ú střednu. 
 
Dlouhá  doba odchodu 
Pomalé  přeruš ované  pípá ní (perioda 1 s) 
signalizuje dobu nastavenou pro odchod 
z objektu. V případě, ž e nestihnete v době 
nastavené  pro odchod opustit objekt nebo se 
rozhodnete vrá tit zpět, přepne se ú středna do 
stavu příchodu (viz kap. Deaktivace systé mu). 
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Deaktivace systému 

Deaktivací se rozumí přepnutí ú středny do 
stavu ODJIŠTĚNO. V tomto stavu ú středna 
nepřetrž itě monitoruje pouze stav čidla na 24 
hodinových zóná ch. V případě naruš ení, nebo 
sejmutí víka ú středny, vyvolá  poplach. 
Deaktivace se prová dí při příchodu osoby do 
objektu. 
 
Postup: 

Varianta v plastové skříni 

Vstupte do objektu dveřmi určenými jako 
vstupní. Podle stavu, ve které m se ú středna 
nachá zí, reaguje ú středna ná sledovně: 
 
Řá dný příchod 
Je-li vchod do objektu chrá něn čidlem, 
signalizuje ú středna v čase určené m pro 
příchod pípá ním (perioda 1 s) a bliká ním 
červené  kontrolky ZAP, ž e už ivatel má  
deaktivovat systé m. 
 
Jděte k ú středně, zasuňte klíč do zá mku a 
přepněte do polohy VYP. Ú středna 5x rychle 
zapípá  (perioda 200 ms) a zhasne červenou 
kontrolku ZAP. 
 
Příchod po poplachu 
V případě, ž e byl objekt ve vaš í nepřítomnosti 
při aktivované  ú středně naruš en, bliká  červená  
kontrolka ZAP.  
 
Je-li vchod do objektu chrá něn čidlem, 
signalizuje ú středna v čase určené m pro 
příchod intenzivním pípá ním (perioda 100 ms) 
a bliká ním červené  kontrolky ZAP a ZÓ NY. 
Přepnutím klíče do polohy VYP se ú středna 
deaktivuje a zruš í se i signalizace poplachu. 
Červená  kontrolka ZAP zhasne. Tím je 
procedura příchodu po poplachu ukončena. 
Není-li vchod do objektu chrá něn čidlem 
signalizuje ú středna předchozí poplach 
(poplachy) rychlým bliká ním červené  kontrolky 
ZAP. Po přepnutí klíče do polohy VYP, 
signalizuje ú středna intenzivním pípá ním 
(perioda 100 ms) a bliká ním červené  kontrolky 
ZAP a ZÓ NY existenci poplachu. Tuto 
signalizaci lze zruš it přepnutím klíče do polohy 
ZAP a hned zpět do polohy VYP. Červená  
kontrolka ZAP zhasne. Tím je procedura 
příchodu po poplachu ukončena. 

Varianta s CU 01 

Vstupte do objektu dveřmi určenými jako 
vstupní. Podle stavu, ve které m se ú středna 
nachá zí, reaguje ú středna ná sledovně: 
 
Řá dný příchod 
Je-li vchod do objektu chrá něn čidlem, 
signalizuje ú středna v čase určené m pro 
příchod pípá ním (perioda 1 s) a bliká ním 
červené  kontrolky ZAP, ž e už ivatel má  
deaktivovat systé m. 
 
Jděte k ú středně, přilož te identifikační dallas 
čip. Ú středna 5x rychle zapípá  (perioda 200 
ms) a zhasne červenou kontrolku ZAP. 
 
Příchod po poplachu 
V případě, ž e byl objekt ve vaš í nepřítomnosti 
při aktivované  ú středně naruš en, bliká  červená  
kontrolka ZAP.  
 
Je-li vchod do objektu chrá něn čidlem, 
signalizuje ú středna v čase určené m pro 
příchod intenzivním pípá ním (perioda 100 ms) 
a bliká ním červené  kontrolky ZAP a zóny Z1 až  
Z5, podle toho, na které  vznikl poplach. 
Přilož ením identifikačního čipu ú středna zruš í 
signalizaci poplachu, 5x krá tce pípne a 
deaktivuje se. Červená  kontrolka ZAP zhasne. 
Tím je procedura příchodu po poplachu 
ukončena. 
 
Není-li vchod do objektu chrá něn čidlem 
signalizuje ú středna předchozí poplach 
(poplachy) rychlým bliká ním červené  kontrolky 
ZAP. Po přilož ení identifikačního čipu 
signalizuje ú středna intenzivním pípá ním 
(perioda 100 ms) a bliká ním červené  kontrolky 
ZAP a zóny Z1 až  Z5, podle toho, na které  
vznikl poplach. Tuto signalizaci lze zruš it 
opětným přilož ením identifikačního čipu. 
Ú středna zruš í signalizaci poplachu, 5x krá tce 
pípne a deaktivuje. Červená  kontrolka ZAP 
zhasne. Tím je procedura příchodu po 
poplachu ukončena. 
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Hlídá ní objektu  

Deaktivovaná  ústředna 

V rež imu deaktivace ú středny se nepřetrž itě 
monitoruje pouze stav čidel pouze 24 
hodinových zón. V případě naruš ení objektu 
(vznikl jeden nebo více poplachů) bliká  
červená  kontrolka ZAP a dá le můž e být 
poplach signalizová n houká ním ú středny a 
siré ny po už ivatelem nastavenou dobu. 
 
Signalizaci poplachu lze zruš it klíčem nebo 
identifikačním dallas čipem. 

Aktivovaná  ústředna 

V rež imu aktivované  ú středny se nepřetrž itě 
monitoruje stav čidel vš ech zón. V případě 
naruš ení objektu (vznikl jeden nebo více 
poplachů) bliká  červená  kontrolka ZAP a dá le 
můž e být poplach signalizová n houká ním 
ú středny a siré ny po už ivatelem nastavenou 
dobu. 
 
Signalizaci poplachu lze zruš it klíčem nebo 
identifikačním dallas čipem. 
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Odstranění poruch 

Ú středna nepřetrž itě sleduje mnoho 
zá kladních poruchových stavů. Pokud se 
některý objeví, rozsvítí se (nebo rozbliká ) ž lutá  
kontrolka PORUCHA nebo červená  kontrolka 
ZÓ NA – ve variantě ú středny v plastové  skříni, 
nebo kontrolky Z1 až  Z5 – variantě s jednotkou 
CU 01. Porucha je signalizová na do doby, než  
je odstraněna.  
 
Ú středna rozliš uje dva typy poruch. První typ 
jsou tzv. velmi vá ž né  poruchy, při kterých není 
mož né  ú střednu zajistit. 
 
Druhý typ poruchy není tak zá važ ný, ale můž e 
také  mít vliv na funkci ú středny. 

Vá žné poruchy 

• porucha na smyčce 
• rozvá ž ená  smyčka nebo smyčky 
 
Indikace 
• při zajiš tění ú středna pípá  a bliká  červená  

kontrolka ZAP 
• Ve variantě ú středny v plastové  skříni bliká  

červená  kontrolka ZÓ NY 
• Ve variantě s jednotkou CU 01 bliká  

kontrolka Z1 až  Z5, podle toho, která  zóna 
je v poruš e 

 
Důsledky 
• nelze zajistit ú střednu 
 
Způsob odstranění  
• kontrola zapojení čidel 

Ostatní poruchy 

• výpadek napá jecího napětí 
• porucha pojistky baterie (Po1) 
• chybějící nebo vybitá  baterie 
• porucha pojistky Po2 
• porucha pojistky Po3 
 
Indikace 
• svítí ž lutá  kontrolka PORUCHA – při 

výpadku sítě 
• blikající ž lutá  kontrolka PORUCHA – 

v ostatních případech 
 
Možné důsledky 
• nelze provozovat bez externího napá jení 
• nefunguje napá jení aktivních čidel 

• nefunguje siré na 
 
Způsob odstranění 
• výměna pojistky Po1 nebo baterie 
• výměna pojistky Po2 
• výměna pojistky Po3 
 
Podrobnějš í informace o typu poruchy je 
dostupná  na PCO (pultu centralizované  
ochrany). 
 
Stav klíče zámku v poloze VYP 
Blikající (krá tké  bliknutí, delš í pausa) červená  
kontrolka PORUCHA znamená , ž e nastala 
porucha pojistek (Po2 nebo Po3), nebo 
porucha baterie (přepá lená  pojistka k baterii 
Po1, slabá  baterie, nebo baterie chybí). 
 
Odstranění 
Sundejte víko ú středny a zkontrolujte, jestli je 
baterie sprá vně připojena (červeným vodičem 
na + a černým na – pól baterie). Dá le 
zkontrolujte pojistky Po1, Po2, Po3, případně 
přepá lenou pojistku vyměňte. Pokud odstraníte 
příčinu poruchy, přestane kontrolka PORUCHA 
blikat. 
 
Stav klíče zámku v poloze ZAP 
Trvale svítící červená  kontrolka PORUCHA 
znamená , ž e nastala porucha na některé  ze 
smyček 1 až  5, nebo je naruš en vnitřní tamper 
ú středny. V tomto stavu nelze ú střednu 
zaktivovat. 
 
Odstranění  
Zavřete vš echny chrá něné  dveře a okna a 
zajistěte, aby ve vš ech chrá něných prostorá ch 
nebyl ž á dný pohyb. Ověřte, je-li sprá vně 
nasazeno víko ú středny. Pak přepněte klíč do 
polohy VYP a znovu aktivujte ú střednu 
přepnutím klíče do polohy ZAP. Pokud jsou 
poruchy smyček a tamperu odstraněny, 
kontrolka PORUCHA nesvítí. 
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Paměť poplachu 

Ve stavu ZAJIŠTĚNO jsou nepřetrž itě hlídá ny 
vš echny smyčky a vnitřní tamper (sejmutí víka 
ú středny). Pokud v tomto stavu vznikne 
poplach, je tato udá lost ulož ena do paměti 
EEPROM a zůstane uchová na i po úplné m 
vypnutí napá jení (např. při vybití baterie ve 
stavu bez sítě). Po deaktivaci ú středny je tato 
dřívějš í udá lost (paměť poplachu) indiková na 
bliká ním červené  kontrolky ZÓ NY nebo 
kontrolek Z1 až  Z5. Zruš ení paměti poplachu 
provedeme přepnutím klíče do polohy ZAP a 
ná sledným přepnutím zpět do polohy VYP 
nebo přilož ením identifikačního dallas čipu. 
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Nastavení jednotky CU 01 

Jednotka CU 01 slouž í k ovlá dá ní ú středny 
pomocí identifikačního dallas čipu. Kaž dá  
ú středna můž e být ovlá dá na až  pěti 
identifikačními čipy. 
 
Identifikační dallas čipy, kterými lze ú střednu 
ovlá dat, je potřeba do ú středny nadefinovat. 
Můž ete přidá vat dalš í čipy nebo vymazat 
vš echny použ ívané  a nahradit novými (např. 
v případě ztrá ty nebo zcizení). 
 
Změna v nastavení se prová dí pomocí tlačítek 
T1 a T2 a jednoho identifikačního dallas čipu. 
Tlačítka T1 a T2 jsou skryta pod malým 
otvorem čelního panelu jednotky CU 01 a je 
mož né  je ovlá dat např. pomocí š pendlíku, jehly 
nebo jiným tenkým předmětem.  
 
Bez ohledu na stav kontrolek PORUCHA a 
ZAP se vž dy při stisku tlačítka T1 rozsvítí ž lutá  
kontrolka PORUCHA a při stisku T2 červená  
kontrolka ZAP. 
 
Vš echny kontrolky (ZAP, PORUCHA a Z1 až  
Z5) mají (po stisku tlačítka T1, resp. T2) při 
nastavení jednotky CU01 jiný význam, než  
v rež imu ú středna. 
 
Nejdříve je vš ak nutné  nastavit ú střednu do 
rež imu Nastavení CU 01. 

Režim Nastavení CU 01 

Tento rež im nastavte tak, ž e nejdříve stiskněte 
a drž te tlačítko T2 a pak přilož te identifikační 
dallas čip. Když  ú středna několikrá t zapípá , 
uvolněte tlačítkoT2 a ú středna přejde do 
rež imu prá ce s identifikačním čipem. 
 
V tomto rež imu rychle bliká  červená  kontrolka 
ZAP, ž lutá  kontrolka PORUCHA je zhasnuta a 
kontrolky Z1 až  Z5 zobrazují počet 
registrovaných identifikačních čipů. Protož e 
počet kontrolek Z1 až  Z5 je shodný 
s maximá lním počtem použ itelných 
identifikačních klíčů, kaž dá  kontrolka zobrazuje 
konkré tní klíč. 
 
Pozn.: V případě, ž e nebyl nadefinová n 
v ú středně ž á dný identifikační čip, je mož né  
použ ít libovolný. Jinak musíte použ ít čip, který 
je v seznamu platných identifikačních čipů 
ulož ené m v ú středně. Pokud ztratíte vš echny 
zaregistrované  identifikační čipy, jediný způsob 

jak prové st změnu, je pomocí programu AMOS 
500 Manager. 

Zrušení existujících identifikačních 
čipů 

Zruš ení vš ech registrovaných identifikačních 
dallas klíčů se prová dí tlačítkem T2.  
 
Stiskněte T2 a drž te. Kontrolka ZAP se trvale 
rozsvítí a ú středna začne rychle pípat. Je-li 
tlačítko stisknuto po dobu cca 2 s, ú středna 
vymaž e vš echny identifikační čipy ze své  
paměti a dlouze pípne a vš echny kontrolky Z1 
až  Z5 zhasnou. Uvolníte-li tlačítko T2 před 
uplynutím, ú středna neprovede ž á dnou akci. 
 
Poté  ú středna čeká  opět na vá š  dalš í příkaz. 

Přidá ní identifikačního čipu 

Přidá ní – registrace – dalš ího identifikačního 
dallas čipu je mož ná  pouze v případě, ž e je 
v ú středně zaregistrová no mé ně než  pět 
identifikačních čipů. 
 
Přidá ní se prová dí tlačítkem T1 a přilož ením 
nové ho identifikačního čipu. 
 
Stiskněte tlačítko T1. Červená  kontrolka ZAP 
zhasne a rozbliká  se jedna z kontrolek Z1 až  
Z5 (podle pořadové ho čísla nové ho 
identifikačního čipu) a ú středna začne pípat.  
 
V průběhu pípá ní (cca 5 s) přilož te nový 
identifikační čip, který chcete zaregistrovat a 
drž te jej přilož ený až  do okamž iku, kdy 
ú středna dlouze pípne. V tomto okamž iku 
dojde k přečtení interního čísla identifikačního 
čipu a k jeho registraci. Blikající kontrola Z1 až  
Z5 se trvale rozsvítí a kontrolka ZAP začne 
opět blikat. 
 
Poté  ú středna čeká  opět na vá š  dalš í příkaz. 

Kontrola identifikačního čipu 

Pro lepš í sprá vu identifikačních dallas čipů, 
umož ňuje ú středna zkontrolovat, zda 
identifikační čip je již  zaregistrová n.  
 
Přilož te identifikační čip a v případě, ž e již  byl 
zaregistrová n se rozbliká  na 3 s jedna 
z kontrolek Z1 až  Z5, která  odpovídá  pořadí, 
ve které m byl čip zaregistrová n. 
 
Poté  ú středna čeká  opět na vá š  dalš í příkaz. 
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Ukončení režimu Nastavení CU 01 

Ukončení je provedeno automaticky. 
V případě, ž e po dobu 30 s nestisknete ž á dné  
tlačítko ani nepřilož íte identifikační čip, 
ú středna automaticky přejde do rež imu Hlídá ní 
objektu. 
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Důležitá  poznámka na zá věr 

Nezapomeňte, ž e ž á dná  elektronická  
zabezpečovací signalizace nedoká ž e zabrá nit 
vzniku š kod, ale můž e v případě její spolehlivé  
činnosti tyto š kody ú činně minimalizovat.  
A protož e i Vaš e zabezpečovací signalizace 
vyž aduje pravidelnou kontrolu a ú drž bu, mělo 
by být ve Vaš em zá jmu svěřit tuto činnost 
kvalifikovaným odborníkům v oboru 
zabezpečovací techniky. Vá š  instalační technik 
by Vá m měl vysvětlit veš keré  vlastnosti a 
mož nosti, které  ú středna AMOS poskytuje a je 
jen na Vá s, které  z nich využ ijete. 
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Technické údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Celkový počet zón  5 
Počet 24 hodinových zón  0 …  5, volitelné  
Počet okamž itých zón 0 …  5, volitelné  
Počet zpož děných zón  0 …  5, volitelné  
Počet invertovaných zón 0 …  5, volitelné  
 
Odpočítá vá ní odchodu  Nepřetrž itě 
 
Ovlá dá ní Klíčem – varianta v plastové  skříni 
 Identifikačním dallas čipem (až  5 čipů) – varianta s řídící jednotkou CU 01 
 
Rež imy Hlídá ní objektu 
 Nastavení jednotky CU 01 – varianta s řídící jednotkou CU 01 
 
Napá jení  Adapté r 15-18 V/700 mA 
 Baterie 12 V/1,2 Ah 
 Baterie 12 V/7 Ah – pouze ve variantě s CU 01 
 
Spotřeba 3 mA (bez vysílače) + 2 mA na kaž dou rozsvícenou kontrolku 
 180 mA (při vysílá ní) 
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Poznámky 
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