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Skrócona instrukcja użytkownika 

Dziękujemy za wybranie elastycznego hybrydowego systemu alarmowego  LightSYS. Ta 

skrócona instrukcja opisuje główne komendy użytkownika systemu LightSYS. Szczegółowa 

instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej www.riscogroup.com. 

Zarejestruj się na stronie chmury RISCO Cloud (jeśli jest dostępna) 

Rejestracja na serwerze RISCO Cloud umożliwia nadzorowanie i sterowanie twoim 

systemem LightSYS 2. 

Uwaga:  Rejestracja i podłączenie Twojego systemu alarmowego do  www.riscocloud.com 

(Chmura) może zależeć od Twojego instalatora.  

1 . Wejdź na  do stronę:  www.riscocloud.com/register. 

2 . Wpisz Imię i Nazwisko. 

3 . Wpisz swój adres email jako Login (potrzebne do aktywacji) 

4 . Wymyśl i wpisz hasło  (minimum 6 znaków i przynajmniej 1 cyfra), a następnie wpisz je 

jeszcze raz dla potwierdzenia. 

5 . Wpisz 15 cyfrowy identyfikator centrali (panel ID), który można znaleźć na pocztówce 

dostarczanej wraz z centralą lub też dostarczy go instalator  (jest też dostępny w menu 

klawiatury, patrz poniżej)  

6 . Po zakończeniu wypełniania formularza kliknij na przycisk Register (Rejestruj).  

7 . Aby zakończyć proces rejestracji otwórz wiadomość e-mailową, która powinna dotrzeć 

do twojej skrzynki pocztowej e-maila który został podany podczas wypełniania 

formularza rejestracyjnego. Wykonaj polecenie zawarte w e-mailu.  

Logowanie do chmury RISCO Cloud 

1 . Wejdź na stronę www.riscocloud.com. 

2 . Podaj Nazwę (login) użytkownika oraz hasło (takie same jakie zostały podane  podczas 

rejestracji).  

3 . Wprowadź kod dostępu jaki używasz w systemie alarmowym LightSYS. 

4 . Kliknij na przycisk Enter. 

iRISCO – Aplikacja smartfonowa RISCO 

Użytkownicy systemu alarmowego mogą używać aplikacji smartfonowej iRISCO do 

szybkiego i łatwego sterowania systemem LightSYS 2 z dowolnego miejsca.  

Pobierz aplikację iRISCO z witryn  Apple App store lub Android Play Store (szukaj  

“iRISCO”). 

Jak znaleźć identyfikator centrali w menu klawiatury: 

1.  Naciśnij  , a następnie wprowadź Kod Główny [ust. fabr. 1234] i naciśnij . 

2.  Przejdź do menu PRZEGLĄDANIE i naciśnij .  

3.  Przejdź do menu INFO. SERWISOWE i naciśnij . 

4.  Przejdź do menu NUMER  SERYJNY i naciśnij , wyświetli się 15 cyfrowy numer 

identyfikacyjny centrali. 

http://www.riscogroup.com/
http://www.riscocloud.com/
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Klawiatura LCD (432KP) 

Uzbrojenie zwykłe Kod >  

Uzbrojenie domowe  Kod >  

Rozbrojenie systemu  

i wyciszenie alarmu  Kod >  

Uzbrojenie partycji Kod >  > Nr partycji >  

Uzbrojenie domowe 

partycji  (W-domu) Kod >  > Nr partycji >  

Rozbrojenie partycji Kod >  > Nr partycji >  

Rozbrojenie pod 

przymusem Kod przymusu >  

Alarm napadowy Nacisnąć jednocześnie   i przytrzymać  2s 

Alarm pożarowy Nacisnąć jednocześnie    i przytrzymać  2s 

Alarm medyczny Nacisnąć jednocześnie   i przytrzymać  2s 

Szybkie blokowanie linii  Kod >  [Nr linii dozorowej] 

Aktywacja wyjścia  [Kod]  [Działania]  [Nr wyjścia] 

Definiowanie FM  >[Kod]  [Follow Me]  [Definiowanie]  

Przeglądanie usterek  [Kod]  [Przeglądanie]  [Usterki]  

Przegląd pamięci zdarzeń  [Kod]  [Pamięć zdarzeń]  

Włączenie / wyłączenie 

gongu w klawiaturze  

 [Kod]  [Działania]  [Dźwięk klawiatury] 

 [Gong] 

Edycja kodu użytkownika  [Kod]  [Kody/Breloki]   [Definiuj] 

Testowanie czujek  [Kod]  [Konserwacja]  [T. czujek]  

2-kierunkowa klawiatura LED 

Operacja Skrót 
Tryb podwyższonego 
bezpieczeństwa1 

Uzbrojenie zwykłe 

systemu   > [Kod] 2 

Uzbrojenie zwykłe 

partycji 

Nr partycji   

  [1/2/3/4] >        

Nr partycji  

[1/2/3/4] >  > [Kod] 2 
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2-kierunkowy brelok (pilot) bezprzewodowy 

Operacja Skrót 
Tryb podwyższonego 
bezpieczeństwa1 

Uzbrojenie 

zwykłe                 > [Kod] 

Uzbrojenie 

domowe*   > [Kod]  

Rozbrojenie 

systemu   > [Kod] 

Stan 

systemu       przez 2s   przez 2s > [Kod] 

Sterowanie 

wyjściami A/B/C  przez 2s   przez 2s > [Kod] 

Alarm napadowy        naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 2s 

Wyjście z funkcji                

Rozbrojenie 

systemu   > [Kod] lub brelok zbliżeniowy (po obudzeniu klawiat.) 

Uzbrojenie domowe 

(częściowe) systemu3 
                              > [Kod] 

Uzbrojenie domowe 

(częściowe) partycji 

Wybierz partycję       Wybierz partycję  

[1/2/3/4] >              [1/2/3/4] >  > [Kod] 

Rozbrojenie partycji      Wybierz partycję 1/2/3/4, naciśnij  i podaj [Kod] 

Alarm napadowy 
Naciśnij jednocześnie  +  i przytrzymaj przez 2 sekundy 

Alarm pożarowy 
Naciśnij jednocześnie  +  i przytrzymaj przez 2 sekundy 

Alarm medyczny            Naciśnij jednocześnie  +  i przytrzymaj przez 2 sekundy  

Zapytanie o 

aktualny stan Naciśnij  przez 2 sekundy aby 

sprawdzić stan systemu na 

wskaźnikach LED (patrz opis dalej) 

Naciśnij   przez 2s  i 

podaj kod2 aby sprawdzić 

stan systemu na 

wskaźnikach LED 

Sterowanie 

wyjściami 
Naciśnij  1/2/3 przez 2 sekundy 

Naciśnij 1/2/3 przez 2 

sekundy i podaj kod2 

Budzenie klawiatury     Naciśnij    
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Uwagi: 

* Aby uzbroić w trybie domowym bez czasu na wejście, naciśnij  i przytrzymaj przez 2s 

1. Zapytaj instalatora jakie funkcje wykonuje się z użyciem kodu dostępu. 

2. Zamiast wprowadzania kodu można użyć breloka zbliżeniowego. 

3. Aby uzbroić w trybie domowym bez czasu na wejście naciśnij  i przytrzymaj przez 2s. 

4. Czujnik światła jest służy do oszczędzania baterii, włącza / wyłącza podświetlenie klawiatury. 

5. Musi być zdefiniowane przez instalatora.    

Smartfon 

Uzbrojenie zwykłe systemu 
 

Uzbrojenie zwykłe partycji   >  

Uzbrojenie grupy w partycji  

(jeśli zaprogramowane)   >    

Uzbrojenie domowe 

(częściowe) systemu 
  

Uzbrojenie domowe 

(częściowe) partycji 
  >  

Rozbrojenie systemu                   > [Kod]  

Rozbrojenie partycji                     >  

Blokowanie / 

odblokowanie linii    >  >  

Aplikacja internetowa 

UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE 

Uzbrojenie zwykłe         Wszystkie part. lub Partycja x > Uzbrojenie zwykłe 

Uzbrojenie zwykłe 

grupy (jeśli zaprogr.) 

[Litera grupy] >  Uzbrojenie zwykłe  

lub Partycja x > [Litera grupy] 

Uzbrojenie domowe         Wszystkie part. lub Partycja  x > Uzbrojenie domowe 

Rozbrojenie                        Wszystkie part. lub Partycja x > [Kod] > Rozbrojenie 

USTAWIENIA  

Użytkownicy systemu                     Edycja, kasowanie i dodawanie nowych użytkowników  

Użytkownicy aplikacji internetowej     Edycja danych użytkownika i uprawnień dostępu 

Zmiana hasła                                 Podaj stare/nowe/ potwierdź  > USTAW NOWE HASŁO 

Szybkie blokowanie linii                               Znajdź linię xx > Blokuj >  Aktualizuj 
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Zmiana wyglądu                                           Wybierz schemat kolorów 

Alerty/ Dodaj nowy kontakt             Wpisz nazwisko, e-maila / nr telefonu komórkowego 

                                                                Wybierz język wiadomości, partycje,  

                                                                zdarzenia oraz metodę powiadomienia. 

Strefa czasowa                                               Ustaw strefę czasową  

HISTORIA  

Przejrzyj i eksportuj rejestr zdarzeń  

AUTOMATYKA  

Wyjścia użytkowe                      Przełączaj: Włącz/ Wyłącz > Aktualizuj  

Wskaźniki: 

Klawiatura LCD i 
dotykowa: 

 (Zasilanie): 

Wł.: Zasilanie sprawne, brak 

usterek 

Wył.:  Brak zasilania 

Szybkie miganie: Usterki 

 

  (Gotowość): 

Wł.: Gotowość do uzbrojenia 

Wył.: Brak gotowości do 

uzbrojenia 

Wolne miganie: Gotowość do 

uzbrojenia z naruszoną linią 

wejścia / wyjścia. 

 

 (Uzbrojenie) / czerwona 

dioda  LED 

Wł.: System uzbrojony (w 

trybie zwykłym lub 

domowym) 

Wył.: System rozbrojony 

Wolne miganie: Trwa 

opóźnienie na wyjście  

Szybkie miganie: Alarm 

 

 (Sabotaż) :  

Wł.: Alarm sabotażowy 

Wył.: Nie ma alarmu 

sabotażowego 

 

( W-domu / Blokada):  

Wł.: System uzbrojony w trybie 

domowym  / Blokada linii 

Wył.: Nie ma linii z blokadą 

 (Pożar):  

Wł.: Alarm pożarowy 

Wył.: Nie ma alarmu poż. 

Miganie: Usterka linii 

pożarowej 

(Czytnik zbliżeniowy) 

[tylko klawiatura dotykowa] 

Miganie: oznacza, że w 

klawiaturze jest czytnik 

2-kierunkowa klawiatura bezprzewodowa LED 

 

Wskaźnik LED 
Kolor Stan Opis  

Niebieski Mignięcie Podczas komunikacji z centralą 

Czerwony Świeci 

Wolne 

miganie 

Szybkie 

miganie 

Uzbrojenie zwykłe lub domowe 

Podczas opóźnienia na wyjście 

 

Podczas alarmu 

Zielony Mignięcie Wskazywanie usterki w systemie w 

stanie rozbrojenia* 

Zielony/cz. Miganie Oczekiwanie na wprowadzenie kodu 

 

Niebieski Zielony 
Czerwony 
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Brelok (pilot) bezprzewodowy 2-kierunkowy 

Operacja Wysłanie komendy* Odbiór stanu 

Uzbrojenie zwykłe  Zielona Czerwona 

Uzbrojenie domowe 

(częściowe) 

Zielona Pomarańczowa 

Rozbrojenie Zielona Zielona 

Alarm Zielona Miganie diody LED 

* Jeśli podczas wysyłania komendy, dioda LED jest w kolorze pomarańczowym, to oznacza to 

niskie napięcie baterii breloka.   

Edycja kodów 

1. Jeśli klawiatura wyświetla swój standardowy komunikat, naciśnij . 

2. Wpisz kod główny (fabryczny Pierwszy Kod Główny: 1234) i naciśnij . 

3. Przejdź do funkcji Kody/Breloki > . 

4. Przejdź do funkcji Definiuj i naciśnij . 

5. Wybierz użytkownika i naciśnij . 

6.  Wybierz funkcję Edytuj kod i naciśnij .  

7.  Wpisz nowy kod i naciśnij  . 

8.  Aby edytować nazwę użytkownika przejdź do funkcji Edytuj nazwę i wpisz nazwę. 

9.  Aby zaprogramować kolejne kody powtórz powyższe kroki. 

Przypisywanie breloków zbliżeniowych 

1. Wykonaj kroki 1-5 opisane powyżej w akapicie o programowaniu kodów. 

2. Wybierz Zapisz brelok i naciśnij . 

3. W ciągu 10 sekund, zbliż brelok zbliżeniowy do klawiatury.  

Ustawianie daty i czasu systemowego 

1. Naciśnij  a następnie wprowadź Pierwszy Kod Główny i naciśnij . 

2. Używając przycisków strzałek, przejdź do opcji Zegar i naciśnij . 

3. Wyświetlacz pokaże opcję Czas i data. Naciśnij .  

4. Wprowadź  poprawny czas w formacie 24-godzinnym oraz datę. Do wprowadzenia daty 

użyj przycisków   aby przesuwać kursor, a przycisków /  do 

przełączania pomiędzy opcjami do wyboru.  

5. Naciśnij  aby zapisać  wykonane ustawienia. 
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Komendy do sterowania systemem za pomocą SMS (GSM) 

Sterowanie systemem za pomocą komend wysyłanych w wiadomościach SMS 

Uwaga! Funkcja jest dostępna, jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł GSM. 

Struktura wiadomości SMS:  

[Kod użytkownika][Komenda] 

Uzbrojenie zwykłe: [Kod] U 

Uzbrojenie domowe: [Kod] D 

Uzbrojenie grupy: [Kod][G][Wybierz 

grupę - A/B/C/D]) 

Rozbrojenie: [Kod] R 

Uzbrojenie partycji: [Kod] U [Nr part.] 

Rozbrojenie partycji: [Kod] R [Nr part.] 

Blokowanie linii: [Kod] BL [Nr linii] 

Odblokowanie linii: [Kod] ODB [Nr linii] 

Aktywacja wyjścia: [Kod] WYON [Nr wyj.] 

Dezaktywacja wyjścia: [Kod] WYOFF [Nr 

wyjścia] 

Sprawdzenie stanu systemu: [Kod] STAN 

Sprawdzenie kredytu konta karty SIM: 

[Kod] KR 

Zmiana numeru Follow Me: [Kod] TELFM  

[Numer porządkowy FM] NOWY [Nowy 

nr telefonu] 

Przykłady: 

Aby uzbroić system kodem 1234 wyślij SMS: 1234U 

Aby uzbroić partycje 1 i 2 kodem 1234 wyślij SMS: 1234U12 

Aby rozbroić partycję 1 kodem 1234 wyślij SMS: 1234R1 

Uwagi: 

1. Słowa komend mogą być pisane małymi lub dużymi literami,  a także w sposób mieszany. 

2. Spacja pomiędzy słowami komend nie jest wymagana, ale może być stosowana. 

3. Ustawienie fabryczne Pierwszego  Kodu  Głównego to 1234. 

4. Dodaj „POT” na końcu komendy SMS aby uzyskać zwrotne potwierdzenie SMS-em  od centrali 

LightSYS, że twoja komenda została wykonana.  

Przykład: uzbrojenie systemu z żądaniem zwrotnego potwierdzenia SMS-em, wyślij: 1234UPOT 
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Sterowanie systemem podczas połączenia telefonicznego 

Uwaga! Dostępne jeśli system LightSYS jest wyposażony w moduł głosowy.  

Odebranie połączenia: 

1.  Odbierz połączenie telefoniczne. 

2.  Powiedz „Halo” i naciśnij [#]. 

Usłyszysz komunikat o 

zaistniałym zdarzeniu. 

3.  Następnie wybierz opcję z menu 

Potwierdź. 

Menu Potwierdź  

Potwierdzenie wiadomości:  [1] 

Potwierdzenie wiadomości i zakończenie 

dalszego powiadamiania:  [2] [kod] [#]  

Wejście do menu Operacje: [3] [kod] [#] 

Nasłuch i Rozmowa:   [6] [3] [kod] 

Powtórzenie komunikatu o zdarzeniu:  [#] 

Powtórzenie  opcji menu Potwierdź: [*]  

Dzwonienie do systemu: 
1.  Wybierz numer linii telefonicznej 

w obiekcie. 

 Jeśli w obiekcie jest 

używana automatyczna 

sekretarka, to po pierwszym 

dzwonku rozłącz się i 

zadzwoń jeszcze raz. 

 Jeśli w obiekcie nie używa 

się automatycznej 

sekretarki, to poczekaj aż 

centrala alarmowa odbierze 

połączenie. Usłyszysz 

wtedy ciągły dźwięk . 

2.  Po usłyszeniu dźwięku 

wprowadź dwucyfrowy kod 

zdalnego dostępu. 

3.  Wprowadź swój  kod dostępu  

 i przyciśnij [#]. 

4.  Wybierz jedną z opcji menu 

Operacje. 

Menu Operacje: 
Uzbrojenie wszystkich partycji: [1] [1] 

Uzbrojenie wybranej partycji:  [1] [9] [nr part.] 

Rozbrojenie wszystkich partycji:  [2] [2] 

Rozbrojenie wybranej partycji:  [2] [9] [nr part.] 

Zmiana stanu blokady linii:  [3] [nr linii] [#] [9] 

Sterowanie wyjściami:  [4] [nr wyjścia użytk.] 

Zmiana numerów FM:  [5] [Nr porządkowy FM] 

[#] [2] [Nowy numer telefoniczny FM] [#] [1] 

Nasłuch obiektu:  [6] [1] 

Rozmowa z obiektem:  [6] [2] 

Nasłuch i rozmowa z obiektem:  [6] [3] 

Nagrywanie wiadomości:  [7] 

Wyjście z systemu:  [0] 

Powtórzenie menu:  [#] 

Powrót do poprzedniego menu: [*] 
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