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TERMINAL DO PROGRAMOWANIA  
NR REF. 1038/56 

INFORMACJE OGÓLNE 

Terminal nr ref. 1038/56 jest urz	dzeniem zdecydowanie 
ułatwiaj	cym programowanie urz	dze� systemu DIGIVOICE. 
Przy u�yciu terminalu mo�emy w pełni zaprogramowa
 wszystkie, 
wymagaj	ce tego urz	dzenia oprócz: 
• centrali nr ref. 1038/40, 
• unifonu interkomowego nr ref. 1138/18. 
Urz	dzenia te s	 programowane tylko z własnej klawiatury. 

Terminal daje mo�liwo�
 zaprogramowania niektórych urz�dze�
w warunkach laboratoryjnych bez konieczno�ci doł�czania ich 
do działaj�cego systemu (w prostym układzie: terminal + 
urz�dzenie). 

Terminal mo�e współpracowa
 z komputerem PC z zainstalowanym 
darmowym programem DVOICE. 
Program DVOICE wykorzystywany jest do tworzenia bazy danych 
u�ytkowników (nazwiska, kody wywołania, indywidualne kody 
otwierania drzwi) dla modułu wywołania nr ref. 1038/13 oraz nr ref. 
1038/16. 
Program jest dost�pny na stronie internetowej firmy MIWI-URMET: 
www.miwiurmet.com.pl
Terminal posiada: 
• klawiatur� alfanumeryczn	 z 53 przyciskami (48 znaków + 5 

przycisków funkycjnych), 
• wy�wietlacz LCD (4 linie po 16 znaków). 

DODATKOWE AKCESORIA 

Terminal dostarczany jest z dwoma przewodami poł	czeniowymi: 
• Przewód do podł	czenia terminalu z systemem lub bezpo�rednio 

z programowanym urz	dzeniem. 

• Przewód do podł	czenia terminalu z portem szeregowym 
komputera PC. 

DANE TECHNICZNE 

Terminal w zale�no�ci od sposobu i miejsca programowania oraz 
rodzaju programowanego urz	dzenia mo�e by
 zasilany na trzy 
sposoby: 
1) z baterii 9V, 
2) z zewn�trznego zasilania (12Vdc, 200mA), 
3) z pracuj	cego w systemie programowanego urz	dzenia. 

Bateria oraz zasilacz nie s	 dostarczane z terminalem. 

Pobór mocy z programowanego 
urz�dzenia: 

5 LU 

Pobór pr�du bez pod�wietlenia 
wy�wietlacza LCD: 

~20 mA 

Pobór pr�du z pod�wietleniem 
wy�wietlacza LCD: 

~ 40 mA 

Temperatura pracy: -5÷ +45 oC 
Dopuszczalna wilgotno�
: 95% RH 

@+30 oC 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

WŁ�CZANIE TERMINALU 

Zawsze powinno si	 wł�czy
 zasilanie przed podł�czeniem 
terminalu do programowanego urz�dzenia. 
Aby to wykona
 nale�y wcisn	
 przycisk „ON” i przytrzyma
 go przez 
co najmniej 3 sekundy. 
Zał	czenie terminalu sygnalizowane jest krótkim sygnałem 
dwi�kowym „bip”, po czym na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat: 

Po kilku sekundach terminal automatycznie przejdzie do 
wy�wietlania poni�szego „okna”:

Uwaga: 
Powy�sze „okno” wy�wietla si� tylko, je�li terminal nie jest poł	czony 
z �adnym programowanym urz	dzeniem 
Wybieraj	c przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Configuration> i 

zatwierdzaj	c j	 przyciskiem „↵”, mo�emy wej�
 w konfiguracj�
terminalu. 
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Terminal wy�wietli: 

W terminalu ustawiana jest jedynie wersja j�zykowa. 
Nale�y wybra
 przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Englis> i zatwierdzi


j	 przyciskiem „↵”.

WYŁ�CZANIE TERMINALU 

Zawsze powinno si	 wył�czy
 terminal po odł�czeniu terminalu 
od programowanego urz�dzenia. 

Aby to wykona
 nale�y wcisn	
 przycisk „OFF” i przytrzyma
 go, 
przez co najmniej 3 sekundy. 
Przy bateryjnym zasilaniu terminalu nast	pi jego automatyczne 
wył	czenie, je�li: 
• przez 3 minuty w terminalu nie zostanie wci�ni�ty �aden przycisk 

(funkcja ta jest nieaktywna, je�li trwa proces transmisji danych 
z/do modułu wywołania lub komputera PC)

• je�li napi�cie baterii zasilaj	cej terminal b�dzie za niskie do 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania.

POD�WIETLENIE I REGULACJA KONTRASTU 
WY�WIETLACZA LCD 

Aby pod�wietli
 wy�wietlacz LCD wystarczy wcisn	
 w terminalu 
�ółty przycisk. 
Do regulacji kontrastu wy�wietlacza słu�y potencjometr, dost�pny w 
tylnej cz��ci obudowy. 

WYMIANA BATERII 

Terminal przez cały czas swojej pracy kontroluje stan zasilaj	cej go 
baterii i sygnalizuje stany alarmowe w nast�puj	cy sposób: 
• Je�li poziom napi�cia baterii b�dzie zbli�ał si� do warto�ci 

krytycznej terminal b�dzie cyklicznie (co 3 sekundy) emitował 
dwi�k „bip”,

• Je�li bateria si� wyczerpie cz�stotliwo�ci emitowanego dwi�ku  
3-krotnie wzro�nie, a po 20 sekundach nast	pi automatyczne 
wył	czenie terminalu.

PROGRAMOWANIE URZ�DZE� PRZY U�YCIU 
TERMINALU 

PROGRAMOWANIE URZ�DZE� „WEWN�TRZNYCH” 

Do urz	dze� „wewn�trznych” zaliczamy: 
1) Dekoder 4-wyj�ciowy nr ref. 1038/34. 
2) Dekoder 4-wyj�ciowy nr ref. 1038/35. 
3) Unifon z wbudowanym dekoderem nr ref. 11338/31. 

Zaprogramowanie tych urz	dze� wymaga bezpo�redniego 
podł	czenia terminalu do urz	dzenia. 
Urz	dzenia „wewn�trzne” mog	 by
 programowane zarówno w 
zał	czonym, jak i wył	czonym systemie. Cecha ta pozwala na 
zaprogramowanie ich w warunkach laboratoryjnych bez konieczno�ci 
doł	czania ich do działaj	cego systemu (w prostym układzie: tylko 
terminal + urz	dzenie). 

Szczegółowe informacje na temat programowania wy�ej 
wymienionych urz�dze� „wewn	trznych” s� opisane w 
rozdziałach bezpo�rednio ich dotycz�cych. 

PROGRAMOWANIE URZ�DZE� „ZEWN�TRZNYCH” 

Do urz	dze� „zewn�trznych” zaliczamy: 
1) Moduł wywołania nr ref. 1038/13 oraz nr ref. 1038/16. 

2) Przetworniki A/C (digitalizer) do paneli przyciskowych nr ref. 
1038/62, nr ref. 1038/5 oraz nr ref. 1038/7. 

Aby zaprogramowa
 urz	dzenia „zewn�trzne” wystarczy podł	czy

si� terminalem do jednego z ni�ej wymienionych urz	dze�: 
• modułu wywołania (panela wej�ciowego), 
• centrali portierskiej nr ref. 1038/40, 
• pasywnego gniazda nr ref. 1038/90. 

Po wł	czeniu terminalu przyciskiem „ON”, terminal automatycznie 
zaloguje si� do systemu, a jego wy�wietlacz przez 3 sekundy 
wy�wietli komunikat: 

A nast�pnie poka�e: 

W tym momencie mo�emy przyciskiem „�” lub „�” wybra
 jeden z 
ni�ej wymienionych sposobów wyszukania urz	dzenia do 
zaprogramowania. 

<Serial number> 
Wyszukiwanie urz�dze� na podstawie jego numeru seryjnego 

Wybierz przyciskiem „�” lub „�” pozycj�  

<Serial number> i zatwierd j	 przyciskiem „↵”.
Terminal wy�wietli: 

Nale�y wprowadzi
 z klawiatury terminala numer seryjny 
programowanego urz	dzenia (6 znaków) i zatwierdzi
 go 

przyciskiem „↵”.
Numer seryjny urz	dzenia jest umieszczony na etykiecie przyklejonej 
do obudowy. Ponadto w urz	dzeniach posiadaj	cych wy�wietlacz 
(moduł wywołania nr ref. 1038/13, nr ref. 1038/16) numer seryjny 
pokazuje si� na wy�wietlaczu w chwili zał	czenia napi�cia 
zasilaj	cego. 
Je�li wprowadzimy numer seryjny nieodpowiadaj	cy �adnemu 
urz	dzeniu w systemie, terminal b�dzie oczekiwał na wprowadzenie 
nowej warto�ci.

<Type> 
Wyszukiwanie urz�dzenia na podstawie jego typu oraz 
zaprogramowanego wcze�niej kodu 

Wybierz przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Type> i zatwierd j	

przyciskiem „↵”.
Terminal wy�wietli: 

Gdzie: 
<Call module> - moduły wywołania nr ref. 1038/13,  
  nr ref. 1038/16, 
<Digitizer> - przetworniki A/C obsługuj	ce panele z 
  przyciskami, nr ref. 1038/62, nr ref. 1038/5,  
  nr ref. 1038/7. 
<Key reader> - czytniki systemowych kluczy zbli�eniowych. 
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W chwili powstawania niniejszego katalogu ze wzgl	du na 
niedost	pno�
 urz�dze� nieaktywna była pozycja <Key reader>. 

Aby wyszuka
 i zalogowa
 si� do konkretnego, znanego nam 
modułu wywołania nale�y: 
1) Wybra
 przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Call module> i 

zatwierd przyciskiem „↵”. 
Terminal wy�wietli: 

2) Wprowadzi
 z klawiatury terminala liter� okre�laj	c	, w jakim 
trybie pracuje moduł wywołania: 
P - je�li „główny”, 
S - je�li „dodatkowy”. 

3) Wprowadzi
 kod modułu wywołania (zdefiniowany podczas 
wcze�niejszego programowania). 

4) Wprowadzone w pkt. 2 i 3 warto�ci zatwierdzi
 przyciskiem „↵”. 

Je�li w systemie jest urz	dzenie o wprowadzonych parametrach 
terminal zaloguje si� do niego. B�dzie wówczas mo�liwe przejrzenie 
oraz ewentualna zmiana parametrów konfiguracyjnych.
Je�li w systemie nie ma urz	dzenia o wprowadzonych parametrach 
terminal b�dzie oczekiwał na wprowadzenie nowych warto�ci. 

<Acquisition> 
Wyszukiwanie wszystkich urz�dze� „zewn	trznych” 
pracuj�cych w systemie. 
Nie wolno wykorzystywa
 tej funkcji do pierwszego 
programowania systemu. 
Ten typ wyszukiwanie jest przeznaczony tylko do 
przeprogramowywania urz�dze� w działaj�cym ju� systemie.

Aby uaktywni
 ten sposób wyszukiwania urz	dze� nale�y kolejno: 
1) Wybra
 przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Acquisition> i 

zatwierd przyciskiem „↵”. 
Terminal wy�wietli: 

2) Je�li chcemy wy�wietli
 poprzednio dokonane wyszukiwanie 
wybieramy przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <Prev> i zatwierd

przyciskiem „↵”. 
3) Je�li chcemy uruchomi
 nowe wyszukiwanie wybieramy 

przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <New> i zatwierd przyciskiem 

„↵”. 
Terminal rozpocznie proces wyszukiwania, którego post�py s	
pokazywane na wy�wietlaczu w nast�puj	cy sposób: 

Gdzie: 
0002 - oznacza liczb� wykrytych urz	dze�. 

Po zako�czeniu procesu wyszukiwania terminal wy�wietli liczb�
odnalezionych w systemie urz	dze� „zewn�trznych”: 

Wci�ni�cie w tym momencie przycisku „↵” spowoduje wy�wietlenie 
informacji o pierwszym odnalezionym w systemie urz	dzeniu, 

na przykład.:

Gdzie: 
REP - oznaczenie okre�laj	ce rodzaj urz	dzenia, 
00105F - numer seryjny urz	dzenia. 

Przyciskiem „�” lub „�” mo�emy przegl	da
 wszystkie odnalezione 
urz	dzenia. 
Aby zalogowa
 si� do wybranego urz	dzenia wystarczy nacisn	


przycisk „↵”. 

Uwaga 1: 
Strona wy�wietlana w terminalu podczas przegl�dania 
odnalezionych w systemie urz�dze� jest identyczna z pierwsz�
wy�wietlan� stron� dotycz�c� ustawie� konfiguracyjnych. 
Zalogowanie si	 do wybranego urz�dzenia jest sygnalizowane 
jedynie pojawieniem si	 kursora pod pierwsz� liter� opisu : 

opis panela…

Uwaga 2: 
Szczegółowe informacje na temat programowania wy�ej 
wymienionych urz�dze� „zewn	trznych” s� opisane w 
rozdziałach bezpo�rednio ich dotycz�cych. 
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WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM PC 

TRANSFER BAZY DANYCH Z KOMPUTRA PC DO TERMINALU 

Baza danych dla modułu wywołania nr ref. 1038/13 lub nr ref. 
1038/16 zawieraj	ca: 
1) nazwiska lub inne opisy u�ytkowników, 
2) kody wywołania przypisane do wprowadzonego nazwiska, 
3) indywidualne kody otwierania drzwi. 
mo�e by
 w prosty i przyjazny sposób tworzona w komputerze PC, 
przy wykorzystaniu programu DVOICE. Program jest dost�pny na 
stronie internetowej firmy MIWI-URMET: www.miwiurmet.com.pl

Stworzon	 w programie baz� danych mo�emy przesła
 do terminalu 
w nast�puj	cy sposób:  
1) podł	czamy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera PC 

(przewód dostarczony jest razem z terminalem), 
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcj� transferu bazy 

danych z komputera do terminalu,
3) wł	czamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj	c go przez co 

najmniej 3 sekundy.
Terminal wy�wietli: 

4) wybieramy przyciskiem „�” lub „�” pozycj�  

<PC> i zatwierdzamy j	 przyciskiem „↵”. 
Terminal wy�wietli: 

5) wybieramy przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <PC-TP> i 

zatwierdzamy j	 przyciskiem „↵”. 
6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych: 

7) czekamy, a� cała baza zostanie przesłana do terminalu, co jest 
wizualizowane na wy�wietlaczu terminala: 

8) wybieramy polecenie <Exit>. 
9) odł	czamy terminal. 

TRANSFER BAZY DANYCH Z TERMINALU DO KOMPUTERA PC 

Baza danych terminalu, która wcze�niej mo�e by
 np. �ci	gni�ta z 
dowolnego modułu wywołania nr ref. 1038/13 lub nr ref. 1038/16, 
mo�e by
 przesłana do programu w nast�puj	cy sposób: 

1) podł	czamy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera 
PC(przewód dostarczany jest razem z terminalem),

2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcj� transferu danych z 
terminalu do komputera, 

3) wł	czamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj	c go przez co 
najmniej 3 sekundy. 

Terminal wy�wietli: 

4) wybieramy przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <PC> i 

zatwierdzamy j	 przyciskiem „↵”. 
Terminal wy�wietli: 

5) wybieramy przyciskiem „�” lub „�” pozycj� <TP-PC> i 

zatwierdzamy j	 przyciskiem „↵”. 
6) zatwierdzamy <Y> lub anulujemy <NO> transfer danych: 

7) czekamy, a� cała baza zostanie przesłana do komputera, co jest 
wizualizowane na wy�wietlaczu terminala: 

8) wybieramy polecenie <Exit>, 
9) odł	czamy terminal. 

SYGNALIZACJA BŁ�DU TRANSMISJI DANYCH 

Terminal umo�liwia cztery rodzaje transmisji: 
• z terminalu do modułu wywołania: 

PT - REP 
• z modułu wywołania do terminalu: 

REP - PT 
• z terminalu do komputera PC 

PT - PC 
• z komputera PC do terminalu 

PC - PT 
Je�eli wyst	pi bł	d transmisji np. przy nieprawidłowym poł	czeniu 
urz	dze�, brak poł	czenie itp., sygnalizowane jest to na 
wy�wietlaczu terminalu komunikatem: 


