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 Настоящата инструкция определя  начина за работа с охранните  
клавиатури ОСА - 403N, ОСА-403Т1, ОСА-403Т2 и ОСА-403В. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

ОСА403N, ОСА-403Т1, ОСА-403Т2 и ОСА-403В са съвременни 
микропроцесорни устройства.  

ОСА-403N може да управлява сирена, а при необходимост и радио 
канал, чрез който да се повика охранителна фирма, ОСА-403Т*  да се 
обажда и по телефона на двама абоната, а ОСА-403В може да се свързва и 
със съседните клавиатури от същия тип. Това  прави охранителната 
система неуязвима. 

Към охранителните клавиатури могат да се включват всички видове 
датчици - както елементарните магнитни датчици за врата, така и най-
съвременните датчици за присъствие, счупване на стъкло и др. 
Включването им става към трите шлейфа на клавиатурите, всеки от които 
може  да бъде: 

*  бавен - изчаква Вашето влизане и изключване; 
*  незабавен - включва сирената незабавно; 
*  24 часов - охранява датчиците, сирената и клавиатурата; 
*  паник - задейства системата и в изключено състояние; 
* зависим- задейства незабавно, ако не е включил бавен шлейф. 

 Има и четвърти шлейф, който е 24 часов. 
Включването и изключването на охраната при   ОСА-403 става  чрез 

12 бутонна клавиатура, като Вие може да си зададете три произволни кода 
за достъп (до 6 цифри), както и двата телефона, на които да се съобщава 
при аларма (за ОСА-403Т*). 

Вашият инсталатор може да зададе за Вас различни времена за 
влизане, за излизане, за свирене на сирената, за заключването на 
клавиатурата след набирането на няколко грешни кода, както и други 
настройки. 
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Главната задача на Вашата охранна система е да предпазва Вашата 
лична собственост от евентуално чуждо посегателство. 

Преди да напуснете Вашият дом или офис трябва задължително да 
проверите дали всички прозорци и врати са затворени, след което да 
наберете Вашия код (първичният код е 1234) последван от бутона 
ON/OFF. Вашата алармена система се включва и започва да тече времето 
за излизане съпроводено с мигане на индикатора ON и прекъснат звуков 
сигнал. 

След изтичане на времето за излизане индикаторът ON светва 
непрекъснато. Системата е готова да възприема аларма. 

Ако в този режим се задейства датчик, то след изтичане на времето 
за влизане (за бавния шлейф) или незабавно за останалите, системата влиза 
в алармен режим: 
* Задейства се сирената - времето за свирене се определя  от 
заложеното от инсталатора. 
* Ако  е включен радиопредавател, то ще се излъчи сигналът за аларма 
към охраняващата Ви фирма.  
* ОСА-403Т*  ще започне да набира и предварително заложените 
телефони, като абонатите ще чуват характерен тонов сигнал.  
* ОСА-403В ще започне да предава и сигнал за помощ към всички 
останали клавиатури свързани към нея, които сигнализират за това. 

При влизането Ви, след задействането на бавния шлейф, започва да 
тече времето за влизане, чува се прекъснат звуков сигнал. До неговото 
изтичане Вие трябва да наберете Вашият код последван от бутона 
ON/OFF. Системата се изключва, загасва индикатора ON. Ako  във Ваше 
отсъствие системата е задействала, то мига индикатор ATTENTION  
(ВНИМАНИЕ)  и свети индикатор SENSORS (ДАТЧИЦИ).   
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СВЕТЛИННИ И ЗВУКОВИ СИГНАЛИ 
 

 
Състоянието на клавиатурата се индицира чрез 4 индикатора и 

зумера, който подава звукови сигнали. Индикаторите могат да бъдат в 
нормален режим или в режим MODE , който се включва докато е натиснат 
бутон MODE. 
 

ИНДИКАТОРИ В НОРМАЛЕН РЕЖИМ: 
 

Индикатор   ON 
 
Индикаторът показва състоянието на системата : 

 
Индикатор Състояние 

Свети Системата е включена под охрана 
Не свети Системата не е включена под охрана 
Мига Системата ще се включи след времето за излизане 

 
 

Индикатор   POWER 
 

Индикаторът показва състоянието на захранването на системата : 
 
Индикатор Състояние 

Свети Мрежово захранване 
Мига с дълго 

светене 
Акумулаторно захранване 

Мига с късо светене Ниско акумулаторно захранване 
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Индикатор   SENSORS 
 

Индикаторът показва сумарното състояние на първите три шлейа: 
 

Индикатор Състояние 
Не свети Няма задействан шлейф 

Мига с дълго 
светене 

Има шлейф на късо (повреда) 

Мига Има задействан (отворен) шлейф 
Мига с късо 

светене 
Има шунтиран шлейф (не се анализира) 

Свети 
непрекъснато 

Имало е задействан шлейф (памет) 

 
 Състоянието на четвърти  шлейф се индицира по следния начин: 

 - при задействане - светят всички  индикатори; 
- при памет - мига само ATTENTION. 

 
Индикатор   ATTENTION 

 
Индикаторът показва ненормално състояние на системата, наличие 

на запомнено състояние или състояние, при което трябва да се внимава: 
 

Индика

тор 
Състояние 

Не 
свети 

Нормално състояние 

Мига • Има шлейф на късо (повреда) 
• Имало е задействан шлейф в охранен режим 
• Имало е задействане на 4-ти шлейф, отваряне на 

клавиатурата или заключване на същата 
• Има шунтиран шлейф 
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ИНДИКАТОРИ В MODE РЕЖИМ: 
 
Този режим се включва при натиснат бутон MODE. Първите три 

индикатора дават информация за състоянието на съответните шлейфове в 
момента на натискането. Начинът на светенето съответства на индикатор 
SENSORS. Индикатор   ATTENTION запазва значението си. 
 

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ 
 
При всяко натискане на бутон се чува къс звук. Освен него 

клавиатурата съобщава за състоянието си и чрез следните звукови сигнали: 
 

Звук Състояние 
Един къс Натиснат е бутон на клавиатурата 
Един дълъг Отказ, неправилна манипулация 
Два къси Потвърждение, влизане / излизане от програмен режим 
Три къси Внимание 

Къси през 1 s 
(ако е 

разрешено) 

Време за ВЛИЗАНЕ 

Къси през 3 s Време за ИЗЛИЗАНЕ 
 

ВЗАИМНИ СИГНАЛИ 
(за ОСА-403В) 

 
При клавитура ОСА-403В има допълнителни сигнали, подавани 

когато има задействане на охранителните системи свързани с нея. Това са 
кратки звукови импулси от сирената (ширината им се определя от 
инсталатора) за привличане на Вашето внимание, както и индицирането на 
задействалата се клавиатура чрез мигане  
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на съответния светодиод. След като разберете коя клавиатура алармира 
Вие можете да спрете сигнализирането чрез натискането на бутон МОDЕ. 

 
ТЕЛЕФОННИ СИГНАЛИ 
(за ОСА-403Т*) 

 
Когато клавиатурата се обажда по телефона абонатите чуват 

прекъснат тонов сигнал. Има три вида прекъснати сигнали, като 
конкретният се настройва от инсталатора. При ниско акумулаторно 
захранване сигналът е непрекъснат. 

 
РАБОТА С ВАШАТА АЛАРМЕНА СИСТЕМА 

 
ВКЛЮЧВАНЕ ПОД ОХРАНА 
 
В зависимост от конфигурацията на Вашата система има няколко 

начина за нейното включване. Ако е имало запомнено събитие (свети 
индикатор SENSORS и мига ATTENTION) , то ще бъде изтрито. 
 
МЕТОД 1 

Набирате Вашия код+ON/OFF. (индикатор ON започва да мига и 
чувате къс звук през 3 s). Започва да тече времето за излизане. 
 

КОД+ ON/OFF 
 

МЕТОД 2 

Набирате първата цифра на Вашия код+ON/OFF. (индикатор ON 
започва да мига и чувате къс звук през 3 s). Започва да тече времето за 
излизане. 

Това е режим на бързо включване. Тази възможност може да се 
изключи от инсталатора при конфигурирането на клавиатурата. 
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
 
Набирате Вашия код+ON/OFF (индикатор ON загасва). 

 
КОД+ ON/OFF 

 
Ако системата е сработвала докато е била под охрана, то светят 

индикатори SENSORS  и ATTENTION,  а при натискане на бутон MODE 
може да видите кой точно шлейф е сработвал. 

 
КЛАВИАТУРЕН ПАНИК 
 
Вие лично може да приведете системата в алармен режим, когато тя 

е изключена чрез едновременното натискането на бутони MODE  и  
ON/OFF 

Изключването на това състояние става чрез набиране на Вашият 
код+ ON/OFF 

КОД+ ON/OFF 
Тази възможност може да се изключи от инсталатора при 

конфигурирането на клавиатурата. 
 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ 
 
Клавиатурата  поддържа  три потребителски кода, от които първият 

(КОД 1) е главен. Първично главният код е 1234. 
На притежателя на главния код е предоставена възможността да 

включва и изключва системата, както и да променя всички кодове, да 
шунтира шлейфове, да променя времето за влизане и да задава телефоните, 
на които системата да се обажда (за ОСА-403Т* ). 

На притежателите на втория и третия код е предоставена 
възможността само да включват и изключват системата. 
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ВРЕМЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ 
 
Това е времето от момента, когато Вие включите системата до 

момента, когато тя започва да възприема задействането на шлейф като 
сигнал за аларма. През това време индикаторът ON мига и се подава 
съответният звуков сигнал.  

Това време може да се настройва от инсталатора при 
конфигурирането на системата. Първично зададено - 40 s. 

 
 

ВРЕМЕ ЗА ВЛИЗАНЕ 
 
Това е времето от задействане на бавен шлейф до момента, в който 

системата минава в алармен режим. През това време се подава съответния 
звуков сигнал (ако това е зададено от Вашия инсталатор) и Вие трябва да 
наберете Вашия код и да изключите системата. Първично времето за 
влизане  е 20 s. 

Това време може да се настройва чрез главния код или от 
инсталатора при конфигурирането на системата.. 

 
 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА 
 
Това е състояние, при което клавиатурата не реагира на натискането 

на бутоните. То е предвидено за да се избегне непрекъснатото набиране на 
грешни кодове от злонамерени лица. Първично е зададено заключване на 
клавиатурата за около 2 мин. след 6 грешни кода. 

Броят на кодовете и времето, през което клавиатурата остава 
заключена може да се настройва от инсталатора при конфигурирането на 
системата. 
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НИСКО АКУМУЛАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ 

 
Когато напрежението на клавиатурата спадне под определен 

минимум (~9,5V), започва сигнализирането за ниско акумулаторно 
напрежение чрез индикатора POWER. При ОСА-403Т* клавиатурата се 
обажда и по телефона на заложените номера ако тя е под охрана. 
Абонатите чуват непрекъснат тонов сигнал. 

При получаване на сигнала за ниско напрежение трябва да се вземат 
бързи мерки за осигуряване на мрежово захранване за алармената система 
за да не се повреди акумулатора и системата да остане без захранване. 

  
ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ КОД 

 
Избирането на функциите става чрез набирането на : 

KOД1+ MODE+ ФУНКЦИЯ+ ON/OFF 
Функциите на главния код (КОД 1) са: 

 
Функция Означава 

0 Шунтиране на шлейфове 
1  Настройка времето за влизане 
2  Смяна на потребителски кодове 
3* Въвеждане на телефонни номера 
4* Тестване избирането по телефона 

*- за ОСА-403Т* 
 

0.  ШУНТИРАНЕ НА ШЛЕЙФОВЕ 
 
Шунтиране на шлейф означава, че указаният шлейф няма да се 

анализира и системата ще може да се включи независимо от неговото 
състояние. Функцията се използва ако не желаете помещенията, включени 
към този шлейф, да бъдат охранявани. 
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1. Влизате в режима: 

KOД1+ MODE+ 0+ ON/OFF 
Чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
Индикатор 1 започва да мига с дълго светене, ако шлейф 1 не е 

шунтиран и с късо светене - ако е шунтиран. Смяната на състоянието става 
чрез натискане на някой бутон без ОN/OFF. 

2. Натискате бутон ОN/OFF и започва на мига втори индикатор, 
който съответства на състоянието на втори шлейф. Той се настройва по 
същия начин, след което отново се въвежда ОN/OFF за настройка на трети 
шлейф. 

 3.Настройката завършва с въвеждането на ОN/OFF след третия 
индикатор (чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ). 

 
1.  НАСТРОЙКА ВРЕМЕТО ЗА ВЛИЗАНЕ 
 
1. Влизате в режима: 

КОД1+ MODE+ 1+ ON/OFF 
Чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. Чрез индикаторите  в двоичен 

код се индицира текущата настройка за времето за влизане. Всяка 
единица съответства на около 3 s.  

2. Въвеждате нова настройка (от 1 до 15), което съответства на 
времена на влизане от 3 до 45 s и натискате ON/OFF. Чрез индикаторите  в 
двоичен код се индицира зададеното времето . 

3. Натискате ON/OFF и излизате от режима. 
  
2. СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ 
 
1. Влизате в режима: 

КОД1+ MODE+ 2+ ON/OFF 
Чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. Индикатор 1 започва да мига. 
2. Въвеждате новият КОД1 като го набирате и натискате ON/OFF. 

Ако не желаете да го сменяте натискате само бутон ON/OFF и 
преминавате към режима за сменяне на КОД2, като започва да мига 
индикатор 2. 
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3. Въвеждате новият КОД2 като го набирате и натискате ON/OFF. 

Ако не желаете да го сменяте натискате само бутон ON/OFF и 
преминавате към режима за сменяне на КОД3, като започва да мига 
индикатор 3. 

4. Въвеждате новият КОД3 като го набирате и натискате ON/OFF. 
Ако не желаете да го сменяте натискате само бутон ON/OFF и 
преминавате към режима за потвърждение  на КОД1, като започва да мига 
индикатор 4. 

5. Въвеждате отново КОД1 (новият, ако сте го сменили) като го 
набирате и натискате ON/OFF, с което настройката завършва и чувате 
сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. Ако няма потвърждение на КОД1 не може да 
излезете от режима и автоматично се връщате на т. 2 (светва индикатор 1) 
за нова настройка на КОД1. 

 
Общият алгоритъм за смяна е: 

КОД1+ MODE+ 2+ ON/OFF+ НОВ КОД1+ ON/OFF+ НОВ КОД2+ 
ON/OFF+ НОВ КОД3+ ON/OFF+ КОД1+ ON/OFF 

Всички кодове (КОД1, КОД2 и КОД3) могат да бъдат до 6 цифри. 
Ако искате да изтриете даден потребителски код натискате бутона MODE , 
когато сте в режима за въвеждането му. KОД1 не може да се изтрива, а 
само се сменя. 

 
Пример: 
Ако искате да запазите КОД1, да изтриете КОД2 и да смените КОД3 

с код 3456 то трябва да натиснете 
 

КОД1+ MODE+ 2+ ON/OFF+ ON/OFF+ MODE+  3+ 4+ 5+ 6+ 
ON/OFF+ КОД1+ ON/OFF 

 
3. ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА  

( за клавиатура ОСА-403Т*) 
 

1. Влизате в режима : 
КОД1+ MODE+ 3+ ON/OFF 
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Чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. Започва да мига индикатор 1  
2. Набирате желания номер за първия телефон (до 12 цифри), след 

което натискате бутон ON/OFF. Започва да мига индикатор 2  
3. Набирате желания номер за втория телефон (до 12 цифри), след 

което натискате бутон ON/OFF, с което излизате от режима. Чувате сигнал 
ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 

Общият алгоритъм за смяна е: 

КОД1+ MODE+ 3+ ON/OFF+ ТЕЛ. 1+ ON/OFF+ ТЕЛ. 2+ ON/OFF 
Ако искате да изтриете даден номер влизате в режима за сменянето 

му и натискате бутон MODE.  
 
4. ТЕСТВАНЕ ИЗБИРАНЕТО ПО ТЕЛЕФОНА 

( за клавиатури ОСА-403Т*) 
 

1. Влизате в режима : 
КОД1+ MODE+ 4+ ON/OFF 

Чувате сигнал ПОТВЪРЖДЕНИЕ. 
Клавиатурата минава в режим на тестване на телефоните - започва да 

ги набира последователно и да подава специфичния звуков сигнал, както в 
алармен режим. 

2.  Излизането от режима става с натискане на някой бутон. 
 
 
  

За контакти 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  
 


