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OPIS 
Specjalny system alarmowy do montażu za panelem dyspozycji. 

 

 

 

 

A Skrzynka zacisków 

B Wbudowany głośnik 

C Lampka kontrolna przesłanego 

alarmu 

D Lampka kontrolna zapisanego 

alarmu 

E Wbudowany mikrofon 

F Dioda LED stanu urządzenia ( ) 

G Przycisk resetowania 

H Port szeregowy do połączenia z PC 

I Przycisk alarmowy 

L Gniazdo micro SD card

 
 

 

 

Modele Helpy Compact 

KOD / NAZWA 
WBUDOWANE 

LAMPKI 
KONTROLNE 

WBUDOWANY 
AKUMULATOR 

5HL-600 
HELPY COMPACT 

• • 

5HL-601 
HELPY COMPACT BASIC 

  

5HL-602 
HELPY COMPACT EB 

(tylko płyta elektroniczna) 
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SKRZYNKA ZACISKÓW 

LTI Wejście stacjonarnej linii telefonicznej lub uniwersalny interfejs 

(2G/3G/4G) 

LTI Wejście stacjonarnej linii telefonicznej lub uniwersalny interfejs 

(2G/3G/4G) 

 Zacisk uziemiający stacjonarnej linii telefonicznej 

LTO Wyjście domowej linii telefonicznej 

LTO Wyjście domowej linii telefonicznej  

TEL Telefon lokalny 

— Wejście ujemne 

RL1 NO Przekaźnik (styk normalnie otwarty) 

RL1 NZ Przekaźnik (styk normalnie zamknięty) 

RL1 C Przekaźnik (styk wspólny) 

+ Wejście zasilania (12 Vdc - 30 Vdc) 

— Wejście ujemne 

AI Wyjście dla przesłanego alarmu (12 Vdc lub 0 Vdc poprzez łącznik 

J16) 

AR Wyjście dla zapisanego alarmu (12 Vdc lub 0 Vdc poprzez łącznik 

J17) 

+12 Wyjście 12 Vdc max 100 mA 

C Wspólne(1) zasilania do wejść AL1 i IN1 

— Wejście ujemne 

AL1 Wejście(2) alarm 1 

AL2 Wejście(3) resetowanie (dowolnie programowalne) 

IN1 Wejście(2) filtr alarmu 1 (dowolnie programowalny) 

ALT2 Wyjście do podłączenia głośnika systemu głośnomówiącego 

pasywnego (dach lub dno kabiny) 

MIC2 Wejście do podłączenia mikrofonu systemu głośnomówiącego 

pasywnego lub pojedynczego mikrofonu (dach lub dno kabiny) 

MIC3  Wejście do podłączenia mikrofonu systemu głośnomówiącego 

pasywnego lub pojedynczego mikrofonu (dach lub dno kabiny) 

— Wejście ujemne 
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AL1 Wejście(2) alarm 1 

S Wyjście do głośnika systemu głośnomówiącego dalekiego zasięgu 

(szyb) 

M1 Wejście do mikrofonu systemu głośnomówiącego dalekiego 

zasięgu (szyb) 

M2  Wejście do mikrofonu systemu głośnomówiącego dalekiego 

zasięgu (szyb) 

— Wejście ujemne 

AL1 Wejście(2) alarm 1 

 
 (1) : może być podłączone do zacisku –, do zacisku +12 lub do zewnętrznego źródła  

      odniesienia 
 (2) : umożliwia podłączenie przycisków z bezpotencjałowymi stykami (NO lub NZ) lub  
       przyciskami zasilanymi  
 (3) : umożliwia podłączenie bezpotencjałowych styków (NO lub NZ)  
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MOCOWANIE 
Helpy Compact może być mocowany za pomocą 2 wkrętów lub za pomocą 
dostarczonej dwustronnie przylepnej, wstępnie przedziurawionej gumowej 
podkładki. 

Mocowanie za pomocą gumowej podkładki 
dwustronnie przylepnej 

 Usunąć folię z jednej strony dwustronnie przylepnej, gumowej 
podkładki. 

 Przymocować dwustronnie przylepną gumową podkładkę do panelu 
dyspozycji, upewniając się, że otwór przeznaczony dla mikrofonu Helpy 
Compact (E na rysunku na str. 2) odpowiada wolnemu otworowi na 
panelu dyspozycji. 

 Usunąć folię z drugiej strony dwustronnej, gumowej podkładki. 

 Przymocować Helpy Compact do dwustronnie przylepnej, gumowej 
podkładki, zwracając uwagę na dopasowanie otworów. 

 



Strona 6 PODŁĄCZENIE SYSTEMU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO  

PODŁĄCZENIE SYSTEMU 
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO 

Helpy Compact posiada wbudowany zestaw głośnomówiący. 
Helpy Compact można również podłączyć do 2 pasywnych systemów 
głośnomówiących lub kabli z mikrofonem i do 2 systemów głośnomówiących 
dalekiego zasięgu. 
Pasywny system głośnomówiący lub kable z mikrofonem można zainstalować 
na dachu lub na dnie kabiny. W szybie, jeśli przewidziano, należy zainstalować 
system głośnomówiący dalekiego zasięgu. 

 Wykonać podłączenia, zgodnie z tabelą: 
 

ZACISKI  
ZACISKI  
HELPY 
COMPACT 

MAKSYMALNA 
ODLEGŁOŚĆ 

PASYWNY 
SYSTEM 

GŁOŚNOMÓWIĄCY 

A ALT2 6 m 
(z kablem 

ekranowanym) 
B MIC2 lub MIC3 
– – 

    
KABEL 

MIKROFONU 
czerwony 

drut 
MIC2 lub MIC3 długość kabla  

(3 m) 
biały drut – 

 
SYSTEM 

GŁOŚNOMÓWIĄCY 
DALEKIEGO ZASIĘGU 

S S 
50 m M M1 lub M2 

– – 
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PODŁĄCZENIE PRZYCISKÓW 

 Podłączyć przyciski zgodnie z jednym z poniższych schematów. 

Przycisk kabiny 

W kabinie można użyć przycisków alarmowych z bezpotencjałowymi stykami 
lub przyciskami zasilanymi. 

Przycisk z bezpotencjałowymi stykami 

 

Przycisk zasilany (12-24 Vdc) – 2 możliwości 
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Inne przyciski 

Przyciski dachu, dna kabiny lub szybu można podłączyć do zacisku AL1 tylko 
wtedy, gdy są tego samego typu co przycisk kabiny (ze stykami 
bezpotencjałowymi lub zasilanymi, normalnie otwartymi lub normalnie 
zamkniętymi). 

Przyciski dachu, dna kabiny lub szybu można podłączyć do zacisku AL2 tylko 
wtedy, gdy mają one bezpotencjałowe styki.  

Uwaga: wejście resetowania (AL2) musi być skonfigurowane jako 
wejście alarmu poprzez zaprogramowanie „Konfiguracja 
wejść” (kody 390 lub 55). 
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PODŁĄCZENIE FILTRA 

 Podłączyć styk filtra zgodnie z jednym z poniższych schematów. 
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PODŁĄCZENIE LAMPEK 
KONTROLNYCH 

LAMPKA KONTROLNA PRZESŁANEGO ALARMU, koloru ŻÓŁTEGO, zapala się 
po naciśnięciu jednego z przycisków wezwania pomocy, co oznacza, że rozpoczęła się 
procedura alarmowa. LAMPKA KONTROLNA ZAPISANEGO ALARMU, koloru 
ZIELONEGO, zapala się po odebraniu połączenia alarmowego.  
Niektóre modele Helpy Compact mają wbudowane lampki kontrolne. W każdym 
przypadku możliwe jest podłączenie zewnętrznych lampek kontrolnych. 

 Podłączyć zewnętrzne lampki kontrolne Helpy Compact zgodnie z jednym z 
poniższych schematów. 

Wyjścia 12 Vdc (ustawienie fabryczne) 

  

Wyjścia 0 Vdc 
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INNE PODŁĄCZENIA 

PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ 

Stacjonarna linia telefoniczna lub uniwersalny interfejs 
(2G/3G/4G) 
 Zacisk uziemienia (wskazany symbolem ) podłączyć do wydajnego 

gniazda uziemienia, aby ochrona stacjonarnej linii telefonicznej stała się 
skuteczniejsza. 

 Podłączyć stacjonarną linię telefoniczną lub uniwersalny interfejs do 
zacisków LTI. 

PODŁĄCZENIE TELEFONU LOKALNEGO 

 Aby zaprogramować i korzystać z urządzenia, podłączyć telefon lokalny 
do zacisków TEL i – (nie trzeba przestrzegać polaryzacji).  

PODŁĄCZENIE STYKU RESETOWANIA 

Można użyć bezpotencjałowy styk (NO lub NZ). 

 Podłączyć styk resetowania do zacisków AL2 i –. 

PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA 

 Podłączyć zewnętrzny styk do zacisków RL1 NO (lub RL1 NZ) i RL1 C. 
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Przykład podłączenia z systemem głośnomówiącym w szybie  
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Przykład podłączenia z systemem głośnomówiącym na dnie 
kabiny 
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WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE 

WŁĄCZENIE 

 Podłączyć zewnętrzne zasilanie (12 Vdc - 30 Vdc) do zacisków + i —. 
Helpy Compact włączy się, a dioda LED stanu urządzenia zaczyna migać. 

WYŁĄCZENIE 

5HL-600 
 Odłączyć zewnętrzne zasilanie (12 Vdc - 30 Vdc) od zacisków + i —. 

 Przytrzymać wciśnięty przycisk resetowania. 

 Gdy zaświecą się wszystkie diody LED, nacisnąć i przytrzymać 
wbudowany przycisk alarmowy. 

Wszystkie diody LED zgaszą się. 

5HL-601 / 5HL-602 
 Odłączyć zewnętrzne zasilanie (12 Vdc - 30 Vdc) od zacisków + i —. 
Dioda LED stanu urządzenia zgaśnie. 
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CZYNNOŚCI SŁUŻĄCE DO 
SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEJ 

INSTALACJI 

1. PROGRAMOWAĆ 
 Wejść do programowania: podnieść słuchawkę lokalnego telefonu i 

wprowadzić .  
Słychać komunikat „Programowanie włączone”. 

 Zaprogramować numer dla alarmu wzywania pomocy:  
wprowadzić  <numer telefoniczny> . 

 Zapisać powiadomienie identyfikacji windy, które musi zawierać 
informacje dotyczące umiejscowienia instalacji:  
wprowadzić  i, po powiadomieniu „Prawidłowy”, 
wypowiedzieć powiadomienie i odłożyć słuchawkę telefonu.  

 W celu ponownego odsłuchania: podnieść słuchawkę telefonu i 
wprowadzić . 

 Zadzwonić na zewnątrz w celu sprawdzenia czy stacjonarna linia 
telefoniczna lub uniwersalny interfejs działają w prawidłowy sposób: 
nacisnąć  i, po wysłuchaniu sygnału wybierania, wpisać numer 
telefonu, aby przeprowadzić test. 

2. WYPRÓBOWAĆ PROCEDURĘ ALARMOWĄ 
 Wcisnąć przycisk alarmowy przez ponad 3 sekundy (wartość fabryczna).  
Włącza się alarm. 

3. ODPOWIEDZIEĆ NA ALARM  
Uwaga: tryb aktywacji komunikacji z osobą wzywającą pomoc 

określa programowanie „Tryb aktywacji systemu 
głośnomówiącego w alarmie” (kod 78). 

-1. tryb: aktywacja systemu głośnomówiącego po powiadomieniach  
(ustawienia fabryczne) 

 Odpowiedzenie z wywołanego numeru. 
Po odsłuchaniu powiadomienia „Wezwanie pomocy” i powiadomienia 
identyfikacji windy nawiązane zostaje połączenie z systemem 
głośnomówiącym. 

 Rozmowa z uwięzioną osobą. 
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-2. tryb: aktywacja systemu głośnomówiącego za pomocą kodu „Aktywacja 
systemu głośnomówiącego”  

 Odpowiedzenie z wywołanego numeru. 
Odsłuchać powiadomienie „Wezwanie pomocy” i powiadomienie identyfikacji 
windy. 

 Wcisnąć , aby nawiązać rozmowę z uwięzioną osobą. 

-3. tryb: automatyczna aktywacja systemu głośnomówiącego bez powiadomień 

 Odpowiedzenie z wywołanego numeru. 

 Rozmowa z uwięzioną osobą. 

4. WYRESETOWAĆ ALARM 
Uwaga: tryb resetowania alarmu jest definiowany przez 

programowanie „Tryb resetowania alarmu” (kod 77). 

-1. Tryb: resetowanie alarmu za pomocą kodu „Koniec alarmu” (ustawienie 
fabryczne) 

 Aby zakończyć alarm, wcisnąć . 

-2. tryb: automatyczne resetowanie alarmu 

 Aby zakończyć alarm, odwiesić słuchawkę (lub wcisnąć ). 

-3. tryb: automatyczne resetowanie alarmu z rozpoznawaniem lokalnym 

 Aby zakończyć rozmowę, odwiesić słuchawkę. 

 Aby zakończyć alarm, wcisnąć przycisk resetowania lub zamknąć wejście 
resetowania. 

Wysłane zostaje połączenie końca alarmu. 

 Odpowiedzenie z wywołanego numeru. 

 Wcisnąć . 
W przypadku braku lokalnego rozpoznania alarm wyłącza się automatycznie po 
6 godzinach. 

Uwaga: wejście resetowania można skonfigurować za pomocą 
programowania „Konfiguracja wejść” (kody 390 lub 55). 

Jeżeli nie jest możliwe zatrzymanie procedury alarmowej ze 
zdalnego systemu (np. zaprogramowany numer telefonu jest 
błędny), wystarczy podnieść słuchawkę telefonu lokalnego i 



CZYNNOŚCI SŁUŻĄCE DO SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI Strona 17  

wprowadzić * <Hasło> # (fabryczne:   ) lub wcisnąć 
przycisk resetowania. 

 

UŻYCIE PRZYCISKU RESETOWANIA 

Uwaga: resetowanie nie zmienia programowania urządzenia. 

Użycie przycisku resetowania (G na rysunku na str. 2): 

- Krótkie wciśnięcie 
Pozwala na przerwanie trwającego połączenia alarmowego.  
Krótkie wciśnięcie jest równoznaczne z podniesieniem słuchawki 
lokalnego telefonu i wprowadzeniem sekwencji * <Hasło> #. 

- Długie wciśnięcie (10 sekund)  
Umożliwia ponowne uruchomienie Helpy Compact bez odłączania 
zasilania. 

Uwaga: resetowanie urządzenia można również przywołać za 
pomocą kodu programowania 995*0#. 
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PROGRAMOWANIE 
W tabelach: 

 INST wskazuje, że programowanie jest dozwolone instalatorowi; 
 OPER wskazuje, że programowanie jest dozwolone konserwatorowi; 
 programowania fabryczne są podkreślone pogrubioną czcionką. 

Programowanie podstawowe 

PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE 

WEJŚCIE DO 
PROGRAM. 

 <hasło INSTALATOR lub OPERATOR>   

(fabryczne:   ) 

WYJŚCIE Z 
PROGRAM. 

 <hasło INSTALATOR lub OPERATOR>  

(fabryczne:   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERY 
TELEFONU 
(INST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zaprogramowanie 
numeru 
automatycznie 
aktywuje 
alarm/połączenie 

 
 

(pozycja od 
01 do 24) 

ŹRÓDŁO ODBIORCA 

…   
(X..X = 
numer 
telefonu, 
maks. 20 
cyfr;  
* = pauza 2 
sekundy) 

 przycisk 
wezwania 
pomocy 

— 

 alarmy 
akumulatora * 

 
UŻYTKOWNIK 

 okresowe 
połączenie 
testu automa-
tycznego * 

 ESSE-TI 

—  CLI 

— — 

 alarm 
diagnostyki 
wbudowanego 
systemu 
głośnomó-
wiącego * 

 P100 

 alarm braku 
zewnętrznego 
zasilania 

— 

 alarm 
pomocniczy 

— 

 koniec 
alarmu 

— 
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PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE 
SKASOWAĆ 
NUMER 
TELEFONU (INST) 

 
 

(pozycja od 01 do 
24) 

 

 
 
 
 
 
DATA * 
(INST) 
 
 
* do 
przeprogramowania 
w przypadku 
całkowitego 
wyłączenia 

 

DZIEŃ TYGODNIA 

     
 (dd)   (mm)    (rr) 

 NIEDZIELA 

 PONIEDZIAŁEK 

 WTOREK 

 ŚRODA 

 CZWARTEK 

 PIĄTEK 

 SOBOTA 

GODZINA * 
(INST)   (hhmm, od 0000 do 2359) 

ZAPISAĆ 
KOMUNIKATY 
(INST) 

 

  
powiadomienie 
identyfikacji  
(maks. 25s) (zapisać 

powiado-
mienie) 

(odwiesić 
słuchawkę) 

  
powiadomienie  
(maks. 25s) 

ODSŁUCHAĆ 
POWIADOMIENIA 
(INST/OPER) 

 

  
powiadomienie 
identyfikacji 

(odsłuchanie) 

  
powiadomienie 

ALARM 
AKUMULATOR 
ROZŁADOWANY  
(INST) 

 
 alarm wyłączony 

 alarm włączony 

ALARM WYMIANA  
AKUMULATORA *  
(INST)  
* tylko 5HL-600 

 
 alarm wyłączony 

 alarm włączony 
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PROGRAMOWANIE PODSTAWOWE 

DANE 
OKRESOWEGO 
POŁĄCZENIA 
TESTU AUTOMA-
TYCZNEGO 
(INST) 

Okresowość   (dni, od 1 do 9; 3 wartość fabryczna) 

Godzina 
rozmowy 
telefonicznej

 
 (hhmm od 0000 do 2359;  

                 0400 wartość fabryczna) 

Włączenie 
testu 
automa-
tycznego 

 

 test automatyczny nie włączony 

 test automatyczny włączony (EN 81-
28:2018) 

 test automatyczny włączony (EN 81-
28:2004) 

Ręcznie wymusić 
rozmowę telefoniczną 
testu automatycznego 

 

IDENTYFIKATOR 
PROTOKOŁY  
(INST) 

 

 

 Esse-ti 
…  (identyfikator)  [ ] 

 P100 

GŁOŚNOŚĆ 
SYSTEMU 
GŁOŚNO-
MÓWIĄCEGO 
(INST/OPER) 

 

 głośnik 
(od 1 do 9;  
3 wartość 
fabryczna) 

 
mikrofon (od 
1 do 9; 
5 wartość 
fabryczna) 

[ ] 

GŁOŚNOŚĆ 
POWIADOMIEŃ 
(INST/OPER) 

 
 (od 1 do 4; 3 wartość fabryczna; 4=głośność  

     głośnik, 3=¾ głośności głośnika, 2=½  
     głośności głośnika, 1=¼ głośności głośnika) 

PONOWNE 
ODSŁUCHANIE 
PROGRAM. 
(INST) 

...  (prefiks kodu programowania)  

PRZYWRÓĆENIE 
USTAWIEŃ 
FABRYCZNYCH  
(INST) 
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Programowanie zaawansowane 

PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 
ZMIANA HASŁA 
INSTALATORA 
„0” 
(INST) 

 
…  [ ] 

(stare) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(nowe)            (nowe) 

ZMIANA HASŁA 
INSTALATORA 
„1” 
(INST) 

 
…  [ ] 

(stare) 
..  [ ]  ..  [ ] 

(nowe)            (nowe) 

WEJŚCIA 
NORMALNIE 
ZAMKNIĘTE/OTW
ARTE 
(INST) 

 

 
wejście  
(1=AL1 
2=AL2  
3=IN1) 

  
typ 
(0=normalnie 
zamknięte 
1=normalnie 
otwarte) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
USTAWIENIE 
WSTĘPNE  
WEJŚĆ *  
(INST) 
 
 
 
* pełną konfigurację 
wejść można znaleźć 
w Instrukcji 
programowania dla 
ekspertów 

 

 AL2=wejście alarmu / IN1=wejście filtra 

 AL2=wejście pomocnicze / IN1=wejście filtra 

 AL2=wejście alarmu / IN1=wejście gongu 

 AL2=wejście pomocnicze / IN1=wejście gongu 

 AL2=wejście resetowania / IN1=wejście filt. 

 AL2=wejście resetowania / IN1=wejście gongu 

 AL2=wejście resetowania / IN1=wejście alarmu 

 AL2=wejście resetowania / IN1=wejście pomocnic. 

 AL2=wejście alarmu / IN1=wejście alarmu 

w odczycie wartość 9 wskazuje wejścia 
skonfigurowane za pomocą kodu 390 
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PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 

PRZYKŁAD 
KONFOGURACJI 
WEJŚĆ  
(INST) 

Konfiguracja:  
AL2= wejście techniczne na miejscu 
IN1= wejście poza serwisem  
 
Kody do wprowadzenia, aby 
- skonfigurować wejście AL2 jako bistabilne: 390207  
- skonfigurować wejście IN1 jako bistabilne: 390307 
- ustawić numer odbiorcy powiadomienia technicznego na stronie:  
201 13 15 X <numer telefonu> # 
- ustawić numer odbiorcy technicznego powiadomienia końcowego na 
miejscu:  
201 14 16 X <numer telefonu> # 
- ustawić numer odbiorcy powiadomienia instalacji inny niż serwisu: 
201 15 17 X <numer telefonu> # 
- ustawić numer odbiorcy powiadomienia instalacji w serwisie:  
201 16 18 X <numer telefonu> # 
gdzie X= odbiorca (tryb powiadomień): 
2= użytkownik 
3= Esse-ti 
4= CLI 
6= P100 
- jeśli odbiorca 3, ustawić identyfikator protokołu Esse-ti: 
222 YYYYYYYYYY 
- jeśli odbiorca 6, ustawić identyfikator protokołu P100: 
223 ZZZZZZZZZZ 
- jeśli odbiorca 6, dostosować kody protokołu P100 za pomocą 
oprogramowania e-stant (kod programowania 203) 
 
Uwaga: AL2 i IN1 automatycznie konfigurują się jako normalnie 
zamknięte; jeśli podłączone styki są normalnie otwarte: 
- skonfigurować wejście AL2 jako normalnie otwarte: 4121# 
- skonfigurować wejście IN1 jako normalnie otwarte: 4131# 
 

OPÓŹNIENIE DLA 
PRZYCISKU 
WEZWANIA 
POMOCY 
(INST) 

  (sekundy, od 2 a 9; 3 wartość fabryczna) 

WŁĄCZANIE 
POWIADOMIENIA 
WCIŚNIĘCIE 
PRZYCISKU 
NIEDOSTA-
TECZNE (INST) 

 powiadomienie wyłączone  

 powiadomienie włączone 

SYGNALIZACJA 
BŁĘDU 
PODŁĄCZENIA 
PRZYCISKU 
(INST) 

 

 rodzaj sygnalizacji  
    (0=powiadomienie 
    1=połączenie  
    wezwania pomocy) 

 okresowość  
    (1=10 minut 
    2=1 godzina 
    3=1 dzień) 
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PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 

ALARM BRAK 
ZEWNĘTRZNEGO 
ZASILANIA * 
(INST)  
* tylko 5HL-600 

 

 alarm wyłączony 

 alarm włączony z opóźnieniem aktywacji o XX  
         minuty (od 01 do 99) 

ALARM 
DIAGNOSTYKI 
WBUDOWANEGO  
SYSTEMU 
GŁOŚNO-
MÓWIĄCEGO 
(INST) 

 

 alarm wyłączony 

 alarm włączony 

WŁĄCZENIE 
FILTRA 
(INST/OPER) 

 
 filtr wyłączony 

 filtr włączony 

OBEJŚCIE FILTRA 
(INST/OPER)   (sekundy, od 15 do 30; 99=nie obejście) 

DZIAŁANIE 
ALARMU BEZ 
LINII 
TELEFONICZNEJ  
(INST) 

 

 Zaświecona dioda LED AI i powiadomienie 

 Zgaszona dioda LED AI i brak powiadomień 

 Zaświecona dioda LED AI i brak powiadomień 

POWTARZANIE 
POWIADOMIENIA 
W ALARMIE 
(INST) 

 

 (sekundy oczekiwania między powiadomieniem i  
         innym, od 02 do 59; 00=brak  
          powiadomień; 01=powiadomienie  
          przy każdym połączeniu) 

OPÓŹNIENIE 
WYKONANIA 
POŁĄCZENIA PO 
POWIADO-
MIENIU(INST) 

 
 (sekundy oczekiwania po powiadomieniu  

     przed wykonaniem połączenia, od 0 do 9) 

ODSŁUCHANIE 
POWIADOMIENIA 
„KOMUNIKACJA 
AKTYWOWANA” 
PO WŁĄCZENIU 
SYSTEMU 
GŁOŚNO-
MÓWIĄCEGO 
(INST) 

 

 nigdy  

 tylko w przypadku zdalnego połączenia 

 zawsze 
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TRYB AKTYWACJI 
SYSTEMU 
GŁOŚNOMÓ-
WIĄCEGO W 
ALARMIE  
(INST) 

 

 za pomocą kodu „Aktywacja systemu  
     głośnomówiącego” 

 automatyczny po powiadomieniach 

 automatyczny i natychmiastowy (brak  
     powiadomień) 

TRYB 
RESETOWANIA 
ALARMU 
(INST) 

 

 resetowanie automatyczne 

 resetowane za pomocą kodu „Koniec alarmu” 

 automatyczne resetowanie z rozpoznaniem  
     lokalnym 

KOD 
„ROZPOZNANIE” 
(INST) 

 …  (od 1 do 3 cyfr; 5 wartość fabryczna) [ ] 

KOD 
„AKTYWACJA 
SYSTEMU 
GŁOŚNOMÓ-
WIĄCEGO” 
(INST) 

 …  (od 1 do 3 cyfr; 0 wartość fabryczna) [ ] 

KOD  
„KONIEC 
ALARMU” 
(INST) 

 …  (od 1 do 3 cyfr; 9 wartość fabryczna) [ ] 

KOD 
„WYKLUCZENIE” 
(INST) 

 …  (od 1 do 3 cyfr; 1 wartość fabryczna) [ ] 

PRZYWRÓCENIE 
POWIADOMIEŃ 
(INST) 

 
 powiadomienie identyfikacji 

 powiadomienie 

ZMIANA JĘZYKA 
(INST)  

 (język: 00 włoski, 01 angielski, 02 niemiecki,  
         03 francuski, 04 polski, 05 portugalski,  
         06 rosyjski, 07 hiszpański) 

POWIADOMIENIE 
W KILKU 
JĘZYKACH 
(INST) 

 
  

(drugi język) 
  

(trzeci język) [ ] 
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DEKODER 
TONOWY 
(INST) 

 

 (kraj:  
         00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO,  
         01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL,  
         05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/     
         DK/ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/ 
         FO/LR, 10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU,  
         13 SI, 14 HU, 15 IL, 16 AT, 17 AU/IE, 18 CH,  
         19 CN, 20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/   
         KN/TT/TC 21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR,  
         26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA,  
         30 RS, 31 RO, 32 JO, 33 JP, 34 PE, 35 PA,  
         36 AR, 37 CO) 

CZAS TRWANIA 
POŁACZENIA W 
SYSTEMIE 
GŁOŚNO-
MÓWIĄCYM W 
ALARMIE 
(INST) 

  (minuty, od 2 do 9) 

LICZBA 
POŁACZEŃ Z TYM 
SAMYM NR 
TELEFONU DLA 
KAŻDEGO CYKLU 
POŁĄCZENIA 
(INST) 

  (połączenia, od 1 do 9) 

CYKLÓW 
POŁĄCZEŃ DOT. 
POŁĄCZEŃ 
WEZWANIA 
POMOCY 
(INST) 

  (cykle, od 1 do 9; 0=nieograniczona liczba cykli) 

CYKLÓW 
POŁACZEŃ DOT. 
ALARMÓW 
TECHNOLO-
GICZNYCH I 
POŁĄCZEŃ 
PRÓBNYCH 
(INST) 

 
 (cykle, od 1 do 9; 0=10 cykli; 3 wartość 

fabryczna) 

OCZEKAWANIE 
MIĘDZY 
POŁĄCZENIAMI 
TECHNOLOGIZNY
MI I PRÓBNYMI 
(INST) 

 
 (minuty, od 01 do 99;  

         00=30 sekundy, 02 wartość fabryczna) 

ODPOWIEDŹ 
AUTOMATYCZNA 
(INST) 

 
 (ilość dzwonków przed odpowiedzią, od 1 do 9;  

      0=odpowiedź wyłączona; 2 wartość fabryczna) 
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DZIAŁANIE PO 
ODPOWIEDZI 
AUTOMATYCZNEJ 
(INST) 

 
 tryb programowania 

 bezpośrednie połączenie z kabiną 

DŁUGOŚĆ 
POŁĄCZENIA PO 
AUTOMATYCZNEJ 
ODPOWIEDZI 
(INST) 

  (minuty, od 1 do 9) 

DŁUGOŚĆ 
POŁĄCZENIA CLI 
(INST) 

  (sekundy, od 00 do 99; 10 wartość fabryczna) 

GENERACJA DTMF 
(INST)  

 (od 1 do 9; 2 wartość fabryczna;  
     czas trwania DTMF=X*50 ms) 

FUNKCJA MULTI-
LINK (INST)   (od 0 do 9; 1 = master, 0 = wyłączona) 

TRYB PRACY 
PRZERYWANEJ 
PRZEKAŹNIKA 
(INST) 

 
 brak pracy przerywanej 

 praca przerywana 500 ms ON / 500 ms OFF 

DZIAŁANIE 
PRZEKAŹNIKA 
(INST) 

 

 zachowanie takie samo, jak w przypadku wyjścia  
     AI 

 zachowanie takie samo, jak w przypadku wyjścia  
     AR 

 aktywny w przypadku zewnętrznego zasilania 

 mechanizm otwierania drzwi 

 aktywny przez cały czas trwania alarmu wezwania  
     pomocy 

 aktywny podczas naciskania przycisków  
     alarmowych 

 aktywny przy braku linii telefonicznej 

 aktywny w przypadku niskiego poziomu  
     naładowania akumulatora 

ODCZYT 
NAPIĘCIA 
AKUMULATORA 
(INST) 

  (wartość wyrażona w mV) 

ODCZYT 
NAPIĘCIA 
ZASILANIA 
ZEWNĘTRZNEGO 
(INST) 

  (wartość wyrażona w mV) 
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TEST ALARMÓW 
(INST) 

 przycisk wezwania pomocy 

 alarm akumulatora 

 okresowe połączenie testu automatycznego 

 wbudowany alarm diagnostyki systemu  
         głośnomówiącego 

 alarm braku zewnętrznego zasilania 

 alarm pomocniczy 

 koniec alarmu 

 

Programowanie za pomocą oprogramowania e-
stant 

Helpy Compact można programować za pomocą komputera, używając 
zastrzeżonego kabla USB/szeregowego i dedykowanego oprogramowania e-
stant. 

Oprogramowanie e-stant pozwala również: 
- zaktualizować oprogramowanie układowe Helpy Compact 
- personalizować powiadomienia Helpy Compact 
- przygotować micro SD card do programowania, personalizacji powiadomień i 
aktualizacji oprogramowania układowego Helpy Compact. 

E-stant można pobrać pod następującym linkiem: 
https://www.esse-ti.it/download/richiesta-software 

Programowanie za pomocą micro SD card 

Za pomocą odpowiednio przygotowanej micro SD card można: 
- zaprogramować Helpy Compact 
- zaktualizować oprogramowanie układowe Helpy Compact 
- personalizować powiadomienia Helpy Compact. 

Informacje na temat użycia micro SD card znajdują się w odpowiednich 
instrukcjach. 
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UŻYCIE 

LOKALNE UŻYCIE 

 : podnieść słuchawkę telefonu lokalnego 

 : podnieść słuchawkę telefonu lokalnego i wprowadzić , aby wejść do programowania  

 
LOKALNE UŻYCIE

KONWERSACJA Z WSZYSTKIMI 
SYSTEMAMI GŁOŚNOMÓWIACYMI  KONWERSACJA 

PROGRAMOWANIA 
 …  

KONWERSACJA Z WSZYSTKIMI 
SYSTEMAMI GŁOŚNOMÓWIACYMI 

  KONWERSACJA 

  WYŁĄCZA KONWERSACJĘ 

POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE    <NUMER TELEFONU> 
POLECENIE PRZEKAŹNIKA MECHANIZMU 
OTWIERANIA DRZWI    

Zdalne korzystanie z Helpy Compact w spoczynku 

 Zadzwonić do Helpy Compact i poczekać na odpowiedź. 

 Odsłuchać powiadomienia identyfikacji windy, jeśli występuje. 

 Wpisać  , aby połączyć się z systemem głośnomówiącym. 
lub  

 Wpisać <hasło>  (fabryczne: ), aby wejść do programowania. 

 W tym momencie można wykonać wszelkie programowania, połączyć się z 
systemem głośnomówiącym i aktywować przekaźnik mechanizmu otwierania 
drzwi: 

ZDALNE KORZYSTANIE Z HELPY COMPACT W SPOCZYNKU

PROGRAMOWANIA …  

KONWERSACJA Z WSZYSTKIMI 
SYSTEMAMI GŁOŚNOMÓWIACYMI 

  KONWERSACJA 

  WYŁĄCZA KONWERSACJĘ 
POLECENIE PRZEKAŹNIKA MECHANIZMU 
OTWIERANIA DRZWI  
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SYGNALIZACJE 

dioda LED stanu urządzenia ( ) 

Normalne działanie nie w alarmie 

 

Alarm  

 

Połączenie głosowe w toku  

 

Brak akumulatora lub niski poziom naładowania akumulatora  
(maks. 1 godz. działania w trybie gotowości)  

 

Brak linii telefonicznej  

 

Uszkodzenie przycisku  
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Lampka kontrolna przesłanego Alarmu (żółta) 

Alarm  

 

Lampka kontrolna zapisanego Alarmu (zielona) 

Połączenie głosowe w toku  

 

Powiadomienie o połączeniu próbnym nie 
powiodło się (EN 81-28:2018) 

Aby wskazać nieudane okresowe połączenie próbne, lampka kontrolna 
przesłanego Alarmu i lampka kontrolna zapisanego Alarmu migają na 
przemian, aż do momentu pomyślnego wykonania kolejnego połączenia 
próbnego lub alarmowego. 

Lampka kontrolna przesłanego Alarmu  

 

Lampka kontrolna zapisanego Alarmu  
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NOTATKI 

WYMIANA AKUMULATORA 

5HL-600 

UWAGA 
W przypadku konieczności wymiany wbudowanego 

akumulatora zapasowego należy użyć wyłącznie 
akumulatora zamiennego dostarczonego przez 

firmę Esse-ti. 

 Wykręcić śrubę, znajdującą się w tylnej części Helpy Compact. 

 Odczepić pokrywę za pomocą wypustek umieszczonych na górze lub na 
dole. 

 Obróć pokrywę w prawo, uważając na kabel połączeniowy głośnika. 

 Odłączyć baterię do wymiany i podłączyć nową. 

 Umieścić na miejscu i zaczepić pokrywę, uważając na mikrofon. 

 Ponownie wkręcić śrubę w tylnej części. 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

Producent Esse-ti S.r.l. oświadcza, żetyp urządzenia Helpy Compact jest 
zgodny z dyrektywami 2014/33/UE - 2014/53/UE.  
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse-ti S.r.l. 
Via G. Capodaglio, 9 
62019 Recanati (MC) – ITALY 
Tel. +39 071 7506066 
Fax +39 071 7506057 
www.esse-ti.it 
support@esse-ti.it 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [120 120]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


