
 

Asystent SGT2 – aplikacja kolektorowa do CPT8600 
 
I. Opis aplikacji 
Poniższy opis dotyczy aplikacji Asystent SGT2 w części na kolektor CipherLab CPT8600 
 

Menu główne aplikacji.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gromadzenie danych – w tej opcji możliwe jest utworzenie do 10 nowych dokumentów o 
podanej nazwie lub dopisanie danych do  istniejących dokumentów bez kontrahentów z 
kontrahentami oraz wykonanie kompletacji na wgranych dokumentach.  
 
Przeglądanie – opcja służąca do przeglądania dokumentów zapisanych w pamięci kolektora 
oraz do przeglądania wgranej bazy towarowej, bazy kontrahentów i dokumentów do 
kompletacji. 
 
Transmisja – tę opcję należy wybrać do wgrania bazy towarowej, bazy kontrahentów i 
zamówień od klientów do pamięci kolektora lub do wysłania dokumentów zgromadzonych 
podczas pracy z kolektorem. 
 
Kasowanie – opcja pozwala na skasowanie wgranej bazy towarowej, bazy kontrahentów, 
zamówień od klientów oraz dokumentów ze zgromadzonymi danymi. 
 
Konfiguracja – opcja pozwala na ustawienie takich parametrów jak prędkość transmisji, port 
do komunikacji, dźwięki klawiszy i skanera, użycie wibrator, podświetlenia oraz ustawień 
związanych z aplikacją i konfiguracją ukrytą. 
 
Sprawdzarka – Po wgraniu bazy towarowej w szybki sposób pozwala na sprawdzenie  
ceny towaru, stanu magazynowego o ile baza towarowa będzie zawierała takie informacje. 
 
F1-Inf  - informacja o producencie oprogramowania, wersji aplikacji i wielkości wolnej 
pamięci kolektora . 
F2-Czas – opcja umożliwia ustawienie aktualnej daty i czasu kolektora. 
F3-TC – Test Czytnika – opcja pozwala na odczyt kodu kreskowego skanerem i sprawdzenie  
   długości oraz standardu kodu kreskowego. 
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MAKRO  
               000000 

ESC  F1-Sz_N  F3-P   

GROMADZENIE DANYCH 

1.Bez  kontrahent    [3]__        
2. Z  kontrahentami 
3. Zamów. Od  klientów 
 
 
 
 
ESC-powrót 

Podaj nazwę 
dokument. 
>  MAKRO 
 
 
 

1. MAKRO                  | 
2. SELGOS 
3. HURT. DAKO 
4. AUCHAN 
 

> 5900552000709 
 
SY: PEFLEUR15 
Fleur 15ml perfumy 
toalet  
ST: 509 
CN: 27,53 
CB: 73,80 
i: 1 
                           000008 
ESC  

F1-Szukanie  tow.   
po nazwie 

 
II. Gromadzenie danych w dokumentach bez kontrahenta. 
 
Opcja 1. Gromadzenie danych umożliwia wybór 1 z 3 opcji 
pracy z kolektorem: 
-  utworzenie do 10 nowych dokumentów bez kontrahenta (typu: 
Inwentaryzacja, WZ, PZ, FS, MM, itp ) lub uzupełnienie już 
istniejących.  
- tworzenie dokumentów z kontrahentami 
- kompletowanie zamówień (do kolektora z Subiekta można 
wgrać dokumenty ZD, ZS, WZ, FS) 

 
Przy wybraniu 1.Nowy dokument Bez 
Kontrahenta aplikacja w kolektorze będzie czekała na podanie 
nazwy dokumentu. 
Klawiatura kolektora zostaje przełączona w tryb pisania dużych 
liter. Nazwa dokumentu może zawierać maksymalnie 15 znaków. 
 
Wybranie opcji 2.Dopisania do istniejąc. wyświetla na ekranie 
listę wcześniej utworzonych dokumentów. Wyboru dokumentu 
dokonuje się kursorami góra – dół i akceptuje klawiszem ENTER.   
Po wybraniu dokumentu aplikacja przechodzi do ekranu czytania 

kodów. 
Na ekranie do skanowania kodu kreskowego w trzech dolnych 
liniach wyświetlana jest nazwa dokumentu i ilość zapisanych w 
nim pozycji oraz podręczne menu. Pozycje podręcznego menu to: 
F1- wyszukanie towaru w bazie po nazwie 
F3 - przeglądanie dokumentu od ostatniej pozycji 
ESC – powrót do menu 
 
Nowy dokument tworzony jest dopiero po zapisaniu pierwszej 
pozycji. 
Kod do kolektora można wprowadzać za pomocą skanera lub 
wpisując go ręcznie.  
Odczytany kod kreskowy lub wpisany ręcznie szukany jest w bazie kodów i symbolów 
Subiekta.  

Podczas skanowania, na ekranie kolektora wyświetlić się mogą 
takie informacje jak kod kreskowy, symbol Subiekta,  nazwa 
towaru, dwie ceny, stan magazynowy. Aplikacja kolektora po 
wyświetleniu informacji zatrzymuje się i czeka na podanie ilości 
towaru do zapisu. 
 
Czytanie i zapisywanie kodów może się odbywać zarówno z 
wgraną bazą towarową jak i bez niej. W przypadku wgrania każdy 
odczytany kod będzie weryfikowany w bazie towarowej, a jego 
brak będzie sygnalizowany odpowiednim komunikatem oraz 
dźwiękiem. W takim przypadku pola nazwy, ceny i stanu nie będą 

wyświetlane na ekranie kolektora. 

F3-Przeglądanie 
dokumentu  
 

Ilość dok bez kontrahenta 



 

      Wprowadź  NIP 
>   
 
 
F2-po nzaw F3-po sym 
A 

    Wprowadź  NIP 
>33 
NA: Mikrostat 
 
MI: Wrocław 
 
UL: Orląt Lwowskich 
 
NI: 333-333-33-33 
SY: MIKROSTAT 

W przypadku pracy bez bazy towarowej na ekranie zostaną wyświetlone tylko te pola, które 
należy uzupełnić ręcznie. Dane zapisywane są w kolejności w jakiej były czytane kody, chyba 
że ustawione jest w konfiguracji sumowanie ilości dla tych samych kodów, wówczas 
powtarzające się kody będą zapisywane w dokumencie na pozycji pierwszego wystąpienia 
kodu, łącznie z sumowaną ilością kolejnych odczytów tych samych kodów. 
 
III. Gromadzenie danych w dokumencie z kontrahentami. 
 
Przed rozpoczęciem pracy z dokumentem z kontrahentami należy wgrać do kolektora bazę 
kontrahentów.  
W pierwszym kroku należy wybrać kontrahenta dla którego będą 

zapisywane dane. Szukanie kontrahenta 
we wgranej bazie może odbywać się po 
NIP (domyślnie), nazwie (F2), 
Symbolu Subiekta (F3).  
Wprowadzając początkowe cyfry lub litery do szukania, aplikacja 
automatycznie ustawia się na pierwszej pozycji, która odpowiada 
wprowadzonym znakom. Używając klawiszy strzałek można 
przeglądać kolejnych kontrahentów. Wybór kontrahenta następuje 
po naciśnięciu klawisza Enter.  
 
 

Po wybraniu kontrahenta dalsza pracy z kolektorem wygląda jak tworzenie dokumentów bez 
kontrahentów.  
Wprowadzając kolejnych kontrahentów w dokumencie można zapisać dowolną ilość 
dokumentów dla podanych kontrahentów. 
 
Po przesłaniu pliku z kolektora do Asystenta SGT2, w Asystencie wybiera się Kontrahenta 
dla którego zostanie utworzony dokument w Subiekcie. 
 
IV. Kompletacja dokumentów 
 
Kompletacji dokumentów dokonuje się w celu zgromadzenia towarów do wydania zgodnie z 
zamówieniem klienta, fakturą sprzedaży lub WZ. 
W celu kompletowania dokumentu z użyciem kolektora należy do pamięci kolektora wgrać 
odpowiednie dokumenty. Za pomocą AsystentaSGT2 pracującego na komputerze można 
pobrać z Subiekta GT takie dokumenty jak ZK, ZD, FS, WZ a następnie przesłać je do 
kolektora w celu kompletowania towaru. Kolektor jest w stanie  przyjąć w jednym czasie do 
40 niezależnych dokumentów.  
Aby rozpocząć kompletację należy wybrać w kolektorze opcję 1.Gomadzenie danych-
>3.Zamów. od klientów. 
Jeżeli dokumenty do kompletacji zostały wgrane do kolektora to po wybraniu ww. opcji 
ukaże się na ekranie lista nazw dokumentów do kompletacji. 
Tekst na liście może być wyświetlany  w 2 kolorach. Nazwa 
dokumentu w kolorze żółtym oznacza, że dokument nie jest 
skompletowany. Dokument w białym kolorze oznacza dokument 
skompletowany.  
Na ekranie z listą dokumentów aktywne są klawisze strzałek. 
Lewo <–> Prawo – przesuwanie kursor o cały ekran. 
Góra <–> Dół – przesuwanie kursora o jedną pozycję. 

ZK 1/SF/2015…………. 
ZK 1/SF/2016 
ZK 2/SF/2015 
ZK 2/SF/2016 
ZK 3/SF/2015 
ZK 6/SF/2016 
ZK 7/SF/2016 
ZK 8/SF/2016 
 
 



 

ZK 2/SF/2016 
  2/4   il:3/9 
K: MIKROKOSMOS 
>5903364206499 
S:DZSO100 
So dezodorant perfumowa 
ny 100ml 
 
ST: 2.00      . 
IL:               . 
 
ESC  F2-u  F1-il   F4-ob 

Enter – wybór dokumentu do kompletacji 
ESC – wyjście do menu 

 
Po wybraniu dokumentu na kolejnym ekranie wyświetla się lista 
nazw towarów do kompletacji uporządkowana alfabetycznie. 
Nazwy towarów mogą być wyświetlane w 2 kolorach. Tło tekstu 
w kolorze czerwonym oznacza, że dany towar nie został 
skompletowany. Kolor (tła ekranu) czarny oznacza, że 
skompletowany. 
Na ekranie nazw towarów dostępne są klawisze strzałek 
Lewo <-> Prawo – przesunięcie kursora o cały ekran 
Góra <-> Dół – przesunięcie kursora o jedna pozycję 
Enter – wybranie towaru 
ESC – wyjście z listy towarów do listy dokumentów 
F3 – stan kompletacji dokumentu  

 
Właściwy ekran do pracy przy kompletacji jest dostępny po wybraniu towaru z listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywne klawisze: 
skaner – odczytany kod kreskowy sprawdzany jest czy zgodny jest z kodem lub symbolem 
wyświetlanego towaru. Jeżeli jest zgodny to w zależności od ustawień albo automatycznie 
ilość zwiększana jest o jeden albo uaktywnia się linia do wpisania ilości. Jeżeli ilość będzie 
równa stanowi dokumentu to tło tych cyfr zamieni się na zielony kolor. 
Jeżeli odczytany kod jest z dokumentu ale z innej jego pozycji to aplikacja zasygnalizuje to i 
pozwoli na przejście do poprawnej pozycji. Gdy kod jest spoza dokumentu to będzie 
wyświetlony odpowiedni komunikat. 
F1 -  ręczne wprowadzenie ilości. Ilość można wprowadzić również ze znakiem minus w celu 
poprawy błędów. 
F2 – wyświetlenie uwag przesłanych z Subiekta a związanych z pozycja dokumentu. 
F4 – wyświetlenie grafiki towaru.  Aby można było wyświetlić grafikę towaru, musi ona być 
w rozdzielczości co najwyżej 400 x 460, musi być umieszczona na karcie SD i mieć nazwę 
taką jak symbol Subiektowy towaru. Kolektor potrafi wyświetlić grafikę w  formacie JPG i 
BMP 
Lewo <-> Prawo – ręczne przechodzenie na kolejne pozycje kompletowanego dokumentu. 
ESC – powrót do listy nazw towarów w dokumencie. 
 
 
 

1.Forever dezodorant      . 
100 ml                             . 
2.So dezodorant              . 
perfumowany 100 ml     . 
3.So dezodorant              . 
perfumowany 20 ml       . 
4. So Dezodorant            .    
perfumowany 50 ml       . 
 
 

Nazwa dokumentu 

poz / il. pozycji w dok 

ilość sztuk skompletowanych / 
ilość wszystkich sztuk towarów 

Stan do 
skompletowania 

CZERWONY – niekompletne 
ZIELONY - skompletowany 



 

TRANSMISJA DANYCH 
1.Wys. bez kontrahentów        
2.Wys. z kontrahentami  
3.Wys. zam od klientów 
4.WGR. ZAM. KLIENT 
5.WGRANIE BAZY TOW 
6.WGRANIE KONTRAH 
 
 
ESC- powrót 

KASOWANIE DOKUMENT 

1.Bez kontrahentów           .                
2.Z kontrahentami 
3.Zamów. od klientów 
4.BAZA TOWAROWA 
5.BAZA KONTRAHENT 
 
 
 
 
ESC- powrót 

PRZEGLĄDANIE DANYCH 
1.Bez kontrahentów           . 
2.Z kontrahentami 
3.Zamów. od klientów 
4. BAZA TOWAROWA 
5.BAZA KONTRAHENT 
 
 
 
ESC- powrót MAKRO 

RAM: 50/205 
K: 5900232204731  
 
Masło Extra 125g 
 
S: 30 
I: 1 
 
sk  ESC  F8-k  F1-i   

V. Przeglądanie danych 
 
Opcja 2.Przeglądanie  pozwala na przejrzenie pozycja po 
pozycji zarówno wgranej bazy towarowej, bazy kontrahentów,  
jak i dokumentów zgromadzonych podczas pracy z kolektorem.  
Po wybraniu dokumentu do przejrzenia wyświetlana jest 
informacja o nazwie dokumentu, ilości pozycji, numerze 
aktualnie oglądanej pozycji dokumentu, zawartych informacji w 
tej pozycji 
Jeżeli w zgromadzonych danych nie ma nazwy towaru , to jest 

ona brana z bazy towarowej. 
Dolna linia ekranu przedstawia 
podręczne menu. 
sk - wyszukanie skanerem kodu kreskowego w dokumencie. 
ESC – wyjście do menu 
F8 - kasowanie wybranej pozycji 
F1 - modyfikacja ilości  
 
 
 

 
VI. Transmisja plików 
 
W opcji 3.Transmisja dostępne jest wczytanie bazy towarowej 
bazy kontrahentów i dokumentów do kompletacji do kolektora 
lub wysłanie dokumentów zgromadzonych podczas pracy z 
kolektorem.  
Przed wykonaniem transmisji należy upewnić się w opcji 
konfiguracji, jaka prędkość i jaki rodzaj portu komunikacyjnego 
zostały ustawione. Wybranie jednej z powyższych opcji 
powoduje oczekiwanie aplikacji kolektora na wywołanie 
transmisji przez program komunikacyjny.  Po prawidłowym 
zakończeniu transmisji na ekranie kolektora zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 
Transmisję można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz ESC. 
Należy pamiętać, że przy komunikacji przez USB należy wpierw uruchomić opcję 
transmisji w kolektorze a następnie na komputerze uruchomić program 
komunikacyjny.  
 
VII. Kasowanie plików 
 
Opcja 4.Kasowanie pozwala na usunięcie z pamięci kolektora 
utworzonych dokumentów oraz wgranej bazy towarowej, bazy 
kontrahentów i dokumentów do kompletacji. 
Po wybraniu jednej z opcji do skasowania pliku, aplikacja 
dwukrotnie zażąda potwierdzenia operacji. Potwierdzenie 
komunikatu definitywnie usuwa plik z pamięci kolektora bez 
możliwości jego odtworzenia. 
 
 
 



 

>  5903786000132 
SY: DOGMA 
 
Migdały 100g 
 
CN: 2.80 
CB: 2.25 
 
S: 1 
 
     SPRAWDZARKA    

    KONFIGURACJA 
1.Port komunikacyjny   .                
2.Prędkość 
3.Inne ustawienia  
4.Ustaw. do aplikacji 
 
 
 
 
ESC-powrót  F4- konfig 

    INNE USTAWIENIA 
1.Podświetlenie LCD  [4]                
2.Podśw klawiatury     [2] 
3.Wibrator                    [X] 
4.Wibrator skanera      [  ] 
5.Dźwięk klawiszy      [3 ] 
6. Dźwięk skanera       [X] 
7.Głosność             [4 ] 
8.Kolor tła 
9.Kolor tekstu 
ENT-zmień  ESC-wyjdź 

USTAW.DO APLIKACJI 

1.AutZapis 1dla ZK [X] 
 

VIII. Sprawdzarka 
 

 
Opcja 6.Sprawdzarka umożliwia szybkie sprawdzanie cen oraz 
stanów magazynowych. Podobnie jak podczas gromadzenia danych 
kod kreskowy można odczytać skanerem lub wpisać „ z ręki” 
zatwierdzając klawiszem ENTER.  
 
 
Podczas pracy można używać jedynie klawisza wyzwalającego 
skaner. 
 
 

 
 
IX. Konfiguracja aplikacji. 
 
IX.1. Konfiguracja operatora. 
Wybór ustawień w opcji 5.Konfiguracja pozwala na dostosowanie 
aplikacji kolektora do potrzeb użytkownika. Dla operatora 
kolektora dostępne są cztery opcje pozwalające na ustawienie 
takich parametrów jak port komunikacyjny, prędkość transmisji 
oraz podświetlenie, użycie wibratora,  dźwięk klawiszy, koloru 

tekstu i tła. 
Aby przykładowo ustawić użycie 
wibratora wystarczy kursorem ustawić 
się w trzeciej linii i nacisnąć klawisz 
Enter lub nacisnąć liczbę 3. Zmiana zostanie zasygnalizowana 
dźwiękiem a na ekranie w polu obok wibratora pojawi się X. 
Podświetlenie można regulować w zakresie 0 – 5, dźwięk 
klawiszy 0 – 3. Zmiany dokonać można wciskając na 
odpowiedniej opcji klawisz ENTER a następnie cyfrę z podanego 
zakresu. Każda zmiana ustawień zostaje zapisana w pamięci flash 
co pozwala na trwałe trzymanie dokonanych ustawień.  
Domyślnie w aplikacji ustawiony jest port komunikacyjny na 

USB VCOM, prędkość 115200, aktywne podświetlenie, włączony wibrator, wyłączony 
wibrator skanera, włączony dźwięk klawiszy i skanera oraz praca. 
 
W opcji 5.Konfiguracja->3.Ustaw. do aplikacji->1.AutoZap. 
1dla ZK[X]  - ustawia się czy podczas kompletacji po odczycie 
kodu kreskowego automatycznie zapisywana jest jedynka (co 
zmusza do odczytu kodów każdej sztuki kompletowanego towaru) 
czy po odczycie kodu aplikacja zatrzyma się na podaniu ilości 
towarów. 
 
 
 
 
 
 



 

KONFIGUR. UKRYTA 
 
1.Ustawienia plików       .       
2.Ustaw. kodów kresk. 
3.Kody z wag/cen/ilość 
4.Zmiana hasła 
 
 
ESC-powrót   

[X] Code39               . 
[X] EAN8                     
[X] EAN13 & UPCA  W 
[X] UPCE                     
[X] Industrial 25           
[X] Interleaved 25        
[  ]  Mtarix 25               
[X] Codabar                  
[X] Code 93 
[X] Negativ Barcode 
[X] Code 128 
ENT-wł/wył  F1-W   F8 

[X] EAN13 & UPCA  W 
     [  ] UPCA => EAN13                  

USTAWIENIA PLIKÓW 

 
1.Baza Towar w  [RAM]       
2.Pliki wyjść.  w  [RAM] 
3.Zbijanie kodów [X] 
 
ENT-zmień  ESC-wyj   

 
 
IX.2. Konfiguracja ukryta 
Opcje Konfiguracji ukrytej zostały udostępnione pod klawiszem 
F4-konfig w menu 5.Konfiguracja. Ich zmiana jest możliwa pod 
warunkiem znajomości hasła dostępu. Domyślnym hasłem 
dostępu do tych opcji jest 8400. Zmian hasła jest możliwa po 
wejściu do Konfiguracji ukrytej. 
 
IX.2.1. Ustawienia plików 

W tej opcji ustawia się gdzie ma być 
zapisywana baza towarowa, baza 
kontrahentów, dokumenty do kompletacji wgrywane do kolektora 
oraz pliki zapisywane w trakcie gromadzenia danych bez 
kontrahenta i z kontrahentami. Pliki mogą być zapisywane w 
pamięci RAM lub na karcie SD. 
 
Opcja zbijania kodów dotyczy sumowania ilości takich samych 
kodów podczas tworzenia dokumentów bez kontrahentów 

 
 
IX.2.2. Ustawienie kodów kreskowych. 
W opcji ustawienia kodów kreskowych można wyłączyć lub włączyć standardy kodów 

kreskowych odczytywanych przez kolektor. Włączenie lub 
wyłączenie danego standardu polega na ustawieniu się kursorem w 
linii wybranego standardu kodu i naciśnięciu klawisza Enter. Kody 
wybrane do używania będą zaznaczone X-em.  
Domyślne ustawienie kodów obejmuje najczęściej używane 
standardy i powinno wystarczyć do  normalnej pracy z kolektorem. 
Pod klawiszem F8- można przywrócić domyślne ustawienie kodów 
kreskowych. 
 
Litera W wyświetlana w ostatniej kolumnie sugeruje istnienie 
dodatkowych ustawień dla danego kodu kreskowego. Dodatkowe 
ustawienia dostępne są pod klawiszem F1.  

 
Np. dla kodu EAN13 & UPCA można ustawić konwersję UPCA 
na EAN13 co skutkuje dodawaniem zera na początku 12 
znakowego kodu UPCA.  
 
IX.2.3. Kody z wagą/ceną/ilością 
Do oznaczania towarów o zmiennej ilości 
stosuje się kody kreskowe EAN-13 
zaczynające się od cyfry 2. Druga cyfra 
mówi o rodzaju kodu i łącznie z pierwszą  
stanowią sygnaturę. Oprócz sygnatury w 
EAN13 występuje identyfikatora towaru 
(kod), oraz konkretna ilość, waga lub cena. 
 
 

sygnatur
a 

kod waga/ce
na/ilość 



 

KONF KODÓW WAG. 
1.Użycie kod wagow [X] 
2.Sygnatury  [27-29]   
3.Pozycja start kodu  [01] 
4.Pozycja end kodu   [06] 
5.Pozycja start wagi  [08] 
6.Pozycja end wagi   [12] 
7.Dzielnik  [100] 
ENT-zmień   ESC-wyjdź 

Do konfiguracji kodów EAN-13 ze zmienną ilością(wagą lub ceną) wykorzystuje się opcję  
6. Kody z wag/cen/il. 
Aby była możliwość użycia podczas pracy kodów ze zmienną ilością należy ustawić w 
konfiguracji 1.Użycie kodów wagow[X]. 
Włączenie ww. opcji jest możliwe dopiero po ustawieniu sygnatury, kodu, wagi oraz 
dzielnika (punkty od 2 do 7). 
Zmian w poszczególnych pozycjach dokonuje się, stając kursorem na wybranej linii, 
następnie wciska się Enter, wpisuje cyfr i akceptuje klawiszem Enter 
 
W polu Sygnatura można wpisać jeden lub dwa dwucyfrowe 
liczby zaczynające się od cyfry 2 a informujące aplikację, że jeżeli 
po odczycie kodu kreskowego EAN-13 dwie pierwsze cyfry będą 
w zakresie zapisanych sygnatur, to aplikacja kolektora wyłowi na 
podstawie konfiguracji z odczytanych znaków kod oraz 
wagę(ilość/cenę) towaru i zapisze do pamięci kolektora w pliku 
wynikowym. 
 
Konfiguracja kodów ze zmienną ilością polega na podaniu od 
którego znaku zaczyna się i kończy kod - identyfikator towaru oraz od którego do którego 
znaku w kodzie EAN-13 zapisana jest waga (cena/ilość). W przypadku gdy waga nie będzie 
liczbą całkowitą dzielnik stanowi o miejscach po przecinku. 
 
Start kodu i wagi muszą być liczbami mniejszymi niż end kodu i wagi. 

Przykład: 
Według powyższych ustawień  z kodu kreskowego 
przedstawionego obok zostanie wyodrębnione: 
- identyfikator towaru (kod) jako - 271245 
- jako ilość/waga - 79849 
- do pliku będzie zapisana liczba 798.49 

  
IX.2.4. Zmiana hasła 
Domyślnym hasłem dostępu do opcji ukrytych jest 8400. Opcja zmiany hasła umożliwia 
zmianę hasła do ustawień ukrytych (F4-konfig), tak aby operator kolektora nie zmienił 
prawidłowych ustawień aplikacji. Hasło może mieć do 8 znaków.  
 
 
 
 


