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                                                                                   Návod k obsluze 
GSM/3G Alarm systém 

 

Váţení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důleţité pokyny k 
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliţe výrobek předáte 
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Popis:  
 2G / 3G mobilní síť, umoţňuje funkci systému po celém světě 

 99 zón pro bezpečnostní intruzivní alarm, péče o členy rodiny, SOS pomoc, 7dní 24 

hodinová bezpečnost, dveřní zvonek, aplikace alarmu na stěnu. 

 10 různých typů zón a názvy zón lze upravovat. 

 Volitelnost více stavů: Zůstat, Pryč, Vyhnutí, Naplánování zabezpečení / odblokování 

 Uţivatelské menu s více neţ 12 volitelnými jazyky. 

 Viditelné informace na velké LCD obrazovce, snadné nastavení a ovládání pomocí 

dotykové klávesnice. 

 Dvousměrná hlasová komunikace, pravidelné telefonní hovory podporovány jako ruční 

set. 

 2 bezdrátové kanály pro dálkové ovládání a přístup ke dveřím (* volitelné). 

 Jednoduše zavolejte na panel, změňte stav na: zapnuto / zůstat / vypnuto na zmeškané 

hovory nebo na automatický dvousměrný hovor. 

 Monitorovací zóna pro péči o členy domácnosti při kaţdodenních aktivitách. 

 Alarm sledování teploty 

 Bezdrátové snímače SMS alarmu s nízkou spotřebou energie 

 Záloţní dobíjecí baterie uvnitř, výpadek výstrahy napájení. 

 Zvukový alarm uvnitř, podpora bezdrátové sirény. 

 Ademco Contact ID protokol přes GPRS / UMTS / HSDPA data podporována. 

 Módní design elegantního panelu s klasickou dotykovou klávesnicí. 

 Easy DIY - inteligentní telefonní aplikace pro dálkovou konfiguraci a provoz. 

 Aţ 999 protokolů poplachových událostí a 99 protokolů provozu pro kontrolu 

Jak funguje systém pro vaši rodinu? 
Bezpečnostní ochrana 

Stiskněte pro zabezpečení systému při opuštění domova. 

Stiskněte  pro zabezpečení systému v domě. 
 
7 * 24 hodin Domácí bezpečnostní hlídka 
Při zjištění kouře, plynu, oxidu uhličitého nebo vodního toku systém vydává zvukový alarm, 
posílá výstraţné SMS a zavolá na přijímače alarmů /call centrum / poţární signalizace nebo 
jiného systému CMS. 
 
SOS alarm a volání 

Stiskněte tlačítko SOS po dobu delší neţ 3 sekundy k SOS volání. 
Systém vytočí číslo prvního přijímače a poté další čísla, pokud nedojde k odpovědi, dvakrát se 
opakuje a upozorní SOS SMS na přijímače současně a poţádá o SOS pomoc.  
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Další bezdrátové tlačítko SOS nebo detektory poklesu jsou volitelné. 
 
Volání 

Vytočte telefonní číslo a poté stiskněte tlačítko Volat, chcete-li zahájit hovor, můţete při 
přijetí telefonního hovoru na přijímači upozornění stisknout tlačítko volání, abyste mohli 
odpovědět a mluvit. 
Můţete také stisknout tlačítko volání pro ukončení hovoru. 
 
Otevření dveří 

Stiskněte tlačítko 0 1 a tlačítko pro otevření dveří (* pokud máte nainstalovaný bezdrátový 
spínač WS1 na vašem elektronickém zámku). 
 
Každodenní péče o členy rodiny 
Systém odešle varovný text SMS, pokud během sledovacího období nedojde k detekci PIR čidla 
ţádných aktivit v 5.zónách/ dveřní zóny.  
Například instalujte jeden bezdrátový senzor dveří v loţnici otce, nastavte dobu sledování jako 

05: 30 ~ 09: 00 hodin, pokud se nezvedl (neotevřel dveře), systém pošle upozornění SMS na 
zprávu "Alarm zóny monitoru" --- tento SMS text můţete upravit. Pro tuto událost obdrţíte 
pouze SMS, alarm nebude volat ani vydávat ţádné zvuky. 
 
Dveřní zvonek 
Nainstalujte a připojte jedno zvonkové tlačítko k systému a nastavte funkci zóny jako "10. 
Dveřní zvonek ", kdyţ někdo stiskne tlačítko, systém vydá zvuk ze 6 zvonů. 
 
Monitorování teploty 
Systém odesílá varovný SMS text, kdyţ je vnitřní teplota příliš vysoká nebo nízká. 
 
Ostatní životní péče 
Systém pošle výstraţnou SMS při ztrátě napájení AC / DC (výchozí: více neţ 30 minut) a 
obnovení a při nízké spotřebě baterie bezdrátového snímače (pokud máte). 

 
Dálkové ovládání 
Připojte k relé pro blokování poplachu, systém automaticky zapne vaše zařízení při spuštění 
alarmu. 
 
Volání pro kontrolu 

Připojte se k bezdrátovému přepínači WS2 a můţete telefonem dálkově zapnout / vypnout 
zařízení. 
 
Popis ovládacího panelu 
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Tlačítka 

Plně zabezpečeno  
 

Zůstat doma zabezpečení  
Všechny snímače jsou zapnuty s výjimkou snímačů ve vnitřních zónách, které jsou vypnuty, 
takţe se uţivatelé mohou volně pohybovat doma. 
 

Tlačítko odblokování  
Stiskněte tlačítko odblokování a zadejte 4místné heslo (výchozí: 1234). Stisknutím tlačítka 

vypne systém po dvou pípnutích. 
 

SOS tlačítko  
Stiskněte tlačítko SOS na dobu delší neţ 2 sekundy, čímţ vyvoláte alarm SOS. 
 

Tlačítko Volat  
Vytočte telefonní číslo a stiskněte tlačítko Volat, chcete-li zahájit hovor nebo přijmout telefonní 
hovor. Můţete také stisknout tlačítko Volat a ukončit hovor. 
 

Tlačítko Klíč  
Stiskněte 01 a klíčové tlačítko pro otevření dveří (* pokud máte nainstalován bezdrátový 
spínač WS1 na elektronickém zámku). 

 
Pohled zespoda 
 

Montáţní konzola 
Namontujte konzolu na stěnu pomocí šroubů, po 
zapojení kabeláţe a zapněte ji, pevně zasuňte zástrčku 

do drţáku, uzavřete přepínač manipulace. Po zasunutí 
zásuvky dojde k aktivaci alarmu. 
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Snadné nastavení pomocí klávesnice 
Start: 

 Vloţte mobilní SIM kartu do slotu. 

 Připojte napájení, zapněte. 

 V reţimu nastavení, pod tlačítky pouţívanými pro: 

         Menu, Enter, OK 

     Zpět, Odejít 

     Vlevo, Smazat 

    Doprava 

     Nahoru 

 Dolů 

Reset: 

 Otevřete kryt karty SIM, stiskněte a podrţte tlačítko Reset.  

 Zapněte.  

 Po 5 sekundách uvolněte tlačítko Reset, Displej zobrazí "Reset OK", systém se vrátí zpět 

do továrního reţimu. 

Pouţití: 

Základní nastavení 
 
1. Zobrazit                      
2. Nastavení 
                                   

1. Základní nastavení 

2. Upravte zóny 
3. Nastavení předvoleb 
 

Zvolte jazyk 
 
1. Angličtina 
2. Španělština 
3. Němčina 
4. Ruština 
5. Italština 
6. Dánština 
7. Čeština 
8. Francouzština 
9. Indonéština 

 
1. Nastavení jazyka 
2. Nastavení času 
3. Nastavení upozorňovacího čísla 
4. Teplotní upozornění 
5. Zapnuto upozornění podle zvuku 

6. Zapnutí časové prodlevy 
7. Zapnutí varování Tel 1 
8. Čas zvukového alarmu 
9. Doba zpoţdění alarmu 
Pokud jste změnili nastavení jazyka, měli byste resetovat systém a restartovat znovu. 
Upozornění: Všechna nastavení a snímače se po resetování ztratí s výjimkou jazyka. 
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Nastavení data a času 

 
Nastavení času -23-15 10: 33: 260 6 
Měsíc den rok 
 
 
 
 
 

Nastavení upozorňovacího čísla 

 
01. Prázdné 
 
 
 
 
 
Vloţte tel. číslo 
---------------------- 
 
 

 
1. Celkem 9 čísel příjemců upozornění. 
2. Číslo kódu země: Pokud nemůţete přijmout výstraţnou SMS nebo volání, zkuste změnit kód 
země jako 0086,86 nebo jednoduše odeberte kód země před telefonním číslem. 
 
Telefonní číslo přijímače můţe být programováno pod hlavními funkcemi: 
Kód funkce 1 (metoda upozornění na poplach) 
1. přijmutí SMS a volání při alarmu. 
2. přijmout pouze SMS při alarmu. 

3. přijmout pouze hovor při alarmu. 
 
Funkční kód 2 (při volání tohoto čísla do systému) 
1. systém změní stav ze zamčení na „zůstat doma“. 
2. Systém automaticky přijme hovor. 
3. systém musí stisknout tlačítko volání pro přijetí hovoru. 
 

 
Teplotní alarm 

 
1. Vysoká: 99 
2. Nízká: 99 
 

 
 
Vysoká: +99 
 
 
 

99 znamená vypnutí funkce alarmu teploty. 
Tlačítky Nahoru / Dolů nastavte + a -. 
Tlačítky vlevo / vpravo vyberte pozici čísla. 
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Zvukové upozornění na alarm 
Zapnutí upozornění podle zvuku 
         Ne 
         Ano 
 
 
Ne: Tichý při zapnutí systému. 
Ano: Krátký alarm při zapnutí systému 
 
 
 

 
Zapnutí časové prodlevy  

 
 
Zapnutí časové prodlevy 
    30 
 
 
Výchozí nastavení: 30 sekund 
Volitelné: 0-99 sekund 
 
 

Upozorňující SMS alarm 
 
Zapnutí varování Tel. 1 
       Ne 
      Ano 
 
Ne: První přijímač neobdrţí zprávu SMS, kdyţ 
je systém zapnut 

Ano: 1. přijímač obdrţí SMS zprávu při 
zapnutí systému. 
 

Čas zvukového alarmu 
 
Čas zvukového alarmu 
180 

 
Výchozí hodnota: 180 sekund 
 
 
 
 

 
Doba zpoždění alarmu 

 
Doba zpoţdění alarmu 
20 
 
Výchozí: 20 sekund. 
Volitelné: 0-999 sekund 
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Přidat dálkové ovládání 
1. Základní nastavení 
2. Upravte zóny 
3. Nastavení postupu 
                 

1. Upravte dálkové ovládání 
2. Upravte drátové zóny 
3. Upravte RF detektor 
                

1. Smazat vše 

2. Pouţitý 
3. Vyprázdnit 
                

Upravit dálkové ovládání 
    Přidat 
    Vymazat 
               

Zapněte zařízení 
 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači 
                

Stiskněte tlačítko OK 
Nahrávací kód: 0B85BD 
               

Opakujte 
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači 
               

Stiskněte tlačítko OK 
Nahrávací kód: 0B85BD 
               

Stiskněte tlačítko OK 

Provoz OK 
 
Upravte kabelovou zónu 1 a 2 
2. Upravte kabelové zóny 
               

1´tlačítko SOS 
Typ: 24h tichá zóna 

Jméno: SOS pomoc! 
2' Manipulační tlačítko 
Typ: 24h zvukové zóny 
Název: Manipulační tlačítko 
 
3' Kabelová zóna 1 

Vstup: Ne 
Typ: Nepouţívá se 
Název: Alarm z kabelové zóny 1 
 
4' Kabelová zóna 2 
Vstup: Ne 
Typ: Nepouţívá se 
Název: Alarm z kabelové zóny 2 
 
Kabelová zóna 1 
         NC 
         NO 
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1. Vstupní zóna 
2. Vnější zóna 
3. Vnitřní zóna 
4. Místní zóna 
5. Zóna zvuku 24 hodin 
6. Tichá zóna 24hr 
7. Zapnuto 
8. Zůstat 
9. Nepouţívat 

10. Dveřní zvonek 
 
1. zóna: tlačítko SOS na klávesnici. 
2. zóna: přepínač manipulace na zadní straně. 
3. zóna: Kabelová zóna 1. 
4. zóna: Kabelová zóna 2. 
NC: Normálně zavřeno 
NO: Normálně otevřeno 
Pokud nastavujete kabelovou zónu 1/2 jako NC, musíte připojit NC snímač na DIN1 / DIN2 
port, jinak systém po zapnutí zapne poplach. 
1 ~ 10: Typ zóny viz níţe tabulka Vysvětlení typu zóny 
 
Přidat bezdrátové senzory 
1. Upravte dálkové ovládání 
2. Upravte kabelové zóny 
3. Upravte detektor RF 
                

1. Smazat vše 
2. Pouţité 
3. Vyprázdnit 
               

Upravit detektor RF 
      Přidat 
      Vymazat 
               

Zapněte zařízení 
Spusťte snímač 
               

Stiskněte tlačítko OK 
Nahrávací kód: 0B85BD 
               

Opakujte 
Spusťte snímač 
               

Stiskněte tlačítko OK 
Nahrávací kód: 0B85BD 
               

1. Vstupní zóna 
2. Vnější zóna 
3. Vnitřní zóna 
               

1. Vstupní zóna 
2. Vnější zóna 
   Provoz OK 
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Vysvětlení typu zóny 
Typ zóny Při spuštění senzoru 

bude poplachový 
systém: 

Použít pro Senzory 

1. Vstup Kdyţ zapnete systém: 
prodleva 30 sekund do 
reţimu zapnutí, takţe 
máte čas odejít z 
domova. Kdyţ se 
vrátíte domů: 20 
sekund prodlevy 
alarmu, takţe máte 
čas deaktivovat 
systém. 

Hlavní brána nebo 
vstupní hala 

Dveřní senzory, 
senzory PIR 

2. Vnější Zůstat doma zapnuto: 
Alarm  
Vzdálené zapnutí: 
Alarm 

Ochrana proti vniknutí 
mimo dům 

Dveře, PIR, vibrace, 
snímače rozbití skla. 

3. Vnitřní Zůstat doma: Není 
alarm. 
Vzdálené zapnutí: 
Alarm 

Ochrana proti vniknutí 
do domu 

PIR, dveře, senzory 
PIR 

4. Na místě Zůstat doma: pouze 
zvuk alarmu 
Dálkové zapnutí: zvuk 
alarmu, upozorňovací 
SMS a vytáčení 

Okna nebo zadní 
brány 

Kontakt oken, 
Závěsné PIR 

5. Zvuk 24 hodin Vypnete alarm 
kdykoli, Zůstat doma 
nebo odblokovat. 
Systém vysílá 
současně varovnou 
SMS a zvukový alarm. 

Kouřovod, plyn, voda, 
detekce úniku oxidu 
uhelnatého 

Kouř, teplo, plyn, 
voda, detektory CO 

6. 24hodin tichý Vypněte alarm 
kdykoli, Zůstaňte 
doma nebo 
odblokovat. Systém 
odešle výstraţnou 
SMS a pouze vytáčení, 
ţádný zvukový alarm 

Nouzové pomoc SOS 
alarmu 

Detektor pádu, 
Tlačítko panika 

7. Zabezpečeno Přechod do reţimu 
zamčení zámku 

Stiskněte pro zapnutí 
systému, bez nutnosti 
dálkového ovládání. 

Bezdrátová tlačítka 

8. Zůstaňte doma Přechod do reţimu 
domácího 
zabezpečení. 

Stiskněte tlačítko 
Zůstat zabezpečen, 
není třeba dálkové 
ovládání 

Bezdrátová tlačítka 

9. Nepouţívat Funkce senzoru byla 
deaktivována 

Zóna byla zakázána  

10. Dveřní zvonek Proveďte 6 zvukových 
zvonění. 

Dveřní zvonek Dveřní zvonová 
tlačítka 

 
Unikátní monitorovací zóna (5. zóna) 
Speciální typ zóny pro péči o členy domácnosti (starší lidi), fixovaný pouze v 5. zóně. 
Systém vysílá výstraţnou SMS do prvního přijímače, pokud se senzor během monitorovacího 
času nespouštěl, tato funkce funguje pouze v reţimu Zůstat doma zabezpečení, pokud změníte 
systém na hodnotu Zámek zamčen nebo Odemčeno, monitorovací funkce bude automaticky 
ignorována. 
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Účel této monitorovací zóny: starat se o činnosti starších lidí v kaţdodenním ţivotě. 
Například instalujte jeden bezdrátový senzor dveří v loţnici otce, nastavte dobu sledování v 
době 05:30 - 09:00, Pokud se během této doby nezvedl (neotevřel dveře) 
Monitorovací poplach zasílá pouze SMS, ţádný poplach nebo zvukový alarm. 
 
Doporučená čidla: 
Bezdrátové senzory dveří, snímače pohybu PIR. 
 
Funkce vyhnutí zóny 
Definice vyhnutí: Vyhnutá zóna nebude mít nastavena alarm bez ohledu na to, jak často je 
vypnutý. Pomocí této funkce můţete obejít okno v horním patře, abyste je mohli nechat 

otevřený během dne, aniţ byste se museli starat o nastavení alarmu. 
 
Chcete-li například během noci otevřít a zavřít konkrétní okno, zatímco je systém zabezpečen; 
Chcete obejít určitý snímač pohybu, aby se člověk nebo mazlíček mohli pohybovat v oblasti 
bez vytváření poplachu. Během opravy nebo renovace domů můţe být snímač dočasně 
přemístěn - a stále chcete pouţívat systém k ochraně zbytku domu. 
 
Jak zablokovat určitou zónu? 
Krok 1 
Zadejte dvoumístné číslo pro zónu, kterou chcete obcházet. Zóny s jednou číslicí musí 
předcházet nula, například "03", "06" nebo "09" atd. 
 
Krok 2 
Stiskněte tlačítko Odblokování, počkejte, aţ se na displeji LCD zobrazí zpráva " Zóna xx 
Vyhnuto ", zóna vyhnutí potvrzena. 
Jak zrušit oblast vyhnutí? 
Stiskněte tlačítko Zabezpečeno nebo Zůstat doma zabezpečení pro zapnutí vašeho systému 
jako obvykle a zadejte heslo. 
 
Předdefinované nastavení 

 
1. Základní nastavení 
2. Upravte zóny 
3. Nastavení předvoleb 
 
 
 

Ztráta napájení střídavým proudem 
1. Alarm ztratil AC proud 
2. Blokování otvíračů RF 
3. Časovač 
4. CID protokol přes GPRS 
5. Změňte heslo 

6. Kódování vysílače 
7. Číslo karty SIM  
               

 Alarm ztratil AC proud 
                                                                                            30 
Výchozí nastavení: 30 minut. 
Volitelné: 0 ~ 99 minut. 
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Zablokování řízení vzdáleného přístupu 
 
1. Zablokování zabezpečené 
voláním 
2. Zablokujte funkci Zůstat po 
telefonu 
3. Neblokovat 
 
 
 
 

Systém dokáţe otevřít elektronický zámek stisknutím tlačítka 01 a tlačítka klíč nebo 
zablokování telefonním hovorem (vaše telefonní číslo musí být uvedeno na seznamu čísel 
výstrah). 
1. Zablokování vyzváněním: kdyţ zavoláte, systém odmítne a stáhne zpět, aby potvrdil 
úspěšnost zabezpečení (měli byste odmítnout systém staţení) a současně otevřít dveře. 
 
Toto nastavení vám pomůţe otevřít garáţ nebo hlavní bránu při opuštění domova jediným 
telefonním hovorem. 
 
2. Zablokování Zůstat voláním: systému byste měli zavolat dvakrát během 30 sekund, změnit 
systém na reţim Zůstat domů a současně otevřít dveře. 
 
Toto nastavení vám pomůţe otevřít garáţ nebo hlavní bránu, kdyţ jste doma. 
 
Plánování zabezpečení / odblokování 

 
 
1. Doba zabezpečení: 22:58 
2. Zůstat čas: 99:99 
3. Čas odblokování: 01:01 

 
 
 
 

Kontaktní protokol ID přes data GPRS / 3G 
 
Prosím, nastavte jej podle příkazu SMS 

 
 
 
 
 
 

Poplašný systém podporuje protokol CID do centra CMS přes datovou komunikaci GPRS, 
nastavte jej pomocí SMS příkazů. 
 
Upravit heslo 

 
Nové heslo: 9527 
Heslo: 4 číslice 
Výchozí hodnota: 1234 
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Kód bezdrátového přepínače 
 
1. Kódování 1 
2. Kódování 2 
3. Kódování 3 
 
 
 
 

3 bezdrátový kód v systému, kódování 1 je výchozí pro bezdrátovou sirénu (* volitelně). 
 

Číslo SIM karty na panelu 
 
Číslo karty SIM karty 
------------------------------- 
 
Zadejte číslo karty SIM karty pro zisk času 
a data z mobilní sítě. 
  
 

Alarmový systém získá datum a čas mobilního operátora podle telefonního čísla, LCD displej 
opraví a zobrazí po několika minutách nastavení skutečného data a času. 
 
Pokud systém nemůţe získat datum a čas automaticky, zkuste přidat nebo odstranit kód země, 
například +420737123456 namísto 123456 
 
Záznamy událostí poplachu 

 
1. Zobrazit 
2. Nastavení 
 

999 záznamů událostí poplachů ke kontrole 
 
1. Záznam poplachu 
2. Záznam provozu 
 
3 '15-06-23 14:53:10 Vstupní alarm! 

 

Provozní protokoly 
 
1 '15-06-23 15:04:10 Vypnuto klávesnicí 
 
99 protokolů provozních událostí ke kontrole. 
 

 
Nastavení a provoz pomocí SMS příkazů 
Kabina poplašného systému se snadno nastavuje pomocí aplikace Smart phone APP nebo 
příkazu SMS s ochranou heslem na dálku. 
* SMS příkazy by měly být s heslem, 1234 je výchozí heslo pod kontextem, změňte je na nové 
heslo, pokud jste jiţ nezměnili. 
* Příkazový orgán AA, EE atd. Musí být zapnutý Caps Lock 
* Ţádné místo a "(" nebo ")" na příkazy SMS, místo v seznamu příkazů jen pro čtecí účely. 
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Nastavení a provoz pomocí SMS příkazů 

Funkce Příkazy SMS Popis a příklad 

Zabezpečeno 1234AA Systém dálkového 
zabezpečení bez zpoţdění 

zabezpečení. 

Odblokování 1234BB Systém odblokování. 

Zvuk alarmu zapnut 1234 ° C Zapnete zvukový alarm  

Zvuk alarmu je vypnutý 1234DD Vypnete zvukový alarm 

Stav dotazu 1234EE Systém pošle zpět aktuální 
stav: stav napájení AC / DC 
Hodnota GSM: xx (01 ~ 31, 
méně neţ 17 znamená 
slabý mobilní signál.)  
Stav Zabezpečeno / 
Odblokováno 
 kód IMEI: xxx 

Upravit heslo 1234 nové heslo 1234P6666 

Přidat číslo výstrahy 
(přijímač alarmů) 

1234 pozice (1 ~ 9) A 
kód funkce 1 (1 ~ 3) 
#funkční kód 2 (1 ~ 3) 
#telefonní číslo# 

12343A1 # 2 # 
00861351015 # Funkční 
kód 1/2 viz Nastavení 
upozorňovacího čísla 

Číslo výstraţného dotazu 1234A #  

Vymaţte číslo výstrahy Pozice 1234 (1 ~ 9) A # 12343A # 

Typ senzoru v kabelové 

zóně 1 

Typ zóny 123403 (NC nebo 

NO) # 

123403NC # pro nastavení 

snímače kabelové zóny 1 
jako NC připojení. 

Typ senzoru v kabelové 
zóně 2 

Typ zóny 123404 (NC nebo 
NO) # 

123404NO # nastavte 
snímač drátové zóny 1 jako 
NO. 

Upravit obsah upozornění 
na zónu 

1234B číslo zóny # 
upozornění SMS obsah # 

1234B05 # Otec se ještě 
nezvedl! # Obsah 

upozorňující SMS: Max. 40 
znaků, nesmí být prázdné. 

Zóna upozornění na obsah 1234B zóna číslo # 1234B06 # 

Změna funkce zóny Číslo zóny 1234D (01 ~ 99) 
#funkční kód (0 ~ 9) # 

1234D06 # 1 # 
5. zóna nemůţe změnit 
funkci zóny. Jedno 

nastavení SMS více 
dostupných zón, např .: 
1234D06 # 1 # 07 # 2 # 

Čas zvukového alarmu Doba zvuku 1234E (001 ~ 
999) # 

1234E120 #  
Jednotka: druhá, výchozí je 
180 sekund. 

Doba prodlevy alarmu 1234F čas zpoţdění alarmu 
(000 ~ 999) # 

1234F030 #  
Výchozí: 20 sekund 

Čas prodlevy zabezpečení Doba zpoţdění zabezpečení 
1234G (00 ~ 99) 

1234G15 # Výchozí: 30 
sekund  
Tipy: Pokud pouţíváte 
dálkový ovladač k zapnutí 
systému, stiskněte tlačítko 
zabezpečení (A) a poté 
okamţitě stiskněte tlačítko 
SOS (D), systém vstoupí do 
stavu zabezpečení bez 
prodlení. 
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Oznámení zabezpečení SMS 1234H # Systém pošle "Zabezpečeno 
by xxx", "Odblokováno xxx" 
na 1. přijímač při příkazu 
Zabezpečení / Odblokováno 
by SMS. 

Oznámení zabezpečení 
zakázat SMS 

1234J # Bez upozornění na SMS, 
kdyţ je systém zabezpečen 
/ odblokován příkazy SMS. 

Monitorujte hlas na místě 1234K # Systémové volání zpět pro 
hlasové sledování na místě 

Výpadek alarmu 1234M čas (00 ~ 99) # 1234M10 # Výchozí: 30 
minut, při ztrátě napájení 
AC / DC více neţ 30 minut, 
systém odešle SMS do 
přijímačů alarmů 

Monitorovací čas 1234Q start (hh: mm) # 
konec (hh: mm) # 

1234Q05: 30 # 09: 00 # 
Sledování časového období 
od 5:30 do 9:00 hod., 

Pouze pro zónu číslo 5. 

Bezdrátový čas řízení 
přístupu 

1234GT Čas (000 ~ 999) 1234GT030 Výchozí 
hodnota: 1 sekunda. 
Chcete-li nastavit čas řízení 
bezdrátového přístupu, 
stiskněte tlačítko 01 a 

tlačítko Klíč, jak dlouho 
bude bezdrátový signál 
stále posílat bezdrátovému 
přepínači, abyste otevřeli 
dveře (nebo jiné zařízení). 

Reţim alarmu blokovacího 
relé 

Doba 1234RT (000 ~ 999) 1234RT030  
Výchozí hodnota: 1 
sekunda. Chcete-li nastavit 
čas uzávěrky relé 
blokovacího alarmu, jak 
dlouho trvá relé po výskytu 
poplachu. 

Restartujte vzdáleně 1234RESTART Chcete-li poplachový 

systém restartovat pomocí 
SMS 

 
Funkce GPRS Data (pouze pro inženýry) 
Pouze pro inţenýry a vzdálený serverový systém. Tuto část ignorujte, pokud celkové mnoţství 
poplašného systému je menší neţ 200 ks. 
Nastavení 
datových funkcí 

1234 APN název 
APN; uţivatelské 
jméno; heslo #  

1234APN všude; bezpečný # 

Kontaktní 
server IP a port 

1234 IP adresa 
IP; číslo portu # 

1234IP175.164.49.20;4005# 

 

  

   

Poplachový proces 
Upozornění SMS - GPRS data do systému CID Server - Vypnutí alarmu 
Nahrávání dat GPRS / UMTS do serverového systému závisí na událostech poplachu (spoušť) 
automaticky, na datovém připojení v řádku, kdy je odeslání dat ukončeno. 
Alarmový systém nemůţe přijímat data ze serveru. 
GPRS / UMTS podle protokolu Contact ID (SIA DC-9). 
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Seznam obsahu SMS 
Událost SMS kontext Poznámka 

Výpadek napájení AC / DC Napájení střídavým proudem 
vypne 

Výchozí nastavení: Napájení 
střídavým proudem trvá 30 
minut 

Obnovení napájení AC / DC Napájení střídavým proudem 
pokračuje 

 

Dálkové ovládání SOS Vzdálený klíč SOS Nápověda! Tlačítko SOS na dálkovém 
ovladači. 

Alarm zóny # 1 SOS pomoc! Na panelu je stisknuto tlačítko 
SOS. 

Alarm zóny č. 2 Alarm poplachového přepínače Manipulační spínač na zadní 
straně spuštěn. 

Alarm zóny č. 3 Alarm z kabelové zóny 3! Zapojen snímač kabelové zóny 
1. 

Alarm zóny # 4 Alarm z kabelové zóny 4! Zapojený senzor kabelové 
zóny 2. 

Bezdrátová zóna # 5 alarm Alarm zóny monitoru! Pouze pro monitorovací zónu. 

Bezdrátová zóna # 6 alarm Vstupní alarm!  

Bezdrátová zóna # 7 alarm Zóna 7 Alarm!  

Bezdrátová zóna # 8 alarm Zóna 8 Alarm!  

Bezdrátová zóna # 9 alarm Zóna 9 Alarm!  

Bezdrátová zóna # 10 alarm Zóna 10 Alarm!  

Bezdrátová zóna # 11 alarm Zóna 11 Bodové poplachy!  

Bezdrátová zóna # 12 alarm Detektor kouře! detektor kouře (* volitelně) 

Bezdrátová zóna # 13 alarm Únik vody! Detektor úniku vody (* 
volitelný) 

Bezdrátová zóna # 14 alarm Únik plynů Alarm! Detektor úniku plynu (* 
volitelný) 

Bezdrátová zóna # 15 alarm Panická pomoc Alarm! SOS panikové tlačítko (* 
volitelně) 

Bezdrátová zóna # 16 alarm Nouzový tichý alarm! Tlačítko SOS (* volitelně) 

Bezdrátová zóna # 16 alarm Zóna 16 Alarm!  

Bezdrátová zóna # 17 alarm Zóna 17 Alarm!  

... ...  

Bezdrátová zóna # 99 alarm Zóna 99 Alarm!  

Bezdrátové čidlo bezdrátového 
senzoru 

Zóna xx upozornění na nízké 
napětí! 

Pracuje pouze pro snímače s 
nízkými poplachovými 
funkcemi. 

 

Připojení k bezdrátovému přepínači 

 
 
Pracuje s bezdrátovým přepínačem WS1 (volitelný), můţete dálkově otevřít elektronický 

zámek nebo jiné zařízení stisknutím  nebo ovládáním příchozího telefonního hovoru. 
 
Přidejte kroky bezdrátového přepínače: 
1. Připojte reléový výstup WS1 k elektronickému zámku jako spínač. 
2. Připojte 12VDC od zámku k WS1. 

3. Stiskněte tlačítko učení na WS1, LED se rychle zapne. 

4. Stiskněte LED , WS1 vypnuto, vytvořeno připojení. 

5. Stiskněte pro test. 
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Jak otevřít dveře telefonním hovorem 
 
Můţete také zavolat, abyste otevřeli dveře nebo jiná zařízení pomocí nastavení blokování (vaše 
telefonní číslo musí být uvedeno v seznamu čísel výstrah, ID volajícího), metodu nastavení viz 
Zablokování řízení vzdáleného přístupu. 
1. Zablokování vyzváněním: kdyţ zavoláte, systém odmítne a stáhne zpět, aby potvrdil 
úspěšnost zabezpečení (měli byste odmítnout systém vyvolání) a současně otevřít dveře. Toto 
nastavení vám pomůţe otevřít garáţ nebo hlavní bránu při odchodu z domova jediným 
telefonním hovorem. 
2. Zablokování Zůstat při volání: Měli byste systém zavolat dvakrát během 30 sekund, abyste 
změnili stav na reţim Zůstat domů a současně otevřete dveře. 

Toto nastavení vám pomůţe otevřít garáţ nebo hlavní bránu, kdyţ jste doma. 
3. Deaktivujte funkci blokování řízení vzdáleného přístupu. 
 
 
Připojení k bezdrátové siréně 

 
 
Vestavěný alarmový systém zvukové alarmové funkce se kromě toho můţe připojit k 
bezdrátové siréně (* volitelně) pro celý systém. 
Stačí připojit napájecí adaptér bezdrátové sirény, pak můţete stisknout pro test, zda siréna 
funguje nebo ne. 
 
Vezměte prosím na vědomí, ţe funkce bezdrátové sirény pracuje pouze na "Kódování 1" v části 
"Pokročilé nastavení" - "Přepínač RF blokování". 
 
Chcete-li pouţít poplašný systém k ovládání jiného zařízení, ale nikoliv sirény, můţete zvolit 

kód 2 nebo kód 3 a potom naprogramovat bezdrátový přepínač stejným způsobem, jak je 
uvedeno níţe. 
 
Specifikace 
GSM frekvence Quad-band 

850/900/1800/1900 Mhz 

Rádiová frekvence 3G Frekvence: WCDMA nebo 
CDMA2000 

Digitální výstup 433,92 MHz pro snímače, 315 
MHz pro bezdrátový přepínač 
(* volitelně) 

Jmenovitý napájecí zdroj 1 relé, NC / NO suché 
kontakty, 3A / 240VAC 9 ~ 
24V DC / 1A 

Spotřeba energie Vstup 12V Max. 270mA, 
pohotovostní reţim 30mA 

SIM karta Podpora karty SIM 3V 
nebo1,8v 

Anténa 50 Ω rozhraní antény SMA 

Rozsah teplot -20 aţ +60 ° C 

Rozsah vlhkosti Relativní vlhkost 90% (bez 
kondenzace) 

Záloţní baterie Nabíjecí Li-ion 3.7V / 900mAH 

Vnější rozměr 18,8 * 13,1 * 2,8 cm (7,4 * 
5,1 * 1,1 palce) 

Čistá hmotnost 320 g (0,7 lb) 
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Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven ţádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatíţení.  

• Tento produkt není ţádnou hračkou a nenáleţí do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  
díly přístroje nebo se zranit 

Bezpečné uvedení do provozu 
Nepouţívejte poplachový systém, pokud je zařízení GSM / 3G zakázáno nebo by mohlo dojít k 
poruše nebo nebezpečí. 

Rušení 
Všechna bezdrátová zařízení mohou ovlivňovat síťové signály poplašného systému a ovlivňovat 
jeho výkon. 

Nepoužívejte na čerpacích stanicích 
Nepouţívejte poplašný systém na čerpací stanici. Napájení je v blízkosti paliv nebo chemikálií. 

Napájení je v blízkosti trhavin 

Dodrţujte příslušná restriktivní pravidla. Nepouţívejte přístroj v místech, kde dochází 
k výbuchům. 

Přiměřené použití 
Nainstalujte produkt na vhodná místa, jak je popsáno v dokumentaci k produktu. Vyhněte se 
ochraně signálu pokrytím sálového počítače. 
 

Používejte kvalitní servis 
Údrţbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
 
Odstraňování potíží 
 
Ţádný GSM signál 
1) Nízké napětí záloţní baterie. 
2) Připojení GSM modulu uvolněno při přepravě. 
3) Signál GSM je příliš slabý. 
Řešení 
1) Připojte napájecí adaptér AC / DC. 
2) Vezměte prosím panel do opravny mobilních telefonů a poţádejte technik o kontrolu 
zásuvky GSM modulu a připojení modulu GSM. 
3) Chcete-li nainstalovat panel zabezpečení, změňte prosím další umístění. 
 
 
Automatické restartování - záloţní baterie. 
Řešení - Připojte napájecí adaptér AC / DC. 
 

 
Falešný poplach - Instalace snímače PIR pohybu je nesprávná. 
Řešení - Pečlivě nainstalujte snímač PIR podle uţivatelské příručky. 
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Bez SMS / volání při alarmu, při odesílání příkazu SMS není ţádná akce 
1) Komunikační protokol operátora GSM. 
2) Nenastavil se telefonní seznam přijímače SMS upozornění / volání. 
3) Caps Lock čísla v SMS. 
Řešení 
1) Změňte jinou kartu GSM operátora SIM pro test. 
2) Nastavení telefonu SMS upozornění / volání je správné, např .: kód země. 
3) Zkontrolujte příkazy pomocí CAPS LOCK a správného formátu. 
 
Nelze zavolat na panel alarmu 
1) Kód země je nesprávný. 

2) Signál GSM je příliš slabý. 
Řešení 
1) Zkontrolujte a zajistěte formát kódu země, např .: 0042 nebo +42. 
2) Prosím, vloţte alarmový panel do oblasti silného pokrytí signálem. 
 
Velký hluk při dvoustranném hovoru 
1) Blízké rušení. 
2) Signál GSM je příliš slabý. 
Řešení 
1) Ujistěte se, ţe druhý telefon je daleko od panelu. 
2) Prosím, vloţte panel do silné oblasti pokrytí signálu. 

 

Údrţba a čištění  

 Produkt nevyţaduje ţádnou údrţbu. K čištění pouzdra pouţívejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepouţívejte ţádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby ţivotnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete ţivotní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodrţení návodu k obsluze nebo 

změn na výrobku, provedených třetí osobou.  

 


