
 

 

Alarm GSM Shard 120C 

Instrukcja obsługi 

 

 

1. Wstęp 

1.1 Opis ogólny 

Ten system GSM z 120 strefami bezprzewodowymi i i cyfrowym wyświetlaczem zegara nadaje się 

zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego. Wykorzystuje zaawansowaną technologię 

przetwarzania sygnału cyfrowego GSM, inteligentny i bezprzewodowy system alarmowy GSM 

system posiada wysoce zintegrowany cyfrowy głos, funkcje wysyłania SMS-ów, samouczący się kod 

komunikacji bezprzewodowej, zdalne sterowanie urządzeniami oraz technologie przesyłania 

wiadomości tekstowych. Jest to wybór stabilności, niezawodności, bezpieczeństwa i łatwości obsługi. 

Funkcje są bardzo praktyczne i łatwe w użuytkowaniu. Ten alarm można zintegrować z wieloma 

innymi akcesoriami alarmowymi, w tym z czujnikiem drzwi, czujkami dymu, wykrywaczami gazów, 

przyciskami awaryjnymi i innymi akcesoriami, aby zbudować całą sieć zabezpieczeń. Jest szeroko 

stosowany w domach, fabrykach, szkołach, sklepach, sklepach typu convenience, bankach, domach 

kultury i mieszkaniach, aby zapewnić ochronę cennych zasobów i dóbr. 

 



 

 

1.2 Cechy systemu 

 

• Zegar cyfrowy z funkcją alarmu dwóch grup, czas opcjonalny. 

• Wsparcie sieci komórkowej GSM, zapewnienie nadmiarowości dla dodatkowej stabilności. 

• Do 120 bezprzewodowych stref obrony i 2 stref przewodowych. 

• Każdy tryb  może być zdefiniowany jako jeden z 8 typów linii, w tym NORMALNY, TRYB 

CZUWANIA, INTELIGENTNY, AWARYJNY, ZAMKNIĘTY, POMOC DLA SENIORA, 

POWITALNY i SYGNAL DŹWIEKOWY. 

• Cztery zestawy zaplanowanej funkcji uzbrojenia / rozbrojenia, za każdym razem, można 

wybrać czas włączenia i inną strefę obrony, eliminując potrzebę ręcznej procedury, za 

pomocą elementów sterujących. 

• Wspieracie konfiguracji za pomocą klawiatury, telefonu (słuchawki) lub wiadomości SMS  

• 6 grupowy telefon alarmowy do połączeń alarmowych, 3 grupowy numer telefonu do 

pomocy dla seniora, 6 grup do wysyłania wiadomości SMS, numery zapisane w pamięci 

EEPROM, bez  ich  utraty po awarii zasilania. 

• Różne strefy mogące używać wstępnie ustawionego numer telefonu. 

• Wsparcie ISD automatyczna skrzynka głosowa do odtwarzania wiadomości po alarmie. 

Maksymalna długość wiadomości głosowej wynosi 10 sekund. 

• Telefoniczne sterowanie telefonem dalekiego zasięgu używane do uzbrajania, rozbrajania, 

monitorowania oraz zdalnego powiadamiania. 

• Zestaw normalnie otwartych wyjść sygnałowych, wyjście przekaźnikowe, zdalne sterowanie 

urządzenia gospodarstwa domowego. 

• Bezprzewodowe inteligentne kodowanie, kompatybilne z normalnym kodowaniem PT2262 

i kodowaniem 1527, wygodne i elastyczne do dodawania lub zmniejszania ilości akcesoriów. 

Maksymalne wsparcie 150 pilotów i 150 czujników. 

• Unikalne funkcje czarnej skrzynki, można wyświetlić ostatnie 72 rozbrojonych rekordów i 

102 ostatnie nagranie alarmu. Urządzenie dokładnie pokazuje czas alarmu i kod kontrolny. 

• Wbudowany akumulator Ni-Hi, automatycznie włączany po zaniku zasilania,  

powiadomienie o wyłączeniu zostanie wysłane SMS-em. 

• Panel zintegrowany z quad-band GSM / GPRS klasy przemysłowej, stabilny i niezawodny. 

 

2. Anatomia inteligentnych systemów alarmowych GSM120 

 

UZBROJENIE  

 

System znajduje się w stanie pełnej gotowości, w którym wszystkie detektory są 

aktywowane w stanie roboczym, gdy niektóre zdarzenia (np. włamanie, pożar, wyciek 

gazu itp.) wystąpiły i zostały wykryte, system alarmowy zostanie natychmiast 

aktywowany.  

W stanie ARM świeci lampka panelu ARM, ekran pokazuje "BF" przez 1s. 

Aby aktywować alarm za pomocą pilota zdalnego sterowania: naciśnij raz przycisk. 

Aby aktywować alarm za pomocą klawiatury: na panelu naciśnij klawisz jeden raz.  

 



 

 

CZĘŚCIOWE UZBROJENIE 

 

Jest to częściowe uzbrojenie systemu alarmowego, gdy w domu zajdują się ludzie, tylko 

niektóre z wybranych czujników są aktywowane i mogą być wyzwalane przez zdarzenia. 

W stanie STAY ARM, kontrolka panelu [STAY] świeci się, kontrolka LED na panelu 

zaświeca się co dwie sekundy i jednocześnie pokazuje "LB" na ekranie przez jedną 

sekundę. 

Aby aktywować alarm za pomocą pilota zdalnego sterowania: naciśnij [S] jeden raz. 

Aby aktywować alarm za pomocą klawiatury: jednokrotnie na klawiaturze panelu [ ]. 

 

ROZBRAJENIE 

 

Wszystkie czujniki są dezaktywowane i nie reagują na żadne zdarzenia. 

W stanie DISARM, kontrolka [DISARM] panelu jest wyłączona, a jednocześnie 

pokazuje "CF" przez jedną sekundę na wyświetlaczu. 

Aby aktywować za pomocą pilota zdalnego sterowania: naciśnij raz przycisk . 

Aby aktywować za pomocą klawiatury: raz klawisze na klawiaturze panelu. 

 

NAGŁY WYPADEK 

 

Po wystąpieniu zagrożenia, naciśnij przycisk bezpieczeństwa na pilocie lub przycisk * 

na panelu, aby włączyć alarm 

 

 

             

Uwaga: 

Uwaga: 

Jeśli funkcja hasła na klawiaturze jest włączone, musisz wprowadzić hasło przed innymi operacjami, 

początkowe hasło to 1234. 

 

 

 



 

 

2.2 Składniki systemu i ich użycie 

 

2.2.1 Konfiguracja panelu 

 

Panel alarmowy powinien być zainstalowany w centralnej lokalizacji w celu osiągnięcia najlepszej  

transmisji do wszystkich bezprzewodowych czujników i akcesoriów. Trzymaj panel z daleka od 

dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń gospodarstwa domowego z zakłóceniami wysokiej 

częstotliwości i unikaj barier, takich jak betonowe ściany z metalową ramą wewnątrz i drzwi 

przeciwpożarowe. 

 

2.2.2 Instalacja karty SIM 

 

Instalacja karty SIM jest prosta. Najpierw zdejmij pokrywę gniazda karty SIM z tyłu panelu 

alarmowego, a następnie umieść kartę zgodnie ze wskazanym kierunkiem. Upewnij się, że pokrywa 

gniazda karty SIM jest odpowiednio zamocowana. 

 

 

 

2.2.3  Posumowanie działania diod ostrzegawczych. 

 

Dioda LED zasilania Dioda zapalona   Znaczenie zewnętrznego 

zasilania centrali jest normalne. 

OFF Wewnętrzny zasilacz 

akumulatorowy z zewnętrznym 

wyłącznikiem prądu 

przemiennego 

Dioda LED niskiego 

napięcia 

Dioda zapalona   Akumulator zapasowy jest 

niskonapięciowy. 

Uzbrojenie LED Światło i wyświetlacz LCD 

pokazują "BF" dla 1S 

Uzbrojony 

Świeci Opóźnienie uzbrojenia  

off Rozbrojenie  



 

 

 

3 Instalacja panelu 

 

3.1 Wstępna konfiguracja centrali alarmowej 

 

Załaduj kartę SIM, podłącz linię telefoniczną, ustaw antenę GSM, podłącz kabel zasilania i inne element 

systemu, jeśli są, następnie włącz panel alarmowy. Zabrzmi komunikat głosowy w centrali alarmowej 

"Witamy w systemie alarmowym" i uruchom autotest sieci GSM, dioda LED "SIM" i "GSM" - oznacza, 

że sygnały GSM i karta SIM zostały znalezione (wyszukanie zajmuje około 10 sekund). 

Gdy wszystko działa prawidłowo, przełącznik akumulatora powinien znajdować się w pozycji [ON], aby 

zapewnić ciągłe ładowanie. 

 

3.2 Pierwsze nagranie wiadomości głosowej. 

 

Centrala alarmowa odtworzy wcześniej nagraną wiadomość głosową po wywołaniu alarmu, gdy ustawiony 

numer telefonu zostanie włączony po aktywowaniu alarmu. Aby nagrać dostosowaną wiadomość: 

• Naciśnij przycisk "#", aby przejść do trybu konfiguracji: 

• Następnie naciśnij 19 #, wypowiedz wiadomość na panelu nagrywania 

• System zarejestruje ją w ciągu 10 sekund, a następnie automatycznie wyjdzie; lub naciśnij dowolny 

Stan uśpienia  LED  Light up ，and LCD show "LB" for 

1S  

Opóźnienie uzbrojenia   

 

Alarm LED  Light up   LCD show "the alarming zone 

Flashing Delay alarm 

Zegar  LED  Light up   Enable the clock function  

Dioda LED z 

zaprogramowanym 

uzbrojeniem/rozbrojeniem 

Light up   Enable scheduled arm/disarm 

function  

KEYLOCK LED Light up   Keyboard password protection 

function is on   

Rejestrowanie diod LED Light up   Enter recording status  

Wskaźnik karty SIM Light up   SIM Card loaded correctly 

Flashing Unloaded  SIM card or loaded 

wrong  

Wskaźnik sygnału GSM All light  GSM signal strong  

Not all light  GSM Signal weak 

Wskaźnik interkomu Light up   Enable intercom function  

Cztery cyfrowe diody 

LED 

off W trybie gotowości host 

przechodzi w tryb 

oszczędzania energii i 

wyświetla potwierdzenie 

po upływie 1 minuty. 

Świeci  Wyświetla aktualny czas 

lub stan alarmu. 

98 alarm 98 zone alarm means press the 

button Urg  

97 alarm  97 Alarm strefowy oznacza 

alarm antyingerencyjny 



 

 

klawisz, aby zakończyć nagrywanie wiadomości. 

• Naciśnij *, a następnie # wyjdź z trybu konfiguracji. 

 

3.3 Dodaj zdalne sterowanie: 

 

Naciśnij klawisz "#", aby przejść do trybu konfiguracji: 

 • Kombinacja: 07+ (000 ~ 120) + #, aby skonfigurować sterowanie zdalne 

 

Przykład: 07, a następnie naciśnij 001 #, aby skonfigurować 1. pilota. następnie naciśnij dowolny przycisk 

na pilocie zdalnego sterowania, aby wysłać sygnał do centrali alarmowej, dwukrotny sygnał dźwiękowy 

panelu oznacza, że operacja powiodła się, sygnał dźwiękowy pojedynczy oznacza, że pilot został wcześniej 

skonfigurowany. Panel alarmowy może skonfigurować do 150 zdalnych kontroli różnych adresów. Po 

zakończeniu naciśnij #, aby opuścić tryb konfiguracji, naciśnij *, a następnie # wyjdź z trybu konfiguracji. 

 

3.4 Usuwanie pilota: 

 

Naciśnij klawisz "#", aby przejść do trybu konfiguracji: 

• Kombinacja 1: 08+ (000 ~ 120) + #, aby usunąć pilota zdalnego sterowania 

•  Kombinacja 2: 08 + *** + #, aby usunąć wszystkie piloty 

Przykład: 08, następnie naciśnij 001 #, aby usunąć 1. pilota, a następnie, jeśli chcesz usunąć 8. pilota, 

naciśnij "008" zamiast "001". Naciśnij #, aby opuścić tryb konfiguracji kasowania pilota, naciśnij *, a 

następnie #, aby opuścić tryb konfiguracji. 

 

3.5 Dodaj detektor. 

 

Naciśnij klawisz "#", aby przejść do trybu konfiguracji: 

Kombinacja: 09+ (000 ~ 120) + #, aby skonfigurować wykrywacz 

Przykład: 09, następnie naciśnij 001 #, aby skonfigurować pierwszy czujnik, a następnie wywołać 

detektor, aby wysłać sygnał do centrali alarmowej. Dźwięk panelu dwukrotnie oznacza udaną operację, 

sygnał dźwiękowy jednokrotny oznacza, że pilot został wcześniej skonfigurowany. Panel alarmowy 

może skonfigurować do 150 czujników o różnym adresowaniu. Po zakończeniu naciśnij #, aby opuścić 

tryb konfiguracji, naciśnij *, a następnie # wyjdź z trybu konfiguracji. 

 

3.6 Usuń detektor. 

 

Naciśnij klawisz "#", aby przejść do trybu konfiguracji: 

Kombinacja 1: 10+ (000 ~ 120) + #, aby usunąć wykrywacz 

Kombinacja 1: 10 + *** + #, aby usunąć wszystkie detektory 

Przykład: 10 następnie 001 #, aby usunąć pierwszy czujnik. Jeśli chcesz usunąć szósty detektor, użyj 

"006" zamiast "001". Po zakończeniu naciśnij #, aby opuścić tryb konfiguracji, aby usunąć wykrywacz, 

naciśnij *, a następnie # wyjdź z trybu konfiguracji. 

 

 



 

 

4.1 Polecenia konfiguracyjne 

 

Skonfiguruj 

numer telefonu 

alarmu 

dźwiękowego 

Aby ustawić pierwszą grupę na 9. grupę numeru telefonu dźwiękowego alarmu 

głosowego 1-9, oznacza to, że pierwsza grupa odpowiada numerowi alarmowemu 

grupy Nineth.  

Przykład: Jeśli użytkownik chce ustawić 1381212345678 dla pierwszego 

zestawu numeru telefonu alarmowego. 

Metoda pierwsza:  

Po naciśnięciu klawisza #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij przycisk 

3113812345345678#, naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby wyjść z ustawienia.  

Metoda druga:  

Wywołanie zdalne do centrali alarmowej wpisz hasło (hasło początkowe: 1234) 

po wyświetleniu zapytania, naciśnij klawisz #, usłyszysz komunikat głosowy 

podpowiedź, że host jest w stanie ustawienia. 

W ustawieniach zdalnych naciśnij przycisk cyfrowy, a następnie nadajnik 

wyemituje jedną cyfrową mowę, jeśli naciśnięcie przycisku cyfrowego nie 

wyemitowanego mowy lub naciśnięcie przycisku raz wyemitowanej drugiej 

mowy oznacza nieprawidłowe ustawienie. Naciśnij przycisk*, aby wyjść. 

Metoda trzecia:  

Wysyłanie wiadomości SMS 123431138381212345645678# do centrali 

alarmowej (która na początku 1234 jest hasłem użytkownika), centrala 

odpowiada komunikatem SMS "Numer telefonu alarmowego grupy 

1:13812345678" potwierdzającym, że numer telefonu alarmowego pierwszej 

grupy jest ustawiony na13812345678.   

Użytkownicy korzystający z rozszerzenia linii telefonicznej powinni wybrać 

numer (np."9"), aby odebrać sygnał wybierania, a następnie poleceniem dodać do 

tego numeru " * ". Zrealizowane polecenie staje się więc 9*13812345678# 

Kombinacja: 

【 3 】 + 【 1-9 】 

+ 【numer telefonu】 

+ 【 # 】 

  

 

Usuń numer 

telefonu dla 

alarmu głosowego 

Służy do usuwania pierwszych grup z numerami alarmowymi grupy 

„Nineth” Przykład: jeśli chcesz usunąć pierwszy zestaw numeru 

alarmu telefonicznego, 

Metoda pierwsza: 

Po naciśnięciu klawisza #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 

31 #, następnie naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić Setup. 

Metoda druga: 

Po wprowadzeniu stanu zdalnego wybierania telefonu naciśnij 

przycisk 31 #. 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS 123431 # Na panelu alarmowym, 

odpowiedź panelu alarmowego: "Group 1 number:", potwierdzi 

usunięcie pierwszego numeru alarmowego grupy. 

Kombinacja: 

【3】 + 【1-9】 + 

【 # 】 

  

 

Ustaw numer 

telefonu, na który 



 

 

będą dochodzić 

wiadomość SMS 

Aby ustawić pierwszą grupę na szóstą grupę numerów telefonu dla 

wiadomości SMS. Gdy alarm jest uzbrojony, wysyła wiadomość 

SMS do sześciu zestawów numerów jeden po drugim. 

Przykład: jeśli użytkownik chce ustawić SMS 13812345678 dla 

pierwszej grupy wiadomości SMS 

Metoda pierwsza: 

Po naciśnięciu klawisza #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 

4113812345678 #, następnie naciśnij *, a następnie naciśnij # Wyjdź 

z ustawień 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 

4113812345678 # 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS 12344113812345678 # do panelu. 

Kombincja: 

【4】  + 【1-6】  + 

【Phone number】 + 

【 # 】 

Usuń numer 

telefonu dla 

powiadomień SMS 

Aby ustawić pierwszą grupę na szóstą grupę numeru telefonu dla 

wiadomości SMS. Gdy centrala alarmowa jest alarmu, wysyła 

wiadomość SMS do sześciu zestawów numerów jeden po drugim. 

Przykład: Jeśli użytkownik chce ustawić 1381212345678 SMS dla 

pierwszej grupy wiadomości SMS. 

Metoda pierwsza:  

Po naciśnięciu klawisza #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 

4113812345345678#, następnie naciśnij *, a następnie naciśnij #Exit 

Setup. 

Metoda druga:  

Po wywołaniu i podłączeniu do panelu za pomocą pilota, naciśnij 

4113812345678# 

Metoda trzecia:  

Wyślij wiadomość SMS 123441138381212345645678# do centrali. 

Kombinacja: 

【4】 + 【1-6】 + 

【 # 】 

  

Modyfikacja hasła: Służy do modyfikowania hasła użytkownika, domyślne hasło 

użytkownika to 1234 

Przykład: Jeśli chcesz ustawić nowe hasło użytkownika 4321 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij klawisz #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 

504321 #, naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić konfigurację. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 504321 

# 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS 1234504321 # 

Kombinacja: 

【50】  + 【4 cyfry 

nowe hasło】 + 【#】 

Ustaw opóźnienie dla 

uzbrojenia systemu 

alarmowego 

Po uzbrojeniu ze zdalnego sterowania lub centrali alarmowej, 

centrala alarmowa jest ustawiona na opóźnienie 0 - 99 przed stanem 

gotowości ARM. Domyślna wartość to 00 sekund. 



 

 

Kombinacja: 

【 51】  + 【  00-99 

sekund 】 + 【 # 】 

Przykład: użytkownicy muszą ustawić czas opóźnienia na 60 

sekund. 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij klawisz #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 5160 

#, następnie naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić 

konfigurację. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 5160 # 

Metoda 3: Wyślij SMS-y12345160 # 

Ustaw opóźnienie dla 

uzbrojenia systemu 

alarmowego 

Ustaw czas opóźnienia na alram, może być ustawiony na 0-99 

sekund, domyślna wartość to 00 sekund. 

Przykład: użytkownik musi ustawić czas opóźnienia alarmu na 60 

sekund. 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij klawisz #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 5260 

# i naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić konfigurację. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 5260 #. 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS 12345260 # 

Kombinacja: 

【 52 】  + 【 00-99 

sekund】 + 【#】 

Ustaw długość dźwięku 

syreny 

Ustawić długość alarmu dźwiękowego, alarm może być ustawiony 

na 0-20 minut, ustawienie fabryczne to 1 minuta. 

Przykład: chcesz usłyszeć dźwięk syreny przez 5 minut. 

Metoda pierwsza: # Klawisz, aby przejść do trybu konfiguracji, 

naciśnij 5305 #, * Następnie naciśnij # Aby wyjść z Setup. 

Metoda druga: Po wywołaniu i połączeniu z panelem z pilota, 

naciśnij 5305 #. 

Metoda 3: Wyślij SMS-y12345305 # 

Kombinacja: 

【 53】  + 【  00-20 

Minut】+ 【 # 】 

Ustawić zakres 

sterowania centrali 

alarmowej i pilota 

zdalnego sterowania. 

Ustaw, która strefa obrony będzie sterowana za pomocą pilota i 

klawiatury centrali alarmowej. Domyślnym ustawieniem 

fabrycznym jest całe sterowanie zdalne, i możliwość 

komnmtrolowania z klawiatury wszystkich strefy od 000 do 120. 

Uwaga: 

Pierwszy pilot reprezentowany przez numer 01, *** reprezentuje 

klawiaturę panelu alarmowego. 

Przykład: chcesz ustawić 01 pilota, aby sterował tylko strefą 00-20. 

Metoda pierwsza: 

# Klawisz, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 54010020 # 

Przykład: chcesz ustawić klawiaturę na panelu kontrolnym 00-50 

Strefa Obrony. 

Metoda pierwsza: 

# Klawisz, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 54 *** 0050 #, 

* następnie naciśnij # Aby wyjść z Setup. 

Metoda druga: 

Kombinacja: 

【  54 】  + 

【  numer pilota 

000~120 】  + 

【 Starting defense 

area 000~120 】 + 

【  End of defense 

zone 000~120 】 + 

【 # 】 

 



 

 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem z pilota, naciśnij 54010020 #, 

a następnie naciśnij 54 *** 0050 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 123454010020 # i 123454 *** 

0050 # 

Ustaw dźwiękowe 

potwierdzenie dla 

operacji zdalnego 

sterowania i obsługi 

klawiatury. 

1 oznacza włączone, a 0 oznacza zamknięte, domyślnie włączone. 

Przykład: ustaw panel bez dźwięku, gdy pilot numer 01 wysyła 

sygnał. 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij #, aby wejść do ustawień, a następnie naciśnij 55010 #, 

naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić konfigurację. 

Przykład: ustaw panel bez dźwięku, gdy używasz klawiatury do 

uzbrajania / rozbrajania 

Metoda pierwsza: 

Naciskając #, aby wejść do ustawień, a następnie naciśnij 55 *** 0 #, 

naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić konfigurację. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 55 *** 0 

#. 

Metoda 3: wysyłanie wiadomości SMS1234 55 *** 0 # 

Składnia: 

【55】 + 【Numer 

pilota zdalnego 

sterowania 000 ~ 

120】 + 【0/1】 + 

【#】 

Ustaw czas i datę Ustaw datę i godzinę systemową 

Przykład: teraz jest 1 lipca 2012 r. 9: 00: 00 rano 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij #, aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij 

5620120701090000 #, naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić 

Setup. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 

5620100701090000 #. 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS 12345620100701090000 # 

Kombinacja: 

【56】 + 【4-cyfrowy 

rok 】  + 【 01-12 

Miesiąc】  + 【01-31 

dzień 】  + 【 00-23 

godzina】  + 【00-59 

minuta】  + 【 00-59 

sekunda "+ 【#】 

Zaplanowane 

ustawienie czasu 

uzbrojenia   i 

rozbrojenia  

Aby ustawić czas zaplanowanego uzbrojenia i rozbrojenia, pozwala 

ustawić najwyżej cztery grupy czasu na uzbrojenie i rozbrojenie. 

Przykład: skonfiguruj godzinę zaplanowanej pierwszej grupy na 

dzień 22:00 i rozbroić o 07:00, jest to ważne w poniedziałek, wtorek, 

środę, czwartek i piątek każdego tygodnia. 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie naciśnij 

57012200070012345 # 

Przykład: skonfiguruj czas zaplanowanej drugiej grupy na 

uzbrojenie o godz. 12.00 i rozbrojenie o 13.00, jest to ważne przez 

wszystkie 7 dni każdego tygodnia. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie 

naciśnij 5702120013001234567 #, * następnie naciśnij #, aby 

opuścić Setup. 

Składnia:  

【57】 + numer grupy 

【01 ~ 04】 + 【AAAA 

Zaplanowany czas 

uzbrojenia】 + 【BBBB 

Zaplanowany czas 

rozbrojenia 】  + 

【Numer tygodnia】 + 

【#】 



 

 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem zdalnym 

naciśnij 57012200070012345, a następnie 

naciśnij5702120013001234567 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 123457012200070012345 # i 

12345702120013001234567 # 

Usuń ustawienie 

harmonogramu 

uzbrojenia / 

rozbrojenia 

Aby usunąć czas zaplanowanego uzbrojenia i rozbrojenia, 

Przykład: usuń pierwszy czas grupy zaplanowanego uzbrojenia / 

rozbrojenia 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie 

naciśnij 57010 # 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem zdalnym 

naciśnij 57010 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 123457010 # 

Składnia: 

【 57 】  + numer 

grupy 【01 ~ 04】 + 

【0】 + 【#】 

Zaplanowane 

ustawienie czasu 

zegara 

Aby ustawić czas alarmu, można nacisnąć dowolny przycisk na 

klawiaturze lub naciśnisnąć przycisk rozbrajania na pilocie, aby go 

wyłączyć.  

Porada: lepiej umieścić pilot nad łóżkiem. 

Przykład: ustaw pierwszy czas rozpoczęcia alarmu na 7:30 rano, a 

na koniec 7:32 nadejdzie tydzień 12345. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie 

naciśnij 57050730073212345 # 

Przykład: ustaw drugi czas rozpoczęcia alarmu 13:40, a na koniec o 

13:45, tygodni 12345 są skuteczne. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie 

naciśnij 57061340134512345 #, naciśnij *, a następnie #, aby opuścić 

Instalator. 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem z poziomu 

zdalnego, naciśnij 57050730073212345 #, i 57061340134512345 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 123457050730073212345 # i 

123457061340134512345 # 

Składnia: 

【 57 】  + numer 

grupy ~ 05 ~ 06】 + 

【początek AAA】 

+ 【koniec BBBB】 

+ 【 numer 

tygodnia】 + 【#】 

 

 

 

 

 

 

Usuń czas 

ustawienia zegara 

Aby usunąć zaplanowany czas alarmu dla 2 grup. 

Przykład: usuń zaplanowany czas alarmu pierwszej grupy. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, a następnie 

naciśnij 57050 # 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, 

naciśnij 57050 # 

Metoda trzy: Wyślij wiadomość SMS123457050 # 

Składnia: 

【 57 】  + numer 

grupy 【05 ~ 06】 + 

【0】 + 【#】 

Zaplanowane 

ustawienia stref 

uzbrojenia i 

Służy do ustawienia, kiedy cztery grupy stref mają być 

kontrolowane przez zaplanowane uzbrojenie i rozbrojenie 

Przykład: Aby ustawić strefę obrony zaplanowanego uzbrojenia 



 

 

rozbrojenia pierwszej i drugiej grupy 00-50. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wprowadź status konfiguracji i 

naciśnij 5801000050 # naciśnij *, a następnie # Wyjdź z Setup 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 

5801000050 # 

Metoda 3: 

Wyślij wiadomość SMS12345801000050 # 

Składnia: 

【58】 + 【Numer 

grupy 01 ~ 04】 + 

【 000-120 Strefa 

obrony rozpoczyna 

numer kierunkowy】 

+ 【000-120 Strefa 

obrony kończy kod 

obszaru】 + 【#】 

Ustaw typ strefy 

obrony 
Aby ustawić 120 linii, 000-120 reprezentuje 0-120 stref, 1-8 

oznacza jeden z 8 typów linii: 

1. NORMALNA 

2. UZBROJENA  

3. INTELIGENTNA 

4. AWARYJNA 

5. ZAMKNIĘTA 

6. ALERT DŹWIĘKOWY 

7. POWITALNA 

8. POMOC DLA SENIORA 

Ostatnie 0/1 reprezentuje 0 oznacza brak wydawania dźwięku po 

alarmie, gdy 1 wydawanie dźwięku jest włączone. 

Przykład: Ustaw numer strefy 2 jako typ strefy STAY, a syrena nie 

będzie brzmiała po alarmie. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji, naciśnij 

6000220 #, naciśnij *, a następnie naciśnij # Aby opuścić Setup. 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, 

naciśnij 6000220 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 12346000220 # 

Kombinacja: 

【60】 + 【000-120 

zone number 】  + 

【  1-8 Type 】  + 

【 0/1 】 + 【 # 】 

Ustaw tryb 

przewodowej strefy 

alarmowej 

Ustawić alarmową strefę alarmową na NO lub NC. Numerem strefy 

051-052 są przewodowe strefy obrony, domyślna wartość to 051-

052, sieci przewodowe z trybem NO. 



 

 

Składnia: 

【61】 + 【numer 

strefy 051-052】 + 

【0/1】 + 【#】 

0 oznacza NO, a 1 oznacza NC 

NO oznacza zwarcie do alarmu 

NC oznacza przerwę w obwodzie na alarm 

Przykład: Ustaw strefę 051 na NC, 

Metoda pierwsza: Naciśnij #, aby przejść do trybu konfiguracji, 

naciśnij 610511 #* Następnie naciśnij # Aby opuścić Setup. 

Metoda druga: 

Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 610511 

# 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 1234610511 # 

Uwaga: Na tylnym panelu panelu alarmowego 

051 --- oznaczony Z51: ustaw alarm 51 na NO, w stanie uzbrojenia, 

gdy Z51 i GND staną się zwarciami, system alarmowy będzie 

alarmujący. 

052 ---- oznaczono jako Z52, ustawiono 51 linii na alarm NC, w 

stanie uzbrojenia, gdy Z51 i GND mają być stanem otwartym, system 

alarmowy byłby alarmujący. 

Zwykle nadaje się do podłączenia portu alarmu przewodowych 

akcesoriów. 

Włącz lub wyłącz 

zdalną operację 

Włącza lub wyłącza zdalne działanie centrali alarmowej za pomocą 

telefonu. Domyślne ustawienie systemu jest włączone. 

Przykład: wyłącz funkcję zdalnego ustawiania 

Metoda pierwsza: 

Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji i naciśnij 620 #. * następnie 

naciśnij # Aby opuścić Setup. 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem z pilota, 

naciśnij 620 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS1234620 # 

Składnia: 

【62】 + 【0/1】 + 

【#】 

Przypisz 

konkretny numer 

telefonu do 

określonej strefy 

Domyślna wartość systemu to cała strefa obrony od 000 do 120, która po alarmie 

wywoła numer od pierwszej do szóstej grupy. 

Przykład: użytkownik potrzebuje 00-10, aby wywołać pierwszy, drugi, trzeci 

zestaw liczb. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji i naciśnij 63000010123 

#. 

Przykład: użytkownicy potrzebują do 11-20 alarmów strefy, czwartego, piątego i 

szóstego numeru grupy. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji i naciśnij 63011020456 # 

Przykład: Strefa użytkownika, do której chcesz zadzwonić, wywołuje tylko 

numer piątej grupy. 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji i naciśnij 630210215 #. 

Metoda druga: Po wywołaniu i połączeniu z centralą z pilota naciśnij 

63000010123 # i naciśnij 63011020456 #, naciśnij 630210215 #. 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 123463000010123 # i 123463011020456 #, i 

1234630210215 # 

Składnia: 

【63】 + 【000-120 

Strefa obrony 

rozpoczyna numer 

kierunkowy 】  + 

【 000-120 Strefa 

obrony kończy kod 

obszaru 】  + 

【 Numer alarmu 

telefonu 123456】 + 

【#】 



 

 

 

Tryb oszczędzania 

energii ON /OFF 

Służy do włączania i wyłączania trybu oszczędzania energii, 0 oznacza 

wyłączenie, 1 oznacza włączenie 

WŁĄCZONA oznacza, że gdy host alarmu znajduje się w stanie czuwania, po 1 

minucie będzie automatycznie wyłączony wyświetlacz LED, wejdź w tryb 

oszczędzania energii. 

WYŁ. Oznacza, że gdy host alarmu znajduje się w stanie gotowości, wyświetlacz 

LED pozostanie włączony z wyświetlaniem czasu. 

Przykład: użytkownik chce zamknąć wyświetlanie czasu 

Metoda pierwsza: Naciśnij # wejdź w tryb konfiguracji i naciśnij 840 #, * 

następnie naciśnij # Aby wyjść z Setup. 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 840 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 1234840 # 

 

Kombinacja: 

【84】+【0/1】+【#】 

Ustaw dźwiękowe 

potwierdzenie z 

panelu na włączone 

lub wyłączone 

Centrala alarmowa wyda dźwiękowy sygnał potwierdzający po odebraniu 

sygnału z pilota lub klawiatury. 1 jest włączone, 0 jest wyłączone, domyślnie 

włączone. 

Przykład: użytkownicy muszą wyłączyć potwierdzenie dźwiękowe. 

Metoda pierwsza: #, a następnie naciśnij 110 #, * następnie naciśnij # Aby 

wyjść z Setup. 

Metoda druga: Po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 110 

# 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 1234110 # 

 

Składnia: 

【11】 + 【0/1】 + 

【#】 

Włącz lub wyłącz 

wysyłanie 

wiadomości SMS 

1 jest włączone, a 0 jest wyłączone. Domyślnie włączone  

Przykład: użytkownik musi wyłączyć funkcję wiadomości 

tekstowych Metoda pierwsza: Naciśnij # Następnie naciśnij 120 #, 

naciśnij *, a następnie # status konfiguracji wyjścia Metoda druga: 

po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 120 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 1234120 # 

Składnia: 

【12】 + 【0/1】 + 

【#】 

Regulacja 

głośności syreny 

Prawidłowa wartość wynosi od 00 do 99 jako największy, domyślny system jest 

największy. 

Przykład: użytkownicy chcą ustawić głośność na 50. 

Metoda pierwsza: naciśnij #, a następnie naciśnij 1450 #, naciśnij * i #, aby 

opuścić instalację 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, naciśnij 1450 

# 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS12341450 # 

 

Składnia: 

【14】 + 【00-99】 

+ 【#】 

Wymuszone 

rozłączanie z 

klawiatury panelu 

Po alarmie, system zmuszony do użycia tylko klawiatury 

panelu do rozbrojenia (zdalne sterowanie nie jest dozwolone) 

dla dodatkowego bezpieczeństwa. 1 jest włączone, a 0 jest 



 

 

Składnia: 

【15】 + 【0/1】 + 

【#】 

wyłączone, domyślne ustawienie systemu jest wyłączone 

Przykład: użytkownik musi wymuszać używanie klawiatury. 

Metoda pierwsza: #, a następnie151 #, naciśnij * i #, aby 

opuścić instalację Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu 

z panelem ze zdalnego, naciśnij151# Metoda 3: Wyślij 

wiadomość SMS 1234151 # 

Włącz lub wyłącz 

Alert interferencji 

Ustawia to panel alarmowy na 5-głosowy odbiór na podstawie pewnego złośliwego 

połączenia z nieautoryzowanego pilota lub nadajnika o tej samej częstotliwości, 

tymczasem na panelu alarmowym wyświetli się ostrzeżenie tP. 1 oznacza 

włączone, 0 oznacza wyłączone. Przykład: użytkownicy potrzebują włączyć alarm 

interferencyjny Metoda pierwsza: #, a następnie naciśnij 161 #, naciśnij * i #, aby 

opuścić instalację Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze 

zdalnego, naciśnij 161 # Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS1234161 # 

Składnia: 

【16】 + 【0/1】 + 

【#】 

Ochrona 

klawiatury hasłem  
Aby włączyć ochronę hasłem klawiatury. Domyślne hasło 

systemowe to 1234, domyślnie jest wyłączone. Panele 

alarmowe będą wyświetlać "Blokadę klawiszy", gdy 

klawiatura jest zablokowana Przykład: użytkownicy 

klawiatury muszą ustawić ochronę hasłem. Metoda 

pierwsza: #, a następnie naciśnij 171 #, naciśnij * i #, aby 

opuścić instalację Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu 

z panelem ze zdalnego, naciśnij 171 # Metoda 3: Wyślij 

wiadomość SMS 1234171 # 

Składnia: 

【17】 + 【0/1】 + 

【#】 

Włączanie lub 

wyłączanie funkcji 

włączania alarmu 

Włącz lub wyłącz funkcję łączenia alarmów. 1 jest włączone, a 0 jest 

wyłączone, domyślna wartość to 1. 

Przykład: użytkownicy muszą wyłączyć funkcję łączenia alarmów, 

Metoda pierwsza: #, a następnie naciśnij200 #, naciśnij * i #, aby 

opuścić instalację 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, 

naciśnij 200 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 1234200 # 

Uwaga: W przypadku włączenia funkcji łączenia alarmów, w 

przypadku alarmu, absorpcja przekaźnika zmieni stan obwodu 

między powinna być w pozycji NO a COM. Czas zadziałania 

przekaźnika jest taki sam, jak czas dźwięku syreny. Po wyłączeniu 

funkcji łączenia alarmów przekaźnik centrali może zdalnie sterować 

urządzeniem domowym. Po wywołaniu i podłączeniu do centrali ze 

zdalnego, wprowadź hasło, naciśnij 9, przekaźnik włączony, 0 WYŁ. 

Lub wyślij SMS 12343 # WŁ., 12344 # Oznacza WYŁ. 

Składnia: 

【20】 + 【0/1】 + 

【#】 

Przywróć 

ustawienia 

fabryczne 

Przywracanie ustawień fabrycznych systemu 

Metoda pierwsza: #, a następnie naciśnij 9898 # 

Metoda druga: po wywołaniu i połączeniu z panelem ze zdalnego, 



 

 

Kombinacja: 

【9898】+【#】 

naciśnij 9898 # 

Metoda 3: Wyślij wiadomość SMS 12349898 # 

Uwaga: Ta funkcja przywróci wszystkie ustawienia do domyślnych 

ustawień fabrycznych, z wyjątkiem konfiguracji czujników i 

zdalnego sterowania. 

Całkowity reset 

systemu 

Odłącz zasilanie centrali alarmowej, wyłącz centralę alarmową, a 

następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy przycisku ARM 

podczas włączania. System będzie reagował krótkim sygnałem 

dźwiękowym powoli przez 5 sekund, a następnie zwolni przycisk 

ARM. System jest teraz całkowicie zresetowany. Cała konfiguracja 

została wyczyszczona, wszystkie czujniki i zdalne sterowanie zostały 

usunięte, a hasło zostało przywrócone do oryginalnego 1234. 

Składnia:  

Naciśnij i 

przytrzymaj 

przycisk ARM na 

klawiaturze i 

włącz. 

 

Uwaga: Inne niż polecenia SMS dotyczące przypisania określonego numeru telefonu dla 

określonej strefy, centrala alarmowa odpowie na wszystkie inne polecenia SMS, 

odpowiadając na potwierdzenie ustawienia SMS-em. 

 

4.2 Komendy zapytań systemowych 

Wciśnij   przycisk na panelu, aby przejść do trybu zapytania, dioda LED stanu 

panelu alarmowego zacznie migać. Następnie, po zakończeniu naciśnij polecenia, jak 

opisano w tabeli poniżej, naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby wyjść z trybu zapytania. 

Uwaga: W przypadku włączenia ochrony hasłem klawiatury, wprowadź hasło, aby 

odblokować przed innymi poleceniami. 

 

Zapytanie o numer 

telefonu alarmu 

głosowego 

Aby przesłać zapytanie do panelu alarmowego aktualnie 

zapisanego w pierwszym zestawie do numeru telefonu alarmowego 

z grupy Nineth. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 31 #, panel alarmowy wyświetlacz LCD 

13812345678 oznacza, że pierwszy zestaw numerów alarmów 

panelu alarmowego to 138123456 

Kombinacja: 

3+【 1-9 】 + 【 # 】 

Zapytanie Numer 

telefonu alarmowego 

wiadomości SMS 

Aby przesłać zapytanie do panelu alarmowego aktualnie 

zapisanego w pierwszym zestawie, do numeru telefonu grupy 

szóstej w panelu alarmowym wiadomości SMS. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 41 #, wyświetlacz LCD panelu alarmowego 

13812345678 oznacza, że pierwszy zestaw wiadomości SMS to 

13812345678 

Kombinacja: 

4+【 1-6 】 + 【 # 】 

Zapytanie o hasło  Służy do sprawdzania bieżącego hasła panelu alarmowego, naciśnij 



 

 

Kombinacja: 

50 +【 # 】 

klawisz zapytania panelu alarmowego klawiatury, a następnie 

naciśnij 50 #, panel alarmowy LCD pokazuje 1234. Panel alarmowy 

twoje bieżące hasło to 1234. Naciśnij #, aby wyczyścić ekran, 

naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby opuścić tryb zapytania. 

Zapytanie o czas 

opóźnienia 

Czas opóźnienia zapytania dla uzbrojenia (00-99) Sekundy 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 51 #, panel alarmowy LCD pokazuje 00, średni 

czas opóźnienia wynosi 0 sekund. 
Kombinacja:51 +【#】 

Zapytanie o czas 

opóźnienia 

Aby zapytać o czas opóźnienia alarmu (00-99) Sekundy 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij klawisz 52 #, panel alarmowy LCD pokazuje 00, 

średni czas opóźnienia wynosi 0 sekund. 
Kombinacja:52+

【 # 】 

Czas sygnalizowania 

syreny za pomocą 

alarmu 

Aby zapytać o czas rozbrzmiewania syreny (00-20) minut, gdy 

system będzie alarmować. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 53 #, panel alarmowy LCD pokaż 01 średni czas 

opóźnienia wynosi 1 minutę. 
Kombinacja:53+

【 # 】 

Zapytanie o zdalne 

sterowanie i 

przypisania 

klawiatury do strefy 

Do zapytania o określone zdalne sterowanie i przypisanie 

klawiatury do strefy 000-120 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 5401 #, panel alarmowy LCD pokaż 000-120 i 

pilot 1 oznacza, że pilot 1 steruje strefą 000-120, naciśnij # ekran 

wyczyść, używając 5402 # dla zapytania zdalnego sterowania 2 i 

tak dalej. 

Kombinacja: 

54+【000-120】+【#】 

Zatwierdzenie 

potwierdzenia 

dźwiękowego pilota 

zdalnego sterowania 

Dla zapytania ustawienie zdalnego sterowania 000-120 dla 

dźwiękowego potwierdzenia polecenia. ON oznacza dźwięk. OFF 

oznacza brak dźwięku. *** obecna klawiatura. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 5501 #, wyświetlacz LCD panelu alarmu 

WŁĄCZENIE oznacza, że pilot 1 jest ustawiony na dźwięk po 

otrzymaniu polecenia. 

Kombinacja: 

55+【000-120】+

【#】 

Zapytanie o datę systemu 

alarmowego 

Zapytanie o datę i godzinę 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a następnie 

naciśnij 56 # panel alarmowy LCD show 2012, 0601, 1830, 5, oznacza teraz, 

że jest godzina 18:30 1 czerwca 2012 ---- piątek. 

Kombinacja:56+【#】 

Zapytanie o 

zaplanowany czas 

uzbrojenia i 

rozbrojenia 

Służy do odpytywania od pierwszego do czwartego zestawu 

zaplanowanego czasu uzbrojenia i rozbrojenia. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 5701 #, aby sprawdzić pierwsze z 

zaplanowanych uzbroić i rozbroić, wyświetlacz LCD panelu 

alarmowego "Pon, Wt, 22-00 07-00 i 12345" oznacza harmonogram 

ustawiony jako Od poniedziałku do Piątek 22:00 i uzbrajanie 07:00 

rozbrajanie. 

Kombinacja: 

57+【01－06】+【#】 



 

 

Zapytanie o numer 

strefy z 

zaplanowanym 

uzbrojeniem i 

rozbrojeniem 

Do zapytania pierwsze do czwartej grupy zaplanowane uzbroić i 

rozbroić. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 5801 # dla stref z pierwszą grupą strefy, panel 

alarmu Wyświetlacz LCD "000-120" oznacza strefę 000-120 z 

pierwszą grupą numerów. Kombinacja: 

58+【01－04】+【#】 

Zapytanie o 

bezprzewodową strefę 

obrony  

Dla zapytania o typy linii 000-120. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego klawiatury, a 

następnie naciśnij 600001 # Wyświetlacz LCD wyświetlacza LCD 

1 oznacza NORMALY tryb, 2 oznacza TRYB CZUWANIA, 3 

oznacza INTELIGENTNY tryb, 4 oznacza AWARYJNY tryb, 5 

oznacza ZAMKNIĘTY tryb, 6 oznacza CHIME (wydawanie 

dźwięku alarmu), 7 to tryb POWITANIA, 8 oznacza POMOC DLA 

SENIOROWA. Słowo "WŁ." Lub "WYŁ." obok typu linii określa, 

czy po alarmie będzie słychać syrenę. 

Kombinacja: 

60+【000－120】+【#】 

Zapytanie o typ 

przewodowych stref 

Dla zapytania o typ strefy 51 ~ 52 

Przykład: naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na 

klawiaturze, a następnie naciśnij 61051 #, aby zapytać o typ alarmu 

o numerze 51, NIE oznacza zwarcie do alarmu, a NC oznacza 

otwarty obwód alarmu. 

Kombinacja: 

61+【051－052】+【#】 

Zapytanie o zdalną 

obsługę włącz / 

wyłącz 

Aby zapytać, czy zdalna operacja jest dozwolona, powinien 

pokazywać ON lub OFF. 

Kombinacja:62+【#】 

Zapytanie o numer 

telefonu dla 

określonej strefy 

Aby zapytać o numer telefonu przypisany do strefy 000-120 w celu 

ostrzeżenia. 

Przykład: Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na 

klawiaturze, a następnie naciśnij 63001 # dla strefy 1, wyświetlacz 

LCD panelu centrali 123456 oznacza, że te 6 grup numerów 

telefonów jest przypisanych do 01 strefy. 

Kombinacja: 

63+【000－120】+

【#】 

Zapytanie o tryb 

oszczędzania energii 

Aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii 

Pokazuje ON lub OFF. 

Kombinacja:84+【#】 

Zapytanie o 

ustawienie 

potwierdzenia alarmu 

dźwiękowego 

Zapytanie, czy alarm będzie odtwarzał dźwiękowe potwierdzenie 

po otrzymaniu poleceń. Pokazuje ON lub OFF. 

Kombinacja:11+【#】 

Zapytanie o funkcję 

wysyłania wiadomości 

SMS włącz lub wyłącz 

Do zapytania włączania / wyłączania funkcji wysyłania wiadomości SMS. 

Pokazuje ON lub OFF. 



 

 

Kombinacja:12+【#】 

Zapytanie o poziom 

głośności syreny 

Zapytanie o poziom głośności syreny, pokazuje między 00-99 

reprezentujący 00 jako najniższy i 99 jako najwyższy poziom 

głośności. Kombinacja:14+【#】 

Zapytanie o 

ustawienie 

wymuszonego 

wyłączenia klawiatury 

Aby zapytać, czy wymuszenie rozbrojenia z klawiatury po alarmie. 

Pokazuje ON lub OFF. 

Kombinacja:15+【#】 

Zapytanie o 

ustawienie alarmu 

zakłóceń 

Aby zapytać, czy ustawiono alarm interferencyjny, pokazuje ON 

lub OFF. 

Kombinacja16+【#】 

Zapytanie o ochronę 

klawiatury hasłem  

Aby zapytać, czy funkcja ochrony hasłem jest włączona, pokazuje 

ON lub OFF.  

Kombinacja:17+【#】 

Zapytanie o ustawienie 

połączenia alarmowego 

Dla zapytania ustawienie funkcji łączenia alarmu. Pokazuje ON lub 

OFF. 

Kombinacja :20+【#】 

Zapytanie o 

ustawienia uzbrojenia 

/rozbrojenia panelu 

alarmowego 

System może zapisać do ostatnich 72 rozbrojonych rekordów. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 9901 #, naciśnij 8, aby przewinąć w górę i 0, aby 

przewinąć w dół dla zapisów. Inne wskazania, jak: 

0801 oznacza datę 1 sierpnia 

1210 oznacza czas 12:10 

JP = uzbrojenie / rozbrojenie z klawiatury 

YC = uzbrojenie / rozbrojenie zdalne 

DS = Zaplanowane uzbrojenie / rozbrojenie 

YK = uzbrojenie / rozbrojenie z pilota 

CF = rozbrojenie, BF = uzbrojenie  

tP = zakłócenia alarmu 

01 = numer pilota zdalnego sterowania 1 

Uwaga: jeśli pierwszy wyświetlacz DS, a następnie pokazać 

01,02,03,04 oznacza 4 grupy zaplanowanego uzbroić / rozbroić 

Kombinacja:9901+

【 # 】 

Query alarm panel 

alarming records 

System może zapisać do ostatnich 102 alarmujących rekordów. 

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a 

następnie naciśnij 9900 #, naciśnij 8, aby przewinąć w górę i 0, aby 

przewinąć w dół dla zapisów. 

Przykład: Ekran pokazuje 08-01 12-10 01 alarm, co oznacza, że 

alarm nastąpił o 12:10 1 sierpnia w strefie 01. 

Kombinacja:9900+

【 # 】 

Query the arm district  Dla zapytania rejonu uzbrojenia  

Naciśnij klawisz zapytania panelu alarmowego na klawiaturze, a następnie Kombinacja:00+



 

 

【#】 naciśnij 00 # .LCD show 000-120 oznacza, że strefa obrony 000-120 załącza 

czuwanie. 

 

4.3 Polecenia SMS 

Poniższa instrukcja dotyczy wyłącznie polecenia SMS do zdalnego sterowania centralą:  

Zdalne rozbrojenie 

przez  SMS 

Wyślij wiadomość SMS 12340 # do panelu alarmowego 

Uwaga: 1234 to hasło 

0# 

Zdalne przełączane w 

tryb NORMAL 

Wyślij wiadomości SMS 12341 #, aby ustawić centralę alarmową 

na ARM 

1# 

Zdalne przełączanie w 

tryb gotowości  

Wyślij wiadomość SMS 12342 #, aby ustawić centralę alarmową na 

STAY ARM. 

2# 

Zdalne włączanie 

przekaźników przez 

SMS 

Wyślij wiadomość SMS 12343 #, aby włączyć przekaźnik panelu 

alarmowego 

3# 

SMS wyłączający  

przekaźnik 

Wysyłaj wiadomości SMS 12344 #, aby wyłączyć przekaźnik 

centrali alarmowej 

4# 

Zapytanie o stan 

zasilania sieciowego 

Wysyłaj wiadomości SMS 12346 # do panelu alarmowego, centrala 

odpowiada, że włączone jest zasilanie AC lub WYŁĄCZONE 

zasilanie AC. 6# 

Zapytanie o stan 

zasilania sieciowego 

Zapytanie o status panelu alarmowego w zestawie: uzbrajanie / 

rozbrajanie, stan przekaźnika, status zintegrowanego alarmu, stan 

wiadomości SMS, status zdalnego działania, hasło, ustawienie 

alarmu opóźnienia, ustawienie opóźnienia uzbrojenia, czas 

dzwonienia syreny, głośność syreny, status blokady klawiatury, 

potwierdzenie dźwiękowe 



 

 

11+【#】 

 

Przykład: wyślij wiadomość SMS 123411 # do panelu 

alarmowego, odpowiedzi panelu alarmowego z listą pokrewnego 

ustawienia: 

Rozbrojenie → status pilota 

Przekaźnik wyłączony → przekaźnik wyłączony 

Zielony → tryb oszczędzania energii 

Wyjście alarmu włączone → Włączenie alarmu 

Wyślij SMS na → Wysyłanie wiadomości SMS na 

Zdalny zestaw włączony → zdalna operacja włączona 

Hasło: 1234 → hasło to 1234 

Opóźnienie alarmu: 00s → opóźnienie alarmujące 0 sekund 

Opóźnienie uzbrojenia: 00s → opóźnienie uzbrajania  0 sekund 

Syrena na 1 min → czas sondowania 1 minuta 

Siren VOL: 99 → głośność syreny 99 

Crack off → wyłącz podciśnieniowe wymuszone wyłączenie z 

klawiatury 

Disturb off → wyłącz Alert interferencyjny 

Blokada klawiatury → klawiatura nie blokuje się 

Głos wł. → głos włączony 

Numer telefonu 

dźwiękowego alarmu 

głosowego 

Zwróć listę od 1 do 9 grupy numerów telefonu do alarmu 

głosowego. 

Przykład: Wyślij 12343001 # do panelu alarmowego, odpowiedzi 

panelu alarmów "Numer grupy 1: 13712345678" oznacza pierwszy 

numer telefonu alarmu dźwiękowego: 13712345678 

30+【01-09】+【#】 

Zapytanie o numer 

telefonu do 

wiadomości SMS 

Zapytanie najpierw do szóstej grupy numeru telefonu w 

wiadomości SMS. 

Przykład: Wyślij 12344001 # do panelu alarmowego, odpowiedzi 

panelu alarmowego "Grupa 1 Numer SMS: 13888889999" oznacza 

alarm, gdy pierwszy numer telefonu dla wiadomości SMS to 

13888889999. 

40+【01-06】+【#】 

Przypisanie zapytania 

zdalnego sterowania 

do strefy obrony 

Zapytanie o przypisanie pilota do określonej strefy obrony 

Przykład: Wyślij 123454001 # do centrali alarmowej, centrala 

odpowiada: "001 zakres strefy zdalnego sterowania: 000-120, 

zakres strefy klawiatury: 000-120" oznacza 001 zdalne sterowanie 

przypisane jest do strefy sterowania 000-120. i klawiatura jest 

przypisana do strefy kontrolnej 000-120 

54+【000-120】+

【#】 

Zapytanie o czas 

systemowy 

Zapytanie o czas systemowy 

Przykład: Wyślij 123456 # do panelu alarmowego, centrala 

odpowiada "Zegar systemowy: 2012-07-01 12:00". Oznacza, że 

system jest teraz 1 lipca 2012 roku 12: 00: 00 rano. 

56+【#】 

Zapytanie o status 

zaplanowanego 

uzbrojenia / rozbrojenia 

Dla zapytania cztery grupy zaplanowanego uzbrojenia i rozbrojenia 

Przykład: 12345701 # do panelu alarmowego, centrala odpowiada. 

Czas grupy 1: 



 

 

57+【01-04】+【#】 Czas uzbrojenia: 12: 00 

Czas rozbrojenia: 13: 00 

Tydzień uzbrojenia / rozbrojenia: 12345 

Zakres strefy: 000-120 

Środki: pierwsza grupa zaplanowała czas na uzbrojenie o godz. 12.00 i 

rozbroiła o 13:00, jest to ważne w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i 

piątek każdego tygodnia.  Należy kontrolować strefę zagrożenia 1000-120 

Zapytanie o typ i 

ustawienia syreny 

bezprzewodowej 

strefy obrony 

Zapytanie o typ i ustawienie syreny w danej strefie obrony 

bezprzewodowej 

Przykład: Wyślij wiadomość 123460001 # do panelu alarmowego, 

odpowiedzi centrali alarmowej "Strefa 001 to strefa 

bezprzewodowa, typ linii: normalny; syrena ON " 60+【000-120】+【#】 

Zapytanie o 

ustawienia 

przewodowych 

obszarów obrony 

Zapytaj panel alarmowy o ustawienia strefy przewodowej 051 -052. 

Przykład: wyślij wiadomość tekstową 123461051 # do panelu 

alarmowego, odpowiedź centrali alarmowej "Strefa 051 to linia 

przewodowa, typ linii: normalny; syrena włączona; typ alarmu: NIE 

" 61+【051-052】+【#】 

Przypisanie numeru 

telefonu do strefy 

Zapytaj panel alarmowy o numer telefonu przypisany do strefy 000-

120. 

Przykład: wyślij wiadomość 123463001 # do panelu alarmowego, 

odpowiedź panelu alarmowego "001 numer wybierania linii 

strefowej: 123456" oznacza, że linia 1 wybierze grupę telefoniczną 

123456. 

63+【000-120】+【#】 

Dostosuj wiadomość 

SMS dla określonej 

strefy 

Służy do dostosowywania wiadomości SMS dla strefy 000-120. 

Przykład: Wysłać wiadomość "123480001 Front Alarm Alarm #" 

do centrali alarmowej ustawi panel alarmowy, aby wysłać 

wiadomość SMS "Alarm przednich drzwi" po wyzwoleniu alarmu 

01 strefy. 

Uwaga: Maksymalna długość wiadomości to 25 znaków. 

80+ 【 000-120 】 +

【 wiadomość SMS】

+【#】 

Zapytanie o 

niestandardową treść 

wiadomości SMS 

Strefa zapytań 000-120 Treść wiadomości SMS jest dostosowana. 

Przykład: Wyślij 123481001 # do panelu alarmowego, aby 

wyszukać treść wiadomości w strefie 01. 

81+【000-120】+【#】 

Uwaga: ciąg "1234" pokazany powyżej tabeli wszystkie reprezentuje hasło. Użytkownik może 

zmienić hasło, a zatem powinien odpowiednio dostosować wymienione polecenia. 

4.4 Wywołanie wezwania/przywołania 

Wywołanie: 

Składnia: 【# + 00 + numer telefonu + #】 

To urządzenie może być używane jako telefon komórkowy do rozmów. Aby to zrobić, 

na klawiaturze wpisz # 0013712345678 # gdzie 13712345678 to numer telefonu, z 

którym chcesz się połączyć. Po zakończeniu połączenia naciśnij przycisk DISARM, 



 

 

naciśnij *, a następnie naciśnij #, aby wyjść.  

Zapytanie o koszty połączeń 

Przykład: jeśli korzystasz z karty SIM China Mobile GSM, wybierz numer 

13800138000, aby sprawdzić opłaty za połączenia. 

Składnia: naciśnij 【# 0013800138000 # + 1 + 2】, naciśnij przycisk rozbrojenia na 

panelu alarmowym, aby się rozłączyć, a następnie naciśnij 【*】 + 【#】, aby wyjść. 

Gorąca linia zapytania różni się w zależności od karty SIM GSM 

 

4.5 Przypomnienie SMS 

Przykład: numer telefonu użytkownika: 13755336688, dodaj go jako numer alarmu SMS 

pierwszej grupy, naciśnij 【#】 + 【4113755336688 #】, ostatnie naciśnięcie *, a następnie 

naciśnij #, aby wyjść. Kiedy zasilanie AC jest wyłączone, system alarmowy wyśle wiadomość 

SMS na ten numer. Zasilanie sieciowe jest włączone, panel wysyła również wiadomość SMS do 

użytkownika. 

Uwaga: Jeśli wyłączysz funkcję wiadomości SMS lub nie ustawisz numeru alarmu SMS, ta 

funkcja wyłączy się automatycznie. 

 

5. Zdalne sterowanie panelem 

 

5.1 Po otrzymaniu alertu panelu: 

 

Po alarmach Panel automatycznie wybierze ustawiony numer telefonu trzy razy, aż do 

połączenia i wyśle wiadomość SMS na zaprogramowany numer telefonu. Gdy 

użytkownik podniesie telefon, natychmiast zostanie odtworzony fragment nagranej 

wiadomości głosowej i pozwoli odbiorcy odnotować zdarzenie. Po otrzymaniu 

połączenia może również zdalnie sterować centralą alarmową za pośrednictwem telefonu 

(zgodnie z poleceniem poniżej). Po podłączeniu użytkownik nie będzie proszony o hasło, 

a alarm automatycznie się zawiesi gdy nie zarejestruje połączenia przez 20 sekund. 

 

Klawisz [1]: uzbrajanie klawisza [2]: rozbrajanie 

Klawisz [3]: monitorowanie klawisza [4]: monitorowanie zamknięte 

Klawisz [5]: włącz przycisk ogłoszenia [6]: wyłącz ogłoszenie 

Klawisz [7]: dzwonek syreny Klawisz [8]: wyłącza dźwięk syreny 

Klawisz [9]: włącz klawisz przekaźnikowy [0]: wyłącz przekaźnik 

Klawisz [*]: rozłącz się, system nie wybierze następnego numeru z listy. 

Uwaga: 

- Jeśli nie rozłączysz się za pomocą klawisza [*] lub rozbroisz za pomocą klawisza [2], system 

spróbuje połączyć się z kolejnymi numerami telefonów na liście aż do połączenia. 

- Panel nie pyta o hasło podczas wybierania numeru po alarmie. 



 

 

- Czas monitorowania wynosi 20 s, naciśnij [3], aby ponownie monitorować .press [3] + [5], aby 

wprowadzić status zdalnego interkomu, i naciśnij [5], aby kontynuować po 20s 

 

5.2 Zdalne wybieranie numeru podczas pracy: 

Operacje zdalnego sterowania można wykonywać za pomocą dowolnego telefonu. 

Możesz po prostu połączyć się z centralą alarmową, a użytkownik zostanie poproszony 

o hasło po podłączeniu, a alarm automatycznie rozłączy się w ciągu otrzymywania 

instrukcji w ciągu 20 sekund lub hasło będzie nieprawidłowe. (oryginalne hasło 1234) 

 

Klawisz [1]: uzbrajanie klawisza [2]: rozbrajanie 

Klawisz [3]: monitorowanie klawisza [4]: monitorowanie zamknięte 

Klawisz [5]: włącz przycisk ogłoszenia [6]: wyłącz ogłoszenie 

Klawisz [7]: dzwonek syreny Klawisz [8]: wyłącza dźwięk syreny 

Klawisz [9]: włącz klawisz przekaźnikowy [0]: wyłącz przekaźnik 

Klawisz [*]: rozłącz się, 

Klawisz [#]: Wejście do trybu konfiguracji zdalnej systemu, Bez otrzymania instrukcji, panel 

automatycznie rozłączy się po 20 sekundach. 

 

6. rodzajów strefy alarmowej 

6.1 Definicje stref 

 

Alarm obsługuje 120 rozróżnialnych stref obrony i można je zaklasyfikować do jednego 

z 8 typów stref z ich odpowiednimi cechami. 

 

Type 

ID 

Zone Type Interpretation 

1 NORMAL Strefa 

ochrony 

Panel działa tylko przy statusie uzbrojenia. Podczas 

rozbrajania nie ma odpowiedzi. 

2 STAY 

(UZBROJONA) 

Strefa ochrony 

(AT-HOME Defense 

zone) 

można wyłączyć tylko za pomocą pilota (klawiatury), 

aby uniknąć detektorów podczerwieni i innych 

detektorów w pomieszczeniu z dezinformacji, gdy 

mistrz odpoczywa w domu. 

3 INTELLIGENT 

Strefa ochrony: 

jeśli czujka w strefie obrony zostanie uruchomiona 

tylko raz, alarm nie zostanie natychmiast uruchomiony. 

Ale jeśli zostanie wyzwolony ponownie w ciągu 30 

sekund po pierwszym wyzwoleniu, alarm zostanie 

natychmiast uruchomiony. 

4 EMERGENCY Strefa 

ochrony: 

bez względu na stan uzbrojenia lub rozbrojenia, po 

uruchomieniu detektora zostanie ostrzeżony. Zwykle 

używany do łączenia z czujkami dymu, wykrywaczami 

gazu i przyciskiem awaryjnym itp. 

5 CLOSED Strefa bez względu na stan uzbrajania lub rozbrajania, 



 

 

ochrony: czujniki nie będą ostrzegać nawet przed wyzwoleniem. 

6 Tryb CHIME  Bez względu na to, w jakim stanie, kiedy czujnik z tą 

strefą zostanie uruchomiony, dzwonek powitalny 

zadzwoni jako powiadomienie. 

7 Tryb WELCOME  Działa tylko w stanie uzbrojenia, gdy czujnik z tą strefą 

zostanie wyzwolony, zostanie odtworzona powitalna 

wiadomość głosowa. 

8 HELP SENIOR 

Strefa ochrony 

Ten typ strefy dotyczy bezpieczeństwa osób w 

podeszłym wieku, bez względu na to, w jakim stanie, 

centrala będzie alarmować po uruchomieniu czujnika z 

tym typem linii. 

6.2 Domyślne typy stref systemowych to: 

Normal Stay Intelligent Help Senior Chime Welcome Emergency 

01-59 

100~120 

60-79 80-89 90 91 92 93-99 

6.3 Inne domyślne ustawienia systemu 

Hasło operacyjne 1234   

Pilot Dozwol

one 

Oszczędzanie energii  Dozwolone 

Dźwięk syreny  1minuta Dźwiękowe potwierdzenie operacji zdalnej 

kontroli  

Dozwolone 

Opóźnienie 

uzbrojenia 

0s Opóźnienie alarmowe 0s 

Głośność syreny  99 Wybór strefy alarmu 0-120 Dźwięk syreny 

Połączenie z alarmem  Dozwol

one 

Strefa alarmu uzbrojonego 51-52  NIE 

Wiadomość SMS  Dozwol

one 

Treść wiadomości SMS w strefach1-120 Strefa alarmu 

 

6.4 Parametry dopasowania: 

- Napięcie wejściowe: DC9V-12V 

- Pobór prądu w trybie czuwania: <25 mA 

- Prąd alarmu: <450 mA 

• Częstotliwość bezprzewodowa: 315/433/868/915 MHZ, 2262 / 1,5-4.7M, EV1527 / 300K 

- Format GSM: Obsługa GSM850 / 900/1800 / 1900MHz (opcja) 



 

 

• Bateria: NI-HI AAA * 6 DC7.24V 

• Głośność alarmu: 110dB 

- Szczegółowe parametry: Alarm powinien być zgodny z PT2262, PT2240 i EV1527. Używając 

kodowania PT2262, zalecana jest rezystancja 1,5M-4,7M; użycie z kodowaniem EV1527, rezystancja 

300K, dane zalecane 1010.7  

7. Wytyczne dotyczące czujników instalacyjnych 

1 Instrukcja montażu czujników na ramach okiennych i drzwiach  

                          

1. Powierzchnia do montażu czujnika drzwi powinna być czysta, aby czujnik drzwi mógł 

być mocowany do drzwi i ramy mocno za pomocą podwójnie klejonego kleju. 

2. Każdy czujnik drzwiowy jest parą czujnika i magnesu. Czujnik (A jak na schemacie) 

powinien być zainstalowany na nieruchomej ramie drzwi, a magnes (B jak na schemacie) 

powinien być umieszczony na ruchomych drzwiach z odległością nie przekraczającą 1 

cm. 

3. Po zainstalowaniu czujnik drzwi powinien zostać przetestowany, otwórz drzwi i 

sprawdź, czy wskaźnik na czujniku drzwi miga przez 1 sekundę. 

4. W przypadku wyczerpania się czujnika drzwiowego wskaźnik powinien być 

podświetlony jako powiadomienie o niskim napięciu. 

7.2 Wytyczne dotyczące instalacji czujnika ruchu PIR.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przed użyciem upewnij się, że wyłącznik zasilania czujników ruchu PIR znajduje się 

w pozycji ON. 

2. Wysokość instalacji wynosi około 2,2 metra nad ziemią, a zoptymalizowany kąt 

wykrywania dla większości czujników ruchu wynosi 90 stopni. Czujnik powinien 

mierzyć się z wykrytym obszarem z uwzględnieniem tego dla najlepszego pokrycia. 

Zaleca się instalację z powierzchnią czujnika ruchu prostopadłą do najbardziej 

prawdopodobnego ruchu wykrywającego ludzi w celu uzyskania najwyższej skutecznej 

detekcji. 

3. W zasięgu wykrycia nie powinno być żadnych obiektów przeszkadzających. 

4. Nie powinno być dwóch czujników podczerwieni w takim samym stopniu, w jakim 

prawdopodobnie będą ze sobą ingerować. 

5. Unikaj okna skierowanego w stronę czujki, urządzeń chłodzących lub ogrzewających 

lub innych urządzeń, które powodują gwałtowne zmiany temperatury i powodują 

fałszywy alarm. 

6. Większość detektora na podczerwień potrzebuje około 5 minut, aby się rozgrzać przed 

READY dla normalnej pracy. 

7. Zwykły czujnik ruchu PIR przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach, chyba że 

w specyfikacji podano inaczej. 

 

O ile nie określono inaczej, większość czujników podczerwieni jest używanych w 

pomieszczeniach i nie jest niezawodna w użyciu na zewnątrz. 

 

 

 

8. Rozwiązywanie problemów  

 

Problem Przyczyna Metoda 

Gniazdo nie 

odczytuje karty 

SIM lub alarmu 

GSM, nie 

wybiera 

numeru 

1. Karta SIM jest rozładowana 

2. Karta SIM ustawia kod PIN 

3. Słaby sygnał GSM 

4. nie ma numeru alarmu 

głosowego 

5. nie ustawił wiadomości SMS 

1. ładuj kartę SIM 

2.Anuluj kod PIN 

3. Zamień na silny sygnał lub 

dodaj zewnętrzną antenę GSM 

4. Ustaw numer alarmu 

głosowego 



 

 

telefonu ani nie 

wysyła 

wiadomości 

tekstowych 

otrzymujących numer alarmu 

6. Salda karty telefonicznej są 

niewystarczające lub nieważne 

7. nie otwieraj wiadomości SMS 

5.ustawić wiadomości SMS 

otrzymujące numer alarmu 

6. Opłaty za połączenia 

telefoniczne z karty telefonii 

komórkowej 

7.włączalna funkcja wiadomości 

SMS 

Urządzenie nie może 

działać na odległość 

Hasło zostało źle wprowadzone wprowadzenie hasła lub zmiana 

na nowe hasło Lub wymuszenie 

skasowania ustawień 

fabrycznych 

brak sygnalizacji 

podczas ostrzegania 

wpis alarmowy nie nagrany nagrywanie powiadomienie 

ponowne nagranie zgodnie ze 

specyfikacją 

zdalny kontroler nie 

działa 

1. kodowanie niezrównane z 

hostem 

2. niewystarczająca moc 

3. słabe styki baterii lub 

skorodowane 

4. niedopasowane z hostem 

1. ponowne kodowanie 

2. Wymień baterię tego samego 

typu 

3. wyeliminowanie zabrudzenia 

na kawałkach spowodowanego 

korozją 

4. skontaktuj się z lokalnym 

sprzedawcą, aby zmienić 

dopasowany pilot zdalnego 

sterowania 

detektor 

podczerwieni nie 

działa 

Niskie napięcie change to the same type battery 

syrena bez dźwięku 1. wtyczka syreny lub wtyczka 

w zwarciu lub linii przerywanej 

2. podłącz przewód w zwarciu 

3. syrena zamknięta 

1. Napraw lub wymień wtyczkę 

lub wtyczkę 

2. zmień linię jack 

3. ustawić czas dzwonienia 

syreny na hoście 

Odległość hosta do 

odbioru 

detektora 

podczerwieni, 

przełącznika 

stanu drzwi i 

pilota zdalnego 

sterowania 

zostaje skrócona 

1. Pobliski nadajnik wysyła kod 

2. Zatrzymanie odbiornika hosta 

3. Akumulator hosta jest 

niewystarczający 

1. Znajdź źródło zakłócające i 

wyeliminuj je 

2. Wróć z powrotem do fabryki, 

aby dokonać zmian 

3. Sprawdź moc hosta, czy jest 

dobrze podłączony 

Błędy przycisków Otwórz funkcję ochrony 

klawiatury hasłem 

Zamknięta funkcja ochrony 

klawiatury hasłem 

Brak podpowiedzi Wyłącz funkcje podpowiedzi Otwórz funkcje podpowiedzi 



 

 

głosowej głosowych głosowych 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

Montaż powinien zostać wykonany przez osobę kompetentną/wykwalifikowaną. 
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