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Rozdział 1 Wprowadzenie 
 

1.1 Właściwości: 
 

• Alarm GSM z wyświetlaczem LCD 
• Aplikacja do obsługi zdalnej za pomocą systemu Android lub 

iOS 
• Zdalna obsługa za pomocą aplikacji lub SMS 
• 99 stref bezprzewodowych, 8 stref przewodowych 
• Obsługa 10 pilotów i 50 kart RFID  
• Dotykowy panel 
• Nawigacja za pomocą wyświetlacza LCD MATRIX 
• Obsługa powiadomień telefonicznych na 6 numerów i 

powiadomień SMS na 4  
• Możliwość nagrywania do 10 sekund 
• Dziennik zdarzeń zapisujący do 40 ostatnich pozycji 
• Wymuszenie hasła 
• Czasowe uzbrajanie/rozbrajanie 
• Przydzielanie unikalnych nazw dla stref i kart RFID 
• Możliwość zaprogramowania syreny bezprzewodowej 
• Zdalna kontrola za pomocą telefonu 

1.2 Parametry techniczne: 
 

• Zasilacz: DC 12V 1A 
• Pobór prądu w trybie uśpienia: ≤80mA 
• Pobór prądu w trakcie pracy syreny: ≤450mA 
• Wbudowana bateria: Li-ion DC7.4V 500mAh 
• Głośność syreny wbudowanej: 90DB 
• Częstotliwości pracy: 315/433/868MHz 
• Wykonanie: ABS 
• Temperatura pracy: -10 ℃~+55℃ 
• Wymiary centrali: 186*125.7*25mm 

 
 
1.3 Zawartość opakowania： 
 

• Centrala alarmowa x1 
• Czujka PIR x1                       
• Czujnik okno/drzwi x1 
• Karty RFID x2  
• Instrukcja obsługi x1 

 

 
1.4 Opis klawiszy 
 
1.4.1 Panel przedni 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1.4.2 Panel tylni               
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Rozdział 2 Powiadomienia telefoniczne i SMS 
 

W trybie rozbrojonym wprowadź hasło administratora (Domyślnie 1111) i naciśnij【   】aby wejść do ustawień. Wciśnij 【   】aby wyjść z 
ustawień. 
 
2.1 Programowanie numerów telefonów do powiadomień telefonicznych. 
 
Użytkownik może zaprogramować do 6 numerów telefonów i do 4 numerów SMS. Podczas uruchomienia alarmu system wyśle powiadomienia 
SMS na zaprogramowane numery a następnie wykona połączenia telefoniczne.  
 
2.1.1 Programowanie numerów telefonów. 

1. Wejdź do menu I wybierz “Numery telefonów”, a następnie wciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij 【  】lub【  】，wybierz “Dodaj”, I naciśnij【  】aby zatwierdzić。 

3. Wciśnij【  】lub【  】，Wybierz “Numer telefonu（1~6）” I naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

4. Wejdź w numer telefonu który chcesz edytować I naciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
 
Uwaga: Jeżeli użytkownik chce sprawdzić lub edytować zapisany numer telefonu powinien wejść w "Numery telefonów (1~6)", a następnie wejść 
w wybrany numer aby go sprawdzić lub edytować. Maksymalna ilość cyfr na jeden telefon to 16. 
 
 
2.1.2 Usuwanie numerów telefonów. 

1. Wejdź do menu “Numery telefonów”, I naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij 【  】lub【  】，wybierz “Usuń”, I naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，wybierz “Numery telefonów（1~6）” I wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
2.2 Programowanie numerów telefonów do powiadomień SMS 
 
2.2.1 Dodawanie numeru telefonu 

1. Wejdź w menu “Numery telefonów”, I naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，I wybierz “Dodaj”, a następnie naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，wybierz “Numer SMS（1~4）”, I naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź żądany numer telefonu，i naciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
2.2.2 Kasowanie numerów telefonu. 

1. Wejdź do menu “Numery telefonów”, i naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wybierz 【  】lub【  】，a następnie “Usuń” , i naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

3. Wybierz 【  】lub【  】，a następnie “Numery SMS（1~4）”, i naciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 

 
  



Rozdział 3 Programowanie akcesoriów 
 

 
W skład akcesoriów wchodzą pilot bezprzewodowy, karty RFID I czujki bezprzewodowe. 
 
 

Centrala alarmowa komunikuje się z czujkami bezprzewodowymi dopiero po ich prawidłowym zaprogramowaniu. 
 
 
3.1 Programowanie pilota 
 
3.1.1 Programowanie pilota bezprzewodowego  

1. Wejdź do menu I za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, I naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Pilot bezprzewodowy”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “RC 01-10” a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

4. Wciśnij【  】lub 【  】, i wybierz “Dodaj”, a następnie【  】aby wejść do opcji kodowania. Wyświetlacz LCD pokaże napis 
“Synchronizacja”. 

5. Wciśnij dowolny klawisz na pilocie aby zaczął rozgłaszać sygnał. Gdy centrala wyda pojedynczy dźwięk oznacza to że kodowanie zostało 
zakończone sukcesem. Dźwięk podwójny oznacza, że dany pilot został już wcześniej zakodowany. 

 
 
Uwaga: Po kodowaniu wyświetlacz w drugim wierszu pokaże napis "Kontrola". Jeżeli pojawi się tam napis "Pusto" oznacza to nieprawidłowe 
zakodowanie pilota. 
 
 
3.1.2 Kasowanie pojedynczego pilota  
 

Jeżeli użytkownik potrzebuje usunąć pilota z centrali alarmowej musi wybrać przycisk "Usuń" w punkcie (4), I nacisnąć 【  】aby zatwierdzić. 
 
3.1.3 Kasowanie wszystkich pilotów 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【 】 lub【  】, wybierz “akcesoria”, i naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wybierz【  】lub【  】，a następnie naciśnij “Kasowanie wszystkich pilotów”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Na pewno ?”, wciśnij 【  】aby potwierdzić usunięcie, lub 【  】 aby anulować. 
 
3.2 Programowanie czytnika RFID 
 
3.2.1 Dodawanie karty RFID  

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, i naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “RFID Tag”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “RFID (1~50)” a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

4. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Dodaj” a następnie【  】aby wejść do ustawienia kodowania. Wyświetlacz LCD pokaże 
napis “Synchronizacja”.  

5. Przybliż kartę RFID do czytnika na centrali alarmowej na przednim panelu. Gdy centrala wyda pojedynczy dźwięk oznacza to że 
kodowanie zostało zakończone sukcesem. Dźwięk podwójny oznacza, że dana karta została już wcześniej zakodowana. 

 
3.2.2 Nadawanie nazw kartom RFID 
 
Jeżeli użytkownik potrzebuje nadać nazwę zaprogramowanej karcie powinien wybrać w menu "Edytuj nazwę" w punkcie (3) a następnie 

wcisnąć【  】aby zatwierdzić i wprowadzić nazwę.  
 
 
Uwaga: Naciśnij【 】 na panelu aby dokonać modyfikacji nazwy. Naciśnięcie【 】 spowoduje powrót do poprzedniego menu. 
 
 
3.2.3 Kasowanie pojedynczej karty RFID  
 

Jeżeli użytkownik potrzebuje usunąć pojedynczą kartę RFID powinien wcisnąć przycisk "Usuń" w punkcie (4), a następnie 【  】aby 
zatwierdzić. 
 
  



3.2.4 Kasowanie wszystkich kart RFID 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, i naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Skasować wszystkie karty RFID ?”, i naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

3. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Na pewno?”, wciśnij 【  】aby potwierdzić, lub 【  】 aby anulować. 
 
3.3 Programowanie czujek bezprzewodowych 
 
3.3.1 Dodawanie czujki bezprzewodowej 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, i naciśnij 【  】aby potwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Czujki bezprzewodowe”, a następnie【  】aby potwierdzić. 

3. Wciśnij【 】lub【  】, i wybierz “Czujka (01~99)”, a następnie 【  】 aby przejść do ustawień kodowania. 

4. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Dodaj”, a następnie【  】aby wejść do kodowania. Wyświetlacz LCD pokaże napis 
“Synchronizacja”.  

5. Wciśnij przycisk na czujce aby zaczęła rozgłaszać sygnał. Gdy centrala wyda pojedynczy dźwięk oznacza to że kodowanie zostało 
zakończone sukcesem. Dźwięk podwójny oznacza, że dany czujka została już wcześniej zakodowana. 

 
3.3.2 Edycja typu czujki 
 

1. Jeżeli użytkownik potrzebuje zmodyfikować typ czujki należy wybrać “Edytuj typ” w punkcie (4). Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz 

“Czujka standardowa/Czujka 24-godzinna/Czujka opóźnienia/Czujka domowa”, a następnie【   】 aby zatwierdzić zmianę typu 
czujki.  

 
2. Opis typów czujek:  

 
Czujka standardowa:  
Czujka ze standardową strefą wykrywania. Standardowa czujka uruchomi alarm tylko gdy jest on uzbrojony. 

 
Czujka 24-godzinna:  
Czujka z 24-godzinnym trybem pracy. Niezależnie od statusu uzbrojenia lub rozbrojenia czujka uruchomi alarm. 

 
Czujka opóźnienie:  
Czujka z funkcją opóźnienia. Centrala alarmowa ignoruje czujkę przez ustalony w sekundach czas w momencie wejścia/wyjścia czekając 
na reakcję użytkownika. Po upłynięciu ustalonego czasu czujka zaczyna pracować standardowo, uruchamiając alarm w momencie 
wzbudzenia. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności ustalić czas opóźnienia w ustawieniach. Patrz punkt 4.2. 

 
Czujka domowa： 
Czujka przyjazna dla domowników. Czujka może chronić np pokoje codziennego użytku, łazienkę, sypialnię ale nie wzbudzać alarmu. 
Reszta typów czujek będzie pracować standardowo pod warunkiem że alarm jest rozbrojony. 

 
3.3.3 Nadawanie nazw czujkom bezprzewodowym  
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wybierz【  】lub【  】，a następnie “Czujki bezprzewodowe”, i naciśnij【  】aby zatwierdzić. 

3. Wybierz【  】lub【  】, a następnie “Czujka (01~99)”, i naciśnij 【  】aby zatwierdzić. 

4. Wybierz【  】lub【  】, a następnie “Edytuj nazwę”, i naciśnij【  】aby zatwierdzić I wprowadzić nazwę dla wybranej 
czujki. 

 
3.3.4 Kasowanie pojedynczej czujki  
 
Jeżeli użytkownik chce skasować konkretną czujką należy kliknąć "Usuń" w punkcie (4), a następnie 【 】aby zatwierdzić. 
 
3.3.5 Kasowanie wszystkich czujek  
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Akcesoria”, a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Skasować wszystkie czujki?”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Na pewno?”, wciśnij 【  】aby potwierdzić, lub 【  】 aby anulować. 
  



Rozdział 4 Ustawienia systemu 
 
4.1 Data i czas 
 
4.1.1 Ustawienia daty 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Data i czas”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Data”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź datę i wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.1.2 Format wyświetlanej daty i czasu 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz "Ustawienia systemu", a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】,i wybierz “Data i czas”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【 】lub【  】，i wybierz “Format daty”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Format czasu”，a następnie【  】aby zatwierdzić. 
 
4.1.3 Ustawienia czasu 
 
Domyślnie jest ustawiony czas 24-godzinny. 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】 lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Data i czas”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【 】lub【  】，i wybierz “Czas”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź aktualny czas i wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.2 Opóźnienie wejścia/wyjścia 
 
Po ustawieniu tej funkcji centrala alarmowa wstrzyma czujki przez określony czas aby umożliwić użytkownikowi wejście lub wyjście do chronionego 
obiektu, a następnie przywróci ich standardowy tryb funkcjonowania.  
 
4.2.1 Ustawienie opóźnienia wejścia 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】 lub【  】,wybierz “Ustawienia systemu” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【 】lub【  】,i wybierz “Opóźnienie wejścia/wyjścia” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Opóźnienie wejścia”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź czas opóźnienia a następnie【  】aby zatwierdzić. 
 
 
Uwaga: Domyślną wartością jest 200 sekund. Możliwe wartości to od 0-255s. 
 
 
4.2.2 Ustawienie opóźnienia wyjścia 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】 lub【  】,wybierz “Ustawienia systemu” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【 】lub【  】,i wybierz “Opóźnienie wejścia/wyjścia” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Opóźnienie wyjścia”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź czas opóźnienia a następnie【  】aby zatwierdzić. 
 

 
Uwaga: Domyślną wartością jest 200 sekund. Możliwe wartości to od 0-255s. 
 
Podczas wyjścia, centrala alarmowa wyda dźwięk przypominający użytkownikowi o upływającym czasie. W ciągu ostatnich 5 sekund dźwięk 
będzie przerywany. 
  
 
  



4.3 Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie 
 
Użytkownik może ustawić automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie zgodnie z ustalonym terminarzem. 
 
4.3.1 Automatyczne uzbrojenie 

1. Wejdź do menu i za pomocą 【  】lub【  】,wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【 】,i wybierz “Planowanie Uzbrojenia/Rozbrojenia” ,a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【 】lub【  】，i wybierz “Automatyczne uzbrojenie” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź odpowiednią wartość, i wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.3.2 Automatyczne rozbrojenie 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub 【 】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【 】，i wybierz “Planowanie Uzbrojenia/Rozbrojenia”, a następnie【 】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Automatyczne rozbrojenie”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź odpowiednią wartość, i wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.4 Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub 【  】，i wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie 【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Kontrola za pomocą telefonu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wciśnij “1 = TAK” aby włączyć, lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
 
Uwaga: Po wyjściu z ustawień, użytkownik nie może już kontrolować centrali za pomocą telefonu. Domyślnie opcja jest ustawiona na TAK. 
 
 
4.5 Powiadomienie o braku karty SIM 

1. Wejdź do menu i za pomocą【 】lub【  】 wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Powiadomienie karty SIM”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
4.6 Powiadomienie o braku zasilania. 
 
Centrala alarmowa powiadamia użytkownika w przypadku braku napięcia zasilania lub niskim poziomie wbudowanej baterii.  

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【 】lub【  】, i wybierz “Powiadomienie AC/DC”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
4.7 Ustawienie dźwięków klawiatury 
 
Domyślnie dźwięki klawiatury są włączone. Każde naciśnięcie przycisku na centrali alarmowej wyzwoli krótki dźwięk. Użytkownik może go 
wyłączyć.  

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Dźwięki klawiszy” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
4.8 Ustawienia hasła 
 
Są trzy rodzaje hasła: hasło użytkownika, hasło administratora i hasło awaryjne. Użytkownik może zmienić te hasła. 
 
4.8.1 Hasło administratora 
 
Użytkownik może za pomocą tego hasła wejść do ustawień systemu. Domyślnym hasłem jest 1111.  

1. Wejdź do menu i za pomocą【 】 lub 【  】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Hasło dostępu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Hasło administratora”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź 4 znakowe hasło, a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
  



4.8.2 Hasło użytkownika 
 
Użytkownik za pomocą tego hasła może uzbroić/rozbroić alarm poprzez klawiaturę, zdalnie lub przez telefon. Domyślnym hasłem jest 2222. 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】 lub【 】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Hasło dostępu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【 】lub【  】, i wybierz “Hasło użytkownika”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź 4 znakowe hasło, a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.8.3 Hasło awaryjne 
 
W nagłym wypadku użytkownik może rozbroić alarm poprzez wprowadzenie hasła awaryjnego. Po wprowadzeniu takiego hasła system nie 
uruchomi syreny ale wykona połączenia do wprowadzonych wcześniej numerów w trybie utajnionym. Domyślne hasło to 3333. 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【 】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub 【  】，i wybierz “Hasło dostępu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Hasło awaryjne”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź 4 znakowe hasło, a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.9 Czas trwania połączenia 
 
Czas trwania połączenia oznacza liczbę sygnałów które ma oczekiwać system podczas wykonywania połączenia alarmowego do wprowadzonych 
wcześniej numerów telefonów zanim nastąpi rozłączenie. Domyślna wartość to 6 sygnałów. 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Czas połączenia”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wprowadź wartość pomiędzy 0-9, a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.10 Liczba wykonywanych połączeń 
 
Liczba wykonywanych połączeń oznacza liczbę powtórzonych połączeń telefonicznych do ustalonych wcześniej numerów telefonu. Wartość 
domyślna to 6 razy. 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】, wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】, i wybierz “Liczba połączeń”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wprowadź wartość pomiędzy 0-9, a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.11 Ustawienia syreny dźwiękowej 
 
Centrala alarmowa posiada wbudowaną syrenę dźwiękową. Za pomocą odpowiedniego złącza na panelu tylnym można podłączyć dodatkową 
syrenę przewodową. Można również zaprogramować syrenę bezprzewodową. Użytkownik może ustawić czas trwania alarmu dźwiękowego po 
którym nastąpi jego wyciszenie. 
 
4.11.1 Ustawienie czasu emisji sygnału dźwiękowego dla wszystkich syren  
 
Jednostką używaną w systemie są minuty. Domyślna wartość to 5 minut. W przypadku ustawienia jej na 0 syrena będzie emitowała dźwięk aż do 
momentu rozbrojenia lub wyłączenia systemu alarmowego.  
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Ustawienia syreny”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Czas emisji dźwięku”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź wartość pomiędzy 0-9 minut，a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
4.11.2 Ustawienia syreny przewodowej 
 
Użytkownik może ustawić syrenę przewodową jako włączoną lub wyłączoną. Domyślnie syrena przewodowa jest włączona. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【 】lub【  】，i wybierz “Ustawienia syreny”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Syrena przewodowa”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 
4. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 



4.11.3 Ustawienia syreny bezprzewodowej 
 
Użytkownik może ustawić syrenę bezprzewodową jako włączoną lub wyłączoną. Domyślnie syrena bezprzewodowa jest włączona. 
Jeżeli w systemie nie jest widoczna syrena bezprzewodowa, oznacza to że nie jest ona włączona lub nie została jeszcze zaprogramowana. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Ustawienia syreny” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Syrena bezprzewodowa” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 
4. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
4.11.4 Ustawienia poziomu głośności syreny wbudowanej 
 
Użytkownik może zmieniać poziom głośności syreny wbudowanej w centralę alarmową. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Ustawienia syreny”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

3. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Syrena wbudowana” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 

4. Wprowadź poziom dźwięku (0-4)，a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
 
 
Uwaga：Domyślną wartością dla syreny wbudowanej jest 4. Jeśli użytkownik ustawi ją na 0, syrena zostanie całkowicie wyciszona. 
 
 
4.12 Powiadamianie SMS'em o uzbrojeniu/rozbrojeniu 
 
Jeżeli użytkownik ustawi powiadamianie SMS'owe o uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu alarmowego otrzyma sms'a po każdym wystąpieniu takiego 
zdarzenia. Pozwala to użytkownikowi na zdalną informację o aktualnym statusie systemu alarmowego. Domyślnie powiadamianie jest wyłączone. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Uzbrajanie SMS” lub “Rozbrajanie SMS”，a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wciśnij“1 = TAK” aby włączyć，lub “0=NIE” aby wyłączyć. 

 
 
4.13 Przywracanie ustawień fabrycznych 
 
Funkcja służy do zresetowania wszystkich ustawień dokonanych w centrali alarmowej. Funkcja kasuje wszystko za wyjątkiem zaprogramowanych 
akcesoriów. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz “Ustawienia systemu”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Reset”, a następnie【  】aby zatwierdzić.  
 
4.14 Sprawdzanie listy zdarzeń systemowych  
 
Użytkownik może w każdym momencie sprawdzić ostatnie 40 zdarzeń jakie miały miejsce w centrali alarmowej. 
 

1. Wejdź do menu i za pomocą【  】lub【  】，wybierz  “Zdarzenia” , a następnie【  】aby zatwierdzić. 

2. Wciśnij【  】lub【  】，i wybierz “Podgląd”, a następnie【  】aby zatwierdzić. 
3. Wyświetlacz pokaże informację o czasie, trybie alarmu itp. 

 

Kasowanie wpisu: W punkcie (2) wybierz “Usuń”，a następnie wciśnij【  】aby zatwierdzić. 
  



Rozdział 5 Codzienne użytkowanie 
 
5.1 Uwagi przed pierwszym użyciem 
 
5.1.1 Podłączenie zasilania 
 

1. W pierwszej kolejności wprowadź wtyk zasilacza do odpowiadającego złącza na tylnim panelu centrali alarmowej. 
2. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego 

 
 
Uwaga: Zasilacz powinien być podłączony cały czas. Bateria wbudowana w centralę alarmową jest jedynie zabezpieczeniem podtrzymującym 
pracę podczas spadku lub zaniku zasilania sieciowego. 
 
 
5.1.2 Instalacja karty SIM 
 
Wprowadź kartę sim odpowiednią stroną i w prawidłowym kierunku. 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga: Po instalacji karty SIM centrala alarmowa zacznie automatyczne wyszukiwanie sieci GSM. 
 
 
  



5.2 Uzbrajanie/rozbrajanie/SOS 
 
1. Uzbrojenie całkowite 

 

Wciśnij【   】po czym na wyświetlaczu pojawi sie napis “System uzbrojony”, 
Dioda led zacznie świecić a wszystkie strefy zostaną uzbrojone. 

2. Uzbrojenie domowe 

 

Wciśnij【   】po czym na wyświetlaczu pojawi sie napis “System uzbrojony”. 
Dioda led zacznie świecić a wszystkie strefy za wyjątkiem czujek posiadających typ 
"Czujka domowa" zostaną uzbrojone. 

3. Rozbrojenie 

 

 

Wprowadź hasło użytkownika i naciśnij【  】po czym na wyświetlaczu pojawi 
się napis "System rozbrojony". Dioda led przestanie świecić i system przejdzie w 
status rozbrojonego. 

4. SOS 

 

 

Wciśnij przycisk 【   】 na 3 sekundy. System przejdzie w status alarmowy. 
Syrena zacznie emitować sygnał dźwiękowy a system zacznie wysyłać SMS'y i 
dzwonić do wprowadzonych wcześniej numerów telefonu. 

 
 
Uwaga: Użytkownik może również dokonać każdej z powyższych czynności zdalnie. 
 
 
  



5.3 Korzystanie z kart RFID 
 

 

Zbliż kartę RFID do centrali alarmowej. Dioda zaświeci pojedynczo 
kolorem zielonym. System zostanie rozbrojony. 

 
5.4 Wykonywanie połączeń telefonicznych 
 
Użytkownik może wykonywać normalne połączenia telefoniczne z dowolnym numerem telefonu w trybie Rozbrojonym na centrali alarmowej.  
 

1. W pierwszej kolejności wciśnij przycisk【   】，na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę o podanie numeru telefonu" . 

2. Po wprowadzeniu numeru wciśnij 【  】aby zaczekać na wybranie połączenia. Wciśnij wyczyść【  】aby usunąć nieprawidłowo 

wprowadzony numer. Wciśnij【 】aby zakończyć połączenie. 
 

 
 
5.5 Nagrywanie dźwięku 
 

 

Centrala posiada funkcję nagrywania dźwięku. Wciśnij i przytrzymaj przycisk 【   】 przez 3 sekundy aby nagrać 10 sekundową wiadomość. Po 

zakończeniu nagrywania centrala automatycznie odtworzy nagraną wiadomość. Wciśnij i przytrzymaj przycisk 【   】 aby powtórnie odtworzyć 
nagranie. Ponowne nagranie wiadomości zastąpi poprzednie. 
  



5.6 Dostęp do menu ustawień (W nawiązaniu do rozdziałów 2, 3, 4) 
 

W trybie rozbrojenia wprowadź hasło administratora (domyślnie 1111) i wciśnij przycisk【   】，aby wejść do menu ustawień. 
 

 
Rozdział 6 Zdalna kontrola za pomocą aplikacji/sms lub 

telefonu 
 
6.1 Kontrola przez aplikację 
 
Urządzenie posiada dedykowaną aplikację zarówno na system Android jak i iOS. Użytkownik korzystający z aplikacji może edytować i wysyłać 
SMS'y do centrali alarmowej oraz zarządzać jej ustawieniami. 
 
6.1.1 Pobieranie aplikacji 
 
6.1.2 Użytkowanie aplikacji 
 
Jeżeli w centrali alarmowej nie zostały przypisane numery telefonów do powiadomień SMS użytkownik może uzbrajać, rozbrajać, uruchamiać lub 
wyłączać syrenę itp.  
 
Jeżeli w centrali alarmowej zostały wprowadzone konkretne numery telefonów do powiadomień SMS użytkownik może zarządzać centralą przez 
aplikację jedynie w przypadku gdy posiada w telefonie numer który został wcześniej wprowadzony w centrali alarmowej.  
 
Dodawanie nazwy host'a centrali alarmowej do aplikacji 
 
Nazwą host'a jest numer karty SIM który jest aktualnie zainstalowany w centrali alarmowej. Do aplikacji można wprowadzić wiele host'ów w 
przypadku posiadania wielu central alarmowych. 
 
6.2 Kontrola przez SMS 
 
Jeżeli w centrali alarmowej nie zostały przypisane numery telefonów do powiadomień SMS użytkownik może uzbrajać, rozbrajać, uruchamiać lub 
wyłączać syrenę itp.  
 
Jeżeli w centrali alarmowej zostały wprowadzone konkretne numery telefonów do powiadomień SMS użytkownik może zarządzać centralą przez 
SMS jedynie w przypadku gdy posiada w telefonie numer który został wcześniej wprowadzony w centrali alarmowej. 
 
6.2.1Uzbrajanie 
 
Polecenie “1” 
 
Utwórz SMS o treści “1” i wyślij ją na numer telefonu który jest przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali alarmowej. 
 

 
 
Centrala otrzyma polecenie SMS po czym zacznie migać dioda aż system zmieni status na "Uzbrojony". Centrala wyśle SMS zwrotny o treści "SMS 
Uzbrojony" aby potwierdzić prawidłowe wykonanie czynności. 
 
6.2.2 Uzbrajanie czujek o typie "Czujka domowa" 
 
Polecenie “0” 
 
Utwórz SMS o treści “0” i wyślij ją na numer telefonu który jest przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali alarmowej. 
 
6.2.3 Rozbrojenie 
 
Polecenie “2” 
 
Utwórz SMS o treści “2” i wyślij ją na numer telefonu który jest przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali alarmowej. 
 
6.2.4 Podsłuch otoczenia 
 
Polecenie “3” 
 
Utwórz SMS o treści “3” i wyślij ją na numer telefonu który jest przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali alarmowej. 



 
6.2.5 Status alarmowy 
 
Polecenie “62” 
 
Utwórz SMS o treści “62” i wyślij ją na numer telefonu który jest przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali alarmowej. 
 
6.2.6 Tabela poleceń SMS i odpowiedzi centrali 
 

Wiadomość 
SMS Funkcja Odpowiedź od centrali alarmowej 

 
【1】 

 
Uzbrojenie 

 
SMS UZBROJONY 
 

 
【2】 

 
Rozbrojenie 

 
SMS ROZBROJONY 
 

 
【0】 

 
Uzbrojenie domowe 

 
SMS UZBROJONY 
 

 
【3】 

 
Podsłuch otoczenia 

 
Użytkownik otrzyma połączenie telefoniczne i może podsłuchiwać otoczenie 
centrali  
 

 
【62】 

 
Odtwarzanie nagranego dźwięku 

 
Użytkownik otrzyma połączenie telefoniczne po czym zostanie odtworzone 
nagranie. 
 

 
6.3 Kontrola przez telefon 
 
Są dwie możliwe drogi do kontroli nad centralą alarmową przez telefon. Jedna to kontrola po wykonaniu połączenia ze strony centrali, druga po 
wykonaniu połączenia ze strony użytkownika. 
 
6.3.1 Kontrola po uprzednim telefonie ze strony centrali alarmowej 
 
Gdy centrala wykona telefon po uruchomieniu alarmu, użytkownik odbiera połączenie I zdalnie za pomocą komend steruje systemem. 
 
6.3.2 Kontrola po uprzednim telefonie ze strony użytkownika 
 

1. Wykonaj połączenie telefoniczne na numer przypisany do karty SIM zainstalowanej w centrali. Po prawidłowym połączeniu centrala wyda 
pojedynczy dźwięk. 

2. Wprowadź hasło administratora za pomocą klawiatury w telefonie i naciśnij【  】aby zatwierdzić. Po usłyszeniu pojedynczego 
dźwięku można rozpocząć sterowanie systemem. 

3. Jeżeli użytkownik wprowadzi błędne hasło 3-krotnie pod rząd, centrala automatycznie rozłączy połączenie. 
4. Wprowadź komendy zgodnie z życzeniami. Jeżeli użytkownik nie wprowadzi żadnej nowej komendy przez 30 sekund, centrala 

automatycznie rozłączy połączenie. 
 
6.3.3 Tabela poleceń telefonicznych i odpowiedzi od centrali 
 

Przycisk na 
klawiaturze 

telefonu 
Funkcja Odpowiedź od centrali alarmowej 

 
【1】 

 

 
Uzbrajanie 
 

 
Użytkownik usłyszy “System armed” 
 

 
【2】 

 

 
Rozbrajanie 
 

 
Użytkownik usłyszy “system disarmed”  
 

 
【0】 

 

 
Uzbrajanie domowe 
 

 
Użytkownik usłyszy “System armed” 
 

 
【3】 

 

 
Podsłuch otoczenia 
 

 
Użytkownik zacznie podsłuchiwać otoczenie centrali  
 

 
【5】 

 

 
Uruchom syrenę 
 

 

 
【6】 

 

 
Wyłącz syrenę 
 

 

 
【*】 

 

 
Odtwórz zapisane nagranie 
 

 
Zostanie odtworzone zapisane nagranie 
 

 
【Rozłącz】 

 
Zakończenie połączenia 
 

 
Przerwanie połączenia 



 

Rozdział 7 Najczęstsze problemy i rozwiązania 
7.1 Problemy 
 
Centrala alarmowa została stworzona z należytą starannością I przy użyciu nowoczesnych technologii. Prosimy obchodzić się z nią w sposób 
delikatny. 
 

1. Proszę trzymać urządzenie z dala od dzieci. 
2. Prosimy utrzymywać urządzenie w należytej czystości z dala od wody która może je uszkodzić. 
3. W żadnym wypadku nie wolno używać urządzenia w otoczeniu pyłu lub kurzu. 
4. Urządzenie należy instalować z dala od wszelkiego rodzaju źródeł ciepła. 
5. Urządzenie należy instalować w temperaturze pokojowej. Minusowe lub bliskie zera temperatury mogą je uszkodzić. 
6. Baterie oraz kondycję akcesoriów należy sprawdzać regularnie I skrupulatnie. 
7. Prosimy nie instalować centrali w sypialniach lub kłaść jej płasko na drewnianych powierzchniach ponieważ wysoki poziom głośności 

syreny może spowodować uszkodzenie słuchu. 
 
Wszystkie powyższe zalecenia należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem. Uszkodzenie urządzenia spowodowane niezastosowaniem 

się do powyższych zaleceń może spowodować utratę gwarancji. 
 

7.2 Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

 
Brak jakiejkolwiek 
reakcji urządzenia 

 
Przełącznik zasilania jest wyłączony 
  

 
Otwórz tylną pokrywę centrali i przesuń przełącznik na "ON"  

 
Brak zasilania 
 

 
Skontaktuj się z dostawcą energii 

 
Wbudowana bateria uległa rozładowaniu 
 

 
Naładuj ponownie podłączając zasilacz 

Centrala nie może 
zaprogramować 

akcesoriów 

 
Centrala nie jest przełączona na tryb 
programowania 
 

 
Przełącz centralę w tryb programowania akcesoriów 

 
W akcesorium nie został wciśnięty 
przycisk połączenia 
 

 
Wciśnij przycisk połączenia w programowanym akcesorium 

 
Centrala alarmowa i akcesorium nie 
pracują na tej samej częstotliwości. 
 

 
Skontaktuj się ze sprzedawcą akcesorium 

Centrala nie reaguje 
na pilota 

 
Pilot nie jest zaprogramowany z centralą 
 

 
Zaprogramuj pilota za pomocą instrukcji 

 
Pilot jest zbyt daleko od centrali 

 
Dystans pomiędzy pilotem a centralą nie powinien być większy niż 80m w 
otwartej przestrzeni. 
 
 
Dokonaj zakupu wzmacniacza sygnału 
 

Nie można rozbroić 
centrali za pomocą 

karty RFID 

 
Karta RFID nie jest zaprogramowana z 
centralą 
 

 
Zaprogramuj kartę RFID za pomocą instrukcji 

Brak dostępu do 
ustawień za 

pomocą klawiatury 
na centrali 

 
Centrala ma inny status niż "Rozbrojony" Zmień status na "Rozbrojony", podaj hasło administratora i wciśnij[  ] aby 

zatwierdzić 

Centrala nie reaguje 
na zainstalowaną 

kartę SIM 

 
Karta SIM zainstalowana w złym 
kierunku 
 

 
Zainstaluj kartę w prawidłowym kierunku 

 
Brak połączenia z zasilaczem 
 

 
Podłącz zasilacz po instalacji karty SIM 

 
Karta SIM nie jest przełączona w tryb 
GSM 
 

 
Przełącz kartę SIM w tryb GSM za pomocą innego urządzenia, a następnie 
zainstaluj ponownie w centrali. 

 


