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• Detektor ruchu PIR. 
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• Jak zainstalować czujnik ruchu PIR. 
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• Instalacja karty sim. 

• Połączenie sieci komórkowej. 
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• Poziomy bezpieczeństwa. 
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• Funkcje Smart Hub. 

9. Resetuj do ustawień fabrycznych. 

10. Rozwiązywanie problemów. 

11. Specyfikacja. 

12. Ostrzeżenia. 



 

1 Wprowadzenie 

Guardian IV 

Rzeczy, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy  

Sprawdź następujące warunki udanej konfiguracji:  

• Wybrałeś sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Hub nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Wybierz pasmo 5 GHz zamiast 
pasma 2,4 GHz jest najczęstszym błędem, gdy ustawi się koncentrator po raz pierwszy.  

• Hasło Wi-Fi nie może zawierać spacji ani innych znaków specjalnych.  

• Umieść koncentrator tak blisko routera, jak konfigurujesz.  

• Szybkość sieci Aslow wpłynie również na wydajność twojego huba. Zaleca się prędkość 
wysyłania co najmniej 2 Mb / s lub większą.  

• Upewnij się, że ustawienie izolacji w routerze jest wyłączone.  

• Jeśli korzystasz z karty SIM 3G / 4G, upewnij się, że sieć 2G dostawcy usług 
bezprzewodowych jest nadal dostępna w twoim kraju. Należy kupić hub z komunikatorem 
komórkowym 3G / 4G, jeśli sieć 2G jest niedostępna. 

Wymaganie sprzętowe. 

Aby zainstalować i używać systemu alarmowego, potrzebujesz:  

• kompatybilnego telefonu iOS lub Android,  

• aplikacji Smart Security System,  

• nieużywanego gniazdka elektrycznego,  

• połączenia sieci Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz), 

• karty micro SIM obsługa 2G / GSM (dla wersji 2G) lub 3G (dla wersji 3G). 

2 Skład zestawu 

Guardian IV 

 

 

Smart Hub (panel) 
Alarm, wyświetlacz i klawiatura. 

 

Detektor ruchu PIR 
Wykrywa, gdy ktoś idzie w pobliżu 



 

 

Pilot zdalnego sterowania x2  
Klawisz bezprzewodowy do szybkiego odłączania 
uzbrojenia, sterowania domem i rozbrajania domu oraz 
wyzwalania alarmu awaryjnego. 

 

RFID x2 (opcjonalnie)  
Pilot do szybkiego uzbrajania i rozbrajania domu. 

 

Czujnik drzwi / okna x1 (opcjonalnie x2)  
Wykrywa, gdy drzwi lub okno się otwiera. 

 

Syrena zewnętrzna (opcjonalna) 
Bezprzewodowa syrena (opcjonalna)  
Dźwięk po włączeniu alarmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Poznaj swój system alarmowy 

Guardian IV 

 

 



 

Zapoznanie się z systemem 

Jest to podwójny system sieciowy, który wykorzystuje zarówno Wi-Fi, jak i komórkową (GSM / 3G). 

Wszystkie czujniki są połączone bezprzewodowo z koncentratorem. W przypadku aktywacji alarmu, 

na przykład po wyzwoleniu czujnika, automatycznie wysyłane jest powiadomienie push i 

wywoływane jest alarmowanie do wszystkich zarejestrowanych użytkowników. System można 

kontrolować i monitorować zarówno na miejscu, za pomocą zdalnego sterowania dostarczonego 

lub zdalnie z dowolnego miejsca za pomocą naszej bezpłatnej dedykowanej aplikacji mobilnej. 

System może łączyć się z maksymalnie 90 czujnikami bezprzewodowymi i 10 pilotami. 

 

Smart Hub 
Alarm, wyświetlacz, ekran dotykowy oraz system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekran główny 

 

Pasek stanu  
Ikony na pasku stanu u góry ekranu pokazują informacje o alarmie. 

 



 

Uzbrojenie / rozbrojenie  
Tutaj znajduje się stan uzbrojenia na zewnątrz, uzbrojenia domu i rozbrojenia systemu, a następnie 

sprawdź ikony informujący o stanie uzbrojenia i rozbrojenia. 

Pasek odliczania 
Zegar jest wyświetlany bez odliczania. 

Ikony systemu   
Poniżej przedstawiamy niektóre statusy ikon systemu. Po wciśnięciu w dany element występują 

następujące zadania. 

 



 

Szybki podgląd funkcji ikon 
Twoje ikony mogą wyglądać inaczej, jeśli używasz innej wersji urządzenia. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Opis funkcji 

Pozycja Funkcja Opis 

1 
Opóźnienie wyjścia / 
wejścia 

Twój system bezpieczeństwa został zaprogramowany z 
opóźnieniami, które umożliwiają wyjście z pomieszczenia po 
uzbrojeniu i rozbroić system po wejściu przed wystąpieniem 
alarmu. Jeśli opuścisz dom zbyt późno przy wyjściu lub 
rozbroisz się zbyt późno po przybyciu do domu, spowoduje to 
fałszywy alarm. Jeśli wystąpi fałszywy alarm, należy 
natychmiast rozbroić system. 

2 Sygnał dźwiękowy 
Gdy funkcja zapala się, zewnętrzna syrena generuje sygnał 
dźwiękowy po uzbrojeniu lub rozbrojeniu. 

3 Blokada klawiatury 

Dodatkowe zabezpieczenia mogą wymagać zablokowania 
ekranu dotykowego. Po włączeniu, jeśli nie dotkniesz ekranu 
głównego przez 30 sekund, ekran dotykowy zostanie 
automatycznie zablokowany. 

4 Podświetlenie 
Gdy wyłączymy dźwięk, jeśli nie dotkniesz ekranu głównego na 
30 sekund lub dłużej, podświetlenie ekranu dotykowego 
automatycznie się wyłączy. 

5 Ludzki głos 
Kiedy jest włączony, usłyszysz ludzki głos, który powie Ci co 
jest gotowe. 

6 Hasło systemowe 
Używany do odblokowywania ekranu dotykowego i zdalnych 
ustawień SMS. 

7 Hasło użytkownika 
Służy do odblokowywania ekranu dotykowego, zdalnego 
sterowania SMS i wstępnego ustawienia powiadomienia o 
alarmie. 

8 Język 
Ludzki głos, wyświetlanie i powiadomienia SMS będą w 
wybranym języku. Po wybraniu pożądanego języka, 
urządzenie zostanie odpowiednio ustawione. 

9 Inicjalizacja 
Jeśli zostanie załadowana fabryczna konfiguracja domyślna, 
wszelkie dane, które zostały już zaprogramowane w systemie, 
zostaną zmienione na domyślną konfigurację fabryczną! 

 



 

Pilot zdalnego sterowania  
Bezprzewodowy pilot do szybkiego uzbrojenia i rozbrojenia  oraz wyzwalania alarmu awaryjnego. 

 

RFID (opcjonalny)  
Czujka RFID pozwala na uzbrojenie lub rozbrojenie bez podania hasła. 

 

 

Rozbrajanie za dotknięciem  Dotknij i 

przytrzymaj czujnik RFID na panelu, aby 

uzbroić lub rozbroić alarm, gdy 

wychodzisz lub wracasz do domu. 

 

 

 

 

 

 

        

       Pętla kluczowa dołączona do breloczka. 

 

 

 



 

Czujnik drzwi / okna  

Czujniki drzwi / okna są domyślnie ustawione na tryb czuwania i są idealne do ochrony miejsc 
wejścia / wyjścia, takich jak drzwi przednie / tylne i wszystkie okna. Gdy system jest uzbrojony lub 
uzbrojony w domu i uruchamiany jest czujnik (magnes oddzielony od czujnika), powiadomienie SMS 
zawierające nazwę czujnika zostanie automatycznie wysłane do zarejestrowanych użytkowników, 
a alarm zabrzmi. 

 



 

Detektor ruchu PIR 

Detektor ruchu jest przeznaczony do użytku na ścianach wewnętrznych i jest domyślnie ustawiony 

na tryb aktywny . Za każdym razem, gdy czujnik wykryje ruch (tylko podczas uzbrajania alarmu), 

powiadomienie push zawierające nazwę czujnika zostanie automatycznie wysłane do 

zarejestrowanych użytkowników, a alarm zabrzmi. 

 



 

4 Umieszczenie i instalacja 

Guardian IV 

Gdzie umieścić / zainstalować Smart Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie umieścić czujnik drzwi / okna 



 

Jak zainstalować czujnik ruchu PIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Rozpoczęcie 

Guardian IV 

Instalacja karty SIM 

 

Ważne: Karta Micro-SIM jest wymagana, aby 
korzystać z usług komórkowych podczas 
łączenia się z sieciami GSM / 3G. Dostępność 
funkcji komórkowych zależy od sieci 
bezprzewodowej. 

 

 

Komórkowe połączenie sieciowe 

Jeśli białe   słupki pojawią się na górze ekranu głównego, urządzenie jest podłączony do 

sieci komórkowej. 

 

UWAGA: Jeśli słupki w kolorze szarym lub  jest zawsze wyświetlany, urządzenie nie jest 

podłączone do sieci. Upewnij się, że karta SIM została umieszczona w urządzeniu, gdy była 

wyłączona, a kod zabezpieczający karty SIM jest wyłączony. 

 

Uwagi specjalne 

• Nie należy instalować wykrywacza ruchu PIR na zewnątrz, w garażu i na    szkle. 

• Detektor ruchu PIR nie wykrywa ruchu przez szybę, np. Czyjeś ruchy poza oknem. 

• Nie instaluj w miejscu, w którym czujka ruchu PIR może zamoczyć się, np. W 

odchylane okna, na które może padać deszcz. 

• Nie należy instalować wykrywacza ruchu PIR w odległości 1 metra od źródła ciepła 

podobnego grzejnika elektrycznego, otworu wentylacyjnego, kominka lub innego 

źródła, które może wytwarzać burzliwe powietrze. 

• Nie należy instalować wykrywacza ruchu PIR za dużymi urządzeniami lub 

meblami, które mogą blokować czujniki ruchu. 

 



 

Jak ustawić numery telefonów dla wiadomości SMS i połączeń telefonicznych 
za pomocą ekranu dotykowego.  

Do 5 zapisanych numerów telefonów będzie otrzymywać wiadomości tekstowe (SMS) i połączenia 

telefoniczne w przypadku wyzwolenia alarmów. Urządzenie będzie kolejno wykonywało połączenia 

telefoniczne z zapisanymi numerami telefonów (do 2 rund w toku). Jeśli połączenie zostanie 

odebrane, a dowolne polecenie klawiatury zostanie obsłużone przez jednego z tych użytkowników, 

przestanie on wywoływać następny numer telefonu; w przeciwnym razie będzie nadal przypominał 

użytkownikom, aż do 2 rund. Gdy zapisany telefon dzwoni do urządzenia, połączenie 

dwukierunkowe jest automatycznie nawiązywane. 

Polecenia z klawiatury 

Przycisk na telefonie Funkcja 

1 Uzbrojenie. 

2 Rozbrojenie lub wyciszenie alarmu. 

3 i 4 Dwukierunkowa rozmowa. 
 

Przejdź do Menu> Telefon> Pierwszy telefon / Drugi telefon / 3. Telefon / 4. Telefon / 5. 

Telefon, aby ustawić numer telefonu. 

 

Jak nagrać komunikat głosowy za pomocą ekranu dotykowego 

System może nagrywać / odtwarzać / kasować krótką wiadomość głosową (do 20 sekund), którą 

można odtworzyć później. Wiadomość głosowa zostanie odtworzona na pilocie po podłączeniu 

połączenia alarmowego. 

Przejdź do Menu> Nagrywanie> i zatwierdź: 

• Wybierz Nagrywanie. 

• Gotowy do nagrywania, gdy nagrywanie jest pokazane, a wyświetlacz systemu odlicza 

pozostały czas nagrywania. 

• Mów do urządzenia, a nagrywanie automatycznie zatrzymuje się po upływie czasu. 

• Hub automatycznie odtworzy wiadomość. 

• Wybierz, aby zapisać wiadomość. 

 



 

Idź do Menu> Nagrywanie> Czas, aby ustawić czas nagrywania.  

Przejdź do Menu> Nagraj> Odtwórz / Usuń, aby odtworzyć lub usunąć nagraną wiadomość 

głosową. 
 

Jak powiązać nowy pilot za pomocą ekranu dotykowego  

Przejdź do Menu> Części> Pilot> Dodaj i wprowadź: 

• Synchronizacja jest pokazana, hub przechodzi w tryb 

parowania i odlicza pozostały czas parowania. 

• Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby wysłać 

sygnał nadawczy do urządzenia. 

• Gdy numer seryjny pilota zostanie dodany do 

urządzenia, pojawi się opcja OK w porządku. 

• Urządzenie pokaże Kod urządzenia po wygaśnięciu 

numeru seryjnego pilota. 

 

Przejdź do Menu> Części> Pilot> Usuń, aby usunąć pilota zdalnego sterowania określonego 

numerem seryjnym.  

Przejdź do Menu> Części> Pilot> Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie piloty. 

Jak powiązać nowy czujnik bezprzewodowy za pomocą ekranu 

dotykowego (czujnik drzwi / okna lub czujnik ruchu PIR) 

Idź do Menu> Części> Detektor> Dodaj i wprowadź: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stuknij,              aby wybrać żądaną nazwę strefy. 

• Stuknij,    aby wybrać żądany tryb strefy (typ). Musisz przypisać tryb linii do 

każdej strefy (czujnika), która określa sposób, w jaki system reaguje na usterki w tej strefie. 

Tryb czuwania zwykle jest przypisany do czujników na wejściach i wyjściach, zewnętrznych 

i okiennych. Aktywny przy uzbrojeniu w trybie na zewnątrz domu. Zalecamy ustawienie 

czujnika drzwi / okna, aby był aktywny tryb czuwania. 



 

Out Arm Active zwykle przypisany do obszaru wewnętrznego (tj .:  lobby lub pokój). 

Wyłączony automatycznie po uzbrojeniu w trybie czuwania. Zalecono ustawienie czujnika 

ruchu PIR na tryb zewnątrz. 

Aktywne 24 godziny zwykle przypisane do strefy zawierającej przycisk awaryjny, czujnik 

dymu, CO, wyciek wody i czujniki gazu. Użyj jako dzwonek do drzwi, wybierz Dzwonek. 

Zezwalaj na strefę, wybierz zamknij. 

• Stuknij,  aby użyć klawiatury numerycznej do wprowadzenia numeru strefy (dostępne 
są 0-89). Numer strefy powinien być unikalny.  

• Po dotknięciu opcji   Synchronizacja urządzenie przechodzi w tryb parowania i odlicza 

pozostały czas parowania. 

• Wyzwalacz bezprzewodowy wysyła sygnał transmisji do koncentratora, jak pokazano 

poniżej.  

• Gdy numer seryjny czujników bezprzewodowych zostanie dodany do koncentratora, zostanie 

wyświetlony komunikat Leaning OK.  

• System wyświetli kod urządzenia, który został wyzwolony, jeśli numer seryjny tego czujnika 
został zapamiętany, a nazwa strefy / tryb / numer zostanie odświeżona. 

 

 

Umieść czujnik ruchu PIR w wysokiej pozycji, a 
następnie idź w obrębie obszaru wykrywania, 
aby jednorazowo wywołać alarm PIR (lampka 
kontrolna mignie raz) 

 

 

Idź do Menu> Części> Detektor> Edytuj, aby edytować Nazwę strefy / Tryb strefy wybranej strefy 

określoną przez numer linii lub usunąć wybraną strefę.  

Przejdź do Menu> Części> Detektor> Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie czujniki 

bezprzewodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak sparować bezprzewodową syrenę 

Przejdź do Menu> Części> Naucz się syreny 

• Naciśnij SET i przytrzymaj przycisk  syreny, 
aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, a 
następnie syrena przejdzie do trybu 
parowania i pierścień świetlny zacznie szybko 
migać.  

• Dotknij  na ekranie dotykowym przytrzymaj 
przez 6 sekund. Urządzenie pokazuje 
poznany sygnał wysyłany i wysyła sygnał 
transmisji do syreny.  

• Syrena wyda cztery sygnały udanego 
parowania. 

 

 

Jak powiązać nowy alarm bezprzewodowy  
Idź do Menu> Części> Gniazdo alarmowe 

Jeśli chcesz odłączyć bezprzewodową syrenę za pomocą urządzenia , naciśnij i przytrzymaj 

przycisk SET syreny, aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, 
aż się zapali, a następnie przełącznik 
przejdzie w tryb parowania.  

• Dotknij j włącz  i  wyłącz na ekranie 

dotykowym. Urządzenie pokazuje  i 

wysyła sygnały włączenia i wyłączenia do 

przełącznika.  
• Syrena daje trzy błyski udanego powiązania. 

 
 

Kiedy pojawia się alarm dźwiękowy, bezprzewodowy przełącznik alarmu otwiera się, aż system 

zostanie rozbrojony lub wystąpi dłuższy czas alarmowy alarmu. Jeśli chcesz odłączyć alarmowy 

przełącznik bezprzewodowy z koncentratorem, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika przez 

około 10 sekund, dopóki światło nie zgaśnie. 

 

Automatyka domowa 

Parowanie nowego przełącznika gniazda. 

Aby sparować z przełącznikami bezprzewodowymi (maksymalnie 8 przełączników, dotknij ), 

zobacz Jak powiązać nowy przełącznik alarmu alarmowego za pomocą ekranu dotykowego. 

Aby sprawdzić, czy parowanie jest w porządku, dotknij ikony  i ikony wyłącz, aby sprawdzić, 
czy przełączniki bezprzewodowe można otwierać i zamykać. Przełączniki bezprzewodowe można 
otwierać i zamykać według harmonogramów (przejdź do Menu> Części> Zegar włącznika / 
wyłącznika) lub aplikacji. 
 



 

6 
Aplikacja  

Guardian IV 

Pobieranie aplikacji 
 

Nazwa aplikacji : Easy Security 
 
Zeskanuj kody QR za pomocą smartfona, aby pobrać i 
zainstalować aplikację.  
 
Wskazówki: 
Po zainstalowaniu aplikacji telefon poprosi o pozwolenie na 
otrzymywanie powiadomień od Smart Security Control. 
Zabronione otrzymywanie powiadomień może spowodować 
awarię aplikacji. 

 

 

Rejestracja / logowanie 

Jeśli nie masz jeszcze konta, wybierz opcję Zarejestruj się w aplikacji i postępuj zgodnie z 

instrukcjami, aby najpierw utworzyć konto.  

Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego konta w skrzynce e-mail podczas procesu rejestracji, 

pamiętaj, aby sprawdzić folder spam / śmieci.  

Gdy masz już konto, podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować. 

Dodawanie urządzenia  

Jedno konto może obsługiwać wiele urządzeń w tej aplikacji. Możesz ustanowić połączenie 

między urządzeniem i smartfonem za pośrednictwem sieci  Wi-Fi. 

1. Stuknij przycisk Airlink [+] na stronie listy urządzeń w smartfonie.  

2. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi na stronie Air Link na smartfonie. 

3. Ustaw urządzenie na tryb konfiguracji sieci Wi-Fi:  

UWAGA: 

Urządzenie  nie obsługuje pasma Wi-Fi 5 GHz. Jeśli masz router dwupasmowy (5 GHz i 2,4 

GHz), a sieci 2,4 GHz i 5,0 GHz są pod tą samą nazwą, musisz oddzielić te dwa pasma na 

różne nazwy w ustawieniach routera. Użytkownicy systemu Android mogą wyłączyć dane 

komórkowe (mobilne) przed przejściem do tego kroku. To ustawienie zwykle znajduje się 

w ustawieniach smartfona w obszarze Użycie danych lub Sieci komórkowe. Jeśli nie 

możesz znaleźć lokalizacji ustawień, zalecamy skorzystanie z wyszukiwarki z następującą 

składnią: Wyłącz komórkową transmisję danych (Model telefonu). 



 

4. Przejdź do Menu> Wi-Fi> Airlink i wprowadź, Air linking ... jest pokazany, urządzenie 
przechodzi w tryb konfiguracji i odlicza pozostały czas. 

5. Stuknij powyższą operację i uruchom konfigurację na smartfonie. Ten proces parowania 
powinien trwać około 15 sekund. 

6. Znajdziesz adres MAC na liście urządzeń, gdy sieć jest podłączona. 

7. Wybierz adres MAC, teraz możesz kontrolować swoje urządzenie. 

7 
Smart Life – Smart Living 

Guardian IV 

 

Smart Life to alternatywna aplikacja do obsługi 

urządzenia za pomocą smartfona. 

 
 

Pobieranie aplikacji 

Nazwa aplikacji: Smart Life – smart Living 
(należy zainstalować w aplikacji Sklep Play 
wpisując w wyszukiwarce lub za pomocą QR 
code). 
 

 

 

Rejestracja i logowanie 

1. Kliknij w aplikacji przycisk „Zarejestruj się”. 
2. Po wpisaniu adresu mailowego naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.  Kod zostanie 

wysłany na podaną skrzynkę mailową. 
3. Wprowadź otrzymany kod do aplikacji. 
4. Nadaj hasło do aplikacji (według własnych preferencji) i zatwierdź przyciskiem. 

 

Konfiguracja Sieci 

Domyślnym trybem konfiguracji sieci jest „Airlink Configure”. Można go również przełączyć na 
„SoftAP Configure” za pomocą „Other Mode”. Podczas konfigurowania sieci bezprzewodowej dla 
urządzenia telefon komórkowy musi być podłączony do sieci WiFi, w której ma pracować 
urządzenie.  

UWAGA: 

Podczas konfigurowania sieci dla urządzenia obsługiwana jest tylko sieć WIFI 2,4 GHz. 



 

 

Dodawanie urządzenia przez Airlink Configure 

1. Naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie“ 
2. Z menu po lewej stronie wybierz „Czujnik ochrony“ 
3. Z wyświetlonej listy wybierz „Alarm WiFi“ 
4. Następnie podaj hasło do swojej sieci WiFi i przejdź dalej. 
5. Wejdź do interfejsu przygotowania konfiguracji urządzenia i poczekaj, aż urządzenie wejdzie 

w tryb konfiguracji Airlink. 
6. Zgodnie z instrukcją urządzenie przechodzi w tryb konfiguracji WIFI Airlink. 
7. Wróć do aplikacji „Smart Life“, zaznacz „Confirm indicator rapidly blink“ i wciśnij przycisk 

„Next“ – aplikacja rozpocznie wyszukiwanie urządzenia. 
 

Dodawanie urządzenia przez SoftAP Configure 

1. Naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie“ 
2. Z menu po lewej stronie wybierz „Czujnik ochrony“ 
3. Z wyświetlonej listy wybierz „Alarm WiFi“ 
4. Następnie podaj hasło do swojej sieci WiFi i przejdź dalej. 
5. Wejdź do interfejsu przygotowania konfiguracji urządzenia, wybierz tryb konfiguracji SoftAP 

i poczekaj, aż urządzenie wejdzie w ten tryb. 
6. Zgodnie z instrukcją urządzenie przechodzi w tryb konfiguracji WIFI SoftAP. 
7. Wróć do aplikacji „Smart Life“, zaznacz „Confirm indicator rapidly blink“ i wciśnij przycisk 

„Next“ – aplikacja rozpocznie wyszukiwanie urządzenia. 
 

8 
Korzystanie z systemu Smart Security 

Guardian IV 

Poziom bezpieczeństwa 

Urządzenie ma trzy różne poziomy bezpieczeństwa, z których będziesz korzystać w domu lub poza 

nim. Możesz łatwo przełączać się między nimi za pomocą Smart Hub lub RFID, pilotem lub 

aplikacją. 

 Co widać Co się dzieje 
Co wykryto 

Powiadomienia i 
połączenia 

Ruch Otwarcie 

Uzbrojenie 
Użyj, gdy 
nikogo nie ma 
w domu. 

"Wprowadź 
hasło"  
"System 
Uzbrojony" 

Alarm rozlega się, gdy 
drzwi lub okno się 
otwierają lub gdy w pokoju 
jest ruch. 

Tak Tak Tak 

Uzbrojenie 
domu 
Użyj, gdy 
jesteś w domu. 

"Wprowadź 
hasło" 
"System 
Uzbrojony" 

Alarm rozlega się, gdy 
otworzy się drzwi lub 
okno. 

Nie Tak Tak 



 

 

Jak uzbroić lub rozbroić alarm 

Możesz uzbroić i rozbroić swój dom na trzy sposoby: 

• wprowadzanie hasła na ekranie dotykowym, 

• dotknięcie ikon uzbrojenia / czuwania / rozbrojenia  

• stukając znacznik RFID na panelu lub używając aplikacji.  

Kiedy usłyszysz sygnał gongu, na ekranie pojawi się odliczanie, dzięki czemu będziesz wiedzieć, 

ile masz czasu, zanim zabrzmi alarm. 

Bez pośpiechu możesz poświęcić trochę czasu na opuszczenie domu lub rozbrojenie zanim 

zabrzmi alarm. Domyślnie masz 40 sekund. Ale możesz użyć aplikacji, aby wybrać inny czas bez 

Opóźnienia Wyjścia, 30 Sekund, 1 minuta lub 2 minuty, aby uzbroić alarm. 

Aby ustawić czas odliczania przez panel, przejdź do Menu > Ustawienia > Opóźnienie > 

Opóźnienie wyjścia / Wejście (patrz Opóźnienie wyjścia / wejścia na stronie 9) 

 

 RFID 

Stuknij znacznik na panelu, aby: 

• Rozbrój w przypadku trybu uzbrojenia. 

• Uzbrój w przypadku trybu rozbrojenia. 

 

Pilot lub aplikacja  
 
Naciśnij,          aby uzbroić alarm. 
Naciśnij,          aby uzbroić alarm domu. 
Naciśnij,  aby rozbroić. 
Naciśnij,   aby uruchomić alarm awaryjny. 

Rozbrojenie 
Użyj, gdy nie 
potrzebujesz 
ochrony. 

‘’System 
rozbrojony’’ 

Alarm nie będzie 
emitowany. 

Nie Nie Nie 



 

 

Ekran dotykowy  

Po wyświetleniu ekranu głównego możesz : 

Dotknij,  aby uzbroić alarm 
Dotknij,  aby uzbroić alarm domu 
Dotknij,  aby rozbroić. 
Dotknij, aby uruchomić alarm awaryjny. 

 

Zaplanuj  

Możesz ustawić harmonogram uzbrojenia i 
rozbrojenia, aby uzbrajać lub rozbrajać system 
automatycznie w codziennym czasie. 

Przejdź do Menu> Timer> Timer uzbrojenia / 
Timer rozbrojenia i wprowadź. 

Dotknij klawiszy HH +, HH-, mm + i mm-, aby 
ustawić dzienny czas uzbrojenia / rozbrojenia (w 
ciągu 24 godzin). 

Stuknij, aby włączyć harmonogram. 

Stuknij,  aby zapisać swój harmonogram. 

Funkcje Smart Hub 

Zapasowa bateria 

Jeśli budynek stracił energię elektryczną, Smart Hub ma zapasową baterię, która 

wystarcza na ponad 6 godzin. Więc nawet jeśli zasilanie jest wyłączone, Smart Hub 

może nadal wykrywać, kiedy intruz jest w twoim domu i wywołać alarm. Ikona baterii 

w górnym prawym rogu pokazuje poziom naładowania baterii lub stan naładowania, 

ten poziom służy jedynie jako odniesienie. Jeśli bateria zapasowa jest bardzo niska, 

ikona baterii zmienia kolor na czerwony i przez maksymalnie 15 minut urządzenie 

działa dobrze. Powiadomienia o niskim poziomie naładowania baterii zostaną 

wysłane do zarejestrowanych użytkowników. Akumulator jest w pełni naładowany w 

ciągu 8 do 12 godzin. 

Utrata zasilania prądem 

Jeśli wystąpi utrata zasilania sieciowego lub przywrócenie zasilania, urządzanie wyśle Ci 

powiadomienie. 

Wykrywanie sabotażu 

Jeśli ktoś narusza Smart Hub i usuwa go z tylnej płyty, centrala wyśle Ci powiadomienie. 
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Resetowanie do  ustawień fabrycznych 

Guardian IV 

Masz dwa sposoby na zresetowanie Smart Hub do ustawień fabrycznych.  

Przejdź do Menu> Ustawienia> Inicjalizacja> i wprowadź lub naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ. Na 

panelu 5 razy.  

10 
Rozwiązywanie problemów 

Guardian IV 

 

Problem Rozwiązanie 

Alarm nie może się uruchomić. 
1. Upewnij się, że zasilacz alarmu jest prawidłowo podłączony 
do zasilania AC.  
2. Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone. 

Pilot zdalnego sterowania nie 
działa. 

1. Sprawdź, czy urządzenie do zdalnego sterowania na pilocie 
jest włączone po naciśnięciu, jeśli nie, ponownie zainstaluj 
baterię. 
2. Upewnij się, że pilot jest podłączony do alarmu alarmowego. 
3. Sprawdź, czy odległość między urządzeniem, a pilotem nie 
jest zbyt duża. 

Czujnik drzwi / okna nie działa 
po uruchomieniu. 
 

 
1. Sprawdź, czy wskaźnik LED świeci, gdy magnes oddziela 
się od nadajnika. 
2. Sprawdź, czy czujnik drzwi / okna znajduje się daleko od 
urządzenia alarmowego. 
3. Sprawdź, czy system jest w stanie uzbrojonym. 
4. Sprawdź, czy odległość pomiędzy magnesem a nadajnikiem 
wynosi 2-3 cm. 
5. Sprawdź, czy piasta pamięta kod zamykających drzwi 
czujnika okna / drzwi, jeśli tak, usuń czujnik drzwi z piasty i 
ponownie podłącz czujnik do piasty. 
 
 

Funkcja PIR nie działa po 
uruchomieniu. 

1. Upewnij się, że taśma izolacyjna jest wyciągnięta, a PIR jest 
włączony.  

UWAGA: 

Nie można zresetować, jeśli Smart Hub jest zablokowany. Wszystkie sparowane akcesoria 

i dzienniki zdarzeń zostaną usunięte po zakończeniu resetowania. 



 

2. Sprawdź, czy wskaźnik stanu jest w stanie spoczynku.  
3. Sprawdź, czy system jest w stanie nieuzbrojonym.  
4. Sprawdź, czy poziom baterii nie jest zbyt niski. 
5. Sprawdź, czy czujnik jest daleko od urządzenia 
alarmowego. 

Brak dźwięku w przypadku 
alarmu. 

1. Sprawdź, czy przełącznik sygnalizatorów (przejdź do 
Menu> Ustawienia> Przełącz> Syrena) jest włączony, a czas 
(przejdź do Menu> Ustawienia> Opóźnienie> Czas trwania 
syreny) nie wynosi zero.  
2. Sprawdź w aplikacji, aby włączyć dźwięk alarmu. 

Brak powiadomienia SMS-em. 

1. Upewnij się, że kierunek wkładania karty SIM jest 
prawidłowy "Chip skierowany do góry, szczelina skierowana na 
zewnątrz".  
2. Włóż kartę SIM przed włączeniem urządzenia. 3. Sprawdź, 
czy karta SIM obsługuje poprawną sieć GSM lub 3G, jeśli jest 
sygnał sieciowy.  
4. Sprawdź, czy karta SIM ma wystarczającą ilość środków na 
koncie.  
5. Sprawdź, czy karta SIM ma włączone ID dzwoniącego, 
funkcję SMS.  
6. Sprawdź, czy konieczne jest powiązanie numeru IMEI z 
centrum. 

Nie odebrano żadnych 
telefonów podczas alarmu. 

1. Sprawdź, czy numery alarmów są zapisane i włącz 
powiadamianie telefoniczne / SMS.  
2. Podczas odbierania alarmów połączeń z sieci nie należy 
natychmiast rozbrajać, w przeciwnym razie system przerwie 
wywoływanie.  
3. Sprawdź, czy karta SIM ma wystarczającą ilość środków na 
koncie.  
4. Sprawdź, czy ustawiony jest nieprawidłowy adres IP 
serwera sieciowego lub APN. 

 
Brak odpowiedzi po dotknięciu 
RFID. 

1. Sprawdź, czy RFID jest powiązany z koncentratorem 
alarmowym, czy nie. Jeśli nie, proszę o sparowanie. 

Brak powiadomienia SMS, gdy 
urządzenie jest uzbrajany lub 
rozbrajany. 

1. Upewnij się, że Twoje powiadomienie SMS o uzbrojeniu / 
rozbrojeniu jest włączone (przejdź do Menu> Ustawienia> 
Przełącz> Uzbrajanie SMS). 
2. Upewnij się, że numery alarmów są zapisane i włączone 
(przejdź do Menu> Ustawienia> Telefon). 

 
Telefony komórkowe nie mogą 
zdalnie sterować urządzeniem. 
 

1. Upewnij się, że numer telefonu jest ustawiony jako numer 
alarmu systemowego.  
2. Upewnij się, że karta SIM ma wystarczający zapas środków. 

Znaczenie wskaźnika ikon 
GSM. 

1. X w kolorze szarym oznacza, że urządzenie nie wykryło 
karty SIM GSM lub brak sygnału karty SIM, przejdź do 
lokalizacji z silnym sygnałem, ponownie włóż kartę SIM i włącz 
urządzenie ponownie.  



 

2. Kolor szary oznacza, że urządzenie wykrywa sygnał karty 
SIM.  
3. Kolor biały pokazuje w którym urządzenie wykrył sygnał 
GSM. 

Numery telefonów alarmowych 
są już ustawione za 
pośrednictwem protokołu 
APAP, ale podczas alarmów 
systemowych nie są odbierane 
żadne połączenia ani SMS-y. 

1. Potwierdź, że Twój numer telefonu jest poprawnie wpisany 
na liście numerów alarmowych.  
2. Potwierdź, że przełącznik powiadomienia o alarmie i SMS-ie 
(przejdź do Menu> Ustawienia> Telefon) jest włączony. 

Aplikacja nie może połączyć 
się z urządzeniem. 

1. Upewnij się, że urządzenie i połączenie telefoniczne 
znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi. 2. Potwierdź, że 
transmisja danych w sieci jest normalna.  
3. Potwierdź sieć Wi-Fi 2,4G, obecnie Wi-Fi  5G nie jest 
obsługiwane.  
4. Konfiguracja aplikacji powinna być jednoczesna z 
konfiguracją urządzenia.  
5. Nie dotykaj ekranu telefonu podczas konfiguracji.  
6. Zamknij całkowicie aplikację i zrestartuj konfigurację. 

Urządzenie nie może być 
kontrolowane zdalnie po 
pomyślnym powiązaniu z 
aplikacją telefonu 
komórkowego. 

1. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest dostępne.  
2. Zamknij aplikację i otwórz ją ponownie. 

Jak długo może trwać 
podtrzymanie baterii w centrali 
alarmowej podczas awarii 
zasilania sieciowego? 

Akumulator zapasowy alarmu może wytrzymać od 6 do 12 
godzin, w zależności od aktualnego stanu pracy, jeśli system 
zostanie wyzwolony podczas awarii zasilania w sieci prądu 
przemiennego, a centrala alarmowa będzie nadal dzwonić za 
pomocą wewnętrznego syreny i wysyłać powiadomienia, SMS-
y i numery telefonów połączeń telefonicznych, czas 
podtrzymywania może być znacznie krótszy. 

Jak długo może działać bateria 
detektora ruchu PIR? 

Detektor jest z zainstalowanymi bateriami, które mogą działać 
przez około 12-24 miesięcy. Na przykład: w przypadku rodziny 
składającej się z trzech osób, które wychodzą wcześnie i 
wracają do domu późno, bez nikogo w domu w ciągu dnia, 
bateria może działać około 24 miesięcy; w miejscach np. w 
sklepach, czas oczekiwania na baterię będzie znacznie 
krótszy. 

Jak długo może działać bateria 
detektora drzwi / okna? 

Detektor jest z zainstalowaną baterią, która może działać 
przez około 12-24 miesięcy. Na przykład: w przypadku rodziny 
składającej się z trzech osób, które wychodzą wcześnie i 
wracają do domu późno, bez nikogo w domu w ciągu dnia, 
bateria może działać około 24 miesięcy; w miejscach np. w 
sklepach, czas oczekiwania na baterię będzie znacznie 
krótszy. 
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Specyfikacja 

Guardian IV 

Specyfikacja centrali 

Zasilanie: MicroUSB 110 / 220VAC do 5V, 1000mA Backup 

Akumulator: 3,7 V, 500 mAh Akumulator litowy 

Zużycie: <150mA @ normalne 

Wyjście syreny: <300 mA 

Częstotliwość: 433 MHz / 2.4 GHz 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm (10 mW) 

GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 

Temperatura działania: 0 ~ 550C 

 

Pilot 

Zasilanie: Bateria CR2025 3V 

Prąd gotowości: <5uA 

Prąd alarmowy: <15mA 

Odległość nadawcza: <80 m (otwarta przestrzeń i brak zakłóceń) 

Częstotliwość radiowa: 433 Mhz 

Temperatura pracy: 0 ~ 550C 

 

Czujnik drzwi / okna 

Zasilanie: DC 3V (bateria litowa CR2032 x1) 

Prąd gotowości: <8uA 

Prąd alarmowy: <15mA 

Odległość nadawania: <80 m (otwarta przestrzeń i brak zakłóceń) 

Częstotliwość radiowa: 433 Mhz 

Temperatura pracy: 0 ~ 550C 

 

Czujnik drzwi / okna 

Zasilanie: DC 3V (1,5AAABattery x2) 

Prąd gotowości: <15uA 

Prąd alarmowy: <25mA 

Zakres detekcji: <12m / 110° 

Odległość transmisji: <80 m (otwarta przestrzeń i brak zakłóceń) 

Częstotliwość radiowa: 433 Mhz 

Temperatura pracy: 0 ~ 550C 

 



 

RFID 

Chip: 4100 

Częstotliwość: 125 kHz 

Odległość odczytu: <2cm 

 

Syrena z męskim kablem 3,5 mm 

Zasilanie: DC 3 ~ 12V 

Prąd roboczy: <110mA 

Głośność: 100 dB 

 

Bezprzewodowa syrena 

Zasilanie: MicroUSB 110 / 220VAC do 5V, 1000mA 

Bateria zapasowa: 3,7 V, 300 mAh akumulator litowy 

Prąd gotowości: <15 mA 

Prąd alarmowy: <230mA 

Głośność: 100 dB 

Częstotliwość radiowa: 433 MHz 

Temperatura pracy: 0 ~ 550C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
Ostrzeżenia 

Guardian IV 

 

 

 

 

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych 

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie WEEE oraz 
Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 
2006r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie  z innymi 
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest 
zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 
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Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z 

instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania centrali.  

Nie wolno ingerować w konstrukcję, bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy 

to szczególności dokonywania zmian zespołów i elementów. Czynności konserwacyjne 

bądź remontowe powinien wykonywać uprawniony personel( instalator bądź serwis 

firmowy). 


