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2.1 Możliwości system I użytkowanie 

UZBRAJANIE - ARM  

W trybie uzbrojonym na panelu sterowania świeci się dioda [ ARM ]. 

Aby aktywować tryb za pomocą pilota wciśnij przycisk [ ARM ].  

ALARM DOMOWY - STAY ARM 

W trybie uzbrojonym na panelu sterowania mruga dioda [ARM ]. 

Aby aktywować tryb za pomocą pilota wciśnij przycisk [STAY].  

ROZBROJENIE - DISARM 

Wszystkie czujniki są wyłączone i alarm nie zostanie w żaden sposób uruchomiony. 

W trybie rozbrojonym na panelu sterowania nie świeci się dioda [ ARM ] 

Aby aktywować tryb za pomocą pilota wciśnij przycisk [DISARM]. 

SOS - EMERGENCY 

Gdy wymaga tego sytuacja wciśnij przycisk aby uruchomić alarm. 

 2.2 Ustawienia systemu  

 2.2.1 Panel sterowania  

Centrala alarmowa powinna zostać zainstalowana w centralnym miejscu budynku z najlepszym 

zasięgiem sieci GSM oraz w odpowiedniej odległości do wszystkich czujek bezprzewodowych.  

Funkcja Wskazanie Opis 

Wbudowany głośnik Krótkie pojedyńcze "beep"  KeyTip 

Krótkie podwójne "beep", 

"beep" 

Wyjście z ustawień lub 

programowanie zakończone 

sukcesem. 

Krótkie potrójne "beep", 

"beep", "beep” 

Błąd 

Informacja głosowa Na temat błedu lub status 

urządzenia 

 

Dioda ARM Włączona  System w trybie ARM 

Mruga szybko  System w trybie STAY ARM 

Mruga wolno  Alarm panel at delay ARM or  

recording state 

Wyłączona System w trybie DISARM 

 

Diody stref (1~6) Włączone  A(1~6) strefa  

Świeci tylko jedna  Strefa z opóźnieniem 

Wszystkie mrugają  Brak karty SIM lub 

zainstalowana nieprawidłowo 

 

Dioda sygnału GSM  Mrugnie raz na 1s Sygnał słaby lub karta SIM 

nie zainstalowana 

Mrugnie raz na 3s Sygnał dobry oraz karta SIM 

zainstalowana poprawnie 



3 Instalacja panelu 

3.1 Pierwsze uruchomienie 

Zainstaluj kartę SIM, podłącz linię telefoniczną, ustaw antenę GSM, podłącz zasilanie I uruchom 

system. System wydobędzie powiadomienie o treści "Welcome to use alarm system", a 

następnie rozpocznie automatyczne testowanie połączenia GSM, “Dioda GSM ” mrugnie raz na 

sekundę co będzie oznaczało łączenie z siecią, gdy “Dioda GSM” mrugnie raz na 3 sekundy 

będzie to oznaczało że zostało nawiązane prawidłowe połączenie.( łączenie może zająć nawet 

10 sekund).Uwaga: jeżeli wszystkie diody stref mrugają a system restartuje się co 20 sekund 

oznacza to brak karty SIM lub problemy z jej wykryciem. 

Gdy wszystko przebiegnie prawidłowo powinno się przełączyć baterię w tryb “ON” aby mogła 

być ładowana automatycznie. 

3.2 Nagrywanie pre-wiadomości głosowej  

System odtworzy nagraną wiadomość w momencie gdy nawiąże połączenie telefoniczne z 

użytkownikiem po wzbudzeniu alarmu. Aby nagrać spersonalizowane powiadomienie należy: 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk "SET" na 3 sekundy aby wejść do trybu programowania. 

Nagraj swoje powiadomienie głosowe  

System automatycznie nagrywa 10 sekund a następnie kończy pracę.  

Wciśnij przycisk "SET" aby zakończyć programowanie.  

3.3  Włączanie i wyłączanie modułu GSM 

Moduł GSM jest domyślnie włączony. Jeżeli użytkownik nie zainstaluje karty SIM system będzie 

się restartował do momentu jej wykrycia i nawiązania połączenia z siecią GSM. 

Uwaga: Gdy moduł GSM jest wyłączony podczas wzbudzenia alarmu nie zostaniesz 

powiadomiony telefonicznie ani SMS’em o zaistaniałej sytuacji. 

3.3.1  Wyłączanie modułu GSM:  

● W trybie DISARM wciśnij przycisk [SET] na 3 sekundy. 

● Poczekaj 2 sekundy, a następnie wciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk [SET] na 3 sekundy, 

centrala powinna wydobyć trzykrotny dźwięk "di ,di,di" co będzie oznaczało prawidłowe 

wyłączenie modułu.  

● Wyłącz i włącz urządzenie. Powinieneś usłyszeć "welcome to use  alarm system ", oraz 

trzykrotnie "di di di" co oznacza że moduł GSM jest wyłączony. 

 

3.3.2 Włączanie modułu GSM: 

● W trybie DISARM wciśnij przycisk [SET] na 3 sekundy. 

● Poczekaj 2 sekundy, a następnie wciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk [SET] na 3 sekundy, 

centrala powinna wydobyć dwukrotny dźwięk "di,di" co będzie oznaczało prawidłowe włączenie 

modułu.  

● Wyłącz I włącz urządzenie. Powinieneś usłyszeć "welcome to use  alarm system ", oraz raz 

"di" co oznacza że moduł GSM jest włączony. 

Uwaga: Gdy moduł GSM jest wyłączony nie jest możliwe czytanie karty SIM. 

3.4 Programowanie pilotów:  

Wciśnij przycisk 【SET】 na 1s ,wszystkie diody stref powinny się zaświecić a centrala wydać 

komunikat " add remote control ": 

Następnie wciśnij dowolny przycisk na pilocie aby centrala wydała komunikat " learning 

successful", pojedynczy dźwięk będzie oznaczał że pilot został już wcześniej zaprogramowany.  



System dopuszcza programowanie do 50 pilotów. Po zakończeniu programowania wciśnij 

przycisk 【SET】 6 razy co sekundę aby wyjść z ustawień. 

3.5 Kasowanie wszystkich pilotów: 

 Wciśnij przycisk【SET】 na 1s , alarm wyda pojedynczy dźwięk a wszystkie diody stref 

zostaną włączone i usłyszysz komunikat " add remote control ": 

 Następnie wciśnij przycisk 【SET】 na 3s, alarm wyda podwójny dźwięk a wszystkie diody 

stref zostaną wyłączone co będzie oznaczało prawidłowe skasowanie pilotów. 

3.6 Dodawanie czujki bezprzewodowej  

 Wciśnij przycisk【SET】 na 1s , alarm wyda pojedynczy dźwięk a wszystkie diody stref 

zostaną włączone i usłyszysz komunikat " add remote control ": 

 Wciśnij przycisk【SET】 na 1s ponownie , dioda pierwszej strefy zostanie włączona I 

usłyszysz komunikat " learning one zone ". 

Następnie wzbudź czujkę aby wysłała sygnał do centrali po czym usłyszysz komunikat " 

learning successful", pojedynczy dźwięk oznacza prawidłową konfigurację czujki.  

 Wciśnij przycisk【SET】1s ponownie, diodę drugiej strefy zostanie włączona I usłyszysz 

komunikat " learning one zone " i tak dalej w kolejne strefy. 

 Na końcu wciśnij przycisk【SET】ponownie, alarm wyda podwójny dźwięk a wszystkie 

diody stref zostaną wyłączone.  

3.7 Kasowanie czujki bezprzewodowej 

  Kasowanie czujki z pierwszej strefy: wciśnij przycisk 【SET】 dwukrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na 3s aż dioda pierwszej strefy się uruchomi a alarm wyda 

podwójny dźwięk “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

 Kasowanie czujki z drugiej strefy: wciśnij przycisk 【SET】 trzykrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na aż diodę drugiej strefy się uruchomi a alarm wyda podwójny 

dźwięk “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

 Kasowanie czujki z trzeciej strefy: wciśnij przycisk【SET】czterokrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na 3s aż dioda trzeciej strefy się uruchomi a alarm wyda 

podwójny dźwięk “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

 Kasowanie czujki z czwartej strefy: wciśnij przycisk【SET】pięciokrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na 3s aż diodę czwartej strefy się uruchomi a alarm wyda 

podwójny dźwięk “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

 Kasowanie czujki z piątej strefy: wciśnij przycisk【SET】sześciokrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na 3s aż dioda piątej strefy się uruchomi a alarm wyda 

podwójny dźwięk “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

 Kasowanie czujki z szóstej strefy: wciśnij przycisk【SET】siedmiokrotnie, a następnie 

ponownie przycisk【SET】na 3s aż dioda szóstej strefy się uruchomi a alarm wyda podwójny 

dźwięj “beep co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie czujki ze strefy. 

4 Konfiguracja przez polecenia 

System dopuszcza dwie metody konfiguracji, przez telefon oraz SMS. Poniżej przykłady 

takich konfiguracji: 

Metoda 1: Przez telefon 



Gdy nawiążesz połączenie telefoniczne z central system zapyta się o hasło. 1234 to hasło 

domyślne, następnie wciśnij # i wprowadź 3113899998888# , po czym kliknij *  i # aby wyjść z 

programowania. 

Metoda 2: Przez SMS 

W telefonie stwórz wiadomość SMS o treści 12343113899998888# a następnie wyślij ją do 

centrali alarmowej. 

4.1 Polecenia i programowanie 

Ustawianie numeru 

do powiadomień 

telefonicznych 

 

Aby ustawić od 1-6 grupy numerów 【 1-6 】 

Przykład: Jeśli chcemy zakodować numer 13812345678 do pierwszej 

grupy. 

Metoda pierwsza: Dzwonimy do centrali i wprowadzamy hasło 

(domyślnie: 1234 ) a następnie wciśnij # aby przejść do programowania. 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści:12343113812345678# do 

centrali alarmowej (cztery cyfry 1234 na początku to hasło 

programowania).  

Polecenie: 

【 3 】 + 【 1-6 】 + 

【Numer telefonu】 + 

【 # 】 

 

Kasowanie numeru 

do powiadomień 

telefonicznych 

Używany do skasowania od pierwszej do szóstej grupy numerów 

telefonicznych. 

Przykład: Jeżeli chcesz skasować pierwszy zaprogramowany numer. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 31#. 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 123431# do systemu 

alarmowego a w odpowiedzi otrzymasz " Group 1 phone number: ” dla 

potwierdzenia usunięcia pierwszej grupy numerów.  

Polecenie:        

【3】+【1-6】+【#】 

Ustawianie numeru 

do powiadomień 

SMS 

Do ustawienia od pierwszej do trzeciej grupy numerów do 

powiadomień SMS. Gdy alarm zostanie wzbudzony powiadomienie 

zostanie wysłane po kolei do każdego z wprowadzonych numerów. 

Przykład: Jeżeli użytkownik chce ustawić numer 13812345678 SMS do 

pierwszej grupy. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 

3713812345678# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 12343713812345678# 

Polecenie: 

【 3 】 + 【 7-9 】 +

【Numer telefonu】

+【#】 

Kasowanie numeru 

do powiadomień 

SMS 

Używaj do kasowania pierwszej grupy numerów SMS lub trzeciej 

grupy numerów telefonu. 

Przykład: Gdy chcesz skasować pierwszy zaprogramowany numer 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 37# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 123437#  

Polecenie: 

【3】+【7-9】+【#】 

Modyfikacja hasła Używaj do modyfikacji hasła. Domyślne to 1234 

Przykład: Gdy chcesz ustawić nowe hasło o treści 4321 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 504321# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234504321# 

Polecenie: 

【50】 + 【4 cyfrowe 

nowe hasło】 + 【#】 



Ustawienie 

opóźnienia 

uzbrojenia 

Po uzbrojeniu systemu alarm nie uruchomi się przez określoną liczbę 

sekund. Domyślnie jest ustawione 00.  

Przykład: użytkownik chce ustawić opóźnienie na 60 sekund. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 5160# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści:12345160#  

Polecenie: 

【51】 + 【 00-99 

sekund 】 + 【 # 】 

Ustawienie 

opóźnienia 

uruchomienia syreny 

Ustawienie jest możliwe w skali od 0-99 sekund. Domyślne ustawienie 

to 00 czyli nieskończoność.  

Przykład: użytkownik chce ustawić opóźnienie alarmu na 60 sekund.  

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 5260#. 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 12345260# 

Polecenie: 

【52】 + 【00-99 

sekund】 + 【#】 

Ustawienia długości 

emisji dźwięku syreny 

Ustawienie długości emisji dźwięku syreny w zakresie od 0-20 minut. 

Domyślnie ustawiona jest 1 minuta. 

Przykład: gdy chcesz aby syrena emitowała dźwięk przez 5 minut. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 5305#. 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 12345305# 

Polecenie: 

【53】  + 【  00-20 

minut】+ 【 # 】 

Ustawienia daty I 

godziny 

Ustawienia nowej daty i godziny 

Przykład: Jest 1wszy Lipca 2012r  9：00 ： 00 przed południem 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 

56120901090000#. 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści:123456120901090000# 

Polecenie: 

【56】 + 【2-cyfrowy 

rok 】  + 【 01-12 

miesiąc】 + 【01-31 

dzień 】  + 【 00-23 

godzina】 + 【00-59 

minuta】 + 【 00-59 

sekunda " + 【 # 】 

Planowe uzbrajanie 

i rozbrajanie centrali 

– I grupa 

Ustawienia planowego uzbrajania i rozbrajania centrali. 

Przykład: ustaw pierwsza grupę  na uzbrajanie o 22:00 i rozbrojenie o 

07:00 dla poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku co tydzień. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 

572200070012345# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234572200070012345# 

  

Polecenie: 

【 57 】 + 【 AAAA 

Czas uzbrojenia 】+ 

【  BBBB Czas 

rozbrojenia 】  + 

【 Dzień tygodnia 】 

+ 【 # 】 

Planowe uzbrajanie 

i rozbrajanie centrali 

– II grupa 

Przykład: ustaw drugą grupę  na uzbrajanie o 12:00 i rozbrojenie o 13:00 

dla poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i niedzieli co 

tydzień. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 

58120013001234567# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 

123458120013001234567# 

Polecenie: 

【 58 】 + 【 AAAA 

czas uzbrojenia 】+ 

【  BBBB czas 



rozbrojenia 】  + 

【 dzień tygodnia 】 

+ 【 # 】 

Ustawienia typu 

stref 

01~06 reprezentuje numery stref,  1-5 reprezentuje jedną z 5 typów 

stref:   

1. STANDARDOWA 

2. DOMOWA 

3. INTELIGENTNA 

4. POMOC 

5. ZAMKNIĘTA 

Oznaczenie 0/1 reprezentuje uruchomienie syreny dla danego typu lub nie 

w przypadku wzbudzenia systemu. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 600220# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234600220# 

Polecenie: 

【 60 】  + 【 01-06 

numer strefy 】  + 

【  1-5 typ 】  + 

【 0/1 】 + 【 # 】 

Ustawienie typu 

dla stref 

przewodowych 

Umożliwia ustawienie strefy przewodowej w trybie NO lub NC. 

Numery od 07-10 oznaczają strefy. Domyślnie strefy sa w trybie NO. 

 

1. STANDARDOWA 

2. DOMOWA 

3. INTELIGENTNA 

4. POMOC 

5. ZAMKNIĘTA 

Oznaczenie pierwsze 0/1 reprezentuje uruchomienie syreny dla danego 

typu lub nie w przypadku wzbudzenia systemu. 

Oznaczenie drugie: 0- NO, 1-NC 

NO oznacza zwarcie  

NC oznacza rozwarcie 

Przykład: Ustaw 7 strefę jako typ NORMAL, z trybem NC alarm, bez 

uruchamiania syreny.  

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 6107101#  

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 12346107101#  

Polecenie: 

【 61 】 + 【 07-10, 

numer strefy】+【1-5】

+【0/1】+【0/1】+【#】 

Głośność 

wbudowanej syreny 

Prawidłowa wartość to od 00 do 99 Domyślnie ustawiona jest 99. 

Przykład: użytkownik chce ustawić głośność na 50.  

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 6250# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 12346250# 

Polecenie: 

【62】+【00-99】+【#】 

Automatyczne 

powiadomienie 

telefoniczne po 

zaniku zasilania  

1 TAK, 0 NIE. Domyślnie TAK. 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 641# 

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234641# 

Polecenie: 

【64】+【0/1】+【#】 

Włączanie lub 

wyłączanie 

1 oznacza włączony a 0 wyłączony. Domyślnie jest 1.  

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 120# 



powiadomień SMS Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234120# 

Polecenie: 

【12】+【0/1】+【#】 

Przywracanie 

ustawień 

fabrycznych 

Metoda pierwsza: Po nawiązaniu połączenia z central wciśnij 130000#  

Metoda druga: Wyślij wiadomość SMS o treści: 1234130000# 

Polecenie: 

【13】+【0000】+【#】 

Całkowity reset 

systemu 

Odłącz zasilacz, wyłącz wbudowaną baterię a następnie wciśnij I 

przytrzymaj przycisk SET oraz przycisk włącznika. System wyda długi 

“beep” przez 5 sekund. Możesz po tym puścić przyciski. System został 

zresetowany całkowicie. Wszystkie ustawienia zostały wyzerowane wraz z 

czujkami bezprzewodowymi oraz pilotami. Hasło do programowania 

zostaje ponownie ustawione na domyślne 1234.  

Polecenie: 

Wciśnij I 

przytrzymaj 

jednocześnie 

przycisk SET I 

włącznik      

 

4.2 Polecenia systemowe 

Poniższe instrukcje są dopuszczalne tylko podczas sterowania przez SMS.  

Zdalne rozbrojenie 

przez SMA 

Wyślij wiadomość SMS o treści: 12340# 

Informacja: hasło domyślne to 1234 

0# 

Zdalne uzbrojenie przez 

SMS 

Wyślij wiadomość SMS o treści: 12341# aby uzbroić system 

1# 

Zdalne uzbrojenie w 

trybie domowym przez 

SMS 

Wyślij wiadomość SMS o treści: 12342# aby uzbroić system w trybie 

domowym 

4# 

Zapytanie o status 

zasilania 

Wyślij wiadomość SMS o treści: 12346# System odpowie: AC power ON 

(zasilanie prawidłowe) lub  AC power OFF (brak zasilania). 

6# 

5 Zdalne sterowanie centralą 

5.1 Po otrzymaniu powiadomienia o wzbudzeniu alarmu: 

System automatycznie po wzbudzeniu alarmu zacznie dzwonić 3 razy do każdego z podanych 

numerów po kolei oraz będzie wysyłam SMSy zgodnie z listą. Gdy użytkownik odbierze 

połączenie zostanie mu odtworzona nagrana wcześniej wiadomość a następnie ozstanie 

powiadomiony o zdarzeniu. Po odsłuchaniu informacji użytkownik może również wykonać 

niektóre czynności jak np. rozbrojenie alarmu. System automatycznie rozłączy rozmowę po 20 



sekundach bezczynności. 

 

[1] przycisk: uzbrojenie               [2] przycisk: rozbrojenie 

[3] przycisk: monitoring otwarty     [4] przycisk: monitoring zamknięty 

[5] przycisk: włączenie powiadomień   [6] przycisk: wyłączenie powiadomień 

[7] przycisk: włączenie dźwięku syreny [8] przycisk: wyłączenie dźwięku syreny 

  

5.2 Sterowanie za pomocą połączenia telefonicznego: 

Wszystkie polecenie można wydawać centrali za pomocą połączenia telefonicznego podobnie 

jak w pkt wyżej, z tą różnicą że gdy użytkownik sam łączy się z central aby dokonać modyfikacji 

będzie musiał podać również hasło administratora.  

 

[1] przycisk: uzbrojenie               [2] przycisk: rozbrojenie 

[3] przycisk: monitoring otwarty     [4] przycisk: monitoring zamknięty 

[5] przycisk: włączenie powiadomień   [6] przycisk: wyłączenie powiadomień 

[7] przycisk: włączenie dźwięku syreny [8] przycisk: wyłączenie dźwięku syreny 

6 Typy stref alarmowych 

6.1  Definicja stref 

System wspiera 10 stref obrony które moga zostać sklasyfikowane do 5 różnych typów: 

 

Type 

ID 

Typ strefy Opis 

1 NORMALNA Alarm zostaje wzbudzony przez dowolną strefę.  

2 DOMOWA Alarm zostaje wzbudzony tylko przez konkretną strefę  

3 INTELIGENTNA Jeżeli która kolwiek strefa zostanie wzbudzona raz nic sie 

nie stanie, ale jeżeli zostanie wzbudzona drugi raz w 

odstępie do 20 sekund wtedy uruchomi się alarm.  

4 POMOC Niezależnie od trybu wzbudzenie którejkolwiek ze stref 

uruchamia alarm.  

5 ZAMKNIĘTA Nic się nie stanie.  

 

6.2 Domyślne  

 

Hasło 

programowania 

1234   

Głośność syreny  99 Podłaczenie alarmu  Włączone 

1-10 typ strefy Normalna Moduł GSM Włączone 

Dźwięk syreny  1 minuta   

Opóźnienie 

uzbrojenia 

0s Opóźnienie alarmu 0s 

7-10 typ strefy 

przewodowej 

NIE 1-10 strefa Siren sound 



Powiadomienia 

SMS 

Włączone 1-10 strefa  

6.3 Specyfikacja urządzenia: 

- Napięcie: DC9V-12V 

 Częstotliwość modułu GSM: 315/433/868/915MHZ ，2262/1.5-4.7M ， EV1527/300K 

- Format GSM: Wsparcie GSM850/900/1800/1900MHz (opcjonalnie) 

 Wbudowana bateria: NI-HI AAA*6  DC7.24V 

 Głośność syreny: 110dB  
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