
Instrukcja obsługi 
System alarmowy GSM/WiFi

Model WL-JT-10GDT

Dziękujemy za zakup naszego systemu alaramowego. Przed pierwszym
użyciem prosimy zapoznać  się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na

przyszłość. 



Spis treści:
Wstęp

1. Opis produktu
2. Parametry techniczne
3. Wprowadzenie do budowy urządzenia 
4. Codzienna obsługa
5. Inicjalizacja
6. Dodawanie akcesoriów
7. Ustawienia WiFi
8. Ustawienia GSM
9. Instalizacja czujników
10.Konserwacja

Wstęp 
Dziękujemy za korzystanie z naszego bezprzewodowego inteligentnego systemu 
alarmowego w domu. System zapewni pełną ochronę twojego domu i nieruchomości w 
ciągu 24 godzin przez cały rok.
Bezprzewodowy system alarmowy wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię 
bezpieczeństwa, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i niską częstotliwością 
fałszywych alarmów. Choć konstrukcja jest prosta, urządzenie jest bardzo wysokiej 
jakości. Obejmuje funkcje przeciwpożarowe, antywłamaniowe i alarmowe SOS itp. 
Detektory bezprzewodowe, które łączą się z systemem, mają humanizowane funkcje 
przeciwzakłóceniowe, unikając fałszywego alarmu. Ten system alarmowy jest szeroko 
stosowany w rodzinnych domach, fabrykach, szkołach, sklepach wielobranżowych, 
willach i obszarach mieszkalnych tam, gdzie występuje konieczność ochrony.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie systemu, należy uważnie 
przeczytać tę instrukcję przed instalacją. W razie problemów podczas instalacji 
skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym ds. 
Technologii. Możesz również zadzwonić na numery telefonów obsługi posprzedażowej 
naszej firmy, a pomożemy rozwiązać Twoje problemy.



1. Opis produktu
■ 850/900/1800/1900 MHz Częstotliwość GSM do użytku globalnego
■ Obsługa 24 stref bezprzewodowych
■ Pięć typów stref do wyboru: Normal / Stay / Smart / Emergency / Close Zone
■ Może przechowywać trzy grupy funkcji uzbrajania czasowego i rozbrajania, 
każdą grupę można dostosować do tygodnia, aby uniknąć częstego ręcznego
uzbrajania i rozbrajania i zrealizować automatyczne sterowanie urządzeniem
■ Można ustawić 4 grupy numerów alarmowych i 3 grupy numerów telefonów 
SMS
■ Komunikat głosowy dla wszystkich operacji
■ Alarm niskiego poziomu baterii akcesoriów
■ Wbudowany akumulator
■ AC wyłączone SMS przypomnienia
■ Wbudowana syrena
■ Obsługa syreny bezprzewodowej (częstotliwość 433 MHz)
■ Bezprzewodowy kod do nauki, szybkie i łatwe dodawanie nowych akcesoriów
■ Może zmienić nazwę strefy
■ Dwukierunkowa funkcja czujnika drzwi

2. Parametr techniczny 
• Napięcie wejściowe: DC9V-12V
• Prąd statyczny:  ＜25mA
• Prąd alarmowy:  ＜450mA
• Częstotliwość GSM: Obsługa GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
• WIFI: 2,4G
• Bateria zapasowa: bateria litowa, DC7,2 V.
• Syrena: 85dB
• Częstotliwość odbioru AlarmHostRF: 433 MHz (± 75 MHz), PT2262 / 1,5-4,7MΩ 

: EV1527 / 300 K.
• Częstotliwość nadawania RF hosta alarmu: 433 MHz (± 75 MHz),

PT2262 / 1,5-4,7MΩ  ；EV1527 / 300K
• Domyślne hasło fabryczne: 1234
• Temperatura pracy: -10  ~ + 50 ℃ ℃

3. Wprowadzenie do budowy urządzenia 



► Stan hosta alarmu:
Włączone światło ARM oznacza uzbrojenie.
Wyłączone światło ARM oznacza rozbrojenie.
Błysk światła ARM oznacza Stay Arm.

► STATUS:
Lampka STATUS miga, oznacza to, że system jest w stanie ustawiania.
Lampka STATUS WŁĄCZONA oznacza, że połączenie WIFI zakończyło się powodzeniem.

► SYGNAŁ:
Błysk światła SIGNAL raz na sekundę oznacza, że GSM nie został jeszcze zainicjowany.
Miganie kontrolki SIGNAL co trzy sekundy oznacza, że sieć GSM jest podłączona.

► POWER:
Świecąca lampka POWER oznacza moc podłączoną do systemu.

Naciśnij przez jedną sekundę [CDDE] system alarmowy jest w trakcie dodawania statusu
zdalnego sterowania.
Naciśnij ponownie [CDDE], aby wejść do strefy 1 i dodać detektory.
Naciśnij [CDDE] po raz trzeci, aby wejść do strefy 2, aby dodać detektory. Naciśnij 
przycisk ciągle, aż do strefy 24.

Wybierz strefę, w której chcesz usunąć detektory, a następnie naciśnij i przytrzymaj
[CDDE] trzy sekundy.

4. Codzienna obsługa
4.1 Uzbrojenie systemu 

Oznacza to pilnowanie w całym domu, podczas gdy wszyscy wychodzą
detektory hosta pracują. Kiedy detektory zostaną uruchomione przez
wykrywanie źródła (zabezpieczenie przed kradzieżą, zapobieganie pożarom, 
wyciek gazu itp.) urządzenie wywoła alarm dźwiękowy. 



Istnieją trzy metody uzbrojenia:

4.2 Rozbrojenie systemu
Oznacza to zatrzymanie alarmu, gdy host wyda dźwięk, lub włączenie systemu 
alarmowego w stan braku ostrzeżenia. Po rozbrojeniu host nie włączy alarmu, 
nawet jeśli wyzwolisz czujki. Istnieją trzy metody rozbrojenia:

4.3 Uzbrojenie systemu STAY ARM
Oznacza to częściowe uzbrojenie hosta, gdy ktoś jest w domu, i musi włączyć 
urządzenia peryferyjne: czujniki drzwi, okna, balkonu i granic, aby zapobiec 
włączeniu się czujników wewnętrznych, które mogą powodować fałszywy 
alarm, wówczas należy wybrać opcję Uzbrój i po prostu włączyć część 
detektorów, które chcesz aktywować w celu wygenerowania alarmu 
dźwiękowego i dezaktywować te których nie chcesz w danej chwili używać.

Istnieją dwie metody pozostania uzbrojonym: 



4.4 SOS
W nagłych wypadkach naciśnij przycisk SOS na pilocie zdalnego sterowania, host 
systemu uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni na bieżące numery telefonów 
w celu uzyskania pomocy. 
Istnieją dwie metody uruchomienia awaryjnego SOS:

5. Inicjalizacja
Najpierw zainstaluj kartę SIM i podłącz zasilacz do hosta alarmu, a następnie włącz 
urządzenie, po 3 sekundach, host wyda komunikat „Witamy w systemie alarmowym”. 
Następnie inicjalizacja się powiodła. Host alarmu rozpoczyna wyszukiwanie sieci GSM, 
lampka sygnalizacyjna zaczyna migać co sekundę, co oznacza, że host szuka sieci GSM. 
Gdy lampka sygnalizacyjna mignie raz przez trzy sekundy, oznacza to, że sygnał GSM i 
karta SIM są prawidłowe. 
 

6. Dodawanie akcesoriów

Wprowadź dodawanie statusu zdalnego sterowania:
Naciśnij przycisk [CDDE] na panelu przez 1 sekundę, panel alarmowy „wyda pojedynczy 
dźwięk”, zaświecą się lampki sygnalizacyjne „Status” i komunikat głosowy hosta 
alarmowego „Dodaj pilota”. Oznacza to, że host alarmu jest dodawany do statusu 
zdalnego sterowania.

Dodaj pilota:
Podczas dodawania statusu pilota, naciśnij dowolny klawisz pilota, aby wysłać sygnał, 
host alarmowy wyświetli komunikat „sukces”. Jeśli jeden raz pojawi się komunikat 
dźwiękowy, oznacza to, że pilot został dodany, zmień inny pilot, aby dodać. Naciśnij 
[CDDE] i przytrzymaj, urządzenie wyda dwa razy dźwięk, a następnie wyjdzie z 
dodawania statusu pilota. Host alarmu może dodać maksymalnie 50 sztuk pilotów 
zdalnego sterowania.

Usuń piloty:
Naciśnij przycisk [CDDE] przez trzy sekundy po dodaniu statusu zdalnego sterowania, 
host alarmowy wyda dwa sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że pilot został pomyślnie 
usunięty.



Dodaj detektory:
Podczas dodawania statusu zdalnego sterowania naciśnij przycisk [CDDE] przez 
sekundę, komunikat głosowy hosta alarmu „dodaj jedną strefę”, oznacza to, że host jest 
w gotowości przed „dodaniem stanu czujki w strefie 1”. Uruchom czujkę, aby wysłać 
sygnał, pojawi się komunikat głosowy „dodaj pomyślnie”, a następnie oznacza, to że 
czujka została pomyślnie dodana. Jeśli komunikat głosowy brzmi „beep”, oznacza to, że 
detektor został dodany, zmień inny detektor, aby dodać.
Naciśnij jeszcze raz przycisk [CDDE], głos hosta alarmu wyświetli monit „dodaj dwie 
strefy”, powtórz powyższy krok.

Usuń detektory:
Wpisz „dodaj status czujek w strefie 1”, a następnie naciśnij przycisk [CDDE] trzy 
sekundy, host alarmu wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że detektor został
usunięty pomyślnie w strefie 1.
Wpisz „dodaj status czujek w strefie 2”, a następnie naciśnij przycisk [CDDE] trzy 
sekundy, host alarmu wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że wykrywanie 
zostało pomyślnie usunięte w strefie 2.
Usuń inne czujniki strefy, powtórz powyższy krok.

7. Ustawienia WiFi
7.1 Pobieranie i rejestracja aplikacji

Po pobraniu aplikacji na smartfona użytkownik musi zarejestrować się w aplikacji. 
Kliknij przycisk „Zarejestruj”, aby przejść do interfejsu rejestracji. Użytkownik może 
wpisać numer telefonu lub adres e-mail i wprowadzić hasło, a następnie kliknąć 
„Zarejestruj”, aby zapisać ustawienia. Następnie należy zalogować się do aplikacji, aby 
wykonać operację.

7.2 Podłącz WiFi do panelu alarmowego
Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się kliknij „+” i dodaj urządzenie. Następnie wybierz
„Bezpieczeństwo i czujniki'', następnie wybierz „System alarmowy (WIFI)” .



7.3 Edycja Nazwa urządzenia / Lokalizacja urządzenia / Udostępnij urządzenie / Usuń
Urządzenie

Wybierz urządzenie, które chcesz edytować, a następnie kliknij, a następnie wybierz 
„Nazwa urządzenia” do edycji. Jeśli chcesz edytować inne, wykonaj taką samą operacje 
jak ta.

7.4 Ustawienie parametrów urządzenia
(Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić. Następnie naciśnij ikonę „Ustawienia”, a 
następnie możesz wykonać odpowiednie ustawienie parametrów.) Jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej o wykrywaczach i pilotach, naciśnij ikonę „Akcesoria”, a następnie 
naciśnij „+ Dodaj”



8. Ustawienia GSM 
 

8.1 Odbierz połączenie alarmowe
Jeśli wystąpi alarm, host alarmu będzie kolejno dzwonił na wstępnie ustawione numery 
telefonów. Zapis informacji o alarmie zostanie odtworzony automatycznie, gdy 
użytkownicy otrzymają połączenie alarmowe. W tym samym czasie użytkownik może 
zdalnie sterować hostem alarmu, operując na klawiaturze telefonu komórkowego.
Naciśnij [1]: Uzbrój system ponownie, host będzie nadal dzwonił po zaprogramowanych 
numerach telefonów.
Naciśnij [2]: aby zatrzymać alarm i rozbroić system. Gospodarz nie wykona połączenia 
alarmowego.
Naciśnij [7]: syrena włączona
Naciśnij [8]: syrena wyłączona
Naciśnij [*]: Rozłącz się, ale host alarmowy będzie nadal dzwonił po ustawionych 
numerach telefonów po kolei.

8.2 Zdalne sterowanie przez połączenie telefoniczne
Użytkownik może zadzwonić pod numery telefonów hosta alarmu, głos poprosi o 
„Hasło" (domyślne hasło to„ 1234 ". Proszę użyć nowego hasła, jeśli użytkownik go 
zmienił). Panel przypomni hasło po wprowadzeniu prawidłowego hasła (przypomni 
użytkownikowi o konieczności ponownego wprowadzenia hasła, jeśli hasło jest 
nieprawidłowe) , a panel automatycznie się rozłączy po trzykrotnym błędnym 
wprowadzeniu), a następnie użytkownik może nacisnąć poniższe klawisze numeryczne 
na telefonie, aby wykonać operacje:
Naciśnij [1]: aby uzbroić system.
Naciśnij [2]: aby rozbroić system.
Naciśnij [7]: syrena włączona
Naciśnij [8]: syrena wyłączona
Naciśnij [*]: rozłącz się.
Naciśnij [#]: Wejdź w tryb zdalnej konfiguracji, użytkownik może wprowadzić ustawienia
statusu do hosta alarmu.



Według tabeli instrukcji. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, 
rozłączy się automatycznie.

8.3 Ustawienia systemu według połączeń telefonicznych i SMS-ów
Wszystkie ustawienia powinny być obsługiwane w dowolnym stanie, takim jak 
Uzbrojenie / Rozbrojenie / Uzbrojenie Stay.
Wszystkie ustawienia mogą być obsługiwane po wprowadzeniu prawidłowego hasła. 
Domyślne hasło fabryczne to 1234 (Proszę użyć nowego hasła, jeśli użytkownik zmienił 
hasło).
Na przykład: ustaw numer telefonu alarmowego pierwszej grupy na 13812345678, 
istnieją dwie metody ustawiania:

Metoda pierwsza:
Połączenie telefoniczne: Zadzwoń na numer karty SIM systemu alarmowego, wprowadź 
[Polecenie], aby wykonać ustawienia.
Metoda druga:
SMS: Wyślij [Hasło] + [Polecenie] na numer karty SIM systemu alarmowego.
Uwagi: Jeśli chodzi o użytkownika, użyj telefonu wewnętrznego, który musi wybrać 
numer, a następnie może wybrać numer (np. „9”), a następnie dodać numer „9 *” przed 
numerem telefonu. Na przykład wyślij wiadomość „1234319 * 13899998888 #”

Tabela poleceń

Ustaw alarmowe numery 
telefonów

Np. ustaw  „13812345678” jako numer telefonu 
pierwszej grupy (w prawidłowych ustawieniach należy 
podać swój numer telefonu, ciąg liczb podanych 
powyżej służy tylko i wyłącznie za przykład) 

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], aby wprowadzić ustawiam status, a 
następnie naciśnij „3113812345678 #”

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS 12343113812345678 # na kartę 
SIM hosta alarmu. Po wysłaniu wiadomości host 
odpowie 
„1: 13812345678
2: 3: 4: ”Oznacza to prawidłowe ustawienie numeru 
telefonu. 

Polecenie:

[3]+[1-6]+[Numer telefonu]+
[#]

Usuń alarmowy numer 
telefonu

Służy do usuwania od 1 do 6 grup numeru telefonu 
alarmowego.
Na przykład. Usuń 1 grupę numerów alarmowych.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], aby wprowadzić ustawiam status, a 
następnie naciśnij 31#

Polecenie: 

[3]+[1-6]+[#]



Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS 123431 # na numer karty SIM w 
hoście, po wysyłając wiadomość, host odpowie „1: 2: 3: 
4:”. To znaczy, że numer pierwszej grupy alarmowej 
został usunięty.

Ustaw numery alarmowe 
SMS

[3] to polecenie ustawienia numeru alarmu SMS;
[7-9] 7 to numer alarmowy SMS pierwszej grupy, 8 to 
druga grupa, 9 to trzecia grupa.
Na przykład. Użytkownik chce ustawić 13812345678 
jako alarm SMS pierwszej grupy numer telefonu:

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], aby wprowadzić
ustawianie statusu, następnie  [3713812345678 #]

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS [12343713812345678 #] na 
numer karty SIM za host, po wysłaniu wiadomości, 
gospodarz odpowie „7: 13812345678 8: 9:”. Oznacza 
telefon alarmowy SMS pierwszej grupy
numer 13812345678 został ustawiony pomyślnie.

Uwaga: Po otwarciu funkcji „SMS wskazuje, kiedy 
napięcie sieciowe jest włączone lub wyłączone, host 
wyśle wiadomość SMS na numer tych 3 grup oznacza 
to, że zasilanie sieciowe jest wyłączone.

Polecenie: 

[3]+[7-9]+[Numer telefonu]+
[#]

Usuń numery alarmowe SMS Użyj, aby usunąć trzy grupy numerów alarmowych SMS 

Np.: jeśli użytkownik chce usunąć numer pierwszej 
grupy alarmowej SMS

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], następnie wprowadź [37 #]

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS [123437 #] na numer karty SIM 
urządzenia głównego
gospodarz odpowie „7: 8: 9:”. Numer alarmowy 
pierwszej grupy SMS został usunięty.

Polecenie:

[3]+[7-9]+[#]

Ustawienie komunikatu 
głosowego WŁ/WYŁ

[0/1]: 1 oznacza WŁ., 0 oznacza WYŁ
Na przykład. : Użytkownik musi włączyć monit głosowy 
podczas konfigurowania systemu

Metoda 1:

Polecenie: 

[11]+[0/1]+[#]



Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij: „641 #”

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234110 #” na kartę SIM hosta 
alarmu.

WŁ/WYŁ powiadomienia 
SMS

[0/1]: 0 oznacza WYŁ., 1 oznacza WŁ. 
Domyślne ustawienie systemu to WŁ.
Np .: Użytkownik musi wyłączyć funkcję push SMS po 
uruchomieniu alarmu.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „120 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234120 #” na kartę SIM hosta 
alarmu.

Polecenie: 
[12]+[0/1]+[#]

Wysłanie statusu WiFi 
WŁ'/WYŁ

[0/1]: 0 oznacza WYŁ., 1 oznacza WŁ. 
Domyślnie: włączone

Np.: użytkownik musi wyłączyć wysyłanie SMS-ów, gdy 
zmieni się status Wi-Fi

1. Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij [150 #]
2. Wyślij wiadomość SMS [1234150]

Polecenie: 
[15]+[0/1]+[#]

Zmień hasło Służy do modyfikowania hasła operacyjnego 
użytkownika, hasła domyślnego. 
Hasło domyślne: 1234.
Np .: Ustaw 1111 jako nowe hasło użytkownika:

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], następnie [501111 #]
Metoda 2: Wyślij wiadomość SMS [1234501111 #] na 
kartę SIM hosta alarmu.

Polecenie: 

[50] + [4-cyfrowe nowe 
hasło] + [#]

Ustaw czas opóźnienia 
uzbrojenia

Np. : Użytkownik chce ustawić czas uzbrojenia 
opóźnienia na 60 sekund.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], aby wprowadzić status ustawienia, a 
następnie wprowadź [5160 #].
Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS [12345160 #] na kartę SIM hosta 
alarmu.

Polecenie: 
[51]+[00-99sekund]+[#]



Ustaw czas opóźnienia 
alarmu

System alarmowy zacznie alarmować po pewnym 
czasie, jeśli wykrywacze zostały uruchomione. 
Opóźnienie alarmu można ustawić w zakresie 0–99 
sekund.
Domyślnie jest to 00 sekund.
Na przykład: użytkownik chce ustawić czas opóźnienia 
alarmu na 60 sekund.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie wpisz „5260 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „12345260 #” na kartę SIM hosta
alarmu.

Polecenie:
[52]+[00-99sekund]+[#]

Ustaw czas trwania sygnału 
dźwiękowego syreny

Użytkownik może ustawić czas trwania sygnału syreny 
od 0 ~ 20 minut.
Domyślnie ustawiona jest jedna minuta.
Na przykład. : użytkownik chce ustawić czas trwania 
sygnału dźwiękowego na pięć minut.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „5305 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „12345305 #” na kartę SIM hosta
alarmu.

Polecenie: 
[53]+[00-20 minut]+[#]

Sygnał syreny WŁ. / WYŁ. 
Przy uzbrojeniu / rozbrojeniu

Podczas uzbrajania / rozbrajania za pomocą pilota 
zdalnego sterowania użytkownik nie potrzebuje 
dźwięku syreny
[1] oznacza włączenie, [0] oznacza wyłączenie. 
Domyślnie jest włączone.
Na przykład. : użytkownik chce wyłączyć dźwięk syreny.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „550 #”

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234550 #” na kartę SIM hosta 
alarmu.

Polecenie: 
[55]+[0/1]+[#]

Ustaw czas systemowy Użytkownik może ustawić prawidłowy czas 
codziennego użytkowania.
Na przykład. : Ustaw 1 października 2013, 09：00：00 
jako czas systemowy.

Polecenie:
[56] + [00-99 rok] + [01-12 
miesiąc] + [01-31 dzień] + [00-
23 godzina] + [00-59 minut] + 



[00-59 sekund] + [#] Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „56131001090000 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „123456131001090000 #” na 
kartę SIM hosta alarmu.

Ustaw pierwszą 
synchronizacje  grupy

Np. Ustaw uzbrojenie czasowe pierwszej grupy na 
22:00, rozbrojenie czasowe na 07:00, od poniedziałku 
do piątku są skuteczne.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „57012200070012345 
#”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „123457012200070012345 #” na 
kartę SIM hosta alarmu.

[57] + 01-03 [AAAA
Czas uzbrajania czasowego] 
+ [czas rozbrojenia 
czasowego BBBB] + 
[poniedziałek ~ niedziela] + 
[#]

Powiadomienie SMS WŁ. / 
WYŁ., Gdy bateria jest w 
niskim napięciu

[0/1]: 0 oznacza WYŁ., 1 oznacza WŁ
Na przykład. : Włącz powiadomienie SMS, gdy bateria 
detektorów jest w niskim napięciu.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], aby przejść do stanu ustawień, a 
następnie naciśnij „591 #”.
Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234591 #” na kartę SIM hosta 
alarmu.

Polecenie:
[59]+[0/1]+[#]

Ustaw typ strefy ochrony Host alarmu ma 10 stref bezprzewodowych, a każda 
strefa może być używana jako strefa obrony pięciu 
typów:
[01-10]: Strefa 1-10.
[1-5]: typ linii.

1: Strefa  normalna
2: Strefa uzbrojenia.
3: Inteligentna strefa.
4: Strefa alarmowa.
5: Zamknij strefę.

[0/1]: 0 oznacza, że syrena nie włącza się po 
uruchomieniu alarmu.
1 oznacza dźwięk syreny po uruchomieniu alarmu.

Np .: Ustaw Strefę 2 jako Strefę Uzbrojenia i syrena nie 

Polecenie: 
[60]+[01-10]+[1-5]+[0/1]+[#]



będzie wydawać dźwięku po uruchomieniu alarmu.

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „600220 #”.
Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234600220 #” na kartę SIM 
hosta alarmu.

Typ strefy:
Strefa normalna: host działa tylko w stanie uzbrojenia i
pozostaje uzbrojony, nie działa podczas rozbrojenia.

Pozostań w strefie uzbrajania: Gdy host jest w stanie 
czuwania (naciśnij klawisz „S” na pilocie), czujki 
znajdujące się w strefie ochrony pozostałe nie będą 
alarmować, nawet jeśli zostaną aktywowane.
(Na przykład użytkownik zainstalował kontaktron 
drzwiowy w strefie 1 (strefa 1 została ustawiona na 
normalną strefę obrony), detektor PIR w strefie 2 
(strefa 2 została ustawiona na strefę obrony Stay), 
użytkownik nacisnął klawisz „S” pilot zdalnego 
sterowania, a następnie host alarmu jest w stanie 
uzbrojenia Stay.
Gdy użytkownik będzie chodził po domu, wykrywacz PIR
wykryje ruch człowieka i wyśle sygnał do hosta 
alarmowego, ale on jest nie niepokojący; jeśli 
użytkownik otworzy drzwi w strefie 1 (normalna obrona
Strefa), host alarmowy powiadomi natychmiast).

Smart Zone:
Host alarmu nie będzie alarmować, jeśli czujki w strefie 
inteligentnej obrony zostaną uruchomione tylko raz, ale
jeśli zostaną ponownie uruchomione w ciągu 30 sekund
po pierwszym uruchomieniu, host alarmu natychmiast 
powiadomi.

Strefa awaryjna:
Detektory, które w Strefie Obrony Awaryjnej zostały 
wyzwolone, następnie host alarmowy powiadomi Cię 
bez względu na stan uzbrojenia lub rozbrojenia, Strefa 
Obrony Awaryjnej zwykle używana jest w przypadku 
czujników dymu, czujników gazu i przycisku 
alarmowego itp.

Zamknij strefę:
Niezależnie od stanu uzbrojenia lub rozbrojenia czujki
w wywołane w obszarze bliskiej strefy obronnej nie 



wyślą ostrzeżenia. 

Regulacja głośności syreny Służy do regulacji głośności syreny. 
00 oznacza najniższą głośność.
Domyślne ustawienie to 99. Np. : Głośność syreny 
wynosi 50dB

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „6250 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „12346250 #” na kartę SIM hosta
alarmu.

Polecenie: 
[62]+[00~99]+[#]

Powiadomienie SMS wysłane
po odłączeniu zasilania 
sieciowego

W przypadku awarii zasilania sieciowego system 
wybierze bieżący numer 6 grup alarmowych.
[0/1]: 1 oznacza powiadomienie, 0 oznacza brak 
powiadomienia.

Na przykład. : Włącz zaprogramowany numer telefonu 
do powiadomienia w przypadku awarii zasilania 
sieciowego.
Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „641 #”.
Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234641 #” na kartę SIM hosta 
alarmu.

Polecenie: 
[64]+[0/1]+[#]

Ustaw dwukierunkowy alarm
czujnika drzwi na WŁ. / WYŁ

[0/1]: 0 oznacza WYŁ., 1 oznacza WŁ
Na przykład. : Ustaw funkcję dwukierunkowego czujnika
drzwi WŁ

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „651 #”.

Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234651 #” na kartę SIM hosta.

Uwaga: Po włączeniu tej funkcji zamknij drzwi lub okno
Jeżeli zamontowano czujnik drzwi przed uzbrojeniem 
systemu, uruchomi alarm po uzbrojeniu systemu.

Polecenie:
[65]+[0/1]+[#]

SMS wysłany WŁ. / WYŁ. 
Przy uzbrojeniu / rozbrojeniu
pilota

[0/1]: 0 oznacza WYŁ., 1 oznacza WŁ
Na przykład. : Wysyłaj SMS, gdy pilot uzbraja / rozbraja
Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „681 #”.
Metoda 2:

Polecenie:
[68]+[0/1]+[#]



Wyślij wiadomość SMS „1234681 #” na kartę SIM hosta.

Przywróć ustawienia 
fabryczne

To polecenie przywróci system do ustawień 
fabrycznych (usuń wszystkie
zaprogramowane ustawienia, takie jak numer telefonu, 
usuń opóźnienie alarmu / uzbrojenia, 
wyłącza funkcję sprawdzania linii telefonicznej itp. 
Hasło należy zmienić na domyślne 1234). To polecenie 
nie może usunąć pilota i detektorów. 

Metoda 1:
Zdalne połączenie z numerem karty SIM, wprowadź 
[hasło] + [#], a następnie naciśnij „130000 #”.
Metoda 2:
Wyślij wiadomość SMS „1234130000 #” na kartę SIM 
hosta alarmu.

Polecenie:
[13]+[0000]+[#]

Całkowity reset systemu Jeśli system nie jest stabilny lub użytkownik zapomniał 
hasła lub ustawienia, zalecamy całkowite zresetowanie
systemu.

Kroki:
1. Odłącz zasilacz sieciowy, wyłącz panel
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CDDE i jednocześnie 
włącz panel.
3. Host alarmu „wyda dźwięk, po pięciu sekundach, a 
następnie zwolnij przycisk CDDE.
Po tej operacji host jest całkowicie zresetowany, 
wszystkie ustawienia są usuwane, zdalne
elementy sterujące i detektory również. Hasło zmienia 
się na domyślne 1234.

Polecenie:
Naciśnij przycisk [CDDE] oraz 
włącz zasilanie

8.4 Polecenia zapytania SMS
Poniższe polecenia służą do zdalnego sterowania SMS, ustawienia i zapytania.

Zapytanie Zasilanie AC WŁ/WYŁ Wyślij wiadomości SMS „12346 #” na kartę 
SIM hosta alarmu. Pojawi się odpowiedź 
„AC power ON” (zasilanie włączone) lub „AC
power OFF” (zasilanie wyłączone) 

Polecenie: 6#

Zapytaj o ogólne ustawienia hosta
alarmu

Wyślij SMS „123420 #” do hosta, aby 
zapytać o ustawienia ogólne

Polecenie: 20+[#]

Zapytanie o numery alarmowe i SMS Wyślij SMS „123421 #” do hosta alarmu, a 
następnie urządzenie odpowie podobnie 
jak poniżej:
1: 13812345678
2: 13788889999
3: 13788895584
4:

Polecenie: 21+[#] 



5:
6:
7: 13656343322
8: 8932
9:
Numery oznaczone od 1 do 6 są numerami 
alarmowymi, a od 7 do 9 są numerami SMS.
Uwagi: Numer telefonu alarmowego może 
być taki sam jak numer SMS.

Zapytaj o systemowy czas uzbrajania /
rozbrajania

Np .: wyślij SMS „123422 #” do hosta 
alarmu, a następnie otrzymasz podobna 
odpowiedź jak poniżej:
12-09-01 12:30
Uzbrojenie: 1:22:00
Rozbrojenie1:07:00 12345
Uzbrojenie: 2:24:00
Rozbrojenie: 2:24:00 1234567
Oznacza to, że aktualny czas systemu to 1 
września 2012 r. 12:30
Czas uzbrajania / rozbrajania w pierwszej 
grupie to 22:00, rozbrojenie 07: 00
od poniedziałku do piątku
Czas uzbrojenia / rozbrojenia dla drugiej 
grupy to 24:00 uzbrojenie, 24:00
rozbroić od poniedziałku do niedzieli;

Polecenie: 22+[#] 

Ustaw treść SMS dla stref 1-9 Użytkownik może samodzielnie 
zdefiniować 1-9 stref treści SMS. (Ta 
funkcja służy do wysyłania na 
zaprogramowane numery alarmowe SMS 
podczas alarmu podane treści wiadomości.
Długość wiadomości zawiera się w 
granicach 12 liter.)
1. Np. Użytkownik chce zdefiniować treść 
SMS strefy 1 jako „otwarte drzwi”,
następnie wyślij SMS-a „123481door open 
#” do hosta.

Polecenie: 8+[1-24]+[TREŚĆ SMS]+[#]



9. Instalacja czujników
Schemat instalacji magnetycznego czujnika drzwi:

Uwaga:
A： Odległość między magnesem a czujnikiem powinna być mniejsza niż 10 mm.
B ： Po instalacji, jeśli lampka kontrolna czujki świeci, gdy drzwi są otwarte, dowodzi, że 
instalacja została zakończona pomyślnie.
C: Jeżeli lampka kontrolna czujnika otwarcia drzwi miga po uruchomieniu, oznacza to, że 
bateria czujnika jest pod niskim napięciem i należy jak najszybciej wymienić baterię.
D : Odległość transmisji detektorów jest mniejsza niż 100 metrów w otwartej 
przestrzeni, proszę przetestować odległość przed instalacją. Przeszkody zmienią 
odległość transmisji.

Schemat instalacji detektora ruchu PIR:

Aby uniknąć fałszywego alarmu, zwróć uwagę na następujący punkt przy blokowaniu 
detektora ruchu PIR;
Odp .: Nie powinna być skierowana w szybę.



B: Nie powinna dotykać dużego obiektu, który łatwo się kołysze.
C: Niepowinna dodytkać otworu wentylacyjnego zimnego i ciepłego powietrza ani źródła
zimna i ciepła.
D: Meble lub inna izolacja powinny znajdować się z dala od lunety wykrywającej.
E:  Nie instaluj dwóch lub więcej detektorów w tym samym obszarze, ponieważ 
spowoduje to zakłócenia podczas alarmu.
F : Gdy czujka zostanie wyzwolona, a wskaźnik LED miga, oznacza to, że bateria jest pod 
niskim napięciem, należy ją jak najszybciej wymienić.
G: Odległość wykrywania jest mniejsza niż 8 metrów, odległość transmisji jest mniejsza 
niż 100 metrów. Po zainstalowaniu sprawdź odległość. Przeszkody będą miały wpływ na
odległość.

10. Konserwacja

Kontrola systemu:
System wymaga okresowej kontroli w celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy. 
Zalecamy użytkownikom sprawdzanie systemu co trzy miesiące i sprawdzanie 
detektorów co miesiąc.

Kontrola hosta alarmu:
A ： Sprawdź, czy host może normalnie uzbroić lub rozbroić.
B ： Sprawdź, czy host może zadzwonić pod numery telefonów, gdy wystąpi alarm.
C ： Sprawdź, czy host może normalnie odbierać sygnał z detektorów i czy bateria 
zapasowa działa dobrze, czy nie.

Kontrola detektora:
A ： Uruchom ręcznie czujkę, aby sprawdzić, czy może ona pomyślnie wysłać sygnał 
alarmowy.
B: Sprawdź baterię każdego detektora, aby zobaczyć, czy nie brakuje mu napięcia.

Przestrogi:
A: Nie należy rozbierać, naprawiać, przekształcać produktów prywatnie, gdyż spowoduje
to usterkę lub wypadek.
B: Nie należy upuszczać produktu na twardą powierzchnię, aby uniknąć usterki lub 
uszkodzenia z powodu silnego zderzenia.
C: Nie ustawiaj „911” ani numerów telefonów żadnego działu bezpieczeństwa jako 
alarmujących numerów telefonów bez upoważnienia.
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