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[Przedmowa] 

Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego systemu alarmowego naszej firmy. 

Bezprzewodowy system alarmowy posiada najbardziej zaawansowane cyfrowe technologie 

wykrywania i kontrolingu, jest inteligentnym systemem sterowania zawierającym alarm 

przeciwkradzieżowy, alarm przeciwpożarowy, wycieku gazu i SOS. 

Bezprzewodowy system alarmowy korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii 

wielokrotnego losowego wyboru, pozwala uniknąć problemów interferencji i zaginięcia sygnału 

alarmu, które zazwyczaj występują w podobnych systemach. System ten może być szeroko 

stosowany w rezydencjach, sklepach, willach, małych przedsiębiorstwach, itd. 

Dla własnego bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem instalacji i korzystania, zalecamy uważne 

przeczytanie tej instrukcji. 

 

[Wprowadzenie do funkcji dla Alarmu Guardian] 

1. Zastosowanie zaawansowanej technologii mobilnej komunikacji, wsparcia SMS i 

wybierania alarmu. 

2. 8 przewodowych stref obronnych i 99 bezprzewodowych stref obronnych. 

3. Do 5 kodów do bezprzewodowego pilota. 

4. Wyświetlacz LCD. Wbudowany zegar. Płynne działanie. 

5. Komunikaty dźwiękowe do wszystkich operacji. 

6. Automatyczny komunikat SMS o niskim stanie baterii. 

7. Komunikat SMS kiedy zasilanie AC jest utracone lub odzyskane.. 

8. Wbudowany interkom, można zrealizować funkcję walkie talkie. 

9. Wbudowany bezprzewodowy moduł nadawczo-odbiorczy, możliwe kodowanie z 

sygnalizatorem i wyposażeniem. 

10. 1 grupa funkcji ustawiania czasu uzbrajania i rozbrajania 

11. Może przechowywać 6 grup numerów telefonów: podczas alarmu, system wykona 

połączenie alarmowe automatycznie do tych numerów. 

12. Can store 2 groups of SMS numbers: when alarming, system will send alarming SMS 

automatically. 

13. Może przechowywać 2 centra alarmowe telefonów. 

14. Nagrywanie 10-sekundowe. 

15. Wbudowany inteligentny spiker cyfrowy. 

16. Wbudowane wiadomości SMS, można wysłać wiadomość alarmową automatycznie 

podczas alarmu. 

17. Użytkownicy mogą wykonywać połączenia za pomocą klawiatury na panelu alarmowym, 

tak jak w przypadku telefonu. 

18. Kontrola funkcji jednym przyciskiem: uzbrajanie zewnętrzne, uzbrajanie domu, uzbrajanie 

zdalne. 

19. Funkcja programowania strefy obrony: w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem, 24-

godzinnej, obwodowej. 

20. Kodowaniebezprzewodowe: łatwe dodawanie dodatkowych bezprzewodowych 

akcesoriów. 

21. Uzbrajanie pilotem, rozbrajanie, monitorowanie oraz interkom przez telefon. 

22. Dziennik zdarzeń: urządzenie główne automatycznie nagrywa 40 fragmentów wszystkich 

informacji łącznie z uzbrajaniem, rozbrajaniem i zdarzeniami alarmowymi. 



 

23. Wiele typów uzbrajania: uzbrajanie pilotem, uzbrajanie na zewnątrz, uzbrajanie domu, 

uzbrajanie czasowe, uzbrajanie przez telefon. 

24. Wbudowany akumulator AAA NI-MH: wywoła alarm po wyłączeniu zasilania. 

25. Zgodny z normą GB12663-2001. 

26. Zgodny z protokołem komunikacyjnym ADEMCO Contact ID. 

[Schemat urządzenia głównego alarmu] 

Urządzenie główne powinno być zainstalowane w centrum chronionego terenu co zapewni 

najlepszy efekt odbiorczy z wszystkich detektorów bezprzewodowych. 

Proszę pamiętać, aby trzymać główne urządzenie z dala od dużych metalowych przedmiotów i 

urządzeń domowych wytwarzających zakłócenia o wysokiej częstotliwości; Należy unikać żelbetu 

i drzwi przeciwpożarowych. 

Schemat panelu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat instalacji z tyłu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyświetlacz LCD： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Konfiguracja funkcji] 

1. Inicjalizacja. 

Proszę włożyć kartę SIM i złącze wyjścia zasilacza do otworu zasilania urządzenia głównego, a 

następnie włącz system. Pokaże, że system alarmowy GSM jest prawidłowy, kiedy wbudowany 

dzwonek dzwoni raz na sekundę z sygnałem świetlnym migającym raz na sekundę i około 15 

sekundowym długim dzwonkiem z sygnałem “pięciokratkowym” na ekranie. Lampy 

sygnalizacyjne migają co sekundę, jeśli system alarmowy jest prawidłowy. Na końcu należy 

włączyć przełącznik zapasowej baterii. 

2. Ustawienia systemu. 

W trybie rozbrojenia, wprowadź 4-cyfrowe hasło za pomocą klawiatury na urządzeniu głównym i 

wciśnij przycisk [#] aby potwierdzić. usłyszysz komunikat głosowy: proszę wprowadzić instrukcje. 

W tym samym czasie, wskaźnik [set] jest włączony bez migania i wyświetla się［- - - -］na 

ekranie, wskazując, że system wprowadza tryb ustawiania. Możesz przeprowadzić różne 

ustawienia powtarzając tak długo jak system utrzymuje tryb ustawień. System wyjdzie z trybu 

ustawień i powróci do trybu rozbrojenia. System wyjdzie z trybu ustawień i powróci do trybu 

rozbrojenia jeśli nie przyciśniesz żadnego przycisku na klawiaturze przez 40 sekund. 

Uwaga: Fabryczne hasło system to [6666]. 

Metoda działania: [XXXX]         [#] 

X wskazuje: 4-cyfrowe hasło programowania 

 

 

 

 

 



 

3. Wyjście z ustawień. 

Naciśnij przyciski [*] i [#], urządzenie główne wyemituje długi dźwięk i wyjdzie z ustawień. 

Wskaźnik [SET] zgaśnie, a system powróci do trybu rozbrojenia. Metoda działania: [*]        [#] 

4. Ustawianie odzyskiwania hasła. 

Proszę odzyskać hasło jeśli je zapomnisz, inaczej urządzenia główne nie będzie działać. 

W trybie rozbrojenia wprowadź [0321456988] na klawiaturze, następnie przyciśnij [#] aby 

potwierdzić. Usłyszysz dwa krótkie dźwięki, [signal] mignie w tym samym czasie. Hasło zostanie 

odzyskane w postaci fabrycznej. Hasło użytkownika w fabryce to 1234, hasło administratora w 

fabryce to 6666. Metoda działania: [0321456988]         [#] 

5. Resetowanie do ustawień fabrycznych. 

W trybie rozbrojenia, wprowadź [0321456987] na klawiaturze, następnie przyciśnij [#] aby 

potwierdzić, wszystkie wskaźniki LED będą włączone przez 2 sekundy i usłyszysz długi dźwięk. 

Urządzenie główne odzyska ustawienia fabryczne, usuwając poprzednie ustawienia. Metoda 

działania: [0321456987]          [#] 

6. Ustawianie kodowania pilota. 

Pilot musi być zakodowany do urządzenia głównego, aby działać prawidłowo. 

W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [21] , następnie wciśnij [#] aby potwierdzić. 

Jednostka główna wyemituje długi dźwięk i usłyszysz  “kodowanie pilota”. Wskaźnik [ ] jest 
włączony bez migania; Wciśnij jakikolwiek przycisk na bezprzewodowym pilocie, urządzenie 

główne wyda długi dźwięk i usłyszysz “kodowanie zakończone”, wskaźnik [ ] zgaśnie, wskazując 
na pomyślne zakończenie kodowania pilota. Kod następnego pilota będzie wyświetlony na 
ekranie LCD automatycznie, kiedy kodowanie zostanie zakończone. 
 
Metoda działania: [21]           [#]   
 
Uwagi: Ten sam pilot może być zakodowany tylko raz. Możesz dodać maksymalnie 5 
pilotów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Kasowanie ustawień pilota. 
 
Pilot nie może kontrolować urządzenia głównego po wykasowaniu. 
 
W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [22], następnie wciśnij [#] aby potwierdzić. 
Jednostka główna wyemituje długi dźwięk, a wskaźnik [signal] zamiga raz. Usłyszysz komunikat 
głosowy “kasowanie zakończone”. 
 
Metoda działania: [22]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ustawianie kodowania detektora bezprzewodowego. 
 
Detektor bezprzewodowy musi być zakodowany do urządzenia głównego w celu 
wywołania alarmu. 
 
W trybie ustawień użyj klawiatury aby wprowadzić [23], wprowadź numer kolejnej czujki, którą 
chcesz zakodować [02~99], a następnie wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne 
wyemituje długi dźwięk i odpowiednia strefa obrony wyświetli się na ekranie. Usłyszysz komunikat 
głosowy “kodowanie detektora”. Następnie uruchom detektor bezprzewodowy, aby wyemitować 
sygnał bezprzewodowy; po otrzymaniu sygnału, urządzenie główne wyda długi dźwięk, a ty 
usłyszysz “kodowanie zakończone”, wskaźnik zgaśnie w tym samym czasie. 
 

Metoda działania:[23]         [XX]          [#]      (XX wskazuje：02~99 numer strefy obrony) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Ustawianie kasowania pojedynczego detektora bezprzewodowego. 
 
Detektor bezprzewodowy nie może kontrolować urządzenia głównego po skasowaniu. 
 
W trybie ustawień, wprowadź [24], a następnie przyciśnij [02~99] numer strefy obrony należy 
skasować, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyemituje długi dźwięk, a 



 

wskaźnik numeru strefy obrony zamiga raz. Usłyszysz komunikat głosowy “kasowanie 
zakończone”. 
 

Metoda działania: [24]      [XX]    [#]       (XX wskazuje：02～99 numer strefy obrony) 

 

Przykład：Kasowanie drugiej strefy obrony: [24] [02] [#] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ustawianie kasowania wszystkich detektorów bezprzewodowych. 
 
Detektor bezprzewodowy nie może uruchomić alarmu urządzenia głównego po całkowitym 
skasowaniu. 
 
W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [25], a następnie wciśnij [#] aby potwierdzić. 
Urządzenie główne wyemituje długi dźwięk, a wskaźnik strefy obrony zamiga raz. Usłyszysz 
komunikat głosowy “kasowanie zakończone”. 
 
Metoda działania: [25]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Ustawianie typu detektora alarmu. 
 
Przy różnych typach alarmu wygodnie jest zdecydować, który detektor będzie 
zaalarmowany. 
 
Są 4 typy strefy obrony: 
1) Typ alarmu detektora jest ustawiony na “0”: Ten detektor nie wywoła alarmu urządzenia 
głównego w żadnym trybie. 
2) Typ alarmu detektora jest ustawiony na “1”: Ten detektor wywoła alarm urządzenia głównego 
uzbrajając alarm na zewnątrz lub w domu. 
3) Typ alarmu detektora jest ustawiony na “2”: Ten detektor wywoła alarm urządzenia głównego 
tylko w trybie uzbrajania na zewnątrz; urządzenie główne jest w trybie uzbrajania w domu, 
detektora nie może wywołać alarmu urządzenia głównego. 



 

4) Typ alarmu detektora jest ustawiony na “3”: Ten detektor wywoła alarm urządzenia głównego 
w każdym trybie. 
 
Ustawianie typu alarmu detektora bezprzewodowego. 
 
W trybie ustawień użyj klawiatury, aby wprowadzić [26], a następnie podaj strefę obrony [02~99] 
i wprowadź [0~3], czyli typ alarmu detektora, na końcu wciśnij [#] aby potwierdzić. Urządzenie 
główne wyemituje długi dźwięk, a wskaźnik strefy obrony zamiga raz. Usłyszysz komunikat 
głosowy “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [26]        [XX]        [Y]         [#] 
 
XX wskazuje: numer dwóch stref obrony.  Y wskazuje: typ alarmu jednej strefy obrony. 
 
Przykład: ustawienie typu alarmu strefy obrony 02 jako uzbrajanie na zewnątrz lub w domu. 
 
Metoda działania: [26]        [02]        [1]        [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawianie typu alarmu detektora przewodowego. 
 
W trybie ustawień użyj klawiatury, aby wprowadzić [47], następnie podaj strefę obrony [81~88] i 
wprowadź [0~3], czyli typ alarmu detektora, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie 
główne wyemituje długi dźwięk, a wskaźnik strefy obrony zamiga raz. Usłyszysz komunikat 
głosowy “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [47]        [XX]        [Y]        [#] 
 
XX wskazuje: numer dwóch stref obrony.  Y wskazuje: typ alarmu jednej strefy obrony 
 
Uwaga: przewodowa strefa obrony Z1 równa jest strefie 81, przewodowa strefa obrony Z2 równa 
jest strefie 82, przewodowa strefa obrony Z8 równa jest strefie 88. 
 
Przykład: typ alarmu strefy obrony Z2 jest ustawiony na uzbrajanie na zewnątrz lub w domu. 
 
Metoda działania: [47]        [82]        [1]        [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Ustawianie kodowania wyposażenia przewodowego. 
 
W trybie ustawień wciśnij [27] + 8 kodowanie wyposażenia bezprzewodowego, następnie 
wprowadź [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk. Usłyszysz komunikat 
głosowy “ustawianie zakończone”. 
Uwaga: kodowanie wyposażenia bezprzewodowego sc2262 koduje 4 bity danych i 8 bitów 
adresu. 
 
Metoda działania: [27]        [XXXXXXXX]        [#] 
 

XXXXXXXX wskazuje ： 8 kodowanie wyposażenia bezprzewodowego 

 
Przykład: szczegółowa obsługa kodowania wyposażenia bezprzewodowego to “01020102” 
 
Metoda działania: [27]        [01020102]        [#] 
 

13.  Ustawianie poleceń głosowych syreny. 
 
W stanie uzbrojenia lub rozbrojenia, zewnętrzna syrena zakomunikuje uzbrajanie lub 
rozbrajanie. 
 

W trybie ustawień, wciśnij [31] na klawiaturze, następnie wprowadź [0~1], na końcu wciśnij [#]；
Urządzenie główne wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [31]        [X]        [#] 
 

X =“0” wskazuje ： Polecenia syreny zewnętrznej zablokowane； 

X =“1” wskazuje：Polecenia syreny zewnętrznej czynne； 

 
Przykład: szczegółowa obsługa poleceń syreny zewnętrznej czynna 
 
Metoda działania: [31]        [1]        [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Ustawianie czasu dzwonienia syreny. 
 
W trybie ustawień, wciśnij [32] na klawiaturze, następnie wprowadź czas minut, na końcu wciśnij 

[#]； Urządzenie główne wyda długi dźwięk. 

 
Metoda działania: [32]         [XX]        [#]     (XX oznacza: Czas dźwięku syreny w minutach.) 
 
Przykład: Ustawianie czasu dzwonienia syreny na 5 minut. 
 
Metoda działania: [32]         [05]        [#] 
 
 



 

15. Ustawianie opóźnienia czasu uzbrajania. 
 
Jeśli wciśniesz przycisk uzbrajania na zewnątrz, urządzenie główne uzbroi się wg 
opóźnienia czasowego po ustawieniu. 
 
W trybie ustawień, wprowadź [33], następnie [00~99], wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie 
główne wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat głosowy “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [33]         [XX]        [#]     

XX wskazuje：Czas uzbrajania opóźniony, jednostka: druga. 

 
Przykład: szczegółowa obsługa uzbrajania z czasem opóźnienia 2 sekundy. 
 
Metoda działania: [33]         [02]        [#]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Ustawianie opóźnienia czasu alarmu [00~15]. 
 
Ustawianie opóźnienia czasu alarmu polega na tym, że urządzenie główne nie uruchomi 
alarmu dopóki nie nastąpi czas opóźnienia. 
 
W trybie ustawień, wciśnij [34], następnie wprowadź opóźnienie czasowe [00~99] sekund, na 
końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat 
głosowy “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [34]         [XX]        [#]     

XX wskazuje：opóźnienie czasowe alarmu, jednostka: druga 

 
Przykład: szczegółowa obsługa opóźnienia czasu alarmu o 5 sekund. 
 
Metoda działania: [34]         [05]        [#]    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. Ustawianie impulsów wybierania numeru telefonu. 
 
Cykle wybierania numerów telefonów alarmowych to wybieranie numerów od nowa, jeśli 
wszystkie numery telefonów zostały wybrane, ale bez odpowiedzi. 
 
W trybie ustawień, wciśnij [35], następnie wprowadź czas opóźnienia [00~99] sekund, na końcu 
wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat głosowy 
“ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [35]         [XX]         [#]        (XX wskazuje: cykle wybierania numeru telefonu.) 
 
Przykład: szczegółowa obsługa 2 cykli. 
 
Metoda działania: [35]         [02]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Ustawianie zdalnych sygnałów dzwonka. 
 
Użytkownik wybiera numer telefonu połączonego z urządzeniem głównym, następnie 
sygnał dzwonka zostanie przekazany do urządzenia. Użytkownik poprzez polecenie 
głosowe wprowadza poprawne hasło, aby ustawić zdalną kontrolę nad urządzeniem 
głównym. 
 
W trybie ustawień, wciśnij [36], następnie wprowadź czas opóźnienia [0~9] sekund, na końcu 
wciśnij [#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat głosowy 
“ustawianie zakończone”. 
 

Metoda działania: [36]         [X]        [#]                      X wskazuje：ilość dzwonków;    

 
Przykład: po otrzymaniu 2 sygnałów dzwonka, uruchom urządzenia główne, aby pracować za 
pomocą pilota. 
 
Metoda działania: [36]         [2]        [#]     
 
Uwaga: zdalna kontrola urządzenia wyłączy się, kiedy ilość cykli dzwonienia jest ustawiona na 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. Ustawianie nagrywania. 
 
W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [37], a następnie wciśnij [#], aby potwierdzić. 
Urządzenie główne wyda dźwięk, a wskaźnik [ ] włączy się, a po 10 sekundach odliczania, zacznie 
się nagrywanie: nagrywanie w odległości 30 cm od urządzenia w umiarkowanym tonie; 10 sekund 
później, urządzenie wyda dźwięk wskazując na zakończenie nagrywania, a nagrany głos zostanie 
odtworzony. 
 
Metoda działania: [37]         [#]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: kiedy potrzebujesz zmienić nagraną treść, wystarczy, że przechowasz nową. 
 

20. Ustawianie zmiany hasła. 
 

1. Zmiana hasła użytkownika. 
 
Hasło użytkownika jest kluczem do wejścia do system operacyjnego hosta kiedy 
uruchamiane jest rozbrajanie lub kontrola zdalna. 
 
W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [38], następnie wprowadź 4-cyfrowe nowe 
hasło, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Główna jednostka wyda długi dźwięk i usłyszysz 
komunikat głosowy “ ustawianie zakończone”. 
 

Metoda działania: [38]         [XXXX]         [#]        (XXXX wskazuje：nowe 4-cyfrowe hasło) 

 
Przykład: zmiana hasła do systemu na 1012 
 
Metoda działania: [38]         [1012]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zmiana hasła administratora. 
 
Hasło administratora jest kluczem do wejścia do systemu hosta kiedy należy zmienić 
ustawienia funkcji. 
 
W trybie ustawień, użyj klawiatury aby wprowadzić [39], następnie wprowadź 4-cyfrowe nowe 
hasło, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Główna jednostka wyda długi dźwięk i usłyszysz 
komunikat głosowy “ ustawianie zakończone”. 



 

Metoda działania: [39]         [XXXX]         [#]        (XXXX wskazuje：nowe 4-cyfrowe hasło) 

 
Przykład: zmiana hasła do systemu na 2846 
 
Metoda działania: [39]         [2846]         [#] 
 
Uwaga: Hasło użytkownika i hasło administratora nie mogą być takie same. 
 

21. Ustawianie blokowania klawiatury. 
 
Blokowanie klawiatury pomaga zapewnić brak możliwości złośliwej zmiany hasła do hosta. 
 
W trybie ustawień, wciśnij [40], następnie wprowadź [0~1], na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. 
host wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [40]         [X]         [#] 
 
X=“0” wskazuje: Blokowanie klawiatury jest nieczynne. 
Uzbrajanie/rozbrajanie, hasło nie jest konieczne. 

 
X=“1” wskazuje: Blokowanie klawiatury jest czynne. 
Uzbrajanie/rozbrajanie, hasło należy wprowadzić. 
 
Przykład: Odblokowanie klawiatury. 
 
Metoda działania: [40]         [1]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.  Ustawianie funkcji czasowych urządzenia głównego. 
 
W trybie ustawień wciśnij [41], następnie wybierz włączenie/wyłączenie przycisku funkcji 

ustawienia czasu uzbrajania lub rozbrajania ［1/0］, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Host 

wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat “ustawianie zakończone”. Ustawienie fabryczne jest 
skasowane. 
 
Metoda działania: [41]         [1/0]         [#] 
 
X=“0” wskazuje: zamyka wszystkie funkcje czasowego uzbrajania/rozbrajania. 
X=“1” wskazuje: otwiera wszystkie funkcje czasowego uzbrajania/rozbrajania. 
 
Przykład: wskazania: otwarcie wszystkich funkcji czasowego 
uzbrajania/rozbrajania. 
 
Metoda działania: [41]         [1]         [#] 
 
 



 

 
23. Ustawianie czasowego uzbrajania/rozbrajania urządzenia głównego. 

 
Czasowe uzbrajanie lub rozbrajanie jest wygodne w każdej koniecznej chwili. 
 
W trybie ustawień wciśnij [42], a następnie wprowadź czas rozbrajania [AABB], i czas uzbrajania 
[XXYY], na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. Host wyda długi dźwięk. Pojawi się komunikat 
“ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [42]         [AABB]         [XXYY]         [#] 
 
“AABB” wskazuje: czas rozbrajania — godzina i minuta. 
“XXYY” wskazuje: czas uzbrajania — godzina i minuta. 
 
Przykład: ustawianie rozbrajania na 8:20 i uzbrajania na 20:30. 
 
Metoda działania: [42]         [0820]         [2030]         [#] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Ustawianie resetowania numerów telefonów. 
 
Wszystkie numery telefonów zostaną skasowane kiedy główne urządzenie zresetuje się. 
 
W trybie ustawień najpierw wciśnij [43], następnie wybierz [#], aby potwierdzić. Host wyda długi 
dźwięk. Pojawi się komunikat “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [43]         [#] 
 

25. Ustawianie żądania nagrań archiwalnych urządzenia głównego. 
 
W trybie ustawień, najpierw wciśnij [44], następnie wybierz [#], aby potwierdzić. Host wyda długi 
dźwięk. Pojawi się komunikat „ustawianie zakończone”. Wciśnij “2”, aby zejść na dół strony i 
wciśnij “8”, aby wróci cna górę. 
 
Metoda działania: [44]         [#] 
 

26. Ustawianie żądania kasowania nagrań archiwalnych urządzenia głównego. 
 
W trybie ustawień najpierw wciśnij [45], następnie wybierz [#], aby potwierdzić. Host wyda długi 
dźwięk. Pojawi się komunikat “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [45]         [#] 
 
 
 



 

27. Ustawianie wgrywania uzbrajania/rozbrajania do centrum. 
 
Aby zapewnić bezpieczeństwo, centrum odbioru alarmu musi być poinformowane lub nie, 
kiedy uzbrajać/rozbrajać. 
 
W trybie ustawień najpierw wciśnij [46]. Potem wybierz, czy centrum odbioru alarmu ma być 
poinformowane [0/1], następnie wybierz [#], aby potwierdzić. Host wyda długi dźwięk. Pojawi się 
komunikat „ustawianie zakończone, proszę wprowadzić instrukcje”. Wartością fabryczną jest [0]: 
nie informuje centrum odbioru alarmu. 
 
Metoda działania: [46]         [1/0]         [#] 
 
“1” wskazuje: informuje centrum odbioru alarmu. 
“0” wskazuje: nie informuje centrum odbioru alarmu. 
 

28. Ustawianie zegara systemowego. 
 
W trybie ustawień użyj klawiatury, aby wprowadzić [48], następnie wciśnij ostatnie 2 cyfry [AA] 
obecnego roku, dwie cyfry [BB] miesiąca, dwie cyfry [CC] daty. Dwie cyfry [DD] godziny 
(system24-godzinny), dwie cyfry [EE] minuty, a na końcu wprowadź [#], aby potwierdzić. 
Usłyszysz długi dźwięk i komunikat głosowy “ustawianie zakończone”. 
 
Metoda działania: [48]         [AA]         [BB]         [CC]         [DD]         [EE]        [X] 
 
“AA” wskazuje: ostatnie 2 cyfry obecnego roku. 
“BB” wskazuje: 2 cyfry obecnego miesiąca. 
“CC” wskazuje: 2 cyfry bieżącej daty 
“DD” wskazuje: 2 cyfry bieżącej godziny 
“EE” wskazuje: 2 cyfry bieżącej minuty 
 
Przykład: ustawianie czasu na 17:30, 12 czerwca 2012 
 
Metoda działania: [48]         [12]         [06]         [12]         [17]         [30]        [X] 
 

29. Ustawianie numeru telefonu SMS. 
 
W trybie ustawień wprowadź [49~50], następnie wprowadź numer telefonu, na końcu wciśnij [#], 
aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk, [signal] zamiga w tym samym czasie. 
Usłyszysz komunikat głosowy: ustawianie zakończone. 
 
Metoda działania: [49]         [YY...YY]         [#] 
 
YY…YY wskazuje: numer telefonu 
 
Przykład: ustawianie 13911112245 jako numeru telefonu alarmowego pierwszej grupy 
 
Metoda działania: [49]         [13911112245]         [#] 
 
 
 
 
 



 

30. Ustawianie numeru telefonu alarmowego. 
 
W trybie ustawień wprowadź [51] ~ [56], następnie wprowadź numer telefonu, na końcu wciśnij 
[#], aby potwierdzić. Urządzenie główne wyda długi dźwięk, [signal] zamiga w tym samym czasie. 
Usłyszysz komunikat głosowy: ustawianie zakończone. 
 
Metoda działania: [XX]         [YY...YY]         [#] 
 
XX wskazuje: kod adresu [51] ~ [56] grupy numerów telefonów alarmowych 1-6. 
YY…YY wskazuje: numery telefonów ustawione prawidłowo. 
 
Przykład: ustawianie 13811110751 jako numeru telefonu alarmowego pierwszej grupy. 
 
Metoda działania: [51]         [13811110751]         [#] 
 

31. Ustawianie sprawdzania sygnału GSM urządzenia głównego. 
 
W trybie ustawień wciśnij [62], a następnie wciśnij [#], aby potwierdzić. Host wyda długi dźwięk, 
usłyszysz komunikat głosowy: “ustawianie zakończone”. wyświetli się wartość sygnału GSM. 
 
Metoda działania: [62]         [#] 
 
 
[Instrukcja obsługi] 
 

1. Tryb urządzenia głównego 
 
Tryb systemu: Są 4 następujące typy trybu: 
 
1) Uzbrajanie: Strefa obrony 02-99 zaalarmuje kiedy czujniki zostaną uruchomione 

2) Uzbrajanie domu: W trybie uzbrajania, strefa obrony, która jest ustawiona jako [Home arm], 
kiedy detektory są uruchomione. 

3) Rozbrajanie: strefa obrony 02-99 nie zaalarmuje kiedy detektor zostanie uruchomiony (oprócz 
strefy obrony 24-godzinnej). 

4) Tryb ustawień systemu: w tym trybie, żadna ze stref obrony nie zaalarmuje kiedy detektor 
zostanie uruchomiony. 

2. Obsługa pilota 

Użytkownik może użyć pilota, aby ustawić system jako uzbrajanie zewnętrzne, uzbrajanie 
domu, alarm awaryjny, rozbrajanie w czasie rzeczywistym itp. 

1) uzbrajanie zewnętrzne: wciśnij [   ] 

2) rozbrajanie: wciśnij [  ] 

3) uzbrajanie domu:wciśnij [    ] 

4) SOS: wciśnij [     ] 



 

3. Uzbrajanie na zewnątrz. 

Oznacza straż wokół twojego domu kiedy wszyscy są poza nim; wszystkie detektory hosta 

zawsze pracują; kiedy detektor jest uruchomiony przez wykrycie źródła (zapobieganie 

kradzieżom, pożarom, wyciekom gazu itp.), system alarmowy wywoła alarm. Naciśnij 

przycisk [uzbrajanie zewnętrzne  ] na klawiaturze, system wyda jeden dźwięk na 

sekundę, w sumie 100 dźwięków. Wskaźnik [uzbrajanie zewnętrzne   ]  będzie  włączony  

bez  migania  oznacza  to,  że  uzbrajanie zewnętrzne jest ustawione prawidłowo. 

Działanie: naciśnij [uzbrajanie zewnętrzne  ] na pilocie 

Działanie hosta: [uzbrajanie zewnętrzne ] (blokada klawiatury jest wyłączona  lub 

[uzbrajanie  zewnętrzne ]   + [hasło użytkownika]  +  [#] (blokada klawiatury jest 

włączona). 

 

 

 

 

 

4. Uzbrajanie domu. 

Oznacza, że  dla  bezpieczeństwa,  kiedy  ktoś  jest w domu,  musisz uruchomić 
obwód: detektory drzwi, okien, balkonu i detektory obwodowe systemu alarmowego, 
jednocześnie zapobiegając uruchomieniu detektorów wewnętrznych, które mogą spowodować 
nieprawidłowe strzeżenie; następnie, powinieneś wybrać uzbrajanie domu, niech tylko część 
detektorów pracuje, zablokuj inne partie. 

Uwagi: Uzbrajanie domu można wykonać tylko za pomocą pilota. 

Obsługa pilota: przyciśnij tylko     [ ]. 

 

5. Rozbrajanie. 

 

Oznacza zatrzymanie alarmu, kiedy host wywoła alarm lub wprowadzi system alarmowy  w  stan  

nie  ostrzegania.  Po  rozbrojeniu,  nawet  jeśli  uruchomisz detektor, host nie wywoła alarmu (z 

wyjątkiem stref obrony 24-godzinnych). Jeśli blokada klawiatury jest wyłączona, naciśnij [ ] 

bezpośrednio na klawiaturze, aby rozbroić. Jeśli blokada klawiatury jest włączona, naciśnij [ ], i 

postępuj za poleceniami głosowymi [hasło użytkownika, na końcu wciśnij [#], aby potwierdzić. 

Sygnał [Out home] lub [Home] jest wyłączony. Czynność rozbrajania jest zakończona. 

Czynność za pomocą pilota: Naciśnij 

Czynności hosta: Naciśnij 

 



 

6. Odpowiedź na wezwanie alarmowe. 

Kiedy urządzenie główne wywoła alarm, syrena wywoła komunikat głosowy raz: najpierw, roześle 

SMS, mówiący użytkownikowi, która strefa obrony ma alarm, wtedy wybierze ustawione 

wcześniej numery. Jeśli nikt nie odbierze, system zadzwoni do następnego numeru użytkownika 

automatycznie. System zadzwoni na każdy z ustawionych numerów 3 razy w kolejności. 

Jeśli odbierzesz wszystkie, usłyszysz nagrany głos. Możesz ustawić system poprzez klawiaturę 

swojego telefonu stacjonarnego lub komórki. 

Jeśli zawiesisz połączenie bezpośrednio bez odpowiedzi na połączenie, system wybierze każdy 

ustawiony numer 3 razy cyklicznie. 

Naciśnij [*]: przeczytaj informacje alarmu. 

Naciśnij [1]: host zatrzyma alarm i uzbrajanie; zaprzestanie dzwonienia do użytkowników. 

Naciśnij [2]: host zatrzyma alarm i rozbrajanie; zaprzestanie dzwonienia do użytkowników.. 

Naciśnij [3]: host wyłączy syrenę i monitoruje okolicę przez 30 sekund, aby kontynuować 

monitorowanie, naciśnij [3] ponownie, aby monitorować nietypowe dźwięki lub wtargnięcie 

złodzieja przez następnie 30 sekund. 

Naciśnij [4]: rozpoczęcie rozmowy z powrotem 30s. 

7. Pilot 

Telefon (komórkowy) jest połączony z numerem urządzenia głównego alarmu, i po ustawieniu 

cykli dzwonienia, z słuchawki telefonu pojawi się komputerowo wygenerowany komunikat 

głosowy: “Proszę wprowadzić hasło”. Hasło jest wprowadzane przez telefon (komórkowy). Przy 

złym haśle, host wyda komunikat: “złe hasło, proszę wprowadzić prawidłowe hasło”. przy 

poprawnym haśle, telefon zakomunikuje “naciśnij (1) aby uzbroić, naciśnij (2) aby rozbroić, 

naciśnij (3) aby monitorować, naciśnij (4) aby rozmawiać”. Po wykonaniu tych czynności, przyciski 

telefonu mogą być użyte do zdalnej kontroli. 

Naciśnij [1]: urządzenie główne wejdzie w tryb uzbrajania i pojawi się komunikat głosowy 

“Uzbrojony”. 

Naciśnij [2]: urządzenie główne wejdzie w tryb rozbrajania i pojawi się komunikat głosowy 

“Rozbrojony”. 

Naciśnij [3]: urządzenie główne wejdzie w tryb monitoringu na 30 sekund i naciśnij [3] dla 

opóźnienia 30 sekundowego powtarzając w przypadku monitoringu ciągłego. 

8. Kontrola zdalna SMS. 

Aby wprowadzić instrukcje SMS do urządzenia głównego alarmu za pomocą telefonu 

komórkowego, aby następnie zdalnie kontrolować hosta, wprowadź hosta do uzbrajania albo 

rozbrajania; Można również włączyć lub wyłączyć syrenę. Szczegółowe instrukcje SMS są 

następujące: 

Instrukcja SMS uzbrajania hosta: hasło użytkownika + ARM. Na przykład: 1234 ARM. Jeśli 

wyślesz SMS, otrzymasz wiadomość zwrotną "Uzbrojony", która pokaże, że host wszedł do trybu 

ARM. 



 

Instrukcja SMS rozbrajania hosta: hasło użytkownika + DISARM. Na przykład: 1234DISARM. 

Jeśli wyślesz SMS, otrzymasz wiadomość zwrotną "Rozbrojony", która pokaże, że host wszedł 

do trybu DISARM. 

Instrukcja SMS włączania syreny: hasło użytkownika+ONSIREN. Na przykład: 1234ONSIREN. 

Jeśli wyślesz SMS, otrzymasz wiadomość zwrotną  "Syrena  włączona", która pokaże, że alarm 

zadzwonił. 

Instrukcja SMS wyłączania syreny: hasło użytkownika+ OFFSIREN. na przykład: 

1234OFFSIREN. Jeśli wyślesz SMS, otrzymasz wiadomość zwrotną " Syrena wyłączona ", która 

pokaże, że alarm wyłączył się. 

Uwagi: Litery krótkiej wiadomości muszą być wielkie, między przodem i środkiem nie ma 

spacji. 

9. SOS. 

 

Pewne niespodziewane przypadki zdarzają się w rodzinach: nagła choroba starszych lub 

dzieci wymaga pierwszej pomocy; w przypadku nagłego pożaru, potrzebna  jest  pomoc;  w  

przypadku  włamania  do  domu,  wymagany  jest alarm; Proszę tylko wcisnąć na klawiaturze 

urządzenia głównego “Alarm awaryjny [  ]”, przycisk na pilocie [  ]. System alarmowy 

natychmiast włączy glośny dźwięk i automatycznie zadzwoni po policję. Działania za pomocą 

pilota: wciśnij na pilocie [ ]. 

Działania na klawiaturze: naciśnij na klawiaturze     [  ]. 

 
10. Funkcje dodatkowe. 

Ta funkcja wybierania numerów systemu alarmowego może być użyta jako telefon 

komórkowy. 
 

W trybie rozbrajania, wprowadź numer telefonu [13800138000], następnie wciśnij [ ], 
urządzenie główne wyda długi dźwięk, lampka [ signal]  zacznie migać w tym samym czasie. 
Połączenie zakończone, 
Naciśnij ［  ］ , zawieś rozmowę, Urządzenie główne będzie w stanie rozbrajania. 
 

11.  Konserwacja. 
 

1. Wykrywanie sysyemu 

Mimo że system alarmowy i detektory są używane każdego dnia, muszą być regularnie 

konserwowane, aby zapewnić stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo. Zwykle urządzenie 

główne  wymaga  dokładnego sprawdzenia co 3 miesiące, a detektory raz w miesiącu, 

przynajmniej raz na 3 miesiące w przypadku braku sprzyjających warunków. 

Wykrywanie konsoli: 

1) Czy host prawidłowo przeprowadza uzbrajanie lub rozbrajanie. 
2) Czy host prawidłowo wybiera numery telefonów. 
3) Czy sygnał detektora dociera lub czy bateria zapasowa działa. 

 



 

Wykrywanie czujnika: 

1) Ręcznie uruchom detektor, aby sprawdził, czy alarm brzmi normalnie. 
2) Sprawdź baterie wszystkich detektorów, aby upewnić się czy są pod napięciem. 
3) Sprawdź czy detektor bezprzewodowy komunikuje się z hostem podczas testowania emisji. 
 

2. Uwagi. 

Wyposażenie alarmu, odpornego na eksplozje, nie powinno być bezpośrednio używane w 

niebezpiecznym położeniu I, II i III stopnia (miejsca narażone na pożar lub eksplozje), w 

przeciwnym razie będzie stwarzało niebezpieczeństwo. 

 

UWAGA! 

 
System alarmowy jest zbudowany z urządzeń technicznych, których sprawność ma zasadniczy 

wpływ na skuteczność zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu alarmowego są narażone na 

działanie różnych czynników zewnętrznych, np.: wpływ warunków atmosferycznych (zewnętrzne 

sygnalizatory), wyładowań atmosferycznych (napowietrzne linie telefoniczne, energetyczne, 

zewnętrzne sygnalizatory), uszkodzenia mechaniczne (manipulatory, czujki itd.). Tylko bieżąca 

kontrola pracy systemu pozwala zachować wysoki poziom ochrony przed włamaniem czy 

pożarem. 

Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji 

diagnostycznych testujących sprawność systemu. Jeśli zauważysz coś niepożądanego na 

wyświetlaczu systemu, należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności 

konsultować się z instalatorem. 

Konieczne jest okresowe testowanie działania systemu alarmowego. Należy sprawdzać czy 

centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie zostały 

zasłonięte, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy działają sygnalizatory 

i powiadamianie telefoniczne. 

Instalator określa szczegółowo, w jaki sposób należy system kontrolować. Zalecane jest, aby 

instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego. 

W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala 

zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła na 

podstawie wskazań manipulatora centrali oraz podjęcie odpowiednich czynności, na przykład 

ewakuacyjnych. 

 

 

 

System alarmowy nie jest w stanie uchronić przed włamaniem lub napadem. Jego 
zadaniem jest sygnalizowanie sytuacji alarmowych. Powinien być instalowany przez 
wykwalifikowanych fachowców, którzy poinformują o zasadach jego użytkowania i 
zapewnią regularną konserwację i testowanie. 
 
Aktualną treść deklaracji zgodności CE i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej 
www.new-electric.pl. 

 



 

 OSTRZEŻENIA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

w szczególn ości dokonywania zmian zespołów i elementów. Czynności konserwacyjne bądź 

remontowe powinien wykonywać uprawniony personel (instalator bądź serwis firmowy). 

Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu 

telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia. 

W przypadku zmiany analogowej sieci telefonicznej na cyfrową należy skonsultować się z 

instalatorem systemu alarmowego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na częstą zajętość linii telefonicznej wykorzystywanej 

przez centralę oraz zgłaszanie awarii dotyczących tej linii lub monitoringu. Sytuacje takie 

należy niezwłocznie zgłaszać instalatorowi systemu alarmowego. 

UWAGA! 

System alarmowy wyposażony jest w akumulator. Po okresie eksploatacji nie należy go 

wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (dyrektywy Unii 

Europejskiej 91/157/EEC I 93/86/EEC). 

 



 

3. Specyfikacja centrali: 
 

• Napięcie znamionowe: 12VDC 2A 

• Powiadomienie SMS o zaniku zasilania/włamaniu: do 6 numerów 

• Zużycie energii w trybie czuwania: 50mA 

• Zużycie energii w trybie pracy: 435mA 

• Warunki w trybie pracy: -10ºC ～ +60ºC 

• Warunki przechowywania: -20ºC ～ +60ºC 

• Współpraca z częstotliwościami: 850/900/1800/1900MHz 

• Protokół komunikacyjny: GSM PHASE 2/2+ 

• Częstotliwość odbiorcza sygnału bezprzewodowego: 433.92 MHz 

• Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm (10 mW) 

• Max liczba obsługiwanych jednocześnie bezprzewodowych czujek: 99 

• Max liczba obsługiwanych jednocześnie pilotów: 8 

• Max liczba obsługiwanych jednocześnie czujek przewodowych: 7 

• Wbudowany akumulator: TAK (podtrzymywanie do 6 godzin) 

• Zasilacz sieciowy: TAK (w zestawie) 

• Opóźnienie wejścia/wyjścia: TAK 

• Zdalne sterowanie za pomocą telefonu: TAK (SMS) 

• Podsłuch otoczenia centrali: TAK 

• Wymiary: 180x130x30 mm 

• Waga: 0.45 kg 
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