Návod k základní instalaci alarmu GSM02
Technické parametry

Vstup napětí:

DC9V~12V

Standby odběr:

<55mA

Alarm odběr:

<450mA

Frekvence bezdrát. čidel:

315/433.92MHz, 2262/4.7MΩ

GSM Frekvence:

900/1800/1900MHz

Záložní baterie:

NI-HI AAA*6 DC7.4V

Hlasitost alarmu:

110dB

Výstup napětí

DC12V,1A

Tovární nastavení
Programovací heslo:

8888

Dálkové ovládání:

Zapnuto

Operační heslo:

0000

Ringing Times:

Once

Délka zvuku sirény:

300 s.

Timing Setting:

Vypnuto

Wired defence zone

Vypnuto

Delay Setting

Vypnuto

Power Output

Out

Zone model

real-time

Instalace magnetického čidla
Použijte oboustranou lepící pásku pro umístění magnetického proužku na dveře a magnetický snímač na
zárubeň dveří.
Alarm se sepne když se oddálí magnetický proužek od magnetického snímače.
magnetický proužek

magnetický snímač

Instalace infračerveného detektoru
Princip infračervených detektorů je detekce pohybu lidí při snímání infračervených signálů vytvářených
lidmi a rozsah detekce je obvykle 5-12 m. Infračervený senzor by měl být instalován cca 2,2 m od země.
Infračervený detektor by měl být být instalován jen v místnosti, která není vystavena vysokým teplotám
(slunce u okna atd), snižuje to přesnost detekce.

Instalace SIM karty
Před instalací SIM karty vypněte PIN (v mobilu)
Zasuňte SIM kartu formátu mini SIM (17,5 x 26 mm) do slotu na zadní straně základní jednotky
Před vložením SIM karty si ověřte orientaci podle výřezu – kontakty k základní desce zákl. jednotky
Nepoužívejte redukce na micro SIM atd.

GSM dioda

Svítí nepřetržitě
bliká

Chyba GSM
GSM nemá signál

blikne 1 x za 5s.

GSM jede normálně

Základní SMS příkazy pro nastavení alarmu
8888#7123456789#
8888#8123456788#

Pošle SMS při aktivování alarmu na telefon číslo 123456789
Pošle SMS při aktivování alarmu na telefon číslo 123456788

8888#2123456789#

Zavolá při aktivování alarmu na telefonní číslo 123456789

8888#01#
8888#0159#

Vypnuti sirény při vypnutí a zapnutí alarmu přes dálk ovládání
Siréna při vypn. a zapn. přes d.o. ANO, siréna bude houkat po dobu 5 min (při
alarmu), hlasitost sirény úroveň 9

Reset do zákl nastavení
Přepnout přepínač vzadu na OFF odpojit napájení
Stsknout tlačítko SET a současně přepnout přepínač vzadu na ON

Párování dálk. ovl. a čidel
Stisknout tlač SET na 3 s. pak zmáčknout SET ještě jednou krátce
Stisknout tlač ARM na DO na všech DO
Pak zmáčknout SET krátce 1 zona aktivovat čidlo
Pak zmáčknout SET krátce 2 zona aktivovat čidlo
Pak zmáčknout SET krátce 3 zona aktivovat čidlo
Pak zmáčknout SET krátce 4 zona aktivovat čidlo
Pak zmáčknout SET krátce 5 zona aktivovat čidlo
Pak zmáčknout SET krátce 6 zona aktivovat čidlo

Zrušení sirény při alarmu – zavoláte na číslo alarmu

Další funkce dostupné po zavolání na gsm číslo alarmu
Zavolat na číslo alarmu zvolit heslo 0000 pak číslo funkce
Press “1” to monitor the scene
Press “2” to ring alarms
Press “3” to close arisen
Press “4” to set up defenses arm
Press “5” to cancel defenses disarm
Press “6” to play records
Press “7” to output 12V electric power
Press “8” to close 12V output
Press “9” to Open propaganda
Press “0” to Close propaganda

(odposlech prostoru)
siréna ano i bez alarmu
konec sirény
(alarm bude aktivní)
(alarm bude neaktivní)
přehraje nahraný záznam (pokud je nahraný)
výstup 12V ano
výstup 12V ne

Potvrdit klávesou # poté bude funkce aktivní

Pro náhrání záznamu stisknete tlačítko SET 3 x
Mluvte asi 30 cm od jednotky alarmu – nahrávka bude 10 s dlouhá
Nahrávání se automaticky ukončí a uloží
Změna hesla
Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *122229999*
Tímto příkazem změníme operační heslo na 2222 a programovací heslo na 9999
Nastavení času
Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *21430*
Tímto příkazem nastavíme čas na 14 30
Nastavení času - od kdy bude alarm aktivní
Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *314301*
Tímto příkazem nastavíme čas kdy bude alarm aktivní na 14 30 (každý den)
Nastavení času - od kdy bude alarm neaktivní
Zavolat na číslo alarmu navolit heslo 8888 zvolit *407301*
Tímto příkazem nastavíme čas kdy bude alarm neaktivní na 07 30 (každý den)

Popis dálkového ovládání

ARM alarm je aktivován
Disarm alarm je deaktivován

Nouzový poplach
Stiskem tlačítka
na dálkovém ovladači,
ovladači se aktivuje tichý poplach.
Dlouhým stiskem tlačítka
na dálkovém ovladači,
ovladači jakmile je tichý alarm, se spustí siréna

Inteligentní obrana
Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači,
ovladači pak hlavní jednotka vstoupí do stavu inteligentní obrany
nebo odložené obrany
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