
Ръководство на потребителя
Функции:
1) GSM 850/900/1800/1900 аларма база ленти за света.
2) може да се съхранява 5 телефонни номера на групата.
3) Мониторинг на на Onsite глас чрез телефона от далечно разстояние
4) Времето за разговори на място чрез телефон.
5) Set ръка, открит и закрит, изключва, аварийна сигнализация чрез дистанционни управления.
6) Обадете се на системата, за да активирате и деактивирате, наблюдават сцена, настройка и
др.
7) Изпратете SMS на ръката, разоръжи, наблюдават сцена, настройка и др.
8) Контрол на изходните портове за работата на светлина и състоянието на въздуха чрез
обаждане и SMS.
9) Той има 3 жични входни пристанища, да може да проверява отворена верига, късо
съединение.
10) има 16 безжични зони в областта на отбраната, за да се свържете с PIR детектор, дим
детектор, детектор за газ, паник бутон и така нататък.
11), когато алармата, тя може да контролира изхода на отговор, за да се контролира мощност,
видео и др.
12) Системата има парола, за да се уверете, че безопасността.
13) Всеки безжичен зона и на жични зона може да бъде ръка, разоръжи отделно.
14), могат да използват акумулаторни батерии.
15) Лесна работа. Безжична система.

Схема на предния панел

илюстрация

1) Arm индикатор:, мигат означава в ръка състояние, светлина означава, че в разоръжи
състояние.
2) обучение лампа: в първите 20 секунди когато панел Connect мощност, тази светлина на
лампата, да научат за дистанционно и сензори.
3) сигнална лампа: 20 секунди по-късно, тя мига с изучаването на лампа и лампа ръка,
търсенето на сигнала на GSM мрежата.
4) 5) OUT1, OUT2
6) Беседа лампа: светлина, когато работят беседа функция
7) Relay
8) Монитори
9) Siren
10) мощност 11)
12) бутони
13) MIC
14) Вътре сирена
15) говорител Talk
16) антена



Схема на гърба на панела
Илюстрация
1) СИМ-картата ръководство: използвайте иглата преса жълта точка, за да вземем карта за
употреба, поставена в SIM картата, и след това натиснете назад.
2) адаптер жак: 12V/1A адаптер
3) Заредете превключите: Когато инсталирате акумулаторна батерия, отворете този ключ, за да
презаредите батерията.
4) Нулиране: натиснете този бутон, свържете захранване, система за възстановяване на
първоначалното състояние, парола е 123456, всички детектори научи се изчистват.
5) 6) 7) три жични пристанища
8) 9) изходни портове за контрол на малък уред.
10) релеен изход, тя се затваря 3 минути, когато алармата
11) Външна сирена
12) GND: порт за свързване със земята
13) +12 V изходна мощност, тя може да предостави властта на жични сензор.
КАК мога да започна Базата
Вземете ръководството на СИМ-картата и инсталиране на SIM карта.
Свържете адаптера (12V/1A), или инсталиране на резервна батерия и отворете
превключите. Учебни лампа светлина, сега е времето на обучение на детектори. 20 секунди по-
късно, учене лампа, сигнална лампа, мигат ръка лампа бавно, сега,
система за търсене GSM сигнала на мрежата и проверете на SIM състояние. Ако проверка на
системата успешно и системата е запаметен номер вътре, а след това
мигване ръка лампа бавно означава система в състояние на ръката. Ако системата проверява
успешно, но системата не е запаметен номер вътре,
рамото светлината на лампата винаги означава системата е в разоръжи състояние.
КАК МОГА ДА настроите алармата на телефона БРОЯ и SMS-и?
1) Можете да изпратите съобщението до алармата, за да настроите броя на 5  телефона и 7
вида на SMS формат:
парола # код на операция #телефон # например съдържание:
123456 # 51 # 13005450001 # запишете първият телефонен номер в алармата.
123456 # 52 # 13005450002 #. Втори телефонен номер в централата
123456 # 53 # 13005450003 #. Трети телефонен номер в централата.
123456 # 54 # 13005450004 #. Четвърти телефонен номер в централата.
123456 # 55 # 13005450005 #. Пети телефонен номер в централата.
2) центъра за наблюдение на PSTN.
Можете също така да спестите: # стая № # телефонен номер, ще набере номер на стая
, когато е тревожно. (За потребители, чиято алармена система се работи с
център за мониторинг)
123456 # 71 # 88886666 # 0001 #, показват център за мониторинг: 88886666; стая
No.0001 3). Са определили 7 вида на SMS в основата, но можете да го промените.
Първите пет съобщения са за 1-5 зонова безжична детектори, шестият
съобщения са за 6-16 зонова безжична детектори, седмият съобщение
за кабелна порт I1, I2, I3.



Първите безжични детектори тревожно, посланието е: безжични детектори
активиран (зона 1)
Вторият безжични детектори тревожни, посланието е: Безжичен
детектори активира (зона 2)
Трети безжични детектори тревожно, посланието е: безжични детектори
активиран (зона 3)
Четвъртият безжични детектори тревожни, посланието е: безжични детектори
активиран (зона 4)
Петите безжични детектори тревожни, посланието е: безжични детектори
активиран (зона 5)
Шестият шестнадесет безжични детектори тревожно, посланието е: Безжичен
детектори активира (зона I); I = 6-16
Седмо безжични детектори тревожно, посланието е: безжични детектори активира (зона I); I = 1-
3, за порт 1 до 3 аларми
4) Можете да изпратите съобщение към основата, за да пренапише 7 вида SMS, всеки
съобщение не може да бъде повече от 24 английски букви.
например:
123456 # 81 # входната врата се отвори ". Първото съобщение на групата в базата, както
първите безжични детектори тревожно.
123456 # 82 # Близкия вратата отворена ". Второто послание на групата в
база като втори безжични детектори тревожно.

123456 # 83 # вратата се отвори ". Запази съобщение третата група в базата, както

трети безжични детектори тревожно.
123456 # 84 # предния прозорец се отвори ". Запиши съобщение четвъртата група в
база като четвърто безжични детектори тревожно.
123456 # 85 # Обратно отворен прозорец ". Пето съобщение на групата в основата
Като шесто безжични детектори тревожно.
123456 # 86 # Близкия отворен прозорец ". Шесто до шестнадесет група съобщение
в база като шесто безжични детектори тревожно.
123456 # 87 # застроена отвори ". Съобщение седмия група, в основата
Като порт 1 до 3 телени детектори тревожно.
КАК МОГА ДА Тествайте ALARM BASE?
Когато стартирате база, ако основата е в разоръжи статус, можете да използвате дистанционното управление (Целта
бутона) или изпращане на SMS (123456 # 1 # 1 #), за да промените основната статут в аларма. Когато приемащата е в
състояние на ръката , лампа светва, ръка, натиснете А или Б на панела или да използвате безжичните детектори
(безжичен PIR, безжичен сензор на вратата, авариен бутон на контролера и т.н.) за да активирате домакин на аларма.
1). Когато приемащата отворите функцията на SMS аларма, може да изпратите SMS според
до пристанището въглен (кабелна IN1, IN2, IN3 пристанища или безжични датчици), след това наберете
номер на алармата. Ако SMS функцията е била затворена, след това наберете
номер, за да алармират косвено.
2). Когато има аларма, можете да отговорите на телефона (не е нужно наред с парола)
за да слушате, дистанционно управление, натиснете 3 # 1 #, за да направи база да играе сирената и



натиснете 3 # 0 #, за да го спре за мониторинг.
3). Когато има аларма, можете да отговорите на телефона да се говори на място (не
трябва, наред с парола), натиснете 93 # 1 # директно да се допускат издаването на база домакин на
гласа на капитана, натиснете 93 # 0 # близо разговор, за да наблюдава.
4) Когато има аларма, потребителят отговори на телефона, ако не е пират на
ситуация, натиснете 1 # 1 # отново да превърне базата в алармено състояние. основа не
наберете следващия телефонен номер отново.
5). Когато има аларма, можете да използвате контролера за промяна на базова
разоръжи статус, когато сте в близост.
6). При нормална употреба с батерия вътре, зарядно устройство, вие ще получите
съобщение
"Външно прекъсване на електрозахранването" или "външен възстановяване сила", когато външно захранване
доставят изгубен или възстановяване.
7) Можете да контролирате системата дистанционно чрез телефон, въвеждане на парола
преди това.
Имайте предвид, когато работят с мобилен телефон, моля натиснете бутона Напред, след слушате звука "DI". Ако е
наред, натиснете "*", за да работи отново.
Как мога да контролирам Базата

1. Изпращане на съобщението до номер на централата (SIM номера на картата), формат: парола # работят код #
(Пример:. Изпрати 123 456 # 51 # телефонен номер # Запазване на първия телефонен номер) домакин ще отговори,
ако получава съобщението.
2. Разговори приемащата броя телефона (SIM карта с номер), обадете се в основата и въведете парола 123456 #,
след като "ди", за да настроите функцията на приемащата (тя ще бъде автоматично изключване, ако 30 секунди
минаха правилната парола не е вход ).
Следващата команда, за да се определят на база:
COM  функция Com за Функция
1 # 1 # Включи аларма * (всички датчици работят)
1 # 2 # Вътрешен аларма (детектори работата на част)
1 # 0 # Изключи аларма* (всички детектори не работят)
3 # 1 # Sounder веднага 3 # 0 # Спрете здрава
4 # 1 # Започнете да слушате (използване ключ телефона) *
4 # 0 # Спрете да слушате-(използвайте бутона телефон)
11 # 1 # включен звуков сигнал, когато-алармира *
11 # 0 # изключен звуков сигнал, когато алармира
12 # 1 # Изпращане на SMS, когато алармира *
12 # 0 # Не изпратите SMS, когато алармира
15 # 1 # Наберете телефонен номер, когато тревожен *
15 # 0 # Просто аларма и не чувате
16 # 1 # Изключване на реле близо 3 минути, когато алармира
16 # 0 # Настройте реле близо 3 минути, когато алармира *
17 # 1 # Настройте PSTN център за мониторинг Наличност
17 # 0 # Настройте PSTN център за мониторинг безрезултатно *
18 # 1 # Сигнализиране от базата на GSM при алармиране



18 # 0 Не даване на сигнал от централата на GSM при алармиране
19 # 1 # Сигнализиране от базата на GSM при дизарм
19 # 0 # Не даване на сигнал от централата kd GSM при дизарм
30 # # Показва активира или неактивна е всяка зона
31 # - # Промяна на парола, въведете нова парола не по малко от 6 символа
38 # - # Прибави зона за работа (безжичен зона :1-16, тел зона :21-23)
39 # - # Изключи зона за работа (безжичен зона :1-16, тел зона :21-23)
50 # # Показва предварително зададен телефонен номер в базата
51 # - # Задаване на първи телефонен номер (0-15 малко)
52 # - # Задаване на втори телефонен номер (0-15 малко)
53 # - # Задаване на трети телефонен номер (0-15 малко)
54 # - # Задаване на четвърти телефонен номер (0-15 малко)
55 # - # Задаване на пети телефонен номер (0-15 малко)
70 # # Покажи център телефонен номер в базата
71 # - # - # Задаване на PSTN мониторинг номера на центъра за телефон,
71 # център номер # стая № #
78 # - # наберете телефонен номер, когато правите основна промяна на статута алармиране
79 # - # наберете телефонен номер, когато правите основна промяна, за да се дизарм
80 # # Показва предварително зададени SMS в базата
81 # - # Първи тел. съобщение (0-24 малко)
82 # - # Втори тел. съобщение (0-24-битов)
83 # - # Трети тел. съобщение (0-24-битов)
84 # - # Четвърти тел. съобщение (0-24-битов)
85 # - # Пети тел. съобщение (0-24-битов)
86 # - # Шести тел. съобщение (0-24-битов)
87 # - # Седми тел.съобщение (0-24-битов)
90 # # Показва състоянието в базата
91 # 1 # Задаване на изход 1 промяна висока
91 # 0 # Задаване на изход 1 промяна към ниска
92 # 1 # Задаване на изход 2 промяна висока
92 # 0 # Задаване на изход 2 промяна към ниска
93 # 1 # Настройте беседа на база Наличност (ouput3)
93 # 0 # Настройте говори с база не безполезни (ouput3)
94 # 1 # направи двете точка на релето затворено
94 # 0 # направи двете точка на релето отворено
95 # 1 # Настройте алармата, когато линеен вход 1 отворен
95 # 0 # Настройте алармата, когато линеен вход 1 се свърже с GND *
96 # 1 # Настройте алармата, когато линейния вход 2 открити
96 # 0 # Настройте алармата, когато линейния вход 2 се свържете с GND *
97 # 1 # Настройте алармата, когато линейния вход 3 отворен
97 # 0 # Настройте алармата, когато линейния вход 3 свържете с GND *
ЗАБЕЛЕЖКА:
1). Таблицата по-горе, "*" стойка за одобрява
2) В горната операция телефон, един дълъг звуков сигнал "Ди", показва, наред с всеки номер е успешно, два кратки



звукови сигнала показва, наред с присъдата е неуспешна, трябва да се опитате отново.

Как мога да добавям ПОВЕЧЕ детектори
Можете да добавяте нови сензори или детектори, като безжични сензори на врати, PIR датчици, газови и датчици за
дим в основата.
1) детекторите са готови за аларма, когато сте задали Открит аларма или вътрешен аларма, когато на базата на GSM
започне захранването, обучение лампа на панела ще бъде ярко в 20 секунди, в този момент, нека детекторите
изпращат сигнал, уверете сигурен, че хост има един "ди" звук.
2) Ако искате детекторите работят, когато сте навън, но не работи, когато сте у дома, можете да настроите така:
Силата на хост, в рамките на 20 секунди (учене Индикаторът), натиснете бутона "Reset" в гърба панел, нека
детекторите изпращат сигнала, след като "ди" звук, да научат успешно. Ако приемащата има 5 безжични детектори,
стойки за 1-5 безжични зони, добавете още един детектор, детектор ще бъде шестата зона.
3) Когато научите дистанционното управление, натиснете бутона за спешни случаи
Как мога да прекратя Изгубеният детектори?
Когато безжичен детектор загуби (като дистанционно управление), вие трябва да отмените като кодираната
информация на този детектор начин, както следва: Натиснете бутона за рестартиране, свържете захранване, след
това системата нулиране След това, всички безжични датчици са отменени, паролата. е 123456, всички настройка ще
бъде създаването на вина, но SMS няма да се промени. Всички детектори трябва да се научи отново, първата е в зона
1, а вторият в зона 2, и така нататък.
Как мога да използвам КОНТРОЛЕРИ
Дистанционното управление има четири бутона: открит ключ за аларма, разоръжи ключ,
авариен ключ, Вътрешен алармата ключ.
1) Когато натиснете открит ключ аларма, сигнална лампа, лампа за обучение и
лампа ръка ще мига бавно заедно, след 10 секунди, само на лампата рамо
мига бавно, означава в ръката състояние, домакин ще аларма, ако някоя от
детектори активира.
2) Когато натиснете закрит ключ аларма, сигнална лампа, лампа за обучение и
лампа ръка ще започне да мига бързо, само за едно мигване на ръката лампа бързо, означава,
в ръката-членка, в този момент, детекторите са научили, както на открито може да алармира,
научил и вътрешните няма да алармира.

3) Когато натиснете изключване с ключ, ръката лампа в панелните светлини, по това време домакинът няма да
алармира, ако някой от детекторите активира. 4) Когато натиснете бутона за спешни случаи, без значение, домакин е в
ръката или да разоръжи състояние, ще аларма веднага .
Някои TECHNOQUE PAPAMETER
1) Статична ток: 20mA
2) Мощност: 9V-12V DC
3) Работна температура: -20 ℃ - 85 ℃
4) GSM850/900/1800/1900MHZ банда
5) Получаване на код: ask
6) Честота: 315/433/868/915MHz
7) Безжичен разстояние: 100m
8) Безжични детектори за тях: 16


