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                 Система за сигурност  с GSM алармен сигнал 

                                            Упътване 
 

Безжична домашна охранителна система с вграден GSM модул, LCD 

дисплей и клавиатура за по-лесна настройка. 

Поддържа до 99 безжични и 4 жични зони, 5 телефонни номера за 

позвъняване. 

Комплектът включва: 

- 1бр. GSM централа 

- 1бр. /PIR/ обемен датчик 

- 1бр. МУК датчик 

- 2бр. дистанционни 

- 1бр. 110dB сирена 

 

                                  

 

Техническо представяне: 

Захранващ адаптер: 12V/1A 

Акумулаторна батерия: вградена  

Статична консумация: <25 mA 

Работна консумация : <450mA 

Брой поддържани телефонни номера за известяване: 5 за позвъняване и 3 за 

SMS известяване 

Безжични аксесоари: до 8 дистанционни, до 99 датчика 

Жични зони: до 4 

Разстояние на предаване: около 100м 

Сирена: 120dB 

LCD дисплей 

Клавиатура за въвеждане на командите 
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Обемен датчик: 

* Захранване: 9V battery x 1 pcs  

* Време на предаване: ≧1s 

* Работен обхват: 5-8m 

* Ъгъл на засичане: Horizontal: 110ﾟ, Vertical: 60ﾟ 

Магнитен датчик: 

* Захранване: 12V батерия 23А 

* Време на предаване: ≧1s 

* Дистанция между двете части: 15mm 

Дистанционно: 

*3 Arm Mode: Arm Away Mode, Arm at Home Mode & Emergency Mode (panic 

button). 

*Захранване: 12V батерия 

*Време на предаване: ≧1s 

*Работно разстояние: около 50м пряка видимост 

ВАЖНО: премахнете PIN кода на SIM картата преди да я поставите в 

централата!!! 

В комплекта е включено ръководство за работа на английски език. 

 

 

Кратко ръководство на потребителя 

SIM картата, която поставяте в алармата НЕ трябва да има PIN код и 

запаметени в нея телефонни номера. За да се инициализира картата след 

като я поставите във алармата е необходимо да наберете номера, който е в 

централата и да изчакате алармата да ви "вдигне". След това устройството 

е готово за настройка. 

 

Фабричната парола на алармената система е 0000. 

Настройка на дата и час: въведете командата *07 

??(годината)??(месеца)??(деня)??(час - 24 часов режим)??(минути)* 

Пример: 18 март 2014г.  08:45ч. - въведете *071403180845* 

Добавяне на телефонни номера: от клавиатурата на алармата въведете 

командата # (1 ~ 5) ?????????? # . 

- 1-6 броя на телефонните номера за позвъняване 

- ????????? - напишете телефонния номер, на който желаете да позвъни 

алармата 

Пример: #10887020302# 

Изтриване на телефонни номера: #(1 ~ 5)# 
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Добавяне на допълнително дистанционно: въведете командата * 0 * след 

това натиснете произволно копче на дистанционното и ще чуете гласово 

съобщение на английски, че дистанционното е добавено успешно. 

Изтриване на всички дистанционни: * 02 * 

Добавяне на безжични датчици: от клавиатурата на алармата въведете 

командата * 8 ? ? * след това включете избрания детектор и ще чуете гласово 

съобщение на английски, че е добавен успешно. 

По време на добавянето другите датчици трябва да бъдат изключени!!! 

- на мястото на ?? въведете номера на зоната, на която искате да добавите 

датчика. 

Пример: *811* - ще добавите безжичен детектор на зона 11. 

 

 

Изтриване на всички датчици: # 8 99 6 # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


