
GSM alarm – INTELIGENTNÍ základna 

Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících 

vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové zdi nebo požární dveře. 

Aplikace pro obsluhu alarmu zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolní panel hlavní jednotky: 

 

1) napájecí konektor 

2) konektor sirény jack 3,5mm 

3 ) tlačítko nastavení 

4) přepínač ZAP/VYP 

5) vstup drátové zóny NO/NC 

6) vstup drátové zóny NO/NC 

7) vstup drátové zóny NO/NC 

8) zem drátových zón 

9) NC/COM silové relé 2A 

10) slot pro SIM kartu 

 

 

 

 



 

 

1) kontrolka zóny 

2) [Arm] kontrolka aktivace alarmu 

3)  [Power] kontrolka napájení 

4) reproduktor 

 

Instalace sim karty SIM musí mít vypnutý - zrušený požadavek na PIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nastavení  

 

Signál                                       význam 

Zvukový signál                                         

 krátké pípnutí                           stisknutí tlačítka 

 dlouhé dvojité pípnutí              potvrzení příkazu 

 4x krátké pípnutí                      chyba 

 Blikání rychlé                          SIM není vložena nebo první zapnutí 

 

Kontrolky zón 

 nepřetržité svícení                   zóna je narušena 

 blikání zóny ……………….v zóně je aktivní vysílající senzor 

 

[Arm] kontrolka aktivace 

 svícení                                      stav aktivace              

 pomalé blikání                         během nastavování /    stav „doma“ 

 rychlé blikání                           stav poplachu 

                                                                

[Power] kontrolka 

 blikání                                     zapnuté hlavní napájení 

 

První zapnutí 

Nejdříve vložte SIM, zapojte kabely a GSM anténu. Poté připojte napájecí adaptér. Kontrolky zón, 

[arm] a [power] kontrolky začnou blikat a ozve se dlouhé pípnutí, poté začne jednotka hledat GSM 

signál (hledání signálu může trvat 8 až 55 sekund). Po nalezení signálu přestane znít zvukový tón, 

[power] kontrolka začne krátce a pomalu blikat a alarm je deaktivovaný. Nakonec přepněte 

přepínač záložního ovládání do polohy ON. 

 

Obnovení továrních hodnot 

Nejprve vypněte záložní napájení alarmu a odpojte napájecí adaptér. Stisknete a držte tlačítko 

nastavení [set] a poté připojte napájecí adaptér. O 3-5 vteřin později se ozve dlouhé pípnutí, 

všechny kontrolky se rozsvítí a následně zhasnou. Poté uvolněte tlačítko nastavení [set].   

Nahrávka hlasu 

Při odjištění alarmu stiskněte 3x [Set] tlačítko, ozve se dlouhé pípnutí a [Arm] kontrolka začne 

blikat 1x za sekundu poté nahrávání začne. Mluvte běžnou hlasitostí 30 cm od hlavní jednotky. O 

10  později se nahrávání automaticky zastaví a [Arm] kontrolka zhasne!!!!!!!!! - přestane blikat. 



 

Vstup do režimu nastavení 

Při deaktivovaném alarmu stiskněte dvakrát tlačítko [Set], o 3 sekundy později se ozve dlouhé 

pípnutí, [Arm] a [Power] kontrolka začne svítit a hlavní jednotka přejde do režimu nastavení. Poté 

stiskněte ješte jednou tlačítko [Set] ozve se ,,párování ovladače“ a svítí všechny kontrolky nyní 

zmáčkněte zvonek na dálkovém ovladači, pro každý ovladač je nutné zmačknout tlačítko [Set] 

znovu . Pokud zmačknete tlačítko [Set] dvakrát základna oznámí ,,párování čidla“ . To znamená 

režim párování senzorů. Pro změnu – nastavení další zón je nutné vždy zmačknout tlačítko [Set]. 

Vždy se posunete na další zónu výše.  

 

Po 30s nečinnosti se hlavní jednotka vrátí do stavu deaktivace a kontrolky přestanou svítit. 

 

Opuštění režimu nastavení 

Po skončení nastavování jsou všechny kontrolky zón zhaslé a pouze [Power] kontrolka bliká. Pro 

opuštění režimu nastavení je potřeba při nastavování poslední 7-mé zóny zmačknout tlačítko set. 

Tím opustíte režim nastavení. 

 

Párování dálkovým ovladačem 

 

Párování dálkového ovladače 

Při deaktivovaném alarmu vstupte do nastavení a stiskněte tlačítko [Set], ozve se krátké pípnutí a 

všechny kontrolky zón se rozsvítí, což indikuje režim párovaní ovladače. Na dálkovém ovladači, 

který chcete spárovat, stiskněte jakékoli tlačítko. Poté, co hlavní jednotka úspěšně přijme signál z 

ovladače, se ozve pípnutí a kontrolky zón zhasnou, což značí úspěšné spárování. 

 

Upozornění: Hlavní jednotka podporuje spárování s maximálně osmi dálkovými ovladači. 

 

Odstranění spárovaného ovladače 

Při deaktivovaném alarmu vstupte do nastavení a stiskněte tlačítko [Set] a ozve se dlouhé pípnutí a 

všechny kontrolky zón se rozsvítí. A poté vstoupí jednotka do režimu párování. Stiskněte a držte 

tlačítko [Set] po dobu 3 sekund, poté se ozve dlouhé pípnutí a všechny spárované dálkové ovladače 

budou odstraněny. 

 

, 



Párování ochranných zón 

Párování ochranných zón 

Při deaktivovaném alarmu vstupte do nastavení a stiskněte 2x tlačítko [Set] a kontrolka zóny 1 

začne svítit. Zapněte a spusťte senzor, který chcete spárovat. Poté co hlavní jednotka přijme signál 

od senzoru ozve se dlouhé pípnutí a kontrolka zóny 1 zhasne, což značí úspěšné spárování senzoru 

v zóně 1. Pro spárování senzorů v dalších zónách postupujte obdobně - po vstupuj do nastavení 

stiskněte 2x  tlačítko [Set] a poté každý stisk tlačítka [Set] přepne párování na následující zónu. 

 

V každé zóně může být napárováno více senzorů, v případě párování dalšího senzoru v jedné zóně 

bude spárován pouze poslední spárovaný senzor. V případě nutnosti použití více senzorů stejného 

typu než zón, je třeba změnit kód adresy a digitální kód senzorů tak aby byly stejné a následně 

jeden z nich spárovat. Po spárování budou senzory použity pod jednou zónou. 

 

Odstranění spárovaného senzoru 

Při deaktivovaném alarmu vstupte do nastavení, stiskněte 2x [Set] a poté tlačítkem [Set] přepínáte 

zóny. Pro odstranění spárovaných senzorů v dané zóně stiskněte a držte [Set], poté se ozve dlouhé 

pípnutí což značí odstranění spárovaných senzorů. 

 

Vzdálená obsluha 

Vzdálená obsluha se provádí pomocí SMS nebo pomocí kláves telefonu po zavolání na číslo 

vložené SIM 

Při deaktivovaném alarmu vytočte telefonní číslo vložené SIM a vyzkoušejte zvednutím hovoru. 

Následně budete vyzván k zadání hesla hlasovou výzvou „vložte heslo“. Po úspěšném zadání 

správního programovacího hesla (továrně nastavené na 8888) se ozve dlouhé pípnutí a [Arm] 

kontrolka začne blikat, což značí vstup do módu vzdáleného nastavení. Při zadání chybného hesla 

budete vyzván k zadání správného hesla hlasovou výzvou „neplatné heslo, vložte znovu“ 

Instrukce pro obsluhu pomocí volání 

Zadávejte pouze obsah hranatých závorek!! 

 

Funkce                                                       příkaz                                   poznámka 

Vstup do nastavení                                   zadejte heslo                            dlouhé pípnutí 

Opuštění nastavení                                    zavěšení                                 krátké pípnutí 

změna operačního hesla                         [30]+[nové heslo]+[#]             továrně nastavené:1234 

změna programovacího hesla                [31]+[nové heslo]+[#]              továrně nastavené:8888 

Uložení tel.č.                                          [51]+[tel. č.]+[#]                      [51]-[56]-max 6 čísel. 



Vymažání tel.č.                                       [51]+[#]                                  [51]-[56]-max 6 čísel. 

Uložení tel.č pro příjem zpráv               [57]+[tel. č.]+[#]                     [57]-[59] -max 3 čísla 

odstranění zprávy                               [57]+[#]                              [57]-[59] -max 3 čísla 

programování zón                                [60]+[01-08]+[1-4]+[1-8]+[0/1]+[#]  tovární nastavení:1/1/0 

vnitřní v zóny                                     [61]+[01-08]+[0/1]+[#]                        tovární nastavení:0 

Vzdálené ovládání                              [op. heslo]+[1/2/3] 

zapnutí zařízení                               [op.heslo]+ 5# nebo [op.heslo]+ 7#  

vypnutí  zařízení                             [op.heslo]+ 6# nebo [op.heslo]+ 8#  

 

Instrukce pro obsluhu pomocí SMS 

Zadávejte pouze obsah hranatých závorek!! 

Funkce                                                       příkaz                                   poznámka 

změna ovládacího hesla               [prog.heslo]+ [30]+[nové heslo]+[#]        továrně nastavené:1234 

změna programovacího hesla       [prog.heslo]+  [31]+[nové heslo]+[#]      továrně nastavené:8888 

Uložení tel.č.                                   [prog.heslo]+[51]+[tel. č.]+[#]               [51]-[56]-max 6 čísel. 

Vymažání tel.č.                                  [prog.heslo]+[51]+[#]                           [51]-[56]-max 6 čísel. 

Uložení tel.č pro příjem zpráv           [prog.heslo]+[57]+[tel. č.]+[#]            [57]-[59] -max 3 čísla 

odstranění zprávy                              [prog.heslo]+[57]+[#]                              [57]-[59] -max 3 čísla 

programování zón          [prog.heslo]+[60]+[01-08]+[1-4]+[1-8]+[0/1]+[#]  tovární nastavení:1/1/0 

vnitřní zóny                   [prog.heslo]+[61]+[01-08]+[0/1]+[#]                        tovární nastavení:0 

 

Aktivace alarmu                               [operační heslo]+[1]+[#]  

deaktivace alarmu                            [operační heslo]+[2]+[#]  

 

Nastavení drátových zón: 

PRVNÍ drátová zóna je 97-má zóna v mobilní aplikaci 

DRUHÁ drátová zóna je 98-má zóna v mobilní aplikaci 

TŘETÍ drátová zóna je 99-tá zóna v mobilní aplikaci 

 

 

Změna hesla 

Během vzdáleného programování zadejte [30] pro operační heslo nebo[31]pro programovací 

heslo,následně čtyřmístné heslo a [#]pro potvrzení. Jako potvrzení úspěšného zadání se ozve dlouhé 

pípnutí. 



SMS příkaz:  [prog.heslo]+ [30]+[nové heslo]+[#]   

S operačním heslem můžete pouze provádět aktivaci a deaktivaci alarmu a provádět monitorování 

pomocí vzdálené obsluhy. 

S programovacím heslem můžete pouze provádět nastavení. 

Programovací a operační hesla se musí lišit!!! 

 

Zadávání tel.č 

Hlasové volání 

Přes hlasovou zprávu je vysláno varování při spuštění alarmu na maximálně 6 nastavených čísel 

 

Během vzdáleného programování zadejte příkaz pro 1. až 6.tel. č. [51]-[56]zadejte telefonní číslo ve 

formátu 0123-012345678 (!!!!!!!!!!!!formát čísla-počet číslic) bez pomlčky, kde první část je 

národní předvolba, pro ČR 00420, a potvrďte [#] 

Zpráva bude odesílána postupně od 1. po 6. tel.č. 

 

Pro vymazání tel. č. Zadejte pro 1. až 6.tel. č. [51]-[56] a potvrďte [#] 

 

Uložení tel.č pro příjem zpráv 

Přes SMS zprávu je vysláno varování při spuštění alarmu na maximálně 3 nastavená čísla. 

Během vzdáleného programování zadejte příkaz pro 1. až 3.tel. č. [57]-[59]zadejte telefonní číslo ve 

formátu 0123-012345678!!!!!!!!!!!! bez pomlčky, kde první část je národní předvolba (pro ČR 

00420) a potvrďte [#] 

Pro vymazání tel. č. Zadejte pro 1. až 3.tel. č. [57]-[59] a potvrďte [#] 

 

 

Nastavování zón 

Během vzdáleného programování zadejte kód [60], poté číslo zóny [1-6] poté typ zóny [1-4] poté 

umístění zóny [1-6], následně příkaz zda se má aktivovat siréna [1-0] a následně potvrďte [#] 

Příkaz: 60ABCD# 

Kde: A značí číslo zóny 

        B značí typ zóny:1-reálný čas, 2-40 zpoždění, 3-24 hodin, 4-přemostění 

        C značí umístění:1-volání o pomoc, 2-požární alarm, 3-únik plynu, 4-domovní dveře,                         

           5-okenní senzor, 6-okenní senzor, 7-balkónový senzor, 8- obvodový senzor 

        D ovládání sirény: 0-nevydává signál, 1-vydává signál 

 



Vnitřní zóny 

Během vzdáleného programování zadejte příkaz [61] následně číslo zóny [1-6] a poté příkaz zda má 

být alarm aktivován [0-1]. 

Příkaz: 61AB# 

Kde: A značí číslo zóny 

        B značí zda má být aktivován poplach : 0-ne, 1-ano 

SMS: [programovací heslo]+[A]+[B]+[#] 

 

Siréna 

Během vzdáleného programování zadejte příkaz [75]. Během  aktivace/deaktivace alarmu zvolte 

zda má siréna vydávat zvuk zadáním [1]-vydá zvuk,nebo [0]-nevydá zvuk,  a potvrďte [#]. 

 

Úprava varovné SMS při spuštění alarmu 

Úprava varovných SMS se provádí zasláním SMS ve formátu [programovací heslo]+[9]+[číslo 

zóny]+[#]+[zpráva do 20-ti znaků]+[#] 

Odstranění textu: odešlete SMS ve formátu [programovací heslo]+[9]+[číslo zóny]+[#] 

  

Nastavení příchodového a odchodového zpoždění: 

Odchodové zpoždění - v programovacím režimu zadejte: 

 [44]+[AAA]+[#]  , kde AAA je v rozmezí od 001 do 180 sekund 

Příchodové zpoždění - v programovacím režimu zadejte: 

 [45]+[AAA]+[#]  , kde AAA je v rozmezí od 001 do 180 sekund 

 

Nastavení času 

Během vzdáleného programování zadejte [32]+[AA]+[BB]+[#] kde AA jsou hodiny a BB jsou 

minuty; jednotka používá 24h formát. 

SMS příkaz: [programovací heslo]+[32]+[AA]+[BB]+[#] 

Po úspěšném zadání se ozve dlouhé pípnutí a hlasové potvrzení „setting finished“ 

Nastavení časovače 

1) nastavení času aktivace 

během vzdáleného programování zadejte [XX]+[AA]+[BB]+[#] kde : 

[XX] je příkaz pro aktivaci 33-35, celkem je možné zadat 3 časy spuštění 

[AA] je nastavení hodin 

[BB] je nastavení minut 



SMS příkaz:[programovací heslo]+ [XX]+[AA]+[BB]+[#] 

Po úspěšném zadání se ozve dlouhé pípnutí a hlasové potvrzení „setting finished“ 

 

2 )nastavení času deaktivace   

Během vzdáleného programování zadejte [XX]+[AA]+[BB]+[#] kde : 

[XX] je příkaz pro aktivaci 36-38, celkem je možné zadat 3 časy spuštění 

[AA] je nastavení hodin 

[BB] je nastavení minut 

SMS příkaz:[programovací heslo]+ [XX]+[AA]+[BB]+[#] 

Po úspěšném zadání se ozve dlouhé pípnutí a hlasové potvrzení „setting finished“ 

 

3)zapnutí/vypnutí funkce časovače 

Během vzdáleného nastavení zadejte příkaz [39]+ [1 nebo 0]+[#] kde 1znamená zapnutí funkce 

časovače a 0 znamená vypnutí funkce časovače. 

 

SMS příkaz: [programovací heslo]+[39]+[1 nebo 0]+[#] 

Po úspěšném zadání se ozve dlouhé pípnutí a hlasové potvrzení „setting finished“ 

 

Ovládání 

Aktivace alarmu při opuštění objektu 

Při aktivovaném alarmu při opuštění objektu jsou aktivní všechna čidla; když je zaznamenána 

jakákoli událost (otevřená oken, dveří, únik plynu, apod.), je spuštěn poplach (siréna)!!!!!, 

Pro aktivaci stiskněte [zamčený zámek] na dálkovém ovladači nebo odešlete SMS ve formátu 

[ovládací heslo]+[1]+[#]. 

Kontrolka [Arm] se rozsvítí. 

Aktivace alarmu při pobytu uvnitř 

Při aktivovaném alarmu při pobytu uvnitř jsou aktivní pouze obvodová a venkovní čidla, avšak 

vnitřní čidla jsou neaktivní, což umožňuje pohyb uvnitř hlídaného prostoru bez falešných poplachů. 

Pro aktivaci stiskněte [zamčený zámek] na dálkovém ovladači. 

SMS příkaz: [ovládací heslo]+[1]+[#] 

Kontrolka [Arm] svítí. 

 

 

Deaktivace 



Při deaktivovaném alarmu jsou všechna čidla neaktivní, kromě nouzového tlačítka na dálkovém 

ovladači a 24-hodinové zóny. 

Pro deaktivaci stiskněte [odemčený zámek] na dálkovém ovladači.  

SMS příkaz: [ovládací heslo]+[2]+[#] 

Kontrolka [Arm] nesvítí. 

 

Zrušení poplachu 

Po zrušení poplachu bude vymazána paměť zaznamenaných událostí.  Po spuštění poplachu se 

rozsvítí, a zůstanou svítit kontrolky zón u kterých čidlo zaznamenalo událost. Pro vymazání stavu 

deaktivujte alarm a poté znovu stiskněte [odemčený zámek] na dálkovém ovladači. 

 

Nouzový poplach 

Pro aktivaci nouzového poplachu stiskněte tlačítko [zvonek] na dálkovém ovladači 

 

Příjem zvukové zprávy o poplachu 

Po spuštění poplachu hlavní jednotka začne automaticky vytáčet přednastavená telefonní čísla 

popořadě. Po přijmutí hovoru se přehraje nahrávka. Mezitím je možno hlavní jednotku ovládat 

prostřednictvím telefonu. 

Funkce tlačítek: 

[1] vypne se poplach  avšak alarm zůstane aktivován; jednotka nebude volat na tel.  čísla  !!!!!! 

[2]vypne se poplach a deaktivuje se alarm; jednotka nebude volat na tel.  čísla  !!!!!! 

[3]vypne se poplach, objekt bude monitorován 30 sekund jednotka nebude volat na tel čísla  !!!!!!, 

pro pokračování stiskněte [3] a objekt bude monitorován dalších 30s. 

[4]vypne se poplach, aktivuje se interkom a jednotka nebude volat na tel.  Čísla  !!!!!!  pro 

pokračování stiskněte [4] a interkom bude aktivní dalších 30s 

[5] rozepne silové relé 

[6] sepne silové relé  

[9] spustí sirénu , pokud chcete následně sirénu vypnout – stiskněte [1] 

 

 

 SMS příkaz :[ovládací heslo]+[1-4]+[#] 

Po přijetí hovoru, pokud uživatel vyslechne zprávu a zavěsí bez jakékoli volby, bude vytočeno další 

uložené tel. č. Pokud nikdo nezvedne hovor, uložená čísla se vytočí 3x a poté bude automaticky 

zavěšeno. 

 

 



Vzdálené ovládání 

Pro vzdálené ovládání vytočte číslo SIM v hlavní jednotce a po 1. zazvonění uslyšíte výzvu „Please 

enter the password“, zadejte ovládací heslo. Poté se přehraje „press 1 for arm, 2 for disarm, 3 for 

monitor, 4 for intercom“ (stiskněte 1 pro aktivaci, 2 pro deaktivaci, 3 pro monitorování zvuku, 4 pro 

interkom). 

Funkce tlačítek: 

[1] aktivace po úspěšné aktivaci uslyšíte „systém arm“ 

[2] deaktivace, po úspěšné deaktivaci uslyšíte „system disarm“ 

[3] objekt bude monitorován 30 sekund, pro dalších 30s stiskněte znovu [3] 

[4]  interkom bude aktivní  30s, pro dalších 30s stiskněte znovu [4] 

 

 

 

Ovládání zařízení 

Spárování ovládacího spínače zařízení 

Ovládací spínač je nutno nejprve spárovat. Dle návodu ovládacího spínače SET jej přepněte do 

módu párování. Poté použijte vzdálené ovládání, a stiskněte tlačítka pro vyslání 

zapínacího/vypínacího signálu. 

 

Šifrování signálu 

Šifrování signálu může omezit nekvalitní bezdrátovou komunikaci vlivem rušení. 

Během vzdáleného programování zadejte [73]+[XX]+[#] (dvoubitový zabezpečovací kód) 

SMS příkaz: [prog.heslo]+[XX]+[#] 

(nastavení  spínačů zařízení je do jisté míry složité a tak by měly být objednány přímo od výrobce.) 

 

Připojení bezdrátové sirény 

K hlavní jednotce může být připojena bezdrátová siréna, uživatel tak nebude rušen hlasitým zvukem 

při nastavování zabezpečovacího zařízení. Siréna musí být s hlavní jednotkou spárována. 

Spárování sirény 

Dle návodu k bezdrátové siréně ji přepněte do módu párování, poté stiskněte 4x tlačítko [Set] na 

hlavní jednotce pro odeslání zapínacího signálu, poté se siréna spáruje. 

Spárovaná siréna bude vydávat zvuk při zapnutém poplachu a přestane po deaktivaci alarmu. 

Kvůli bezdrátovému ovládání může siréna reagovat s malým zpožděním. 

 

 



Šifrování signálu 

Šifrování signálu může omezit nekvalitní bezdrátovou komunikaci vlivem rušení. 

Během vzdáleného programování zadejte [73]+[XX]+[#] (dvoubitový zabezpečovací kód) 

SMS příkaz: [prog.heslo]+[XX]+[#] 

(nastavení  spínačů zařízení je do jisté míry složité a tak by měly být objednány přímo od výrobce.) 

 

Údržba 

Test systému 

I při každodenním používání je nutné provádět periodickou údržbu kvůli ověření spolehlivosti, 

bezpečnosti a stabilitě provozu. Obvykle je nutný úplný test hlavní jednotky každé 3 měsíce. Je 

doporučeno testovat čidla každý měsíc, pokud to nedovolují podmínky tak každé 3 měsíce. 

 

Test hlavní jednotky 

1)  zkontrolujte zda aktivace/deaktivace alarmu probíhá správně 

2)  zkontrolujte zda hlavní jednotka při poplachu vytáčí uložená tel. Čísla 

3)  zkontrolujte zda hlavní jednotka přijímá signál od čidel a zda funguje záložní napájení. 

Test čidel 

1) aktivujte manuálně čidlo a zkontrolujte zda je spuštěn poplach 

2) Zkontrolujte baterie v čidlech zda nejsou vybité 

3) Zkontrolujte dosah čidel kvůli ověření komunikace s hlavní jednotkou !! 

Odstraňování problému 

Pokud se objeví problémy postupujte dle následujícího návodu: 

Trvalý zvukový signál: Je dostatečně silný GSM signál? Změňte umístění. 

Porucha alarmu:  Jsou čidla spárovaná se správným kódem? Není čidlo umístěné moc daleko? Není   

                            slabá baterie?!! 

Porucha vytáčení:Je dostatečně silný signál? Změňte místo.  

                            Je na SIM dostatečný kredit? Dobijte jej. 

Porucha sirény:Je siréna správně připojena na + a – s dobrým kontaktem? Zkontrolujte. 

                        Je zóna nastavena na tichý poplach? Resetujte. 

Zkreslený hlas: Provedl jste nahrání správy? Nahrajte ji znova 

Nemožnost použití vzdáleného programování: Bylo zadáno správné heslo? (Tovární:8888) 

Nemožnost použití vzdáleného ovládání: Bylo zadáno správné heslo?(Tovární:1234) 

  


