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Bezdrátový inteligentní alarm 
 

ALABASTR 10C 

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento alarm u společnosti ELETUR s.r.o 
 
 
 
 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál 
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Pečlivě si zkontrolujte obsah balení: 

• GSM centrála 

• 12V adaptér 

• Infračervený snímač na stěnu 

• Okenní/dveřní snímač 

• Siréna 

• Šroubky a hmoždinky pro montáž 

POZOR! Pokud si nejste montáži jisti, raději ji svěřte certifikovanému odborníkovi. 

Charakteristika výrobku 
• Ovládání i pomocí aplikace ve smartphonu 

• 7 zón, které je možné kontrolovat a pojmenovat 

• Výborná audio kvalita hlášení 

• Zasílání identifikace volajícího čísla pro centrály 

• 3 drátové zóny, 7 bezdrátových zón, 3 SMS telefonní čísla 

• Možnost vzdáleného interkomu 

• 3 časové možnosti zapnutí/vypnutí 

• Programovatelné ochranné zóny 

• Programovatelná siréna v případ vypnutí/zapnutí 

• Zabudovaný akumulátor pro případ výpadku proudu 

Technické údaje 
Vstupní napětí 12V 
Proud v klidovém stavu 25mA 

Proud při alarmu 450mA 

RF frekvence 433,92Mhz; 2262/4,7M code 
GSM 850/900/1800/1900 MHz 

Napětí akumulátoru 7,2 V 

Hlasitost sirény 110 dB 
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1. LED značení zón. V případě alarmu se rozsvítí LED dioda u čísla zóny, kde byl spuštěn alarm. 

2. Zapnutí, vypnutí signalizace. Zobrazuje momentální stav alarmu. Svítí v případ 
zapnutí alarmu, bliká v případě vypnutí. 

3. LED dioda napájení a GSM. Po zapojení a přijetí GSM signálu 3s bliká. Poté bliká častěji podle 
signálu. 

4. Reproduktor interní sirény 
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1. 12V vstup napájení 
2. Připojení externí sirény 
3. SET programovatelné tlačítko 
4. Přepínač napájení akumulátoru (doporučujeme mít vždy v poloze ON) 

5. Připojení drátových zón k jednotlivým snímačům. Je potřeba zapojit mezi Z1 a GND, nebo Z2 
a GND, nebo Z3 a GND 

6. Výstup zabudovaného relé, kontakt je defaultně ve stavu CLOSE (zavřený NC-COM) 
7. Slot SIM karty 

 

• Na výstupy čidel nemůže být přivedeno více než 5V. 

• Zapojování je třeba provádět při odpojeném napájení 

Postup instalace 
1. Vložte SIM kartu do slotu (Pozor: PIN musí být zakázán) 

2. Připojte externí sirénu do vstupu pro externí sirénu 

3. Připojte napájení 

4. Přepněte přepínač akumulátoru do polohy ON 
 

POZOR! Pokud vložíte SIM kartu do již zapnutého zařízení, může dojít k poškození SIM karty 
nebo zařízení. 

 

Připojení snímačů 

Okenní/dveřní snímač: Vysílač umístěte na zárubně a magnet na dveře/okno tak aby vzdálenost 
mezi nimi byla max. 1cm. Je zapotřebí, aby na pravé stran vysílače (tam kde je LED) byl magnet. Jak 
se dveře otevřou, LED se na 1s rozsvítí, což znamená, že snímač funguje správně. Pokud LED bliká 
déle, dochází ve snímači baterie. 

 

Připojení IR snímačů 
Vložte baterii do snímače a přepněte přepínač do polohy ON. 

 

Doporučená výška instalace senzoru je 2,2m. Nejlépe umístěte snímač do rohu místnosti, což 
zabezpečí nejlepší kontrolu pohybu v místnosti. 

 

Montáž: Nejprve připevněte spodek snímače na stěnu, potom připevněte vrchní část snímače. Pro 
optimální funkci snímače zkontrolujte následující: 

• Snímač není umístěn proti oknu (pokud je to možné) 

• V prostoru nejsou žádné překážky, které by komplikovali funkci snímače 

• V místnosti není více než 2 kusy snímačů 

• V blízkosti snímače není otevřené okno, silný vítr nebo radiátor. Mohlo by dojít k 
falešným hlášením 

• Po zapnutí snímače vyčkejte cca 5 minut, než dojde k jeho úplně aktivaci. 

• Snímač používejte výhradně v interiéru. 

Programování (hesla) 

Heslo pro programování je 8888. Pokud chcete měnit nastavení nebo programovat jednotku 
pomocí SMS nebo telefonu je nutné použít toto heslo. 

 

Heslo pro operace je 1234. Toto heslo použijte pokud chcete zařízení zapnout, vypnout, 
vzdálen sledovat, používat interkom. 
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Změna hesla. Zavolejte na zařízení, zadejte kód pro programování -> základna přejde do módu 
programování. Zadejte kód příkazu 30 nebo 31 a nové heslo. Příkaz potvrďte #. V případ úspěchu 
uslyšíte pípnutí. 

• Změna hesla pro operace: 30 XXXX # (XXXX je nové heslo) 

• Změna hesla pro programování: 31 XXXX # (XXXX je nové heslo) 

SMS formát pro změnu hesla: 8888304545# (operace); 8888314545# (programování) 

Nastavení telefonních čísel pro alarm 
Nastavení čísel: 

• Lze nastavit až 6 tel. čísel, která se v případ alarmu vytočí. 

• Zavolejte zařízení a zadejte kód pro programování 

• Zadejte kód čísla od 51-56, potom požadované číslo a potvrďte # 

• Např.: 51 XX XX XXX XX XX XX # (X – volané číslo) 

• SMS příkaz: 88885100420777666555# 

Mazání čísel: 

• 51# 

• SMS příkaz: 888851# 

Nastavení telefonních čísel pro SMS alarm 
• Můžete nastavit až 3 čísla, na které v případ alarmu přijde SMS upozornění. 

• Zavolejte zařízení a zadejte kód pro programování 

• Zadejte kód čísla od 57-59, potom požadované číslo a potvrďte # 

• Např.: 57 XX XX XXX XX XX XX # (X – volané číslo) 

• SMS příkaz: 88885700420777666555# 

Vyžádání alarmových čísel 

Pokud si nejste jistí, jestli jste naprogramovali správná čísla, můžete si vyžádat SMS s nastavenými 
čísly. 

Příkaz: 701# 

SMS příkaz: 8888701 
 

Přidání bezdrátových zařízení 

Přidání dálkové ovladače: Stiskněte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí se 7 
modrých LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní se zařízení nachází v 
„učícím“ stavu. Pokud chcete přidat ovladač, stiskněte na ovladači libovolné tlačítko. Kód ovladače se 
uloží a ozve se „coding completed“. K jednomu zařízení je možná přidat až 8 ovladačů. 

 

Odebrání dálkového ovladače: Stisknte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí  se 
7 modrých LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní stiskněte tlačítko SET na 
3s dokud se nerozsvítí modré LED. Poté uslyšíte „Remote completed“ 

 

Přidání snímače: Stiskněte tlačítko SET na zadní stran. Uslyšíte krátké pípnutí. Rozsvítí se 7 modrých 
LED diod a ozve se „enter setup, remote controller coding“. Nyní stiskněte tlačítko SET na 3s dokud 
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se nerozsvítí modré LED. Uslyšíte „detector coding“. Nyní můžete naprogramovat 1. zónu. Je 
zapotřebí vyslat snímači signál, tedy například se pohybovat před snímačem. Pokud centrála 

přijala signál, uslyšíte „Coding complete“. Poté se ozve „detector coding“ a můžete přidat další 
snímač do stejné zóny. Opakovaným stiskem tlačítka SET se rozsvítí modrá LED a vy můžete 

přiřadit stejným postupem snímače do 2. zóny. 

Poznámka: do každé zóny můžete přidat maximáln 10 snímačů. 
 

Odebrání snímače: Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko SET, dokud neuslyšíte pípnutí a „remote 
controller coding“. Současně se rozsvítí 7 LED modrých diod. Stisknt znovu tlačítko SET. Rozsvítí se 
1. zóna LED dioda, ozve se „detector coding“. Dlouze stiskněte tlačítko SET a všechny snímače z 1. 
zóny budou vymazány. Stiskem tlačítka SET se přepnete do 2. zóny atd. 

Používání zařízení 
Aktivování systému 

Při aktivaci alarmu svítí LED dioda „ARM“, pokud byl spuštěn alarm, bliká.) 

Alarm může být aktivován několika způsoby: 

 
 

 
Použitím dálkového ovládače: Stisknte tlačítko na ovladači. 

Pomocí mobilní aplikace: (SMS náklady) 

 
 
 
 

Hovorem nebo SMS. 

Při volání zadejte heslo a poté zadejte [1] , 

Při posílání SMS [xxxx] [1], kde xxxx je heslo. 

 

Vypnutí systému 

V neaktivním stavu nesviti ARM LED, zařízení je vypnuté. 

Vypnout můžete třemi způsoby: 

Na o v l a d a č i stiskněte tlačítko DISARM 

Pomocí mobilní aplikace 

Hovorem nebo SMS. Zadejte heslo a poté [2] 

Při posílání SMS [xxxx] [2], kde xxxx je heslo. 
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SOS Nouzový alarm 

V případ nouze stisknte tlačíko SOS na ovladači. Jednotka okamžit zavolá 
na zadané číslo. Pokud je aktivována, zazní siréna 

 

Činnosti při alarmu 

Pokud zařízení spustí alarm, zavolá na předem naprogramované tel. čísla. Pokud volané číslo 
zvednou, zapne se nahraná zpráva. Volaný může zadat centrále různé příkazy přes 
klávesnici. tlačítko [1]: Může zastavit alarm a zařízení zastaví volání. tlačítko [2]: Zastaví 
alarm, vypne oznámení, zastaví volání. 

tlačítko [3]: Zastaví alarm, umožní odposlech na 30 s. Opakovaným stiskem tlačítka může odposlech 
prodloužit o dalších 30 s 

tlačítko [4]: Zastaví alarm a umožní obousměrný kontakt na 30 s interkomem. Pokud znovu stisknete 
tlačítko, kontakt bude fungovat dalších 30 s. 
tlačítko [5]: Při stisknutí se zabudované relé uvolní, stiskem tlačítka [6] se relé sepne. 
tlačítko [9]: Spustí sirénu, která bude znít 3 minuty. Vypnout ji můžete pomocí [1] tlačítka 

Pozor! Pokud volaný přijme hovor, ale přitom stisknuto žádné tlačítko, systém pokračuje v hovorech 
podle naprogramovaného seznamu. Pokud nikdo neodpovídá, tento seznam obvolá třikrát. 

Dálkové ovládání hovorem 

Pokud zavoláte alarm, po hlášení " Please input password“ zadejte heslo: 1234 a po správném 
zadání hesla můžete zadat příkazy klávesami. Zařízení jmenuje možné příkazy. Možné příkazy: 
tlačítko [ 1 ] : Může zastavit alarm a zařízení zastaví volání. 
tlačítko [ 2 ] : Zastaví alarm, vypne oznámení, zastaví volání. 

tlačítko [ 3 ] : Zastaví alarm, umožní odposlech na 30 s. Opakovaným stiskem tlačítka může 
odposlech prodloužit o dalších 30 s 

tlačítko [ 4 ] : Zastaví alarm a umožní obousměrný kontakt na 30 s interkomem. Pokud znovu 
stisknete tlačítko, kontakt bude fungovat dalších 30 s. 
tlačítko [ 5 ] : Při stisknutí se zabudované relé uvolní, stiskem tlačítka [ 6 ] se relé sepne. 
tlačítko [ 9 ] : Spustí sirénu, která bude znít 3 minuty. Vypnout ji můžete pomocí [ 1 ] tlačítka 

Nastavení systému 

Následující příkazy můžete poslat přes mobilní aplikaci, aniž jste používali manuál. Stačí zavolat alarm 
a zadat potřebné programovací heslo. Původní heslo je 8888, a po jeho zadání je centrála připravena 
přijmout příkazy a realizovat jejich. 

 

Zadání názvu zóny nastavitelné pomocí SMS nebo mobilní aplikací. Zapsání názvu zóny je možné 
i příkazem [ 90 ]. 

 

Použití: [ 90 ] [ A ] [ text ] [ # ] kde A = 01 - 07 je číslo zóny, text = max. 30 písmen bez interpunkcí . 
Např. . Pokud " 1 . zóna alarm u dveří " chcete přepsat na " alarm u vchodových dveří " textem 

Příklad: [ 90 ] [ 01 ] [alarmvchodovychdveri] [ # ] 

SMS příkaz: 88889001 alarmvchodovychdveri # 

V mobilní aplikaci " Change Zone Name " můžete vepsat potřebný text. 

• Ukládání chráněné zóny (pouze SMS - kou , nastavitelné v aplikaci 
 

Můžete přijmout, zkontrolovat název ochranné zóny, který jste přijali při identifikaci zóny. Nemusíte mít 
obavy ohledně identifikace jednotlivých zón, k 7 zónám můžete přiřadit rozdílné názvy. 



 

 

Nastavení přes SMS : 

[ 8888 ] [ 92 ] [ 01-07 ] [ 1 ] [ # ] Ukládání názvu zóny 

[ 8888 ] [ 92 ] [ 01-07 ] [ 2 ] [ # ] Vymazání názvu zóny 

[ 8888 ] [ 92 ] [ 01-07 ] [ 3 ] [ # ] Přehrát název zóny 

V mobilní aplikaci " Change Zone Voice " menu najdete možnost nastavení. 

• Vložit adresu alarmu jen SMS, nastavitelné v aplikaci 

Přesnou adresu alarmu můžete uložit 30 písmeny, které zařízení v případ alarmu pošle pomocí SMS 
, čímž se snadněji dešifruje zpráva. 

SMS pošle následující: [ 8888 ] [ 90 ] [ 00 ] [ adresa max. 30 písmen ] [ # ] 

Pozor: Při zadání třeba používat písmena bez interpunkce! 

 

• Adresa alarmu " hlášením " nastavitelná pouze SMS 

Hlasovou zprávou můžete ukládat přesný název alarmu, což v případ alarmu zařízení 
přehraje volanému. 

 

Nastavení pomocí SMS : [ 8888 ] [ 90 ] [ 00 ] [ 1 ] [ # ] Uložení adresy - hlasem 

[ 8888 ] [ 90 ] [ 00 ] [ 2 ] [ # ] Vymazání adresy 
 

[ 8888 ] [ 90 ] [ 00 ] [ 3 ] [ # ] Přehrát nahraný záznam 

SMS příkaz: 888890001 # 

V mobilní aplikaci " Voice REC & Adress " menu. 

Po dokončení nastavení uživatel dostane text, který obsahuje ochranné zóny a adresu alarmu. 

Zvukový záznam hlásí ochranné zóny a adresu alarmu. 

Naprogramování ochranné zóny 

V nastaveních zadejte kód [60], následně číslo zóny [01-07], typ zóny [1-4], místo zóny [1-8], siréna 
zapnuta / vypnuta [0-1], pak [#]. 

Použití: [60] [A] [B] [C] [D] [#] 

A: Číslo zóny od 1-7 
 

B: Typ zóny: 1: Okamžitá zóna, 2: Opožděná zóna (40s), 3: 24 hodinová zóna (stálý alarm), 4: 
Vypnutá zóna 

 

C: 1.: SOS alarm, 2: Hlásič požáru, 3: Hlásič plynu, 4: Snímač dveří, 5: Snímač pokoje, 6: Snímač 
oken 7.: Snímač balkónu, 8: Vypnutý snímač 

D: Siréna zapnuta / vypnuta v případ alarmu dané zóny 0 = vypnuta, 1 = zapnuto 

Příklad: 1. zóna má být 24 hodinová, snímač požáru a siréna 

zapnutá 8 
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[60] [01] [3] [2] [1] [#] 

SMS příkaz: 88886001321 # 

V mobilní aplikaci naleznete v "Change Zone Attribute" menu. 

Pozor! Na konci manuálu viz tabulku původních nastavení rozdělení zón! 
 

 
• Nastavení zóny - jsem doma 

 

V režimu programování zadejte příkaz [61], číslo zóny [1-7], mód sirény [0-1], pak zavřete [#]. 

Použití: [61] [A] [B] [#] 

A: Číslo ochranné zóny od 1 - 7 

B: Siréna při této zón je vypnutá [0], hlasitá [1] 

Příklad: V případ, jsem doma režimu, si aktivujte 1. zónu a hlasitou sirénu. 

[61] [01] [1] [#] 

SMS příkaz: 888861011 # 

V mobilní aplikaci "Change Zone Attribute" menu najdete příkaz. 

Nastavení zpoždění zapnutí při použití dálkového ovladače 
 

V režimu programování zadejte příkaz [ 47 ], zda si při používání dálkového ovladače přejete 
opožděnou aktivaci. Základní poloha [ 0 ], čili není zpoždění . V případ [ 1 ] je zpoždění 60 s. [ # 
] Zavřete příkaz. 

Použití: [ 47 ] [ 0-1 ] [ # ] 

SMS příkaz: 8888471 # / zapne se zpoždění / 

Nastavení zpoždění při použití dálkového ovladače 

V režimu programování zadejte příkaz [ 44 ], pak čas zpoždění [ AAA ], kde AAA je čas zpoždění v 

sekundách. Jeho hodnota je v rozsahu [ 001-180]. 

Použití: [ 44 ] [ 001-180 ] [ # ] V základní poloze je nastavena na [ 60 ] Příklad: Zadejte zpoždění na 46 

s: [ 44 ] [ 046 ] [ # ] 

SMS příkaz: 8888046 # 

V mobilní aplikaci " Set Arm Delay Time " menu najdete příkaz. 
 

 
• Nastavení zpoždění alarmu 

 

Při programování zadejte kód [ 45 ], pak čas zpoždění alarmu [ AAA ] a zavřete [ # ]. Hodnota [ AAA ] 
může být od 001 - 180 s. 
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Použití [ 45 ] [ AAA ] [ # ], kde AAA = 001 - 180 

Příklad: Čas zpoždění 80 s 

SMS příkaz: 888845080 # 

Pozor: Nastavení zpoždění se může provést pouze po nastavení ochranných zón. Původní 

nastavení je 40 s. 

V mobilní aplikaci " Set Alarm Delay Time " menu najdete nastavení. 

Změna času fungování sirény 

V programovacím režimu zadejte č. příkazu [46], pak délku času [AAA], kde AAA je čas zpoždění 

a zavřete [#]. 

Použití: [46] [AAA] [#] kde AAA je délka sirény v s, její hodnota může být od 000 do 180. 
 

Příklad: Chcete-li nastavit čas alarmu na 60 s pomocí SMS: 88884660 # Tuto funkci naleznete 
v "Alarming Siren Duration" menu. 

 
Používání sirény při zaostření / vypnutí 

 

V programovacím nastavení pomocí kódu [75] a 0 nebo 1 nastavíte, že v případ zaostření ovladačem 
siréna při vypnutí má vydat krátkou zvukovou signalizaci. V případ [0] není zvuková signalizace, v 
případ [1] ano. 

Použití: [75] [1] [#] nebo [75] [0] [#] 

Příklad: SMS příkaz: 8888751 # 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu. 
 

 
Používání sirény, zapnutí / vypnutí při SOS signalizaci 

Pokud na dálkovém ovladači stisknete SOS, systém automaticky zavolá nastavené číslo. 

Můžete nastavit, aby se siréna ozvala - zadáním [1], nebo ne - [0]. V základní poloze se siréna neozve. 
 

Použití: [76] [0 v. 1] [#] 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu. 

Poslat SMS při zapnutí / vypnutí 
V programovacím režimu zadejte kód [77], pak 0 nebo 1,0 = vypnout, 1 = zapnout a [#] Pokud při 
každém zaostření a vypnutí chcete dostat SMS zprávu, za kódem třeba napsat [1]. V původním 
nastavení je posílání SMS vypnuto. 

Použití: [77] [X] [#] kde je X = 0 nebo 1 
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Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu. 
 

 
Zpětná vazba při používání dálkového ovladače 

 

V programovacím režimu zadáním kódu [79] můžete nastavit, zda žádáte hlášení nebo pípnutí 
při používání dálkového ovladače. V případ 0 bude pípnutí, při 1 - zpětná vazba je hlášení. Pokud 
si zvolíte hlášení, při vložení hesla zařízení to nahlas zopakuje. V původním nastavení je 
nastaveno hlášení. Použití: [79] [X] [#], kde X = 0 pípnutí, X = 1 hlášení. 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu. 
 

 
Posílání SMS v případ výpadku proudu 

 

V programovacím režimu zadáním kódu [80] lze nastavit pomocí 0 nebo 1, zda má zařízení 
posílat SMS zprávu o tom, že nastal výpadek proudu a zařízení funguje přes akumulátor. 

Použití: [80] [[X] [#] X = 0 nepošle zprávu, X = 1 pošle zprávu v případ výpadku proudu. 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Other function" menu. 

nastavení hodin 

V režimu nastavení zadejte číslo příkazu [32], pak rok [AAAA], 

měsíc [BB], den [CC], hodinu [DD] v 24h formátu, minutu [EE], sekundu [FF], pak [#]. 

Pokud je zadání úspěšné, uslyšíte dlouhé pípnutí. 

Použití: [32] [AAAA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] 

Příklad: 6:25:17, 23. 5. 2016: [32] [2016] [05] [23] [06] [25] [17] [#] 

SMS příkaz: 88883220160523062517 # 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "System Date / Time" menu. 
 

 
Nastavení časovaného aktivování 

V programování příkazem [33-35] nastavíte 3 hodnoty automatické aktivace. 

Použití [XX] [AA] [BB] [#], kde XX = 33-35 je adresa ukládání, AA = hodiny BB = minuty 

Příklad: 10:45, večer se má zapnout zařízení: [33] [22] [45] [#] 

SMS příkaz: 8888332245 # 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" menu. 
 

 
Nastavení časovaného vypnutí 
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V programování příkazem [36-38] nastavíte 3 hodnoty automatického časovaného vypnutí. Použít 

[XX] [AA] [BB] [#], kde XX = 36-38 je adresa ukládání, AA = hodiny BB = minuty Příklad: 06:45, ráno se 
má zařízení vypnout: [36] [06] [45 ] [#] 

SMS příkaz: 88880645 # 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" menu. 

Povolení časovaného zapnutí / vypnutí 

V programování zadejte příkaz [39], pak 0 nebo 1 můžete zakázat nebo povolit automatické 

zapnutí ( 

co jste nastavili v úložném prostoru 33-35 a 36-38). V původním nastavení tato funkce je zapnutá. 

Použití: [39] [X] [#], kde X = 0 vypnuto, X = 1 zapnuto. 

Příklad: Zapnout funkci: [39] [1] [#] 

SMS příkaz: 8888391 # 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Set Timely Arm" a "Set Timely Disarm" menu. Pokud to 

nepotřebujete, vypněte to na obou místech. 

 

Stav relé v případě alarmu 

Příkazem [82] nastavíte stav relé v případě alarmu. V původním nastavení je otevřené. Použití: [82] 

[X] [#], kde X = 0 otevřený okruh, X = 1 zavřený stav EPOC alarmu Původní nastavení: relé je otevřené, 
způsob nastavení prostřednictvím SMS 

Příklad: Relé se má zavřít během alarmu: [82] [1] [#] 

SMS příkaz: 8888821 # 

 

Nastavení telefonního čísla příslušné centrály CID. 

Příkazem [50] nastavíte číslo dálkové centrály, což zadá centrála uživateli 

Použití: [50] [xxxxxxxxx] [#], kde xxxxx je telefonní číslo CID centrály. Příklad: 061458-22-33 je číslo 

centrály [50] [0614582233] [#] Smazání telefonního čísla: [50] [#] 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu. 

Identifikační nastavení příslušné centrály 

Uživatelské 4 číslovat identifikační číslo získáte od centrály, nastaví se pomocí příkazu [78]. 

Použití: [78] [AAAA] [#], kde AAAA = je identifikační číslo uživatele Contact jde 

Příklad: získaný identifikátor: 2233 [78] [2233] [#]. 
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Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu. 
 

 
Zaslání zprávy centrále: zapnutí / vypnutí. 

Nastavení zaslání hlášení alarmu pro centrálu pomocí příkazu [73]. 

Použití: [73] [X] [#], kde X = 0 neposílá, X = 1 posílá zprávu. ENA zadané CID tel. číslo) 

Příklad: chci hlášení [73] [1] [#] 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu. Zaslání hlášení zapnutí / vypnutí 
centrály. 

 

Příkazem [74] nastavíte, zda alarm má poslat zprávu o vypnutí / zapnutí systému. Použití: [74] [A] [#], 
kde A = 0 bez hlášení, A = 1, pokud se zasílá hlášení 

Příklad: Aby systém poslal hlášení do CID centrály [74] [1] [#] 

Toto nastavení najdete v mobilní aplikaci "Ademco Contact" menu. 

Obnova původního nastavení. Při obnov původních nastavení je třeba provést následující kroky: 

Vypněte akumulátor EMAL tlačítkem na zadní straně. 

F. Vytáhněte přípojku adaptéru. 

G. Podržte SET tlačítko. 

H. Připojte adaptér 
 

I. Počkejte, dokud se všechny LED rozsvítí a zařízení zahlásí "System disarmed", pak všechny LED 
zhasnou. 

J. Pusťte SET tlačítko. Všechna nastavení se vymažou a obnoví se původní nastavení. 

Původní hodnoty: 

Zóna Alarm 
Domácí 

Alarm Condition Siréna 
Zapnutí 

1 ano ne Alarm dveří zapnuto 

2 ano ne Alarm místnosti zapnuto 

3 ano ano Alarm okna zapnuto 

4 ano ano Alarm balkónu zapnuto 

5 ano ano Alarm požáru zapnuto 

6 ano ano Plyn zapnuto 

7 ano ano SOS alarm zapnuto 

Drátová 1（APP97) (Zone) ano ano Drátová zóna 1 zapnuto 

Drátová （AP98) ano ano Drátová zóna 2 zapnuto 

Drátová zóna 3 (APP99) ano ano Drátová zóna 3 zapnuto 

Heslo programování 8888 

Uživatelské heslo 1234 

Čas sirény 180 s 
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Vyžádání kódu IMEI GSM a verze 

K vyžádání zadejte kód [99] [0701]:  

     SMS příkaz: 8888990701 # 

 
 

 

 

 

Pozn: Technická specifikace se může měnit v závislosti na rozhodnutí výrobce a některé funkce v návodu 
nemusí být aktuální nebo dostupné. Pro úplné/přesné aktuální informace kontaktujte prodejce před koupí. 
Za tiskové chyby a chyby v návodu prodejce neručí. 
 
 
 
Modely v prodeji od 8/2018 – set obsahuje kovové ovladače 
Modely v prodeji od 11/2019 – nová aplikace ke stažení na našem webu (nezobrazuje se již ke stažení 
v Google play) 
Modely v prodeji od 1/2020 – tyto nemají možnost ovládat relé dálkově, relé je spínáno pouze při 
poplachu, posílen spínací tranzistor sirény 
Modely v prodeji od 2/2020 – podpora nová aplikace - viz náš web 
 
 
 
Poslední aktualizace 15.2.2020 
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Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování 

produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo 

silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje 
nebo se zranit 

         Bezpečné uvedení do provozu 
Nepoužívejte poplachový systém, pokud je zařízení GSM / 3G zakázáno nebo by mohlo dojít k poruše 
nebo nebezpečí. 

Rušení 
Všechna bezdrátová zařízení mohou ovlivňovat síťové signály poplašného systému a ovlivňovat jeho 
výkon. 

Nepoužívejte na čerpacích stanicích 
Nepoužívejte poplašný systém na čerpací stanici. Napájení je v blízkosti paliv nebo chemikálií. 

Napájení je v blízkosti trhavin 

Dodržujte příslušná restriktivní pravidla. Nepoužívejte přístroj v místech, kde dochází k 
výbuchům. 

Přiměřené použití 
Nainstalujte produkt na vhodná místa, jak je popsáno v dokumentaci k produktu. Vyhněte se 
ochraně signálu pokrytím sálového počítače. 

Používejte kvalitní servis 
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
 

 Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla 
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad 
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní 
prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

 Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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