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Будь-ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням 
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Дорогі користувачі, 
 

Доброго Вам дня.  Дякуємо за покупку сигналізації від нашої компанії.  Для 

того, щоб використовувати систему належним чином, будь-ласка, прочитайте 

уважно увесь посібник перед використанням. 

Якщо Ви прочитали посібник, ми рекомендуємо зберігати його для 

використання у майбутньому. 
 

 

 

 

Схематичний графік приладу  

 
1. Контроль APP   

2. Профіль функцій 
3. 2.Можна переглянути 7 зон оборони  

4. 3.Можна записати 7 зон оборони  

5. 4.Покращена якість звуку 
6. 5.Сумісність з  CID протоколом для мережевого використання 

7. 6.3 дротяних і 70 бездротових зон  оборони 

8. 7.6  груп  голосових телефонних номерів, 3  групи   SMS  телефонних номерів 

9. 8.Внутрішньо-дистанційна 

10. 9.3 групи своєчасної постановки або зняття, збереження незручності охорони або зняття 

охорони вручну 
11. 10.Інтелектуальне навчання кодування. Легко додати аксесуари 

12. 11.Охорона,  зняття з охорони,  монітор, домофон, віддалено з мобільного телефона 

13. 12.Програмування зони оборони 
14. 13.Підказка голосу сирени може бути встановлена при охороні і знятті з охорони 

15. 14.Вбудований акумулятор.  Резервна батарея буде використовуватися при 
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вимкненому живленні 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

1. Світловий індикатор зони оборони: При тривозі, миготливий індикатор означає, що 

відповідна зона оборони викликає тривогу. 

 

2. Миготливий індикатор при охороні і знятті з охорони: він буде нормально працювати в 

режимі охорони: буде вмикатись і вимикатись в домашньому режимі: буде вимкнений в 
режимі зняття з охорони. 

 

 
3. Сигнал миготливого індикатора: якщо сигнал GSM регулярний і є вхід в мережу, він буде 

миготіти 1 раз на 3 секунди: Якщо немає входу в мережу, він буде миготіти 1 раз в секунду. 

 
4.  Голосове сповіщення. 

 

 

Схематичний графік задньої частини 
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1 Порт живлення.                              

2 2   Порт провідної сирени. 

3 Кнопка набору.                              

4  4   Вимикач батареї. 
5. Сигнал проводу або провідної зони оборони 1, сигнальний провід Z1 + GND підключення 

дротової зони оборони 1. 

6. Провідний Сигнал провідної зони оборони 2 сигнальний дріт Z2 + GND підключення 
дротової зони оборони 2.⁗ 

7. Сигнал провідної зони оборони 3 сигнальний дріт Z2 + GND   підключення дротової зони 

оборони 3.⁗ 
8. Дротові зони оборони: дріт заземлення. 

9. Порт зміни. Немає відмінності позитивного і негативного електрода. 

10. Вхід для SIM-карт. 

 

 

Увага! Бездротові зони!  : 

 
1：Напруга для дротових детекторів повинна бути не більше, ніж 5В. Пасивна лінія сигналу є 

кращим вибором. 

 

2：Будь-ласка, підключіть провід відключений від живлення, щоб уникнути короткого 

замикання і горіння приладу. 

 

3：Всі дротові зони оборони можуть бути, «нормально близько» або «Нормально відкриті». 

Користувачі можуть підключити дроти відповідно з бездротовими датчиками або за власною 

вимогою. Ці способи наступні‚ Нормально близько‛:  Сигнальна лінія і лінія заземлення, 

перебуваючи в стані закриття, і захищений прилад, коли провід відключений, лунатиме 

сигналізація; 

‚Нормально відкриті‛:  Сигнальна лінія і лінія заземлення, перебуваючи в стані відкриття, і 

захищений господар, коли провід підключений, лунатиме сигналізація. 

 

.4：Атрибути настройки APP бездротової оборони зон: Провідна зона 1 відповідає зоні оборони 

97 АРР, провідна зониа 2 відповідає зоні оборони 98, провідна зона 3 відповідає зоні оборони 99 
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 Процес завантаження 
 

Вставте SIM-карти 2G. Підключіть провідну сирену . Приведіть в дію прилад. Увімкніть батарею. 

 

 
 

 

 

 

Увага:  
Якщо ви спершу привели в дію прилад, а потім вставили SIM карту, прилад, можливо, не зможе 

отримати сигнал або можуть згоріти проводи. 

Якщо сигнал GSM нормальний, індикатор живлення буде блимати. 
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РОБОТА ПАРОЛІВ І ПРОГРАМУВАННЯ ПАРОЛЮ ПРИЛАДУ 
 

●. Пароль програмування 

(За замовчуванням пароль- 88888) Коли ви телефонуєте або пишете повідомлення на SIM-карту 

номера телефону приладу, необхідний пароль, щоб встановити сигналізацію телефонних номерів 

і тривоги SMS номера, змініть пароль, зніміть з охорони або поставте під охорону своєчасно, 
змініть імена зони оборони, і запрограмуйте зони  оборони і т.д. , 

 

●. Робота паролів 

(Пароль за замовчуванням-  1234)  Операція паролями потрібна,  коли ви ставите під захист або 

знімаєте з захисту, монітор,, домофон віддалено через телефон або відправивши повідомлення на 
SIM-карту телефонних номерів приладу. 

 

●. Зміна паролю приладу 

Подзвоніть на номер телефону приладу, введіть програмний пароль, прилад введе статус 

програмування. Введіть код адреси  ⁗30⁗/⁗31⁗ нажимаючи кнопки телефону, потім введіть 

новий 4 цифровий пароль, нарешті завершіть з підтвердженням паролю. Прилад видасть довгий 
гудок, що означає успішне налаштування. 

 
 

Операційний пароль :   

 
Програмний пароль: 

 

 
 

На приклад: змініть праоль за замовчуванням ‚8888‛ на пароль‚0000‛. 

     
 

Команди SMS  ：8888310000# 

 

Увага:  Операційний пароль не повинен бути однаковим з програмним паролем.  Функція 

відповідає меню, Змінити пароль 'від APP 
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3 # 5 

 Установка сигналізації номерів телефону  

 
●. Налаштування та видалення голосової сигналізації телефонних номерів 

Ви можете встановити не більше 6 груп телефонних номерів для прийому голосового 

оповіщення. 

Зателефонуйте на телефонний номер на SIM карту господаряі введіть програмний пароль, 

прилад введе статус програмування. Введіть адресний код  ⁗51⁗~⁗56⁗, і потім введіть номери 

телефону , які потребують налаштування, і завершіть з підтвердженням ключа.  

⁗51⁗~⁗56⁗віповідний код адреси першої з 6 груп голосової сигналізації телефонних номерів . 

 

Введіть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видаліть голосові номери： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На приклад:  X‛  виступає за голосову сигналізацію телефонного номеру;  введіть  0755-

12345678  для голосових номерів 2 групи. 

 

 
Команда SMS   ：888852075512345678# 

 

Відмініть телефонні номери 3 групи： 

 

Команда SMS ：888853# 

Функція відповідає APP, ⃞  меню телефоних номерів " 

 
 

5 # 5 
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● Налаштування і видалення SMS  телефонних номерів 
 

Користувачі можемо встановлювати найбільше 3 групи SMS телефонних 

номерів для отримування попередження.  

В статусі програмування,  введіть адресний код  ⁗57⁗~⁗59⁗,  введіть телефонний номер, 

підтвердіть ключ. 

Введіть： 

 

  

 

 

Видаліть голосові номери： 

 

... 

 

Видаліть номери  SMS  ： 

 
На приклад:  X‛ приймемо за  SMS  номери, які потребують установки  ;  введіть 

‚13811111111‛  в  SMS  номерів телефону  першої групи. 

 

 
 

Видаліть  SMS  номери  першої групи. (комнда SMS)：888857# 

 
 

Функція відповідає меню APP, SMS номерів. 

 

●. Запит на Передвстановлення сигналізації чисел 
Коли користувачі не впевнені, чи вони правильно встановлюють телефонні номери, вони можуть 

відправити текстове повідомлення на запит. Команда запиту виглядає наступним чином: 

Програмний пароль  +701# 

Заводська установка  ：8888701# 

 

 Додати Бездротові аксесуари  

 

●. Додати віддалені Контролери  

У стані зняття з охорони, натисніть легко  кнопку ⁗SET⁗, прилад зробить короткий звуковий 

сигнал, 7 синіх світлодіодів увімкнуться, а потім будуть голосові підказки. 

Увійдіть в настройки, пульт кодування дистанційного керування ", входження в стан 

дистанційного контролера кодування; Візьміть один пульт дистанційного керування, якому 

потрібно спарувати код, і натисніть будь-яку клавішу, він буде посилати сигнал на приладі; Коли 

прилад отримує сигнал, голос підказує, кодування завершене »і збережіть інформацію. Після 

цього голос підказує, пульт дистанційного керування кодування. Ви можете створити пару 

7 # 5 

9 X # 5 X X X 
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другого пульта дистанційного керування прямо зараз. 

Увага:  Господар може мати  пару щонайбільше з 8 віддаленими контролерами. Метод 

сполучення інших пультів ДУ такий же. 

 

●. Видалення дистанційних керувачів 

При незахищеному статусі, натисніть легко кнопку  ⁗SET⁗,  прилад видасть короткий гудок,  7 

синіх світлодіодів увімкнуться, а потім будуть голосові підказки. 

Увійдіть в налаштування, кодування дистанційного керування. натисніть кнопку  ⁗SET⁗ на 3 

секунди,   голосові підказки   ‚видалення завершене‛.   Усі прилади дистанційного керування 

будуть видалені. 

 

●. Додати детектори 

При незахищеному статусі, натисніть легко кнопку  ⁗SET⁗,  прилад видасть короткий гудок,  7 

синіх світлодіодів увімкнуться, а потім будуть голосові підказки. 

Увійдіть в налаштування, кодування дистанційного керування. Натисніть кнопку  ⁗SET⁗  легко 

знову, перше синє LED світло ввімкнеться і будуть голосові підказки ‚детектор кодування‛.  

Прилад увійде в  стан детектора кодування зони оборони 1.  Після запуску детектора, детектор 

буде посилати сигнал приладу; Коли прилад отримує сигнал, голосві підказки‚кодування 

завершене‛.  Після цих голосових підказок  ‚кодування детектора‛ знову.  ВИ можете спарувати 

другий детектор прямо зараз. Загалом можуть бути 10 детекторів. Натисніть на кнопку set знову, 

друге синє LED світло ввімкнеться і увійдіть в стан детектора кодування зони оборони 2. Метод 

додавання детекторів другого і інших зон оборони такий же, як і вище. 

Увага:  Кожна зона оборони може мати пару з найбільше 10 детекторами. 

 

Встановіть обережність сповіщувача： 

1. Детектор ПДФО може бути встановлений тільки в приміщенні. Швидкість помилкової 

тривоги в значній мірі залежить від положення установки. Оптимальна висота установки 

становить близько 2-2,2 метрів від землі. 

2. Уникайте установки перед вікнами, на повітряі,біля  вогняної плити, і на сонячному світлі,, 

тому що різниця температур велика і швидкість повітря швидко циркулюється в цих місцях. 

3.  При використанні сповіщувача, будь ласка, тримайте домашніх тварин в місці, яке не може 

бути виявлено за допомогою детектора PIR в статусі руху. 

4. коли світло PIR лінзи спалахів, це означає, що акумулятора замало, і його потрібно негайно 

замінити. 

 

●. Видалення детекторів 

У беззахисному стані, натисніть легко кнопку ⁗SET⁗, прилад зробить короткий звуковий 

сигнал, 7 синіх світлодіодів ввімкнеться, а потім будуть голосові підказки. 

Введіть настройки, дистанційного контролера кодування. Натисніть кнопку ⁗SET⁗ злегка знову,  

перший синій світлодіод горітиме і будуть голосові підказки 

Детектор кодування. Потім довго натисніть кнопку ⁗SET⁗ прямо зараз, всі детектори в зоні 

оборони 1 будуть видалені. Натисніть кнопку SET⁗ злегка раз, потім другий синій світлодіод 

буде горіти, голосові підказки, детектор кодування. 

Потім довго натисніть кнопку ⁗SET⁗ прямо зараз, всі детектори в зоні оборони 2 будуть 

видалені; Метод видалення детекторів інших зон оборони такий же. 
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Щоденна робота  

 
●. Охоронна система 

В статусі охорони,  світло на приладі буде горіти не довго.  Якщо виявлений зловмисник, прилад 

подасть сигнал. Є три способи, щоб озброїти системи. 

 

①  Натисніть кнопку важеля на пульті дистанційного керування. 

 
②  Озбройтесь мобільним додатком   (вартість текстових повідомлень стягується за допомогою 

програми) 

 
 

③  Озбройтесь віддаленим дзвінком або повідомленням. Зателефонуйте на телефонні номери 

приладу, введіть пароль як голосову підказку, а потім натисніть, 1 'або відправивши 
повідомлення на операцію, Пароль XXXX' + '1' для приладу. 

 

●. Система зняття з охорони 

В стані зняття з охорони,  світло приладу буде вимкнене  і сигнал буде видалений.  Існує 3 

методи зняття з охорони： 

1.  Натисніть на кнопку зняття з охорони  на віддаленому контролері 

2.  Зніміть з охорони за допомогою мобільного телефону (плата за повідомлення стягується 
мобільним додатком) 
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3.  Зніміть з охорони за допомогою віддаленого дзвінка або повідомлення. Зателефонуйте на 

телефонний номер приладу, введіть операційний пароль як голосову підказку, потім 

натисніть на 2. Або напишіть повідомлення приладу Операційний пароль XXXX‛ + ‚2‛. 
 

●. Домашня охорона 

 

Коли система в стані домашньої охорони, світло загориться на 2 секунди і увійде в стан бойової 

готовності. Детектори, що є в цьому режимі почнуть працювати. Якщо є зловмисник, 

сигналізація сповістить. Існує 2 методи домашньої охорони:  
 

1. Натисніть на домашню охорону на віддаленому контролері 

 

 
2. Домашня охорона за допомогою мобільного телефону (плата за повідомлення стягується 

мобільним додатком) 

 

 

Увага: Тільки після установки домашнього режиму для зон захисту, функція почне 

працювати. Заводські установки: бездротові зони захисту 1-2 не будуть подавати сигнал в цьому 
режимі, дротові зони захисту 3 будуть сигналізувати в цьому режимі.  
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●. Критична ситуація SOS   

 
 Коли користувачі переживають надзвичайну ситуацію то відразу ж натисніть кнопку SOS на 
пульті дистанційного керування, прилад зреагує негайно і викличе екстренні служби. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

●. Операції прийому сигналу тривоги телефонного дзвінка 

 

Після того як прилад подав сигнал, він робитиме телефонні дзвінки до встановленого номеру 

телефону, по одному. Коли на тривожний телефонний дзвінок відповіли, запис стану 
попередження транслюватиметься в телефонну трубку, щоб  користувачі отримали інформацію 

про тривогу. У той же час, користувачі можуть працювати через натискання клавіш телефону. 

 

Натисніть кнопку  ⁗1⁗: прилад перестає подавати сигнал, охороняє; прилад більше не робитиме 

телефонних дзвінків. 
 

Натисніть кнопку  ⁗2⁗:  прилад перестає подавати сигнал,  охорона припиняється;  прилад 

більше не робитиме телефонних дзвінків. 
 

Натисніть кнопку ⁗3⁗: прилад перестає подавати сигнал, контролює сцену на 30 секунд 

Якщо ви хочете продовжувати моніторинг, натисніть клавішу 3⁗  знову , щоб контролювати ще 
30 секунд. 

 

Натисніть клавішу 4⁗:  прилад перестає подавати сигнал,  і користувач може телефонувати через 
домофон протягом 30 секунд; якщо ви хочете продовжити це, натисніть клавішу 4 для 

подальших 30  секунд. 

 
Натисніть кнопку  ⁗5⁗:  відкрити зміну 

 

Натисніть кнопку  ⁗6⁗:  закрити зміну 
 

Натисніть кнопку  ⁗9⁗;  Ввімкніть сирену або бездротовий оповіщувач. Якщо ви хочете, закрити 

сирени і продовжити охорону, натисніть клавішу системи ⁗1⁗1⁗ 
 

 

Увага:    Якщо користувач чує тільки голос тривоги, і передає з телефону без віддаленої роботи 

після отримання тривожного виклику, прилад буде продовжувати робити телефонні дзвінки 

найближчим встановленим телефонним номерам поки хто-небудь не отримає тривожний виклик 

і працюватиме, як описано вище. Якщо ніхто не відповідає на тривожний виклик, прилад буде 

викликати всі передвстановлені телефонні номери циркулярно три рази. 
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●. Пульт дистанційного керування по телефону 
 

Коли ви робите телефонний дзвінок на телефонний номер приладу, і прилад отримує 
телефонний дзвінок, голос підказує, введіть, будь ласка пароль '. Ви повинні ввести пароль за 

допомогою клавіш телефону (дистанційне керування За замовчуванням пароль 1234). Якщо 

пароль правильний,  будуть голосові підказки 
, Введіть, будь ласка інструкцію. охорону, натиснувши 1, роззброїти натиснувши 2, моніторинг 

натиснувши 3, домофон, натиснувши 4 ' 

 
Натисніть кнопку 1⁗:  прилад перестає подавати сигнал,  охорона;  прилад більше не буде 

здійснювати телефонних дзвінків. 

 

Натисніть кнопку 2⁗:  прилад перестає подавати сигнал,   

прилад більше не буде здійснювати телефонних дзвінків. 

Натисніть кнопку3⁗ Прилад зупиняє тривогу, і стежить за сценою протягом 30 секунд і не  

робитиме телефонні дзвінки більше; Якщо ви хочете продовжити моніторинг, натисніть кнопку 

ще раз, щоб  стежити ще 30 секунд 

Натисніть кнопку   ⁗4⁗: Прилад зупиняє тривогу, домофон з тривожною сценою протягом 30 

секунд, і не буде робити телефонні дзвінки більше; якщо ви хочете 

продовжити домофон, натисніть клавішу ⁗4⁗ знову для подальших 30 секунд 

Натисніть кнопку 5⁗:  Відкрити зміну 

Натисніть кнопку 6⁗:  Закрити зміну 

Натисніть кнопку 9⁗: Відкрити сирену або безпровідну сирену. Якщо вам потрібно закрити 

сирену і продовжити охорону системи, натисніть кнопку 1⁗ 

 

Налаштування системи 

 
Наступний параметр може бути зроблено шляхом додатку без консультації команди в 

керівництві. Користувачі можуть також встановити за допомогою телефонних дзвінків з 

приладом, і введення паролю для програмування. Після введення стану програми приладу, 

введіть відповідну команду, щоб встановити. За замовчуванням пароль 8888. 

 

●. Переглянути зони оборони імен (встановлюється SMS або APP) 

 

Перегляньте імена зони оборони, щоб ви легко запам'ятали настановче положення детекторів 

через тривожну SMS. 

Наприклад: Перегляньте, зона 1 сигн. дверей "SMS передніх дверей, замку тривоги" у приладі 

яких пароль за замовчуванням  8888. 

Метод налаштувань  SMS： 

⁗Програмування пароля ⁗90⁗ ⁗01-07зони захисту ⁗30 англійські персонажі ⁗#⁗ 

 

Зміст  SMS  :  88889001 сигналізація замка Передніх дверей# 

 Функція відповідає APP ‚ Змінити меню 'ім'я зони 

 

●. Запис зони оборони імен (встановлюється SMS або APP) 

 

Переглянути голос імен зони оборони, де встановлені ваші детектори, щоб допомогти 

користувачам легко запам'ятати розташування установки. Вам не потрібно турбуватися про 
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забуття, про яке повідомить детектор. Оборони зони 1-7 всі підтримують запис ім'я 

Метод встановлення   SMS  ： 

⁗Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗01-07⁗ ⁗1⁗ ⁗#⁗：Запис імен зон захисту 

⁗ Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗01-07⁗ ⁗2⁗ ⁗#⁗：Відміна Запису імен зон захисту ⁗  

Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗01-07⁗ ⁗3⁗ ⁗#⁗：Програвання Запису імен зон захисту  

Функція відповідає APP, меню Змінити зону голосу ". 

 

●.Перегляд імен адрес сигналізації (Встановлюється SMS або APP) 

 

Переглянути запис імені адреси сигналізації, щоб інший приймач сигналу  легко дізнався вашу 

адресу і  міг допомогти вам впоратися з попередженням інстанції. 

Метод налаштування  SMS： 

⁗Програмний пароль ⁗90⁗ ⁗00⁗ ⁗30 англійські персонажі 

⁗#⁗ 

На приклад: введіть адрес сім’ї  ‚Вул. Боан No.11 Дім пана Жанха‛  пароль сигналізації якого є 

8888 

Зміст  SMS  :  88889000вул. Боан No.11  Дім містера Жанха# 

 Функція відповідає APP ‚Голосове  REC＆Address‛  Меню 

 

●.Запис Адреси Сигналу (встановлюється SMS або APP) 

 

Переглянути голос запису тривоги адреси, щоб інший приймач сигналу легко дізнався вашу 

адресу і  міг допомогти вам впоратися з примірником попередження. 

Метод налаштувань    SMS： 

⁗Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗00⁗ ⁗1⁗ ⁗#⁗：Запис адреси 

⁗Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗00⁗ ⁗2⁗ ⁗#⁗：Відміна запису 

⁗Програмний пароль ⁗92⁗ ⁗00⁗ ⁗3⁗ ⁗#⁗：Відтворення запису.                          Ця 

функція відповідає APP ‚Голосове  REC＆Address‛ меню. 

 

Після завершення налаштування, користувачі будуть отримувати повне текстове повідомлення з 

назвою зони оборони та адресою сигналізації, запис голосу також повідомляє ім'я зони оборони і 

адресу тривоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримане     SMS: 

Вул..Боан No.11 Будинок 
містера Жахера ,  сигнал 

замка вхідних дверей 

Прослухаий голосовий запис: 

Вул.БоанNo.11 Будинок містера 
Жахера, сигнал замка вхідних 

дверей 
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●. Програмування зони оборони  

В статусі установки, введіть код адреси  ⁗60⁗, потім введіть номери захисту зон 01~07⁗  , 1~4⁗, 

розміщення зон 

⁗1~8⁗,  виберіть вкл./викл сирену 0/1⁗  завершіть 

підтвердженням:⁗60⁗ ⁗A⁗ ⁗B⁗ ⁗C⁗ ⁗D⁗ ⁗#⁗     

        Ілюстрація: 

‚A‛  означає номер захисної зони,  ⁗01~07⁗  відповідно означає зони 1-7. 

‚B‛ означає тип захисної зони,  ⁗1⁗  зона оборони в режимі реального часу,⁗2⁗   Час затримки 

зони оборони  40s, ⁗3⁗ 24 годинна зона захисту, ⁗4⁗ зона обходу. 

‚C‛  означає розміщення сигналу,  ⁗1⁗SOS  сигнал,⁗2⁗пожежний сигнал,⁗3⁗газовий 

сигнал,⁗4⁗сигнал дверей,  ⁗5⁗сигнал холу,  ⁗6⁗сигнал вікон7⁗сигнал балкону8⁗сигнал 

обходу. 

‚D‛  означає вкл./викл сирени,  ⁗0⁗сирена гуде при сигналі, 

⁗1⁗  означає що сирена мовчить при сигналі. 

На приклад: Встановіть зону1 як 24 годинну зону, пожежний сигнал, звук сирени. 

⁗60⁗ ⁗01⁗ ⁗3⁗ ⁗2⁗ ⁗1⁗ ⁗#⁗ SMS  команда:  88886001321# 

Ця функція відповідає APP  ‚ Змінити зона Атрибутів ‛  меню. 

 

●.Установка оборони домашньої зони 

 

У стані установки, введіть код адреси ⁗61⁗, то число вхідних зони оборони ⁗01 ~ 07⁗, виберіть 

сирену вкл / викл ⁗0 / 1⁗ і завершіть ⁗ # ⁗ для підтвердження. 

Операція:⁗61⁗ ⁗A⁗ ⁗B⁗ ⁗#⁗ 

A ‛номер зони захисту:  ⁗01~07⁗відповідає зонам захисту 1-7. 

B  ‛Домашня сигналізація:  ⁗0⁗  виступає недійсною (без сигналу),  ⁗1⁗   

На  приклад: ‚A‛ означає захист номеру зони, ‚B‛ означає дійсну/недійсну охорону;  встановіть 

зону захисту  1  для дійсної охорони: 

⁗61⁗ ⁗01⁗ ⁗1⁗ ⁗#⁗ SMS  команда:  888861011# 

Ця функція відповідає APP ‚Зміна атрибутів зони‛ меню. 

 

●.Встановлення важеля затримки з пульта дистанційного керування 

 

У стані програмування, введіть адресний код 47⁗на клавіатурі приладу, а потім відкрийте 

відкриту / закриту затримку охорони дистанційним ключем контролера 

⁗1 / 0⁗ завершіть ⁗ # ⁗ для підтвердження. Прилад видасть довгий звуковий сигнал.       

   Заводські установки закриті. 

Операція:  ⁗47⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗                  Команда SMS  :  8888471# 

Коли функція встановлена, Пульт дистанційного керування перейде в режим постановки на 

охорону в призначений час затримки. За замовчуванням триває  60 секунд. Функція відповідає 

меню APP "Інші функції". 

 

●. Перегляд часу затримки охорони з пульта дистанційного керування 

 

В статусі установки,  введіть адресний код 44⁗,  потім введіть час затримки AAA⁗  і завершіть з 

# для підтвердження. 

Операція:⁗44⁗ ⁗AAA⁗ ⁗#⁗ 

На приклад:  ‚AAA‛  означає час затримки охорони,  001-180  секунд. На приклад:  Встановіть 
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час затримки охорони  46с 

Команда SMS  :  888844046# 

Ця функція відповідає APP ‚Встановіть час затримки охорони‛  меню. 

 

●. Перегляд часу затримки охорони 

 

В статусі установки,  введіть адресний код 45⁗,  потім встановіть час затримки охорони AAA⁗  і 

завершіть з #⁗для підтвердження. 

Операція:⁗45⁗ ⁗AAA⁗ ⁗#⁗ 

Ілюстрація:  ‚AAA‛  означає час затримки охорони,  001-180  секунд. На приклад:  Встановіть час 

затримки охорони  80с 

Команда SMS:  888845080# 

Увага:  Користувач може переглядати час затримки охорони лише після завершення установки 

програмування зони захисту. За заводськими налаштуваннями затримка охорони складає 40с 

Ця функція відповідає APP  ‚Встановлення часу затримки охорони‛  меню. 

 

●. Перегляд часу гудка сирени 

 

В статусі установки,  введіть адресний код46⁗,  потім введіть час затримки охорони AAA⁗  і 

завершіть з #⁗для підтвердження. 

Операція:⁗46⁗ ⁗AAA⁗ ⁗#⁗ 

Ілюстрація:  ‚AAA‛  означає час затримки охорони,  001-180  секунд. 

На приклад:  Встановіть час затримки охорони  60с 

Команда SMS  :  888846060# 

Ця функція відповідає APP  ‚Тривалість тривожної сирени‛  меню. 

 

●. Сирена вкл./викл  Налаштування при охороні/знятті з охорони 

В статусі установки, введіть адресний код 75⁗, виберіть сирена вкл./викл 

⁗0/1⁗  ключ при контролі з пульта дистанційного управління, завершіть з #⁗  для 

підтвердження. 

⁗1⁗означає ввімкнення сирени,  ⁗0⁗ означає вимкнення сирени при охороні/знятті з охорони 

 

Заводські налаштування -  ⁗0⁗,  сирена вимкнена при охороні/знятті з охорони системи через 

дистанційні керівники. 
Операція:⁗75⁗ ⁗A⁗ ⁗#⁗ 

Ілюстрація: ‚A‛ означає вкл./викл сирени при охороні/знятті з охорони через дистанційні:  ⁗1⁗  

означає ввімкнути сирену,  ⁗0⁗ означає вимкнути сирену при охороні/знятті охорони 
дистанційними керівниками. 

SMS  комнада:  8888751# 

Ця функція відповідає APP ‚Інша функція‛  меню. 
 

●. Сирена вкл./викл Установки SOS з дистанційного керівника 

 

В статусі установки, введіть оберіть вкл./викл сирену  

⁗0/1⁗  при натисканні на кнопку SOS на дистанційному управліннізавершіть з #⁗для 
підтвердження,      прилад видасть довгий гудок. 

Операція:⁗76⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗ 

Якщо сирена ввімкнена,  сирена буде гудіть  при контролі з дистанційного управління для 
екстреного дзвінка. 

Ця функція відповідає APP ‚Інша функція‛  меню. 
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●. SMS  повідомлення вкл./викл  Установки при охороні/знятті з хорони 

В статусі установки, введіть адресний код 77⁗, виберіть сирена вкл./викл 
⁗0/1⁗ кнопка  якщо потребуєте  SMS  повідомлення  охороні/знятті з охорони системи,  

завершіть з 

⁗#⁗  для підтвердження,  прилад видасть довгий гудок.  За замовчуванням:  SMS повімлення 
вимкнене. 

Метод налаштувань:  ⁗77⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗ 

Ця функція відповідає APP ‚Інша функція‛  меню. 
 

●. Віддалені налаштування тону ключа 

В статусі установки,  введіть адресний код 79⁗,  виберіть віддалений тон ключа 0/1⁗⁗1=голос / 

0=гудок, звершіть з #⁗  для підтвердження, прилад видасть довгий гудок.  За замовчуванням:  

голос. 
Метод установки:⁗79⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗ 

При виборі  ‚голосу‛  ,  коли ви віддалено  вводите пароль, прилад транслюватиме пароль. 

Ця функція відповідає APP  ‚ Інша функція ‛  меню. 
 

●. SMS  повідомлення  при відключенні живлення системи 

 

В статусі установки, введіть адресний код 80⁗, оберіть вкл./викл  SMS  повідомлення  ⁗0/1⁗,  

звершіть з #⁗  для підтвердження,  прилад видасть довгий гудок.  За замовчуванням:  SMS  

повідомлення ввімкнене. 
Метод устновки:⁗80⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗ 

Якщо функція ввімкнена, SMS повідомлення буде відіслане на присутні номери телефонів  коли 
прилад відімкнений. 

Ця функція відповідає APP  ‚Інша функція‛  меню. 

 
 

●.Установка годинника 
В статусі установки,  введіть адресний код 32⁗,  введіть поточний рік  ⁗AAAA⁗, потім 

поточний місяць BB⁗, потім поточну датуCC⁗; поточну годину ⁗DD⁗  (24 години), поточну 

хвилину EE⁗ і поточну секундуFF⁗; завершіть з #⁗для підтвердження установок,  прилад 
видасть довгий гудок. 

Метод установки:⁗32⁗ ⁗AAAA⁗ ⁗BB⁗ ⁗CC⁗ ⁗DD⁗ ⁗EE⁗ ⁗FF⁗⁗#⁗ 

 

AAAA  показує:  поточний рік  

BB  показує:  поточний місяць 
CC  показує:  поточну дату 

DD  показує:  поточну годину  

EE  показує:  поточну хвилину 
FF  показує:  поточну секунду 

 

На приклад:  встановіть час як  3:35:26  16 червня,  2014 
Метод установки: ⁗32⁗ ⁗2014⁗ ⁗06⁗ ⁗16⁗ ⁗03⁗ ⁗35⁗ ⁗26⁗ 

⁗#⁗ 

Команда SMS  :  88883220140616033526# 

Ця функція відповідає APP ‚Дата/час системи‛  меню. 

 

 

●.Установки часу 

 
1. Тимчасова охорона 

В статусі установки,  введіть  ⁗33~35⁗  використовуючи клавіатуру,  потім введіть годину AA⁗ 
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і хвилину BB⁗  часу, коли ви хочете встановити охорону,  завершіть з #⁗  для підтвердження.  

Ви почуєте довгий гудок  і голосову підказку  ‚налаштування завершене‛. 

Метод Налаштування:⁗XX⁗ ⁗AA⁗ ⁗BB⁗ ⁗#⁗ 

XX  показує:  адресний код  33,  34,  35  часу охорони 
 AA  показує:  годину установки часу 

BB  показує:  хвилину установки часу 

На приклад:  встановіть час охорони  22:45. 
Метод установки:  ⁗33⁗ ⁗22⁗ ⁗45⁗ ⁗#⁗            

SMS  команда:  8888332245# 

Ця функція відповідає APP ‚Установка тимчасової охорони‛  меню 
 

2. Тимчасове зняття з охорони 

В статусі установки,  введіть  ⁗36~38⁗використовуючи клавіатуру приладу, потім введіть 

годину AA⁗  і хвилину BB⁗  часу коли ви хочете зняти з охорони, завершіть з #⁗  для 

підтвердження. Ви почуєте довгий гудок   і голосову підказку  ‚установка завршена‛. 
Метод установки:  ⁗XX⁗⁗AA⁗⁗BB⁗⁗#⁗ 

XX  показує:  адресний код  36,  37,  38  тимчасового зняття з охорони.  

AA  показує:  годину часу установки 
BB  показує:  хвилину часу установки 

На приклад:  встановіть час зняття з охорони  на  7:55  ранку.  Щоденний метод оперування:  

⁗36⁗ ⁗07⁗ ⁗55⁗ ⁗#⁗ 
SMS  команда:  8888360755# 

Ця функція відповідає APP ‚Установка тимчасового зняття з охорони‛  меню. 

 

3. Тимчасова охорона/зняття з охорони  Налаштування вкл./викл 

В статусі установки, введіть ⁗39⁗  використовуючи клавіатуру приладу, потім введіть номер 

1/0⁗що показує вкл./викл  тимчасової охорони/зняття з охорони, потім завершіть з #⁗  для 
підтвердженняВи почуєте довгий гудок і голосову підказку. 

‚Установка завершена‛.  За замовчуванням:  тимчасова охорона включена. 

Метод оперування:  ⁗39⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗ 
0:  вимкнення функції тимчасової охорони/зняття з охорони   

1:  увімкнення функції тимчасової охорони/зняття з охорони 

На приклад:  увімкніть функцію тимчасової охорони/зняття з охорони  
Метод оперування:  ⁗39⁗ ⁗1⁗ ⁗#⁗ 

SMS  команда:  8888391# 

Ця функція відповідає APP ‚Установка тимчасової охорони‛  і  ‚Установка тимчасовго зняття з 

охорони‛  меню.  Просто вимкніть обидві  якщо не потрібно. 

 

●. Установки зміни відкрити/закрити  при сигналі 

Установіть зміну відкрити/закрити  при сигналі відповідно до вимог користувачів. 

За замовчуванням:   зміна відкрита 

Метод установки:  через  SMS 

⁗ Операційний пароль ⁗82⁗  ⁗0/1⁗  ⁗#⁗                       На приклад:  закрийте зміну при 

сигналі 

SMS  повідомлення:  8888821# 

 

●. мережеві настройки протоколу CID 

1.   CID  номер 

CID номер пропонується CID оператором, для передачі інформації між ПКП і CID центром.  

Метод установки:  50 ⁗CID  номер # 

Наприклад:  намеріть ‚0755-12345678‛  as  CID  номер 50 ⁗075512345678⁗ # 

Видаліть  CID  номер:  50 # 
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Ця функція відповідає APP ‚Ademco  Contact‛  меню. 

 

2. Установка користувацького ID   

Користувацький ID проводиться CID оператором до користувачів мережі, щоб визначити 

інформацію, передану панеллю сигналу. 

Метод установки:  78 ⁗4digit  ID⁗ #   На приклад:  введіть  ‚1234‛  як користувач  ID 

78 ⁗1234⁗ # 

Ця функція відповідає APP   ‚Ademco  Contact‛  меню. 

3. Прогноз погоди Сигналізація Події на CID Set   

Звіт будильника  CID. Метод установки:  73 ⁗1/0⁗ # 

На приклад: встановити звіт сигнальних подій до CID 73 ⁗1⁗ # 

Ця функція відповідає APP ‚Ademco  Contact‛  меню. 

4.  Прогноз погоди охорона / зняття з охорони для CID 

Зазначте, повідомлення охорони / зняття з охорони CID. 

Метод установки:  74 ⁗1/0⁗ # 

На приклад:  встановіть повідомлення  CID  охорони/зняття з охорони. 

74 ⁗1⁗ # 

Ця функція відповідає APP ‚Ademco  Contact‛  меню. 

 

З’єднання з безпровідною сиреною  (індивідуальні) 

Прилад може з’єднуватись з безпровідною сиреною, щоб уникнути за близького перебування 

сирени біля приладу, що може дратувати користувачів при сигналі.  

1.  Увімкніть/вимкніть   віддалений контроль 

В статусі установки, введіть адресний код 41⁗, виберіть вкл./викл віддалений контроль ⁗0/1⁗, 

завершіть з  ⁗#⁗  для підтвердження, Ви почуєте довгий гудок.  Лише після увімкнення функції 

віддаленого контролю, прилад зможе контролювати віддалену сирену.   

Метод установки:⁗41⁗ ⁗0/1⁗ ⁗#⁗⁗0⁗：означає вимкнення віддаленого контролю,  ⁗1⁗：

означає увімкнення цієї функції. 

Ця функція відповідає APP ‚Інша функція‛  меню. 

 

2.  Шифрування бездротової сирени 

Заводські налаштування  Шифрування віддаленої сирени може зменшити фальшиву тривогу   

Метод установки: Увійдіть в статус програмування, введіть  ⁗43⁗   ⁗4   значні зашифровані 

дані # 
SMS  команда:  888843XXXX# 

Ця функція відповідає APP ‚Інша функція‛  меню. 

 

3. Кодування приладу з віддаленою сиреною   

Прилад може контролювати лише ту віддалену сирену  , котра була ним закодована. 

 

Метод кодування: 

Натисніть ‚код‛  на віддаленій сирені (відповідно до посібника користувача  віддаленої сирени),   

закодуйте сирену,   потім натисніть 

‚зняти з охорони‛ на віддаленому управлінні, прилад надішле RF сигнал коли систему знімуть з 

охорони, сирена буде гудіти після отримання сигналу. Закодована бездротова сирена  буде 

гудіти при тривозі,    і буде переставати гудіти після зняття системи з охорони. 
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Відновлення заводських налаштувань 
Вимкніть резервну акумуляторну батарею, потім від'єднайте від мережі змінного струму, 

натисніть і тримайте клавішу ⁗SET⁗, підключити живлення змінного струму знову; протягом 5 

секунд, все світлодіодні вогні ввімкнуться, і будуть підказки, система знята з охорони », то всі 
світлодіоди вимкнені, натисніть клавішу SET⁗. Всі налаштування скидаються, і скидання 

успішне 

 

 

Список заводських налаштувань 

 
 

 Запит про версії повідомлення:  8888990701# 

 

 

 
 

Зона Під охороною Домашня 
охорона 

Тип Аварійни

й стан 

Сирена 

1 дійсний недійсний реальний час Сигналізація 
дверей 

вклл 

2 дійсний недійсний реальний час Сигн. холу вкл 

3 дійсний дійсний реальний час Сигн. вікна вкл 

4 дійсний дійсний реальний час Сигн. балкону вкл 

5 дійсний дійсний реальний час Сигн. пожежі вкл 

6 дійсний дійсний реальний час Сигн. газу вкл 

7 дійсний дійсний реальний час SOS сигн. вкл 

Бездротова1(APP9

7 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 1 зони вкл 

Бездротова2(APP9

8 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 2 зони вкл 

Бездротова3(APP9

9 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 3 зони вкл 

Програмний 

пароль 

 

8888 

Операційний 

пароль 

 

1234 

Тривалість сирени 180s 

Зона Під 
охороно

ю 

Домашня 
охорона 

Тип Аварій

ний стан 

Сире

на 

1 дійсний недійсний реальний час Сигналізація дверей вкл
л 

2 дійсний недійсний реальний час Сигн. холу вкл 

3 дійсний дійсний реальний час Сигн. вікна вкл 

4 дійсний дійсний реальний час Сигн. балкону вкл 

5 дійсний дійсний реальний час Сигн. пожежі вкл 

6 дійсний дійсний реальний час Сигн. газу вкл 

7 дійсний дійсний реальний час SOS сигн. вкл 

Бездротова1(AP

P97 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 1 зони вкл 

Бездротова2(AP

P98 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 2 зони вкл 

Бездротова3(AP

P99 Зона） 

дійсний дійсний реальний час Сигн. 3 зони вкл 

Програмний 

пароль 

 

8888 

Операційний 

пароль 

 

1234 

Тривалість сирени 180s 
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Технічні параметри 

 
Вхіднанапруга DC12V 

струм в реж. очік 

<25mA 

Струм тривоги <450mA 

RFчастота 

315/433MH, 2262 / 4.7MΩ1527/300K 

GSMчастота 850/900/1800/1900MHz 

Акумулятор DC7.2V 

Звук сирени 110dB 

 

Common Malfunction 

 

 
 

 
Dail Out Unavailable 

 Чи система захищена? 

 Чи правильні номери телефону? 

 Чи є затримки в режимі тривоги? 

 Check accountbalance 

SirenUnavailable  Чи під’єднано до живленняACpower 

 
 

 
No GSMSignal 

 Чи SIMкартаєGSMкартою? 

 SIMкарта не потребуєPINкоду 

 Низька зарядка? 

 Poor GSMsignal? 

 
 

Remote Control 
notGood 

 Поганий GSMсигнал? 

 Переміщення SIMкарти 

 Протестуйте іншим телефоном в тій 

саміймережі 

Accessories 

ShortDetect 

Distance 

 Чи аксесуари чи низька напруга 

SIM card can’t receive 

text message 

 ЧиSIMкартамає вільне місце? 

 

 

 


