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PLDOMOWY BEZPRZEWODOWY SYSTEM  
ALARMOWY GSM Z WIFI 

MODEL: PG-103 
Instrukcja obsługi 

 
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Zawartość opakowania: 
1. główny panel sterujący systemu  

(jednostka główna)(1x)
2. czujka ruchu PIR (1x)
3. pilot (2x)
- do szybkiej aktywacji i dezaktywacji
- do uruchamiania alarmu w przypadku 

nagłego zdarzenia
- do aktywowania trybu „w domu”
- spełnia funkcję klawiatury 

bezprzewodowej
4. Chip RFID 92x) 
- do natychmiastowej aktywacji  

i dezaktywacji systemu
5. bezprzewodowa czujka otwarcia drzwi/

okna (1x)
- rejestruje otwarcie okna/drzwi
6. zasilacz 91x)
7. syrena zewnętrzna (1x)
8. uchwyt panelu (1x)
9. kołek rozporowy (2x)
10. śruba (2x)
11. uchwyt czujki ruchu PIR
12. taśma montażowa do instalacji czujki 

na oknie/drzwiach
O systemie alarmowym:
Jest to system korzystający z dwóch bezprzewodowych technologii dostępu do sieci: Wi-Fi oraz komórkowej (GSM/3G). Wszystkie czujniki łączą się 
bezprzewodowo z jednostką centralną. W przypadku wystąpienia alarmu, np. po wyzwoleniu czujnika, automatycznie zostanie wysłane powiadomienie 
do wszystkich zarejestrowanych w systemie użytkowników w formie połączenia alarmowego.System może być zarządzany lokalnie za pomocą pilota lub z 
dowolnego miejsca za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfona. System może współpracować maksymalnie z 90 bezprzewodowymi czujkami i 10 pilotami.
Wymagania systemowe: 
Do zarządzania i używania domowego systemu alarmowego wymagane jest posiadanie kompatybilnego smartfona z systemem iOS lub Android, aplikacji Security 
System, wolne gniazdko elektryczne, dostęp do sieci Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) uraz kartę micro SIM wspierającą standardy GSM 2G (wersja 2G) lub 3G (wersja 3G).
Przed uruchomieniem:
• Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Urządzenie nie współpracuje s sieciami pracującymi w paśmie 5 GHz. Podczas pierwszej konfiguracji głównym błędem jest 

wybór sieci pracującej w paśmie 5 GHz.
• Hasło do Wi-Fi nie może zawierać spacji ani innych znaków specjalnych.
• Planując instalację jednostki głównej, należy wybrać miejsce jak najbliżej routera.
• Niska prędkość połączenia może zakłócać pracę systemu. Zalecamy przepływność łącza co najmniej 2 Mb lub wyższą.
• Upewnij się, że w routerze dezaktywowano funkcję izolacji AP.
• Jeżeli używasz karty SIM w standardzie 3G/4G, upewnij się, czy sieć 2G jest dostępna u Twojego operatora komórkowego. Jeżeli sieć 2G nie jest dostępna, 

powinieneś wybrać urządzenie z modułem wspierającym standard 3G/4G.
Zasada działanie systemu alarmowego:  
1. Uruchom system alarmowy za pomocą pilota, RFID, przycisku ARM na panelu sterowania lub z aplikacji.
2. Panel przyjmie komunikat i przejdzie w tryb „Aktywny”.
3. Od tego momentu, gdy czujka otwarcia okna/drzwi zostanie wzbudzona, wysyła sygnał do jednostki centralnej (panelu), że doszło do naruszenia strefy.
4. Wewnętrzna syrena panelu wyda dźwięk o głośności 85 dB odezwie się również syrena zewnętrzna (jeżeli została podłączona) z głośnością 100 dB.
5. Do dodatkowej zewnętrznej bezprzewodowej syreny jednostka centralna przesyła sygnał wzbudzenia i ona również zaczyna emitować dźwięk.
6. Aplikacja w telefonie poinformuje o zaistnieniu zdarzenia.
7. Jednostka centralna po wzbudzeniu się czujki wysyła na telefon informację tekstową, jeżeli taka funkcja jest aktywowana w ustawieniach aplikacji.  
Następnie jednostka centralna wykona połączenia telefoniczne na wszystkie zapisane w jej pamięci numery
Panel sterowania jednostki centralnej
1. Przycisk połączenia telefonicznego (do zainicjowania rozmowy)
2. Klawiatura (do wpisywania kodu dostępu oraz wybierania numeru telefonu)
3. Ekran (wyświetla informacje o stanie systemu, datę i godzinę, informacje  

o aktywnym alarmie i inne dane)
4. Przyciski nawigacyjne
5. Przycisk dezaktywacji systemu
6. Głośnik (głosowe ostrzeżenie po naruszeniu strefy)
7. Przycisk Załączania/Aktywacji bez strefy domowej
(Naciśnij 1x, aby aktywować system. Ten tryb powinien być używany, gdy w domu  

nikogo nie ma. Alarm odezwie się po otwarciu drzwi bądź okna lub po wykryciu  
ruchu w mieszkaniu. Naciśnij 2x, aby aktywować wyłącznie strefę zewnętrzną  
(czujki okien/drzwi) Ten tryb powinien być używany, gdy jesteśmy w domu i chcemy  
uaktywnić system alarmowy. Alarm odezwie się po otwarciu drzwi lub okna).

8. Przycisk SOS (po jego naciśnięciu natychmiast odzywa się syrena alarmowa oraz  
wysyłany jest alert na wszystkie numery telefonów zapisane w pamięci systemu).

9. Czytnik chipów RFID (przykładając do niego chip RFID aktywujesz  
lub dezaktywujesz system alarmowy).

10. Przycisk ON/OFF (Po naciśnięciu tego przycisku na ekranie pojawi się napis  
„Witaj”. Jeżeli chcesz wyłączyć jednostkę główną, naciśnij ten przycisk i przytrzymaj  
tak długo, aż ekran się wyłączy).

11. Gniazdo do podłączenia syreny
12. Gniazdo zasilania
13. Slot karty SIM
14. Detektor nieuprawnionego demontażu (wysyła sygnał ostrzegawczy, gdy dojdzie  

do próby usunięcia jednostki centralnej (panelu) z miejsca jej zainstalowania.  
Odezwie się dźwięk alarmu).
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14.

Znaczenie symboli pojawiających cię na ekranie panelu sterowania: 
 stan SMS 

 stan rozmowy 
 blokada klawiatury 
 stan zasilania (zasilanie napięciem zmiennym, ewentualnie informacja o postępie ładowania akumulatora) 
 stan zasilania (pojawia się po zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Ikona zmienia kolor na czerwony, gdy akumulator jest wyczerpany) 

 informacja o jakości sygnału w sieci Wi-Fi. ikona zapal cię na biało, gdy moc sygnału jest dostateczna) 
 stan sieci Wi-Fi (pojawia się kropka, gdy system alarmowy jest połączony z Internetem) 
 stan sieci komórkowej (brak karty SIM lub karta SIM jest uszkodzona) 
 stan sieci komórkowej (jakość sygnału na poziomie RSSI w skali 1 do 5 (słaby do mocnego), słupki są w kolorze szarym, gdy karta SIM nie jest  

 zarejestrowana w sieci)
 
Obszar wyświetlania informacji o stanie systemu Aktywny/Nieaktywny:
 

Obszar wyświetlania pozostałych informacji o stanie systemu: 
„Please exit” odliczanie czasu: od tego momentu masz XX sekund na opuszczenie mieszkania, musisz to uczynić przed upłynięciem tego czasu. Po wyzero-
waniu się czasu opóźnienia aktywacji, system alarmowy będzie aktywny).
„Please disalarm” odliczanie czasu: należy dezaktywować system alarmowy przed upłynięciem tego czasu, w innym przypadku zostanie uruchomiona syrena.
„Synchronizing” odliczanie czasu: przed upłynięciem tego czasu musisz aktywować czujkę bezprzewodową.
Obszar statusu alarmu: 
Ikona alarmu (dzwonek) wyświetla się na przemian ze strefą, w której wystąpił alarm. 
 
SZYBKI PRZEGLĄD FUNKCJI MENY: 
 
Opis: 
 
1. Opóźnienie zazbrojenia / wejścia:
System alarmowy ma zaprogramowane czasowe opóźnienie zadziałania, które umożliwia opuszczenie chronionego pomieszczenia po aktywacji oraz wyłąc-
zenie systemu po wejściu a przed wyzwoleniem alarmu. Gdy opuścisz pomieszczenie zbyt późno lub będziesz zwlekać zbyt długo z wyłączeniem systemu po 
powrocie do domu, zostanie wywołany fałszywy alarm. W takiej sytuacji należy system alarmowy natychmiast dezaktywować.
2. Dźwięki emitowane podczas manipulacji:
Gdy zewnętrzna syrena jest podłączona, będzie wydawać dźwięki podczas aktywacji i dezaktywacji systemu.
3. Blokada klawiatury:
Dla zwiększenia bezpieczeństwa można zażądać podawania kodu bezpieczeństwa przy odblokowywaniu klawiatury. Gdy klawiatura jednostki głównej nie 
będzie używana przez 30 sekund, zostanie automatycznie zablokowana.
4. Podświetlenie:
Jeżeli zostanie to zaprogramowane, podświetlanie ekranu wyłączy się po 30 sekundach, gdy na ekranie nie będą pojawiać się żadne nowe informacje.
5. Ludzki głos:
Gdy ta funkcja jest aktywna, ludzki głos będzie informował o tym, co się wydarzyło.
6. Hasło systemowe:
Jest wykorzystywane do odblokowywania klawiatury oraz zdalnej konfiguracji SMS.
7. Hasło użytkownika:
Jest używane do odblokowywania klawiatury. Konfiguracji SMS, zdalnego sterowania i tekstów ostrzeżeń.
8. Język:
Ludzki głos, komunikaty na ekranie oraz ostrzeżenia SMS będą prezentowane w wybranym języku. Po wybraniu języka system się restartuje.
9. Inicjalizacja:
Gdy został wybrany powrót do ustawień fabrycznych, wszystkie zaprogramowane przez użytkownika parametry systemu alarmowego zostaną przywrócone 
do ustawień fabrycznych!
 

Aktywna OHRONA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Aktywna OHRONA ZEWNĘTRZNA (domownicy w mieszkaniu)

System nieaktywny
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Ikona i znaczenie Opis Ustawienia fabryczne

Zwłoka

Zwłoka przy 
wychodzeniu

Zwłoka przy 
wchodzeniu

Czas trwania 
syreny

Opóźnienie działania systemu  
po zazbrojeniu 0-65535,  
jednostka sekunda

Opóźnienie działania systemu 
przed rozbrojeniem 0-65535, 
jednostka sekunda

Programowanie czasu trwania  
syreny 0-65535, jednostka minuta

40 sekund

30 sekund

3 minuty

M
enu głów

ne

U
staw

ienia

Włącz/
wyłącz

Hasło

Język

Inicjalizacja

Reset

Potwierdzanie 
dźwiękami 

Syrena

Uruchomienie 
komunikacji 
SMS

Blokada 
klawiatury

Podświetlenie

Dźwięki  
przycisków

Dźwiękowe 
odliczanie 
czasu zwłoki

Komunikaty 
głosowe

System

Użytkownik

Powrót do ustawień fabrycznych

Reset systemu

Wybór języka English

Zezwolić/Zabronić na potwier-
dzanie dźwiękami aktywacji lub 
dezaktywacji systemu

Zezwolić/Zabronić na ciągłe 
alarmowanie dźwiękiem syreny 
po wzbudzeniu alarmu.

Zezwolić

Zezwolić

Zezwolić

Zezwolić

Zezwolić

Zezwolić

Zabronić

Zabronić

6666

1234

Zezwolić/Zabronić na wysyłanie 
komunikatów SMS po aktywacji 
lub dezaktywacji systemu

Zezwolić/Zabronić  
na blokowanie klawiatury

Zezwolić/Zabronić  
na podświetlanie panelu

Zezwolić/Zabronić  
na odtwarzanie komunikatów 
głosowych

Zezwolić/Zabronić podczas 
wychodzenie i wchodzenia

Zezwolić/Zabronić  
na emitowanie dźwięków

Zmień 4-cyfrowy kod systemowy

Zmień 4-cyfrowy kod  
użytkownika
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Telefon

1. telefon

2. telefon

3. telefon

4. telefon

5. telefon

Służy do zapamiętania pierwszego numeru telefonu, zezwolić 
/ zabronić na połączenie, zezwolić / zabronić na wysłanie SMS.

Nie  
zaprogramowano

Historia

Akcesoria

Historia alarmów

Historia aktywacji

Wykorzystywana do przeglądania informacji o alarmach.

Służy do przeglądania informacji o aktywacjach  
i dezaktywacjach systemu.

Pilot

Czujka

RFID

Dodaj

Usuń/Zmień

Usuń wszystkie

Syrena

Parowanie, edycja lub usuwanie z systemu wszystkich 
pilotów.
Parowanie, edytuja lub usuanie wszystkich  
czujników bezprzewodowe
Parowanie, edytuja lub usuanie wszystkich  
RFID
Parowanie nowych pilotów, czujek bezprzewodowych 
lub RFID.

Usuwanie z systemu pilotów lub RFID, Zmiana ustawień/
usuwanie czujek bezprzewodowych.

Usuwanie z systemu wszystkich pilotów, czujek i RFID.

Wykorzystywane do zestawiania połączenia z syreną.

Hlavní  
menu

Wi-Fi

Zapis

Timer

Wersja

Wi-Fi

Odłączenie

MAC/IP

Zapis

Odtwórz

Usuwanie

Czas trwania

Timer aktywacji

Timer  
dezaktywacji
Wyłącznik 
czasowy

Data i czas

Synchronizacja 
Wi-Fi

Synchronizacja 
2G/3G

Wyświetla informacje o wersji oprogramowania, MAC adres modułu Wi-Fi,  
firmware oraz IDEI modułu GSM i numer seryjny urządzenia.

20 sekund

+08:00

Zezwolić

Zezwolić

Konfiguracja połączenia Wi-Fi (użyj aplikacji na smartfonie)

Odłącz połączenie panelu od routera.

Do wyświetlania adresów MAC oraz IP przydzielonego 
przez router.

Nagrywanie i modyfikacja nagrania wiadomości.

Wykorzystywane do odsłuchiwania nagranej wiadomości.

Służy do usuwania nagranej wiadomości.

Służy do ustawiania czasu przeznaczonego na zapis 
(jednostka:sekunda, zakres 1-20).

Służy do nastawiania czasu automatycznej aktywacji systemu.

Ustawienie automatycznego wyłączania

Ustawianie.

Programowanie aktualnej daty i godziny.

Zezwolić / zabronić na pobieranie czasu z sieci Wi-Fi.

Zezwolić / zabronić na pobieranie czasu z sieci komórkowej

Służy do zapamiętania pierwszego numeru telefonu, zezwolić 
/ zabronić na połączenie, zezwolić / zabronić na wysłanie SMS.
Służy do zapamiętania pierwszego numeru telefonu, zezwolić 
/ zabronić na połączenie, zezwolić / zabronić na wysłanie SMS.
Służy do zapamiętania pierwszego numeru telefonu, zezwolić 
/ zabronić na połączenie, zezwolić / zabronić na wysłanie SMS.
Służy do zapamiętania pierwszego numeru telefonu, zezwolić 
/ zabronić na połączenie, zezwolić / zabronić na wysłanie SMS.
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Pilot:
Bezprzewodowe zdalne sterowanie do szybkiej dezaktywacji systemu,  
uruchamiania zabezpieczenia Twojego domu i uruchamiania alarmu  
ostrzegawczego.
1. Wskaźnik LED
2. Przycisk aktywacji/uruchomienia
(Użyj wyłącznie wtedy, gdy w domu nikogo nie ma. Alarm zostanie  
wzbudzony po otwarciu drzwi bądź okna lub po wykryciu ruchu w mieszkaniu).
3. Aktywacja ochrony zewnętrznej
(Użyj, gdy jesteś w domu a mieszkanie ma być chronione. Alarm zostanie  
wzbudzony po otwarciu drzwi lub okna).
4. Przycisk dezaktywacji / wyłączenia
Użyj, gdy nie potrzebujesz ochrony. Alarm nie będzie się uruchamiał.
5. Przycisk SOS (Użyj w przypadku zagrożenia. Odezwie się alarm i zostanie  
wysłane powiadomienie do zarejestrowanych w systemie użytkowników).
Chip RFID: 
Zawieszka do kluczy, umożliwia aktywację i dezaktywację systemu bez potrzeby wprowadzania  
kodu dostępu.
Załączanie/wyłączanie
Przykładając chip RFID do prawego dolnego narożnika jednostki centralnej załączasz lub wyłączasz ochronę.
Czujka (okno/drzwi): 
Czujka jest domyślnie ustawiona w „Stan aktywny” i idealnie nadaje się do ochrony punktów  
wejścia / wyjścia, takich jak przednie / tylne drzwi wejściowe i wszystkie okna. Gdy system alarmowy jest  
uzbrojony a czujka zostanie wzbudzona (magnes zostanie oddzielony od czujki) do zarejestrowanych  
w systemie użytkowników zostanie wysłane powiadomienie o naruszeniu strefy (wraz z nazwą czujki) i jednocześnie odezwie się alarm.
1. Wskaźnik LED (Zapala się po otwarciu okna / drzwi. Będzie migać, gdy bateria zasilająca czujkę jest wyczerpana, wtedy należy ją natychmiast wymienić).
2. Zewnętrzny magnes (współpracuje z czujką, aby mogła wykrywać otwarcie / zamknięcie okna bądź drzwi)
3. Płytka montażowa (umożliwia przymocowanie czujki do płaskich powierzchni).
4. Komora baterii (zawiera jedną baterię litową CR2032 3V).
Czujka ruchu PIR: 
Czujka jest przeznaczona do montażu na ścianach wewnętrznych i domyślnie  
ustawiona w trybie „ochrona zewnętrzna”. Po wykryciu ruchu przez czujkę (wyłącznie  
wtedy, gdy system jest aktywny), do zarejestrowanych w systemie użytkowników  
zostanie wysłane powiadomienie o naruszeniu strefy (wraz z nazwą czujki)  
i jednocześnie odezwie się alarm.
1. Wskaźnik LED
(Miga przez 30 sekund po załączeniu czujki. Zapali się po wykryciu ruchu 
 w pomieszczeniu. Będzie migać, gdy baterie zasilająca czujkę są wyczerpane,  
wtedy należy je natychmiast wymienić).
2. Okienko detektora
3. Wyłącznik
4. Uchwyt
5. Ustawienia strefy
6. Przełącznik LED załączona/wyłączona (zapala się po przesunięciu przełącznika w pozycję „ON”)
7. Komora baterii (zawiera 2 szt. baterii 1,5 V typu AAA)
8. Przełącznik trybu roboczego (W trakcie normalnego użytkowania baterie szybciej się wyczerpują, jeśli czujka zostanie wyzwolona dwukrotnie w ciągu 3 minut, 
natychmiast przechodzi w tryb uśpienia. W tym czasie żaden wykryty ruch nie wzbudza alarmu. Jeżeli w ciągu kolejnych 3 minut nie zostanie wykryty żaden 
ruch, czujka wraca w stan roboczy. Dla efektywnego testowania systemu (wykrywania ruchu) ustaw przełącznik w pozycję ON. Po zakończeniu testowania, 
przestaw przełącznik w pozycję OFF, aby oszczędzać energię).
Umiejscowienie / instalacja jednostki głównej: 
• Jednostka główna (panel) powinna być umieszczona jak najbliżej wyjścia. 
• Należy wybrać miejsce z dobrym sygnałem sieci komórkowej, aby system mógł komunikować się z zarejestrowanymi telefonami i wysyłać na nie ostrzeżenia SMS.
• Należy korzystać ze stałego gniazdka elektrycznego (takiego, które nie posiada wyłącznika, aby nie doszło do przypadkowego wyłączenia zasilania jednostki 
głównej. Dołączony uchwyt zapobiega jego odłączeniu).
Umiejscowienie czujki (okno/drzwi): 
Przy zamkniętych drzwiach lub oknach magnes powinien być ustawiony na przeciw środka czujki i umieszczony w odległości nie większej niż 1 cal (2,5 cm) 
od powierzchni czujki (zob. rys.).

Umiejscowienie i montaż czujki ruchu PIR: 
Zamontuj uchwyt czujki za pomocą dołączonych śrub (tak, jak to pokazano na rysunku).
Następnie przymocuj czujkę PIR do uchwytu.

CHIP RFID

1.

2.
3.

4.

CZUJKA (OKNO/DRZWI)

1.

2.

3.

4.

5.

PILOT

1.

2.

3.

4.

CZUJKA RUCHU PIR
5.

6.

7.

8.

DRZWI OKNO max. 1 cal (2,5 cm)
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Ustaw prawidłowy kierunek zasięgu czujki.
Przetestuj działanie czujki przełączając w tryb testowania, który opisano powyżej.  
Czujka powinna być zainstalowana na wysokości 87 cali (2,2 m nad podłogą). 
 
Obszar detekcji:

Ostrzeżenia: 
• Nie wolno instalować czujki na zewnątrz (na wolnym powietrzu), w garażu ani na szybach.
• Czujka nie wykrywa ruchu za szybą.
• Nie wolno instalować czujki w miejscach, gdzie mogłaby mieć kontakt z wilgocią, w sąsiedztwie okien uchylnych, przez które mógłby na nią padać deszcz.
• Nie wolno instalować czujki w odległości mniejszej niż 36 cali (1 m) od źródeł gorąca takich, jak ogrzewanie elektryczne lub innego typu, które może mogą 
być źródłem turbulencyjnego ruchu powietrza.
• Nie wolno instalować czujki za dużymi elementami lub meblami, które mogą zasłaniać jego jej detektor.
ZACZYNAMY 
Włóż kartę SIM: 
Ważne: Do uruchomienia usług mobilnych i podłączenia się do sieci GSM/3G potrzebna jest karta micro-SIM. Dostępność funkcji jest zależna od oferty 
operatora sieci komórkowej.
Podłączenie do sieci komórkowej: 
Gdy w górnej części ekranu jednostki głównej pojawi się białe  , oznacza to, że system jest połączony z siecią komórkową.
UWAGA: Gdy na ekranie pojawi się szara ikona  lub  oznacza to, że nie ma kontaktu z siecią komórkową. Upewnij się, że karta SIM włożona w slot jed-
nostki głównej nie wymaga podawania kodu PIN (funkcja ta powinna być nieaktywna).
Jak zaprogramować numery telefonów, na które mają być wysyłane przez system alarmowy ostrzegawcze wiadomości SMS oraz 
zestawiane połączenia głosowe. 
Można zapamiętać do 5 numerów telefonicznych, na które będą wysyłane wiadomości SMS oraz z którymi będą zestawiane połączenia głosowe po wystąpie-
niu alarmu. Jednostka będzie się łączyć z poszczególnymi numerami po kolei. Jeśli połączenie zakończy się powodzeniem, a którykolwiek z odbiorców wyda 
dowolne polecenie za pomocą klawiatury telefonu, zestawianie połączeń na kolejne numery zostanie przerwane; w przeciwnym przypadku system będzie 
się łączył z użytkownikami, dopóki kontakt się nie powiedzie. 
Polecenia wydawane z klawiatury:
Przycisk 1 = aktywacja
przycisk 2 = dezaktywacja lub akceptacja alarmu
przycisk 3 lub 4 = rozmowa dwukierunkowa
Wybierz: Menu › Telefon › 1. nr telefonu / 2. nr telefonu / 3. nr telefonu / 4. nr telefonu / 5. nr telefonu › wprowadź numer telefonu.
• Naciskając przycisk „funkcja”   wybierz odpowiednią pozycję i na pomocą  wpisz numer telefony (do 18 znaków).
• Naciskając przycisk „funkcja”  przejdź do opcji „wybieranie”  a następnie naciskając przycisk „powrót”  wybierz pomiędzy ON/OFF (załączone/wyłączone).
• Gdy wybrałeś opcję „ON”, połączenia alarmowe będą zestawiane.
• Naciskając przycisk „funkcja”  przejdź do opcji SMS a następnie naciskając przycisk „powrót”  wybierz pomiędzy ON/OFF (załączone/wyłączone).
• Gdy wybrałeś opcję „ON”, wiadomości tekstowe będą wysyłane.
• Po naciśnięciu przycisku „potwierdź”  zmiany zostaną zapisane (zaakceptowane).
Jak za pomocą panelu sterującego nagrać informację głosową: 
Vystem alarmowy umożliwia nagranie / odsłuchanie / usunięcie informacji głosowej (o czasie trwania do 20 sekund), którą można odtworzyć w telefonie.  
Po wystąpieniu alarmu zestawiane jest połączenie telefoniczne a następnie odtwarzana informacja głosowa.
Przejdź do Menu > „Record” („Nagrywanie”) > a następnie:
• Wybierz „Record” („Nagraj”)
• Można nagrywać, gdy w polu tytułu pojawi się napis „Record” („Nagrywanie”) a na ekranie rozpocznie się odliczanie czasu do końca maksymalnego czasu 
nagrania.
• Mów do mikrofony w jednostce głównej, nagrywanie zakończy się automatycznie po upłynięciu czasu przeznaczonego na nagranie.
• Po zakończeniu nagrywania system automatycznie odtworzy nagranie.
• Po naciśnięciu przycisku  „potwierdź” nagranie zostanie zapisane w pamięci.
Jeżeli chcesz zmienić długość nagrania, przejdź do Menu > „Record” („Nagrywanie”) > „Duration” („Czas trwania”).
Jeżeli chcesz odtworzyć lub usunąć nagranie, przejdź do Menu > „Record” („Nagrywanie”) > „Playback/Delete” („Odtwórz/Usuń”).
Jak sparować pilota z jednostką główną: 
• Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Remote” (”Pilot”) > „Add” („Dodaj”) i naciśnij na pilocie przycisk w lewym górnym rogu (symbol zamkniętej kłódki).
• Wyświetli się komunikat „Snchronizing” („Synchronizacja”), system przejdzie w stan synchronizacji i zacznie odliczać czas pozostały do zakończenia procesu 
parowania. 
• Naciskając dowolny przycisk na pilocie przesyłasz sygnał do jednostki głównej.
• Po zapisaniu numeru seryjnego pilota w pamięci jednostki głównej na ekranie pojawi się komunikat „Learning OK” („Zaakceptowano OK”).
• Na ekranie pojawi się komunikat „Device code has been learnt” („Kod urządzenia został zapamiętany”).
Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Remote” (”Pilot”) > „Delete” („Usuń”), gdy masz zamiar usunąć pilota z systemu.
Gdy chcesz usunąć z systemu wszystkie zaprogramowane piloty, przejdź do Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Remote” (”Pilot”) > „Delete All” („Usuń wszystkie”).
Jak sparować czujkę na okno/drzwi oraz PIR z jednostką główną: 
Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Detektor” (”Czujka”) > „Add” („Dodaj”) i wykonaj następujące czynności:
• Przy pomocy przycisku  wybierz opcję  a następnie naciskając przycisk   wybierz odpowiednią „Zone Name” („Nazwę strefy”).
• Przy pomocy przycisku  wybierz opcję  a następnie naciskając przycisk  wybierz odpowiedni „Zone Mode” („Tryb strefy”).
• Każdej strefie (czujce) możesz przypisać tryb, który definiuje sposób reakcji systemu na zmianę stanu w chronionej strefie.
• Tryb „Stay Arm Active” („Pozostań w stanie aktywnym”) Jest zazwyczaj przypisywany czujkom drzwi i okien zewnętrznych (na obwodzie mieszkania).
Jest zawsze aktywny, niezależnie od tego, czy system jest w trybie „AWAY” („Poza domem”), czy „HOME” („W domu”). Zalecamy zaprogramowanie czujki okna/
drzwi tak, aby była zawsze aktywna.
• Tryb „Out Arm Active” („Ochrona zewnętrzna”) jest zwykle przypisywany strefom wewnętrznym (czyli hol wejściowy, korytarz lub pomieszczenia 
mieszkalne).
Po przypisaniu do czujki trybu „Stay” („Pozostań”) będzie automatycznie aktywna.
• Tryb „24 Hours Active” („Tryb 24 godzinny”) jest zazwyczaj przypisywany do strefy z przyciskiem alarmowym, czujnikami dymu, CO, wycieku wody i gazu.
• Gdy masz zamiar podłączyć do systemu dzwonek, użyj trybu „Doorbell” („Dzwonek do drzwi”).
• Aby dezaktywować strefę, wybierz „Close” („Zamknij”).
• Naciskając przycisk  wybierz opcję  a następnie za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer strefy (do dyspozycji mamy przedział 0-89). 
Numer strefy nie może się powtarzać.

Widok z boku

Widok z boku

Widok z góry

Widok z góry
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• Wybierz  a wyświetli się komunikat „Snchronizing” („Synchronizacja”), system przejdzie w stan synchronizacji i zacznie odliczać czas pozostały do 
zakończenia procesu parowania.
• Załącz czujkę, aby wysłać sygnał aktywacyjny do jednostki głównej.
Na ekranie pojawi się komunikat „Device code has been learnt” („Kod urządzenia został zapamiętany”), tylko wtedy, gdy podano numer seryjny czujki 
bezprzewodowej i nazwę strefy /tryb, dane zostaną zapisane.
• Umieść czujkę ruchu PIR na odpowiedniej wysokości i przejdź przez strefę detekcji, aby przetestować jej działanie (zapali się lampka na jej obudowie).
• Przejdź do Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Detektor” (”Czujka”) > „Edit” („Edytuj”) i ustaw Nazwę strefy / Tryb strefy pod jej numerem ewentualnie usuń 
wybraną strefę.
Przejdź do Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Detektor” (”Czujka”) > „Delete All”, gdy chcesz usunąć z systemu wszystkie zadeklarowane czujki.
Jak sparować nowy chip RFID z jednostką centralną: 
Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „RFID” (”Chip RFID”) > „Add” („Dodaj”) i wykonaj następujące czynności:
• Wyświetli się komunikat „Snchronizing” („Synchronizacja”), system przejdzie w stan synchronizacji i zacznie odliczać czas pozostały do zakończenia procesu parowania. 
• Przystaw chip do miejsca n napisem RFID na panelu sterującym.
• Gdy system zaakceptuje numer seryjny nowego chipu RFID, na ekranie pojawi się komunikat „Learning OK” („Akceptacja OK”).
• Na panelu se zobrazí “Device code has been learnt“ (“Kód zařízení byl uložen“),pokud bylo uloženo sériové číslo RFID. 
Przejdź do Menu › “Części“ (“Díly“) › “RFID“ (“chip RFID“) › “Delete“ (“Usuń“), aby usunąć RFID określony numerem seryjnym. 
Przejdź do Menu › “Części“ (“Díly“) › “RFID“ (“chip RFID“) › “Delete All“ (“Usuń wszystko“), aby usunąć wszystkie RFID.
Jak sparować syrenę bezprzewodową z jednostką główną: 
Otwórz Menu > „Parts” („Akcesoria”) > „Siren Learn” (”Połączenie z syreną”) > „Add” („Dodaj”) i wykonaj następujące czynności:
• Naciśnij przycisk SET na syrenie i przytrzymaj do momentu, aż usłyszysz dwa piknięcia, następnie syrena przechodzi w stan synchronizacji, lampka 
sygnalizacyjna będzie szybko migać.
• W ciągu 6 sekund naciśnij przycisk . Na ekranie jednostki głównej wyświetli się komunikat „Learn Signal Sent” („Sygnał aktywacji wysłano”).
• Syrena piknie cztery razy po prawidłowym przejściu procesu. 
Gdy masz zamiar usunąć syrenę z systemu alarmowego, naciśnij przycisk SET na syrenie i przytrzymaj do momenty, aż usłyszysz trzy piknięcia.
APLIKACJA NA SMARTFON:
• Zeskakuj kod QR smartfonem a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.
Istotne porady: 
Po zainstalowaniu aplikacji telefon poprosi o pozwolenie na przyjmowanie powiadomień od „Smart Security Control”. Wyłączenie powiadomień może 
spowodować wadliwą pracę aplikacji.
Rejestracja / logowanie: 
Jeżeli jak dotąd nie zarejestrowałeś konta, wybierz w aplikacji opcję „Rejestracja” i utwórz konto zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
Jeżeli w procesie rejestracji nie otrzymasz na e-mail kodu potwierdzającego, sprawdź czy wiadomość nie została przeniesiona do „spamu”. Po założeniu konta 
podaj swój adres e-mail oraz hasło, aby się zalogować.
Dodawanie urządzenia: 
Jedno konto w tej aplikacji umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami. Za pośrednictwem sieci Wi-Fi możesz nawiązać połączenie pomiędzy jednostką 
główną systemu alarmowego a smartfonem.
UWAGA: Jednostka główna nie wspiera Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Jeżeli posiadasz router dwupasmowy (5 GHz i 2,4 GHz) i obie sieci występują pod tą samą 
nazwą, to aby współpraca z systemem alarmowym była możliwa należy przydzielić różne nazwy sieci pracujących w poszczególnych pasmach. Użytkownicy 
urządzeń z Androidem mogą być zmuszeni w tym kroku wyłączyć transmisję danych przez sieć komórkową. Ta opcja zazwyczaj jest dostępna w ustawieniach 
smartfona w sekcji „Transmisja danych” lub „Komórkowa transmisja danych”. Jeśli nie potrafisz odnaleźć lokalizacji tych ustawień, zalecamy skorzystanie z 
wyszukiwarki wpisując następujący tekst: Jak wyłączyć komórkową transmisję danych (model smartfona)?
1. Kliknij przycisk Airlink [+] na stronie „Lista urządzeń” w smartfonie.
2. Na stronie Airlink w smartfonie wprowadź hasło dostępu do sieci Wi-Fi.
3. W panelu sterującym jednostki głównej przejdź do trybu konfiguracji sieci Wi-Fi: Otwórz Menu > Wi-Fi > Airling i zaakceptuj, na ekranie pojawi się komuni-
kat „Airlinking…”, system przejdzie w stan synchronizacji i będzie odliczany pozostały czas.
4. Kliknij przycisk „Zakończono” i uruchom synchronizację na smartfonie. Proces parowanie powinien trwać około 15 sekund.
5. Po załogowaniu się w sieci odnajdziesz adres MAC systemu alarmowego na liście urządzeń. Wybierz odpowiedni adres MAC, aby zarządzać jednostką 
główną systemu alarmowego.
 
UŻYTKOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO:
Poziomy zabezpieczeń:
System alarmowy posiada trzy poziomu zabezpieczeń, które możesz aktywować będąc w domu lub poza nim. Możesz się w prosty sposób przełączać 
pomiędzy nimi korzystając za panelu sterującego, chipu RFID, pilota lub aplikacji na smartfonie. 
 

Jak aktywować i dezaktywować system: 
Swoje domostwo możesz zabezpieczyć na trzy sposoby: wprowadzając kod dostępu na klawiaturze panelu sterującego, gdy jest ona zablokowana a następ-
nie naciskamy przycisk ARM / DISARM lub za pomocą aplikacji na smartfonie. Po usłyszeniu ostrzeżenia dźwiękowego, na ekranie rozpocznie się odliczanie, 
które informuje nas o tym, ile mamy czasu na opuszczenie zabezpieczanego pomieszczenia.
Bez pośpiechu: 
Dzięki funkcji „No Rush” („Bez pośpiechu”) mamy odpowiednią ilość czasu na opuszczenie pomieszczenia lub rozbrojenie systemy, aby nie wzbudzić alarmu. 
Ustawienie fabryczne to 40 sekund. W aplikacji na smartfonie możesz wybrać inną opcję, czyli aktywację bez opóźnienia, 30 sekund, 1 minuta lub 2 minuty.
Gdy chcesz zmienić czas opóźnienia poprzez panel sterujący, przejdź do Menu > „Settings” („Ustawienia”) > „Delay” (”Opóźnienie”) > „Exit Delay/Entry Delay” 
(„Opóźnienie w trakcie wychodzenia/Opóźnienie w trakcie wychodzenia”) (zob. opis funkcji menu). 
 
Chip RFID: 
• Przyłóż go do prawego dolnego rogu panelu sterowania.
• Dezaktywacja, gdy system jest aktywny.
• Aktywacja, gdy system jest rozbrojony.

CO SŁYSZYSZ CO SIĘ DZIEJE CO JEST MONITOROWANE
ruch               otwarcie

OSTRZEŻENIA  
I ALARMY

AKTYWACJA:
Używaj, gdy 
 w domu nikogo 
nie ma

BEZPIECZEŃSTWO 
ZEWNĘTRZNE:
Używaj, gdy jesteś 
w domu.

DEZAKTYWACJA:
Używaj, gdy nie 
potrzebujesz 
ochrony.

„Podaj hasło”
„System aktywny”

„Podaj hasło”
„System aktywny”

„System  
nieaktywny”

Alarm odezwie się po otwarciu 
drzwi bądź okna lub po wykryciu 
ruchu w mieszkaniu.

Alarm odezwie się po otwarciu 
drzwi lub okna.

Alarm nie będzie się 
uruchamiał.
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Pilot, aplikacja, klawiatura panelu sterowania: 
• Aby aktywować system naciśnij przycisk z symbolem zamkniętej kłódki.
• Aby dezaktywować system naciśnij przycisk z symbolem otwartej kłódki.
• Aby uruchomić „Ochronę zewnętrzną” naciśnij przycisk z symbolem domku.
• Aby przywołać pomoc naciśnij przycisk z napisem „SOS”.
Panel sterowania jednostki głównej: 
• Aby aktywować system naciśnij przycisk z symbolem zamkniętej kłódki.
• Aby dezaktywować system naciśnij przycisk z symbolem otwartej kłódki.
• Aby uruchomić „Ochronę zewnętrzną” naciśnij 2x przycisk z symbolem domku.
• Aby przywołać pomoc naciśnij przycisk z napisem „SOS”.
Można zaprogramować czasowy plan aktywacji i dezaktywacji automatycznego zazbrajania i rozbrajania systemu alarmowego  
w ciągu całego dnia: 
Otwórz Menu > „Timer” > „Arm Timer / Disarm Timer” („Timer zazbrajania / Timer rozbrajania") i wykonaj następujące czynności:
• Przejdź na „Timer”, wprowadź wartości „Daily Arm / Disarm time” („Dobowy czas zazbrajania / Dobowy czas rozbrajania”) (w ciągu 24 godzin).
• Przejdź do „Switch” („Przełączanie”) i aktywuj plan wybierając „ON” („Załączone”).
• Naciskając przycisk  zapisz plan w pamięci. 
 
FINKCJE GŁÓWNEGO PANELU STEROWANIA: 
Podtrzymanie bateryjne: 
• Na okoliczność braku zasilania w budynku, główny panel sterujący został wyposażony w baterię stanowiącą zasilanie rezerwowe, która utrzymuje system w 
gotowości przez co najmniej 6 godzin. Dlatego nawet w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej, jednostka główna jest w stanie nadzorować chroniony 
obszar i w razie naruszenia strefy wzbudza alarm.
• Ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu informuje o stanie naładowania lub ładowania baterii, poziom ten należy traktować wyłącznie informacyjnie.
• Gdy stan naładowania baterii jest bardzo niski to po powrocie zasilania jej ikona zmieni kolor na czerwony na około 15 minut. Ostrzeżenia o niskim poziomie 
naładowania baterii są wysyłane to wszystkich zarejestrowanych w systemie użytkowników.
• Bateria wraca do stanu pełnego naładowania po 8 do 12 godzinach od powrotu zasilania w sieci elektrycznej.
Zanik / powrót zasilania z sieci elektrycznej: 
Gdy dojdzie do zaniku lub powrotu zasilania z sieci elektrycznej, jednostka główna wyśle ostrzeżenie z powiadomieniem do zarejestrowanych użytkowników.
Wykrywanie nieuprawnionych manipulacji: 
Gdy osoba niepowołana będzie manipulować z klawiaturą lub zdejmie jednostkę główną z uchwytu, panel sterujący wyśle ostrzeżenie do wszystkich  
zarejestrowanych użytkowników. 
 
USTAWIENIA FABRYCZNE: 
Istnieją dwa sposoby powrotu jednostki głównej do ustawień fabrycznych.
Otwórz Menu > „Settings” („Ustawienia”) > „Initialization” („Inicjalizacja”) i pięciokrotnie naciśnij przycisk „ON/OFF” („Załącz/Wyłącz”) na panelu sterowania.
Wskazówki: Nie można wykonać seretu, gdy klawiatura panelu jest zablokowana. Po wykonaniu resetu zostaną wymazane z pamięci wszystkie sparowane 
akcesoria i ustawienia.
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PROBLEM POWÓD / ROZWIĄZANIE

Nie można uruchomić systemu. 1. Upewnij się, że zasilacz jednostki głównej jest prawidłowo podłączony 
do sieci elektrycznej.
2. Upewnij się, czy w gniazdku jest zasilanie.

Nie działa pilot. 1. Sprawdź, czy podczas naciskania przycisków zapala się kontrolka na 
pilocie, wyjmij i ponownie włóż lub wymień baterie.
2. Upewnij się, że pilot został zarejestrowany w systemie.
3. Sprawdź, czy odległość od pilota do jednostki głównej nie jest zbyt duża.

Czujka drzwi/okna nie reaguje. 1. Sprawdź, czy kontrolka LED zapala się po oddzieleniu magnesu od czujki.
2. Sprawdź, czy czujka nie jest zamontowana za daleko od jednostki 
głównej.
3. Sprawdź, czy system alarmowy jest uruchomiony.
4. Sprawdź, czy w stanie spoczynku odległość pomiędzy magnesem i 
czujką mieści się w zakresie 2-3 cm.
5. Sprawdź, czy czujka jest zarejestrowana w systemie, jeżeli tak do zdejmij 
czujkę z drzwi, usuń z pamięci jednostki głównej i sparuj ponownie.

Czujka ruchu PIR nie reaguje. 1. Sprawdź, czy zdjęto folię ochronną z czujki oraz, czy jest załączona.
2. Sprawdź, czy czujka nie jest w stanie uśpienia.
3. Sprawdź, czy system alarmowy jest uruchomiony.
4. Sprawdź, czy baterie zasilające nie są wyczerpane.
5. Sprawdź, czy czujka nie jest za daleko od jednostki głównej.

Po wystąpieniu alarmu nie słychać dźwięku. 1. Sprawdź, czy syrena jest uruchomiona w systemie (przejdź do Menu > 
Ustawienia > Opóźnienie > Czas trwania syreny.
2. W aplikacji na smartfonie możesz zaprogramować alarm i syrenę.

System nie wysyła wiadomości SMS. 1. Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona „Chip skierowany w 
górę, obciętym narożnikiem na zewnątrz.
2. Wsuń kartę SIM w slot przed załączeniem jednostki głównej.
3. Sprawdź, czy karta SIM wspiera prawidłowy standard sieci GSM lub 3G i 
czy system łapie zasięg sieci komórkowej.
4. Sprawdź, czy karta SIM posiada dostateczną wartość doładowania 
(opłacony rachunek).
5. Sprawdź czy ustawienia karty SIM pozwalają na wysyłanie ID abonenta 
inicjującego wysyłanie SMS.
6. Sprawdź, czy nie należy powiązać (sparować) IMEI jednostki głównej.

Po wystąpieniu alarmu nie zestawiają się połączenia telefoniczne  
z ostrzeżeniem.

1. Sprawdź, czy w pamięci systemu zapisano numery telefonów oraz czy 
uruchomiono powiadomienia na telefon / SMS.
2. Po przyjęciu połączenia po wystąpieniu alarmu nie akceptuj od razu alarmu, 
ponieważ w ten sposób zatrzymujesz wykonywanie kolejnych połączeń.
3. Sprawdź, czy karta SIM posiada dostateczną wartość doładowania 
(opłacony rachunek).
4. Sprawdź, czy w pamięci panelu jest zapisany prawidłowy adres IP oraz 
nazwa APN (sieci Wi-Fi).

Nie można uruchomić jednostki głównej. 1. Upewnij się, że zasilacz jednostki głównej jest prawidłowo podłączony 
do gniazdka elektrycznego.
2. Upewnij się, czy w gniazdku jest zasilanie.

Na ekranie pokazuje się informacja o braku karty SIM. 1. Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona „Chip skierowany w 
górę, obciętym narożnikiem na zewnątrz.
2. Wsuń kartę SIM w slot przed załączeniem jednostki głównej.
3. Sprawdź, czy karta SIM wspiera prawidłowy standard sieci GSM lub 3G i 
czy system łapie zasięg sieci komórkowej.
4. Sprawdź, czy karta SIM posiada dostateczną wartość doładowania 
(opłacony rachunek).
5. Sprawdź czy ustawienia karty SIM pozwalają na wysyłanie ID abonenta 
inicjującego wysyłanie SMS.
6. Sprawdź, czy nie należy powiązać (sparować) IMEI jednostki głównej.

Brak odpowiedzi na przyłożenie chipu RFID. 1. Upewnij się, że jednostka główna jest podłączona do sieci elektrycznej, 
funkcja RFID jest dostępna tylko wtedy, gdy panel sterujący jest zasilany  
z sieci elektrycznej.
2. Sprawdź, czy chip RFID jest sparowany z jednostką główną Zapisany  
w pamięci). Jeżeli nie, wykonaj procedurę parowania.

Brak informacji SMS po aktywacji, dezaktywacji systemu. 1. Upewnij się, że aktywowano powiadomienia SMS w przypadki aktywacji 
/ dezaktywacji systemu.
2. Sprawdź, czy w pamięci systemu zapisano numery telefonów oraz czy 
uruchomiono powiadomienia na telefon / SMS.

Nie można zarządzać systemem za pomocą smartfona. 1. Sprawdź, czy numer telefonu jest zadeklarowany jako systemowy numer alarmowy.
2. Sprawdź, czy karta SIM posiada dostateczną wartość doładowania 
(opłacony rachunek).

Znaczenie wskazań ikony SMS. 1. „X” w kolorze szarym, oznacza że jednostka główna nie rozpoznała karty 
SIM lub brak zasięgu, przenieś panel główny w miejsce o lepszym zasięgu, 
wsuń ponownie kartę SIM w slot i załącz jednostkę główną.
2. Kolor szary oznacza, że karta SIM loguje się do sieci.
3. Kolor biały oznacza, że karta SIM załogowała się w sieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: 



PL -10-                                            Aktualna wersja instrukcjii na www.tvproducts.pl

PROBLEM POWÓD / ROZWIĄZANIE

Numery telefonów alarmowych zaprogramowano za pomocą aplikacji a 
połączenia alarmowe nie są zestawiane, SMS ostrzegawcze nie docierają. 

1. Sprawdź czy prawidłowo zaprogramowano numery telefonów w 
systemie. 
2. Sprawdź czy aktywna jest funkcja wysyłania powiadomień na telefon / SMS.

Nie można ustanowić połączenia pomiędzy smartfonem a jednostką 
główną.

1. Upewnij się, że smartfon z Airlink i jednostka główna są połączone z tą 
samą siecią Wi-Fi.
2. Upewnij się, że transmisja danych w sieci przebiega prawidłowo.
3. Sprawdź, czy masz do dyspozycji sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, obecnie 
pasmo 5 GHz nie jest wspierane przez system alarmowy.
4. Konfiguracja połączenia z aplikacją powinna być taka sama jak połącze-
nia z jednostką główną.
5. W trakcie konfiguracji nie dotykaj ekranu smartfona.
6. Wyjdź z aplikacji i zrestartuj konfigurację.

Nie można zarządzać systemem alarmowym po prawidłowym połączeniu z 
aplikacją na smartfonie.

1. Sprawdź, czy dostępne jest połączenie sieciowe.
2. Wyjdź z aplikacji i ponownie ją uruchom.

Jak długo może działać system na zasilaniu awaryjnym (bateryjnym) w 
przypadku awarii w sieci elektrycznej?

Podtrzymanie bateryjne jednostki głównej systemu alarmowego po awarii 
zasilania z sieci elektrycznej może wytrzymać 4 do 12 godzin w zależności 
od obciążenia, gdy w tym czasie często wzbudzają się alarmy, działa syrena, 
są wysyłane ostrzeżenia SMS i głosowe, czas ten może się znacznie skrócić.

Jak długo wytrzymują baterie zasilające czujkę ruchu PIR? 1. Czujka jest zasilana z baterii, które nie muszą być wymieniane przez 
12-24 miesięcy.
2. Przykładowo: w przypadku 3 osobowej rodziny, wcześnie opuszczającej 
mieszkanie baterie mogą pracować nawet 24 miesiące, w miejscach ruch-
liwych czas gotowości będzie znacznie krótszy.

DANE TECHNICZNE: 

Jednostka główna (panel):
Zasilanie: Micro USB 110 / 220 VAC do 5V, 1000 mA
Podtrzymanie bateryjne: 3,7 V, bateria litowa 500 mAh
Pobór energii: <150 mA w malunkach normalnych
Wyjście syreny: <300 mA
Kanał radiowy: 433 MHz
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n
Temperatura eksploatacji: 0~55°C 

Pilot:
Zasilanie: DC 3V (1x bateria litowa CR2025)
Prąd w trybie czuwania: <5uA
Prąd w stanie alarmu: <15 mA
Zasięg: <80 m (na zewnątrz / niezakłócany)
Kanał radiowy: 433 MHz
Temperatura eksploatacji: 0~55°C 

Czujka bezprzewodowa (okno/drzwi):
Zasilanie: DC 3V (1x bateria litowa CR2032)
Prąd w trybie czuwania: <8uA
Prąd w stanie alarmu: <15 mA
Zasięg: <80 m (na zewnątrz / niezakłócany)
Kanał radiowy: 433 MHz
Temperatura eksploatacji: 0~55°C 

Czujka ruchu PIR:
Zasilanie: DC 3V (2x bateria 1,5 V typu AAA)
Prąd w trybie czuwania: <15uA
Prąd w stanie alarmu: <25 mA
Obszar detekcji: <12 m / 110 °
Zasięg: <80 m (na zewnątrz / niezakłócany)
Kanał radiowy: 433 MHz
Temperatura eksploatacji: 0~55°C
 
Chip RFID:
Chip: 4100
Częstotliwość: 125 kHz
Odległość odczytu: <2cm 

Syrena z przewodem zewnętrznym 3,5 mm:
Zasilanie: DC 3~12V
Prąd znamionowy: <110 mA
Głośność: 100 dB
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WARUNKI GWARANCJI:
Sprzedawca udziela gwarancji na produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Aby reklamacja została uznana, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu potwierdzający datę transakcji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI OPAKOWAŃ 
Opakowania, w których dostarczono produkt powinny być dostarczone do punktu zapewniającego ich prawidłową utylizację.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od 
lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich 
recykling. 
 
Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w 
załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
 
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
 
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w 
druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


