
 

 

 

 

 

 

 

WIFI+GSM+telefono linijos  

NAMŲ SIGNALIZACIJOS SISTEMA 

su SmartLife programėle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 1 - 

Turinys 

 

1. Įžanga ------------------------------------------------------------------------------------------  2 

2. Pagrindinės savybės ir techninė informacija--------------------------------------------  3 

3. Centralės vaizdas iš priekio -------------------------------------------- -------------------  4 

4. Centralės nugarėlė ir kabelių pajungimas-----------------------------------------------  6 

5. Darbo pradžia ---------------------------------------------------------------------------------  6 

6. Kasdieninės funkcijos -----------------------------------------------------------------------  6 

  6.1 Apsaugos įjungimas --------------------------------------------------------- ------------  6 

  6.2 Apsaugos išjungimas ------------------------------------- ------------------------------  7 

  6.3 Apsaugos “namuose” į jungimas ----------------------------------------------- -------  7 

  6.4 SOS įjungimas -------------------------------------- -------------------------------------  8 

7. Daviklių prijungimas naudojantis centralės klaviatūra -------------------------------  8 

8. WIFI nustatymai --------------------------------------------------------------------------------   9 

  8.1 Programėlės atsisiuntimas ir registracija -------------------------------------------  9 

8.2 Centralės pajungimas prie WIFI ------------------------------------------------------  9 

8.3 Pakeisti pavadinimą / Pašalinti įrenginį -------------------------------------------------  10 

8.4 Įrenginio parametrų keitimas --------------------------------------------------------------- 11 

8.5 Zonų nustatymai ------------------------------------------------------------------------   11 

  8.5.1 Zonų pavadinimų keitimas ---------------------------------------------------- -  11 

8.5.2 Zonų tipų keitimas /Įrenginio tipo nustatymas  -------------------------------  11 

  8.6 Pridėti/Pašalinti daviklius ----------------------------------------------------------------------------  12 

  8.7 Aliarmo skambučių ir SMS telefono numerių pridėjimas/pašalinimas --------  12 

  8.8 Aliarmo/Apsaugos atidėjimo nustatymas    -------------------------------------------  14 

  8.9 Apsaugos valdymas pagal tvarkaraštį ----------------------------------------------  14 

  9.10 Kitos funkcijos ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

9.11 Kitos funkcijos ------------------------------------------------------------------------ --  15 

9.12 Aliarmo suveikimų istorija ---------------------------------------------------------------   15 

9. GSM valdymas -------------------------------------------------------------------------------   15 

9.1 Aliarmo skambučio atsiliepimas ------------------------------------------------------   15 

9.2 Valdymas telefonu ----------- -----------------------------------------------------------   15 

9.3 Komandų nustatymai centralės klaviatūra/skambučiu/SMS --------------------  16 

9.4 SMS užklausų komandos ir nustatymai ----------------------------------------------  21 

10. Daviklių montavimas ---------------------------------------------------------------- -------  22 

11. Aptarnavimas --------------------------------------------------------------------------- -----  23 

 

 

 

 

 



 

 - 2 - 

1. Įžanga 

 

Dėkojame, kad pasirinkote namų „WiFi“ + GSM + PSTN namų signalizacijos sistemą. Ši 

sistema įdiegė pažangiausias ir populiariausias „WiFi“ technologijas į tradicinę GSM + PSTN 

aliarmo sistemos technologiją, kuri turi paprastu belaidį valdymą ir lengvai skaitomą LED 

ekraną.  

 

Labai patogus sistemos nustatymų konfiguravimas per telefono programėlę. Kitaip nei 

tradicinėje SMS programėlėje, visus nustatymus galima atlikti mobiliojoje programėlėje. Ši 

signalizacijos sistema plačiai naudojama šeimoje, gamyklose, mokyklose, parduotuvėse, 

vilose, gyvenamosiose vietose, visur, kur tik reikia apsaugos.  

 

Dėmesio: kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu garantiniu aptarnavimu, neatidarykite 

centralės korpuso. Priešingu atveju nemokamos garantinės paslaugos nebus teikiamos. Visus 

nuostolius ir neigiamas to pasekmes prisiims vartotojai.  
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● 2. Pagrindinės savybės 

● „WiFi“ + GSM + PSTN namų aliarmo sistema su LCD ekranu  

● 99 belaidės zonos + 4 laidinės zonos  

● 6 aliarmo telefono numeriai +6 SMS telefono nr. 

● Lengva valdyti „Android + IOS APP“ programėlėmis 

● Nemokamas žinutės siuntimas per mobiliąją programą per WIFI tinklą.  

● SMS siuntimas, kai centralės akumuliatorius išsikrauna arba „Wifi“ nepasiekiamas;  

● SMS žinutės apie daviklių senkančias baterijas.  

● Durų jutiklio dvipusės komunikacijos funkcija.  

● Pranešimai į telefoną dingus elektros maitinimui iš tinklo  

● Zonos pavadinimų keitimo funkcija.  

● Telefono programėlė palaiko IP kameras.  

● Belaidžių sirenų palaikymas. 

● 10 sekundžių balso pranešimo įrašymas.  

 

Techninė informacija 

 

● Maitinimas: DC9V ~ 12V 50Hz / 60Hz 

● Darbinė įtampa: DC9V-12V 

● Statinė srovė: m 50mA 

● Aliarmo srovė: m 450mA 

● Baterijos talpa: DC7.24V NI -HI AAA * 6 

● Budėjimo laikas: 6h 

● Įkrovimo laikas: 4h 

● GSM dažnis: GSM850 / 900/1800 / 1900MHz 

● WIFI dažnis: 2,4G 

● Imtuvo perdavimo dažnis: 433MHz, 2262 / 3M – 4,7M, EV1527 / 300K 

● Sirena: 110Db 
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3. Centralės vaizdas iš priekio 

 

► Maitinimas (Power): 

Dega maitinimo lemputė ir ekrane rodomas „AC Adaptor“ → centralė įjungta, o maitinimo 

šaltinis tiekia elektros srovę.  

Dega maitinimo lemputė ir ekrane rodoma Battery → centralė įjungta ir maitinama iš 

akumuliatoriaus. 

Maitinimo lemputė nedega → centralė neįjungta.  

 

► Būsena (Status): 

Dega būsenos lemputė ir ekrane rodoma „Arm“ → apsauga yra įjungta. 

Būsenos lemputė mirksi ir ekrane rodoma „Stay Arm“ → apsauga yra įjungta 

„Namuose“ režimu. 

Būsenos lemputė nedega → apsauga išjungta.  

 

► Aliarmas: 

Įsijungia aliarmo lemputė ir ekrane pasirodo „Zonos numeris + „Alarm“, pavyzdžiui, 88 Alarm 

→ 88 zonoje suveikimas. 

Aliarmo lemputė nedega → signalizacijos suveikimo nėra.  



 

 - 5 - 

 

► WIFI ryšys: 

WIFI lemputė mirksi → centralė nėra prisijungusi prie WIFI;  

Šviečia WIFI lemputė → centralė prisijungusi prie WIFI;  

 

► Zonos tipas: 

Įprasta zona (Normal): signalizacijos suveikimas galimas tik esant Įjungtai apsaugai 

įprastiniu arba Namų režimu. Išjungus apsaugą ši zona aliarmo nesukelia.  

 

Namuose zona (Stay Zone): Kai signalizacijos centralė yra Namuose režime, davikliai 

nesukels aliarmo, net jei jie bus aktyvuoti. (Pvz.  Vartotojas įdiegė durų kontaktą 1 zonoje 

(Įprasta zona), PIR detektorių Namuose zonoje (Stay zone), vartotojas paspaudė nuotolinio 

valdymo pulto mygtuką „S“, tada centralėje matoma Namuose būsena (Stay) – mirksi Būsenos 

lemputė. Kai vartotojas vaikšto namuose, PIR detektorius aptinka žmogaus judesį ir siunčia 

signalą į centralę, tačiau tai nekelia aliarmo, tačiau jei vartotojas atidarys duris 1 zonoje, 

centralė nedelsdama sukels aliarmą.  

 

Intelektualioji zona (Intelligent Zone): Aliarmas nebus įjungiamas, jei intelektualiosios 

zonoje detektoriai buvo aktyvuoti tik vieną kartą, tačiau jei jis vėl suveikė per 30 sekundžių po 

pirmojo suveikimo, centralė nedelsdama sukels aliarmą. Ši zona skirta naudoti ten, kur yra 

didelė klaidingo suveikimo rizika.  

 

Avarinė zona (Emergency zone): jei suveikė detektoriai, kurie yra priskirti avarinei zonai, 

tada centralė sukels aliarmą, nesvarbu, ar įjungta ar išjungta apsaugos būsena. Ši zona ypač 

tinka dūmų detektoriams, CO ar dujų nuotėkio detektoriams, nes jie turi įspėti apie pavojų 

visada.  

 

Uždaryta zona (Close zone): nesvarbu, ar įjungta ar išjungta apsauga, detektoriai, kurie 

priskirti uždarytajai zonai net suveikimo metu nesukelia aliarmo. Tai galima panaudoti laikinai 

gedimą turintiems davikliams, kol bus pataisyti.  
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4. Nugarėlės kabelių jungtys 

 

 

5. Darbo pradžia 

 

Įdėkite SIM kortelę (SIM kortelės PIN kodas turi būti išjungtas!!!), prijunkite maitinimo šaltinį, 

tada įjunkite aliarmo skydelį nugarėlėje esančiu mygtuku, skydelyje pasigirs pranešimas 

„Sveiki atvykę į aliarmo sistemos naudojimą“ ("Welcome to use alarm system") ir centralė ims 

ieškoti GSM tinklo. 

  

GSM signalo， 

SIM kortelės ir 

telefono linijos 

būsenos LCD 

ekrane 

„GSM signalas“ Mirksi  Reiškia, kad ieškoma GSM signalo 

„GSM signalas“ įjungtas  Reiškia, kad GSM signalas yra normalus  

„SIM card“ Išjungta Reiškia, kad nėra SIM kortelės 

„SIM card“ Įjungta Reiškia SIM kortelė įdėta 

„Telefono linija“ Išjungta Reiškia, kad telefono linija nėra prijungta 

„Telefono linija“ Įjungta Reiškia, kad telefono linija yra prijungta 

 

6. Kasdieninės funkcijos 

Pastaba: Gamyklinis PIN kodas yra 123456.  

Pavyzdžiuose nurodyto „+“ ženklo vesti nereikia.  

 

6.1 Apsaugos įjungimas 

Tai reiškia, kad įjungiama pilna jūsų namų apsauga - visi detektoriai dirba. Jei detektoriai 

suveikė aptikę šaltinį (vagystės, priešgaisrinė apsauga, dujų nuotėkis ir kt.), centralėje bus 

sukeltas aliarmas. Yra keturi apsaugos įjungimo būdai:  

1. Paspauskite signalizacijos įjungimo mygtuką ant pultelio  
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2. Paskambinkite į centralę, surinkite „PIN kodą+1#“ 

3. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+1#“  

4. Paspauskite apsaugos įjungimo mygtuką centralės klaviatūroje  

   

 

6.2 Apsaugos išjungimas 

Tai naudojama, kai reikia sustabdyti aliarmą, arba išjungti apsaugos režimą į budėjimo būseną . 

Išjungus apsaugą, centralė nekels aliarmo, net jei aktyvuosite detektorius (išskyrus Avarinę 

zoną). Yra keturi apsaugos išjungimo būdai:  

1. Paspauskite signalizacijos išjungimo mygtuką ant pultelio  

2. Paskambinkite į centralę, surinkite „PIN kodą+2#“  

3. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+0#“  

4. Paspauskite apsaugos išjungimo mygtuką centralės klaviatūroje  

    
 

6.3 Apsaugos režimo Namuose įjungimas 

Tai reiškia dalinį centralės apsaugos įjungimą, kai kas nors yra namuose, ir jame turi būti 

įjungiami periferiniai įrenginiai: durų, langų, balkonų ir ribų detektoriai. Kad būtų išvengta 

patalpų detektorių, kurie gali sukelti netinkamą aliarmą, įjungimo, pasirinkite apsaugos režimo 

Namuose įjungimą (Stay Arm). Taip dalis detektorių, kurie priskirti Namuose zonai nekels 

aliarmo, o Įprastai zonai – kels aliarmą suveikimo atveju. Yra du būdai, kaip  į jungti Namuose 

režimą. 

1. Paspauskite S mygtuką ant pultelio 

2. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+2#“  
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6.4 SOS 

Avariniu atveju paspauskite nuotolinio valdymo pulto SOS mygtuką, centralė sukels aliarmą ir 

automatiškai paskambins iš anksto nustatytais telefono numeriais, kad gauti pagalbą. Yra du 

būdai sukelti SOS aliarmą. 

1. Paspauskite skambučio mygtuką ant pultelio 

2. Paspauskite SOS mygtuką centralės klaviatūroje 

            

 

Pastaba: Jei centralės klaviatūros mygtukų užraktas yra įjungtas, reikia įvesti PIN kodą, kad 

galėtumėte atlikti bet kokius veiksmus klaviatūra. Gamyklinis PIN kodas yra 123456 

 

 

7. Daviklių ir pultelių prijungimas naudojantis centralės 

klaviatūra 

 

Pridėti nuotolinio valdymo pultelį:  

1. Norėdami įjungti nustatymo būseną, paspauskite mygtuką „#“;  

2. Paspauskite komandą „07+ (01 ~ 99) + #“, kad pridėtumėte nuotolinio valdymo pultą, (01 

~ 99) reiškia zoną 1 ~ 99, veskite dviejų ženklų skaičių.  

Pavyzdys: Paspauskite #07 ir paspauskite 01#, tai reiškia, kad į 1 zon ą įtrauksite vieną 

nuotolinio valdymo pultą. „Pyptelėjimas“ „Pyptelėjimas“ du kartus ir vienas su balso 

pranešimu „add successful“ reiškia sėkmingai pridėjote pultelį. Jei „Pyptelėjimas“ tik vieną 

kartą reiškia, kad bandote pridėti į zoną, kuri jau turi pr idėtą pultelį. Pakartokite operaciją 

su kitu zonos numeriu, kad pridėtumėte pultelį.  

3. Norėdami išeiti iš nustatymo būsenos, paspauskite „ #“. 

Centralė gali pridėti maksimaliai 99 skirtingų kodų nuotolinio valdymo pultelių.  

 

Ištrinti nuotolinio valdymo pultą: 

  1. Norėdami įjungti nustatymo būseną, paspauskite mygtuką „#“;  

  2. Paspauskite komandą „08+ (01 ~ 99) + #“, norėdami ištrinti nuotolinio valdymo pultus, 

kurie buvo pridėti į 1 zoną ~ 99 zoną. Paspauskite komandą „08 +  + #“, norėdami ištrinti 

visus pridėtus nuotolinio valdymo pultelius.  

1. Norėdami išeiti iš nustatymo būsenos, paspauskite „ #“. 

 

Pridėti daviklį: 

1. Paspauskite mygtuką „#“, kad įjungtumėte nustatymo būseną.  
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2. Norėdami pridėti daviklį, paspauskite komandą „09+ (01 ~ 99) + #“.  

3. Norėdami išeiti iš nustatymo būsenos, paspauskite „ #“. 

Signalizacijos centralė gali priimti iki 99 skirtingų kodų belaidžių daviklių.  

 

Ištrinti daviklį: 

1. Paspauskite mygtuką „#“, kad įjungtumėte nustatymo būseną.  

2. Paspauskite komandą „10+ (01 ~ 99) + #“, norėdami ištrinti daviklius, kurie buvo priskirti 1 ~ 

99 zonoms. Paspauskite komandą „10 +  + #“, norėdami ištrinti visus jutiklius, kurie buvo 

įtraukti į centralę.  

3. Norėdami išeiti iš nustatymo būsenos, paspauskite „ #“. 
 

8. WIFI nustatymai 

 

8.1 Programėlės atsisiuntimas ir registracija： 

 

     Apple vartotojai ieškokite “Smart Life” 

 

                 

     Android vartotojai ieškokite “Smart Life” 

 

 

 

Atsisiuntus programėlę išmaniajame telefone, reikia prisiregistruoti, spustelėkite mygtuką 

„Registracija“ (Register), kad eitumėte į registracijos langą. Vartotojas gali pasirinkti telefono 

numerį arba el.pašto adresą ir įvesti slaptažodį, tada spustelėkite „Registracija“ (Register), 

kad išsaugotumėte nustatymus. Su nurodytais duomenimis prisijunkite p rie programėlės, kad 

galėtumėte ja naudotis. 

 

 

8.2 Centralės pajungimas prie WIFI: 

1. Atsisiuntę programėlę, prisiregistravę joje, prisijunkite ir paspauskite “+”, kad pridėti naują 

įrenginį. Tuomet pasirinkite “Security& Sensor”, toliau pasirinkite “Alarm  (WIFI)”. Tuomet 

paspauskite 【#】  ant signalizacijos centralėje, kad įeiti į nustatymų režimą 

2. Paspauskite 29 #, kad įeitumėte į Wifi nustatymus.  

3. Jūsų telefonas turi būti prijungtas prie to paties WIFI tinklo, kurio norite pajungti centralę. 

Programėlėje įveskite WiFi tinklą ir WIFI tinklo slaptažodį. Centralės ekrane bus rodomas 60 

sekundžių atgalinis skaičiavimas, kai išgirsite centralės pranešimą „sėkmingai 

nustatyta“ (Setting successful) ir užsidegs „Wifi“ lemputė, tuomet centralė sėkmingai prijungt a 

prie WIFI. Viena programėlė palaiko daug signalizacijos sistemų ir kitų įrenginių, taigi juos taip 

pat galima įtraukti.  
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8.3 Pakeisti įrenginio pavadinimą / Įrenginio vieta  / Dalintis įrenginiu 

/ Pašalinti įrenginį 

Pasirinkite įrenginį, kurį norite redaguoti, tuomet paspauskite     , tuomet pasirinkite “Device name”, 

kad galėtumėte jį pakeisti. Lygiai taip pat galite pakeisti ir kitų įrenginių pavadinimus.) 
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8.4 Įrenginio parametrų keitimas 

Pasirinkite įrenginį, kurio nustatymus norite keisti. Tuomet spauskite “Settings” simbolį, tuomet galėsite 

keisti parametrus.  

 

                                  

             

 

8.5 Zonų nustatymai: 

1. Keisti zonos pavadinimą: 

Paspauskite “Accessories” → Paspauskite “Wireless Detector” → Pasirinkite Zoną, kurią 

norite keisti. → Paspauskite “Sub device name”→ Įveskite norimą pavadinimą→ Paspauskite 

“Save”  

 

                                  

            

2. Zonos tipo nustatymas /Įrenginio tipo nustatymas : 

Zonų tipo nustatymas: Paspauskite “Accessories” → Pasirinkite “Wireless Detector” → 

Paspauskite “Zone Type”→Pasirinkite norimą Zonos tipą → Paspauskite “Save” 

Įrenginio tipo nustatymas: Paspauskite “Accessories” → Pasirinkite “Wireless Detector” → 

Spauskite “Device Type”→Pasirinkite norimą tipą → Spauskite “Save”  



 

 - 12 - 

 

                           

 

 

8.6 Pridėti/Pašalinti daviklius: 

Pridėti daviklius: Paspauskite “Accessories” simbolį → spauskite “the sensors type you need 

to add” → Spauskite “+”→ Spauskite “Confirm ” (Daviklių tipai yra Wireless detector/Remote 

Control/Wired Detector.... Pvz. jūs norite pridėti durų daviklį  “Door sensor”, po to pasirinkite 

“Wireless detector type”. Jei norite pridėti nuotolinio valdymo pultelį, pasi rinkite “Remote 

control”..) 

 

Pašalinti daviklius: Paspauskite “Accessories” simbolį → Spauskite “the sensors type you need 

to delete” → Pasirinkite daviklį/pultelį, paspauskite ir laikykite, tuomet perbraukite į kair, kad 

pašalinti.  

                             

Patarimas: 

Jūs galite pridėti belaidžius judesio/durų/dūmų/perimetro/vibracijos/stiklo dūžio daviklius, taip 

pat SOS mygtukus Wireless Detectors skiltyje. 

8.7 Pridėti/pašalinti Aliarmo Telefono numerius ir SMS numerius.  

1. Pridėti/Pašalinti Aliarmo telefono numerį. 
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Paspauskite “Setting” ir pasirinkite “Alarm Phone No.”, tuomet įveskite Telefono numerį ir 

paspauskite “Save”.  

Ištrinti Telefono numerį: Paspauskite “Setting”, pasirinkite “Alarm Phone No.” ir tuomet 

pasirinkite Delete simbolį.  

 

2. Pridėti/pašalinti SMS gavėjų numerius. 

Pridėti SMS gavėjų numerį: Paspauskite “Setting” ir pasirinkite “Alarm SMS No.” tuomet 

įveskite telefono numerius ir paspauskite “Save”.  

Ištrinti SMS gavėjo numerį: Paspauskite “Setting”, pasirinkite “Alarm SMS No.” ir tuomet 

pasirinkite Delete simbolį.  

 

                                 

  

             

8.8 Aliarmo/Apsaugos atidėjimo nustatymas: 

Norint nustatyti aliarmo suveikimo arba apsaugos režimo suveikimo atidėjimą (kad spėtumėte išeiti po 

apsaugos suveikimo, arba grįžus, suvesti kodą ir išjungti apsaugą), paspauskite “Setting” →pasirinkite 

atitinkamą nustatymą: Delay Arm / Timer/ Alarm Delay → įėję į nustatymą galėsite pasirinkti 

trukmę. 
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8.9 Įjungti apsaugą/Išjungti apsaugą/Namuose režimas/SOS valdymas  

pagal tvarkaraštį: 

Pasirinkite “Setting” →spauskite “Timer” → Nustatykite norimą laiką ir kurį režimą įjungti . 

8.10 Kitos funkcijos: 

1. Switch Settings: galite įjungti/išjungti turimus jungiklius naudodami šią funkciją . 

2. Siren Setting : galite įjungti ir išjungti sirenos garsą, taip pat nustatyti sirenos veikimo 

trukmę.  

3. Password Management: Galite atstatyti įrenginio PIN kodą.  
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8.11 Aliarmo suveikimų istorija: 

Spauskite “History records”, kad peržiūrėti pasku tinius įvykius. 

                               

 

9 GSM Valdymas: 

9.1 Aliarmo skambučio atsiliepimas  

Aliarmo metu, signalizacijos centralė skambina iš anksto nustatytais numeriais. Jei telefono linija, ar GSM 

tinklas yra pasiekiami, signalizacijos centralė surinks iš anksto nustatytą telefono numerį iš 1-4 grupių, taip 

pat išsiųs SMS į iš anksto nustatytą SMS telefono numerį. Jei vartotojo telefonas užimtas arba jo negalima 

pasiekti, signalizacijos centralė rinks kitą iš anksto nustatytą telefono numerį iki trijų kartų. Vartotojui nereikia 

įvesti PIN kodo gavus aliarmo skambutį, kad būtų galima valdyti centralę.  

Paspauskite klavišus telefone, kad galėtumėte valdyti atitinkamas valdymo funkcijas: 

[1] mygtukas: Įjungti apsaugą        [2] mygtukas: Išjungti apsaugą  

[3] mygtukas: Klausyti garso gyvai    [4] mygtukas: Išjungti garso transliaciją  

[5] mygtukas: Kalbėtis per centralę   [6] mygtukas: Išjungti pokalbį 

[7] mygtukas: Įjungti sireną     [8] mygtukas: Išjungti sireną 

[9] mygtukas: Įjungti relinę jungtį  [0] Išjungti relinę jungtį 

[] mygtukas: Baigti skambutį, sistema nebeskambins kitiems ali armo numeriams. 

Signalizacijos centralė ir toliau skambins kitu telefono numeriu, jei vartotojas nepaspaus 

„“ ar „2“ numerio mygtuko. 

 

Pastaba: Skambučio pokalbio per centralę trukmė 20s, pokalbio metu paspauskite 3, kad 

pridėti papildomai 20s. 

 

9.2 Centralės valdymas telefonu  

Norint valdyti signalizacijos centralę telefonu, reikia paskambinti į centralę, ji automatiškai 

atsiliepia ir tada pateikia balso užklausą „Įveskite slaptažodį“ (Enter password), tada įveskite 

PIN kodą (gamyklinis PIN kodas yra „123456“). Jei įvesite neteisingą kodą, centralė praneš 

įvesti slaptažodį dar kartą. Signalizacijos centralė automatiškai baigs pokalbį, jei trečią kartą 
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vis tiek įvesite neteisingą PIN kodą). Centralė praneš, kad slaptažodis yra teisingas tik įvedus 

teisingą slaptažodį, tada vartotojas gali paspausti žemiau esančius skaičių klavišus telefone 

atlikti valdymo funkcijas:  

[1] mygtukas: Įjungti apsaugą        [2] mygtukas: Išjungti apsaugą  

[3] mygtukas: Klausyti garso gyvai    [4] mygtukas: Išjungti garso transliaciją 

[5] mygtukas: Kalbėtis per centralę   [6] mygtukas: Išjungti pokalbį 

[7] mygtukas: Įjungti sireną     [8] mygtukas: Išjungti sireną 

[9] mygtukas: Įjungti relinę jungtį  [0] Išjungti relinę jungtį 

[] mygtukas: Baigti skambutį  

[#] mygtukas: Įjungia nuotolinio konfigūravimo režimą, vartotojas gali nustatyti centralės 

nustatymus pagal instrukcijas, pateiktas instrukcijų lentelėje. Jei per 20 s nebus atlikta jokių 

operacijų, pokalbis bus automatiškai baigtas.  

 

9.3 Komandų nustatymai centralės klaviatūra  / skambučiu / SMS 

Be to, kad telefono programėlės pagalba per WIFI ryšį galite nustatyti centralės parametrus, 

juos taip pat galite nustatyti per centralės klaviatūrą, telefono skambutį ir SMS. Komandos 

formatas yra toks: 

1. Centralės klaviatūra: Paspauskite [#] + [komanda], kad nustatytumėte, tada paspauskite [ 

#], kad išeitumėte iš nustatymo. 

2. Telefoninis skambutis: paskambinkite į centralę SIM kortelės numeriu, įveskite nustatymą 

[Komanda]. 

3. SMS: siųskite žinutę su tekstu [PIN kodas] + [Komanda] į centralės SIM kortelės numerį. 

Komandų lentelė: 

 

Aliarmo telefono 

numerių nustatymas 

【1-6】reiškia 6 aliarmo telefono numerius 

 

Pvz. Nustatyti numerį 868044410 pirmuoju aliarmo skambučių 

gavėju. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [31868044410#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [31868044410#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12345631868044410#]. Čia 123456 

yra PIN kodas, 31 – komanda, 868044410 – telefono numeris. 

Komanda: 

[3] +[1-6]+ 

[Telefono Nr.]+[#] 

Ištrinti aliarmo 

telefono numerį 

Pvz. Ištrinti antrąjį aliarmo skambučių gavėjo numerį: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [32#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [32#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12345632#]  

Komanda: 

[3]+[1-6]+[#] 

Pridėti aliarmo SMS 

gavėjo telefono 

numerį 

【1-6】Reiškia 1-6 aliarmo SMS gavėjus 

Pvz. nustatyti 868044410 kaip pirmąjį SMS gavėją: 

 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [41868044410#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [41868044410#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12345641868044410#]  

Komanda: 

[4]+[1-6]+[Telefono 

Nr.]+[#] 
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Ištrinti aliarmo SMS 

gavėjo numerį 

Pvz. : Ištrinti antrąjį aliarmo SMS gavėjo numerį: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [42#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [42#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12345642#]  

Komanda: 

[4]+[1-6]+[#] 

Balso pranešimų 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 1 reiškia ĮJUNGTA, 0 reiškia IŠJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas : ĮJUNGTA 

 

Pvz.: Jei norite įjungti balso pranešimus, kuriuos sako centralė, 

spauskite: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [111#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [110#] 

 

Komanda： 

[11]+[0/1]+[#] 

 

Telefono linijos ryšio 

sutrikimo SMS 

siuntimas 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. 

Gamyklinis nustatymas : IŠJUNGTA 

 

Pvz.: Siųsti SMS kai telefono linijos ryšys nutrūksta 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [131#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [131#]. 

Komanda： 

[13]+[0/1]+[#] 

Sirenos garso 

nustatymas 

[00-99]: reiškia sirenos garso lygį. 00 – mažiausias, 99 - 

didžiausias 

 

Pvz.: Norite nustatyti garso lygį 50: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [1450#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [1450#] 

Komanda： 

[14]+[00-99]+[#] 

WiFi būsenos 

pasikeitimo SMS 

siuntimo 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. 

Gamyklinis nustatymas : IŠJUNGTA 

 

Pvz.: Norite išjungti SMS siuntimą kai pasikeičia WIFI 

ryšio būsena: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [150#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [150#] 

Komanda： 

[15]+[0/1]+[#] 

Centralės 

klaviatūros užrakto 

įjungimas/išjungim

as 

Kai įjungtas klaviatūros užraktas, vartotojas turi įvesti PIN kodą, 

kad galėtų atlikti veiksmus su centralės klaviatūra. Gamyklinis 

nustatymas – klaviatūros užraktas IŠJUNGTAS. PIN 

kodas:123456. 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas IŠJUNGTA 

 

Pvz.: Įjungti klaviatūros užraktą: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [171#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [171#] 

Komanda： 

[17]+[0/1]+[#] 
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Aliarmo relinės 

jungties 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas ĮJUNGTA 

 

Pvz.: Išjungti aliarmo jungtį. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [200#]  

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [200#]. 

3. Siųskite SMS su tekstu [123456200#] 

Komanda： 

[20]+[ 0/1]+[#] 

PIN kodo keitimas Gamyklinis PIN kodas yra 123456 

Pvz.: Nustatyti naują PIN kodą 888888: 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [50888888#] 

2.Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti 

į nustatymų režimą, ir veskite [50888888#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12345650888888# ] 

Komanda: 

[50]+[6 skaitmenų 

naujas PIN kodas] + 

[#] 

Apsaugos įjungimo 

atidėjimas 

Centralė įjungs apsaugos režimą po nustatyto laiko nuo apsaugos 

įjungimo pulteliu arba centralės klaviatūra. Atidėjimo laikas gali 

būti nustatytas 0-299s, Gamyklinis nustatymas: 000s. 

 

Pvz. : Norite nustatyti apsaugos įjungimo atidėjimą 60s. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [51060#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [51060#]. 

3. Siųskite SMS su tekstu [1234565160#] 

Komanda： 

[51] +[000-299 

sekundžių]+[#] 

Aliarmo atidėjimo 

laiko nustatymas 

Centralė įjungs aliarmą po nustatyto laiko nuo detektorių 

suveikimo. Atidėjimo laikas gali būti nustatytas 0-299s. Gamyklinis 

nustatymas: 000s. 

 

Pvz. : norite nustatyti aliarmo atidėjimo laiką 60s.  

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [52060# ] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [52060# ].  

Komanda： 

[52] +[000-299 

sekundžių]+[#] 

Sirenos veikimo laiko 

nustatymas 

Sirenos veikimo aliarmo atveju laikas gali būti nuo 0 iki 59min. 

Gamyklinis nustatymas 1min. 

 

Pvz. : Nustatyti sirenos veikimo laiką 5min.  

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [5305#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5305#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [1234565305#]  

Komanda： 

[53] + 

[00-59 minutės]+[#] 

Sirenos 

įjungimas/išjungimas 

kai apsauga 

įjungiama pulteliu 

Kai apsauga įjungiama/išjungiama, trumpam laikui aktyvuojama 

sirena. Norite įjungti arba išjungti sireną.  

[0/1]: 1 reiškia ĮJUNGTA, 0 reiškia IŠJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas ĮJUNGTA. 

Pvz. : norite išjungti sirenos garsą įjungimo metu. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [550#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [550#] 

Komanda： 

[55]+[0/1]+[#] 
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Centralės laiko 

nustatymas 

 

Pvz. : Nustatyti 2020m. rugpjūčio 1d., 09：00：00 centralės laiką. 

 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite 

[5620200801090000#]  

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5620200801090000#]. 

 

Komanda： 

[56]+[4 skaičiai 

metai]+[01-12 

mėnuo]+[01-31 

diena]+[00-23 

valanda]+[00-59 

minutės]+[00-59 

Sekundės]+[#] 

Apsaugos įjungimas  

/ išjungimas tam tikru 

laiku 

Centralėje galima nustatyti 4 laikus, kada įsijungs ir išsijungs 

apsauga automatiškai. 

 

Pvz.: Nustatyti pirmąją grupę įjungti apsaugą 22:00, išjungti 07:00, 

nuo pirmadienio iki penktadienio. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite 

[5701220007001234565#]  

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5701220007001234565#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [1234565701220007001234565#] 

Komanda： 

[57]+ [01~04 grupės 

skaičius]+[AAAA 

įjungimo 

laikas]+[BBBB 

išjungimo 

laikas]+[Pirmadienis~ 

Sekmadienis (rašyti 

kiekvienos dienos 

numerį)]+[#] 

SMS siuntimo, kai 

detektoriaus baterija 

senka 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas IŠJUNGTA 

 

Pvz.: Nustatyti SMS siuntimą, kai daviklių baterijos senka.  

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [591#]  

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [591#] 

 

Komanda： 

[59]+[0/1]+[#] 

Zonų tipų nustatymas 
Centralė gali naudoti iki 99 belaidžių daviklių ir kiekvienas iš jų gali 

būti priskirtas vienai iš 6 zonų tipų: 

[01-99]: Zonų numeriai. 

[1-5]: Zonų tipai. 

0: Įprastinė zona. 

1: Namuose zona. 

2: Intelektualioji zona. 

3: Avarinė zona. 

4: Uždaryta zona. 

5. Pasveikinimo zona. 

Pvz.: Nustatyti daviklį Nr. 2 kaip Namuose Zonos daviklį. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite  [60021#]  

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [60021#]  

 

 

Komanda： 

[60]+[01-99]+[0-5]+[#] 

 

 

 

 

 

 

 1~4 davikliai yra laidiniai. Gamyklinis nustatymas yra NO režimas. 
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Laidinės zonos 

NO/NC režimo 

perjungimas 

NO yra „normaly open“, NC yra „normaly closed“. Nustatymas turi 

atitikti būtent reikiamo daviklio veikimo režimą. 

[0/1]: 0 reiškia NO, 1 reiškia NC  

Pvz. : Nustatyti 1 zoną į NC režimą. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [61101#]   

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [61101#] 

Pastabos:  

Zona 1=Laidinė zona 1 ir pavadinta Z1 centralės nugarėlėje 

Zona 2=Laidinė zona 2 ir pavadinta Z2 centralės nugarėlėje 

Zona 3=Laidinė zona 3 ir pavadinta Z3 centralės nugarėlėje 

Zona 4=Laidinė zona 4 ir pavadinta Z4 centralės nugarėlėje 

 

Komanda： 

[61]+[1-4]+[0-5]+[0/1]

+# 

 

Durų daviklių dvipusio 

ryšio 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas IŠJUNGTA. 

 

Pvz. : Nustatyti durų daviklių dvipusio ryšio režimą ĮJUNGTA 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [631#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [631#] 

Komanda： 

[63]+[0/1]+[#] 

SMS siuntimas 

nutrūkus elektros 

maitinimui 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA.  Gamyklinis 

nustatymas ĮJUNGTA 

 

Pvz. : Norint, kad centralė siųstų SMS dingus elektros tiekimui. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [641#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [641#]. 

Komanda： 

[64]+[0/1]+[#] 

Belaidės sirenos 

įjungimas/išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA,1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis 

nustatymas IŠJUNGTA 

 

Pvz. : Norite įjungti belaidę sireną. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [671#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite [671#]. 

Komanda： 

[67]+[0/1]+[#] 

SMS siuntimo, kai 

įjungiama/išjungiama 

apsauga, 

įjungimas/išjungimas. 

[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA,1 reiškia ĮJUNGTA 

 

Pvz. : SMS siuntimo įjungimas kai įjungiama/išjungiama apsauga. 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [681#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

eiti į nustatymų režimą, ir veskite “681#”. 
Komanda： 

[68]+[0/1]+[#] 

 

Gamyklinių parametrų 

atstatymas 

 

Ši komanda skirta atstatyti gamyklinius parametrus (ištrinti visus 

vartotojo atliktus nustatymus, telefono numerius, atidėjimų 

nustatymus ir t.t.). PIN kodas atstatomas į gamyklinį nustatymą 

123456). Ši komanda neištrina daviklių ir pultelių. 

 

1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [9898#] 

2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] 

Komanda： 

[9898 ]+[#] 
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eiti į nustatymų režimą, ir veskite [9898#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [1234569898#] 

 

Pilnas gamyklinių 

parametrų 

atstatymas 

 

Jei vartotojas įjungė klaviatūros užraktą ir pamiršo slaptažodį, 

galima atlikti pilną gamyklinių nustatymų atstatymą.    

Veiksmai:  

1. Išjunkite elektros tinklo maitinimą, išjunkite jungiklį nugarėlėje į 

būseną IŠJUNGTA 

2. Palaukite 1 min ir vėl įjunkite centralę 

3. Paspauskite “SOS” mygtuką iš karto po įjungimo ir laikykite 5 

sekundes 

4. Centralė du kartus supypsės, paleiskite “SOS” mygtuką 

Po šios operacijos, centralė bus visiškai atstatyta į gamyklinius 

nustatymus, visi nustatymai, pulteliai ir detektoriai ištrinti. PIN 

kodas atstatytas į gamyklinį nustatymą 123456. 

 

 

9.4 SMS užklausų komandos ir nustatymai  

Šios instrukcijos yra skirtos tik SMS komandai valdyti pultelį nuotoliniu būdu:  

 

Išjungti apsaugą Siųskite į centralę SMS su tekstu 1234560#  

Pastaba: 123456 yra gamyklinis PIN kodas, jei vartotojas pakeitė 

PIN kodą, naudokite naująjį PIN kodą.  
[0]+[#] 

Įjungti apsaugą Siųskite į centralę SMS su tekstu 1234561#, kad įjungti apsaugą 

[1]+[#] 

Namuose apsaugos 

režimo įjungimas 

Siųskite į centralę SMS su tekstu 1234562#, kad įjungti Namuose 

režimą. 

[2]+[#] 

Įjungti Relinę jungtį Siųskite į centralę SMS su tekstu 1234563#, kad įjungti relinę 

jungtį. [3]+[#] 

Išjungti relinę jungtį Siųskite į centralę SMS su tekstu 1234564#, kad išjungti relinę 

jungtį [4]+[#] 
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10. Detektorių montavimo instrukcija: 

Magnetinio durų kontakto montavimas: 

 

ĮSPĖJIMAS:  
A：  Tarpas tarp magneto ir jutiklio turėtų būti mažesnis nei 10 mm.  

B：  Jei įdiegto daviklio indikatoriaus lemputė dega atidarius duris, rodo,  kad jis tinkamai 

sumontuotas. 

C: Jei suveikus durų daviklio lemputė mirksi, jutiklio baterijoje yra žema įtampa, ir jūs turite 

kuo greičiau pakeisti bateriją. 

D：  Daviklio perdavimo atstumas atviroje vietoje yra mažesnis nei 100 metrų, patalpose 

20-30m, prieš montuodami, patikrinkite, ar montavimo vietoje yra ryšys su centrale. Visos 

kliūtys įtakoja signalo perdavimo atstumą.  

 

Judesio daviklio montavimas: 

 

Norėdami išvengti klaidingo pavojaus signalo, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus, 

montuodami PIR judesio detektorių: 

A: Neatkreipkite judesio daviklio į lango stiklą.  

B: Nenutaikykite daviklio į didelį objektą, kuris gali siūbuoti ar pats judėti.  

C: Nenutaikykite daviklio į šalto ir šilto oro padavimo angas, ar šalčio bei šilumos šaltinius.  
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D: Baldai, pertvaros ar bet kokia kita uždanga turėtų būti toliau nuo detekcijos zonos.  

E ： Nestatykite dviejų ar daugiau daviklių toje pačioje vietoje, nes tai gali sukelti trikdžius, kai 

bus aliarmas. 

F:  Kai suveikia daviklis ir mirksi LED indikatorius, tai reiškia , kad senka daviklio baterija, 

rekomenduojame ją kuo greičiau pakeisti.  

G： Detekcijos atstumas yra mažesnis nei 8 metrai, perdavimo atstumas yra mažesnis nei 100 

metrų, patalpose 20-30m. Prieš montuojant, patikrinkite, ar montavimo vietoje yra ryšys su 

centrale. Visos kliūtys įtakoja signalo perdavimo atstumą.  

 

11. Aptarnavimas 
 

Sistemos tikrinimas: 
Norint užtikrinti stabilų ir saugų darbą, sistemą reikia periodiškai tikrinti. Mes siūlome 

vartotojams patikrinti sistemą kartą per tris mėnesius ir išbandyti v isus detektorius kas 

mėnesį. 

 

Centralės patikrinimas: 
A ：Patikrinkite, ar centralė gali įprastai įjungti ir išjungti apsaugą.  

B ：  Patikrinkite, ar centralė gali skambinti telefono numeriais, kai įvyksta aliarmas.  

C : Patikrinkite, ar centralė gali normaliai priimti signalą iš detektorių, ar atsarginė baterija 

veikia normaliai. 

 

Daviklių tikrinimas: 
A ：  Rankiniu būdu aktyvuokite detektorių, kad patikrintumėte, ar jis sėkmingai siunčia 

pavojaus signalą.  

B:  Patikrinkite kiekvieno detektoriaus akumuliatorių, ar jame yra įtampos. 

 

Įspėjimai: 
A.: Neardykite, neremontuokite ir nekeiskite gaminių privačiai, nes tai gali sukelti gedimą ar 

avariją. 

B: Nenumeskite gaminio ant kietos žemės, kad išvengtumėte gedimo ar apgadinimo dėl 

stipraus smūgio. 

C: Nenustatykite „112“, „911“ ar jokio saugos departamento telefono numerio kaip aliarmo 

telefono numerio be atitinkamo leidimo.  

 

 


