
 

1 

 

 

 

 WiFi & GSM  

   NAMŲ SIGNALIZACIJOS SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

Android/ios                   Android/ios 

  

 



 

2 

 

1. Įžanga 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų belaidę išmaniąją namų apsaugos 

signalizaciją. Ši sistema užtikrins visišką jūsų namo ir turto apsaugą 24 

valandas per parą. 

 

Belaidė signalizacijos sistema naudoja pažangias skai tmeninio saugumo 

technologijas, ji yra labai patikima. Nors sistema yra kompaktiška, turi labai 

platų funkcionalumą. Tai apima priešgaisrinės, apsaugos nuo įsilaužimo, 

apsaugos nuo dujų, SOS avarinį iškvietimą ir kt. Belaidžiai davikliai, sujungti su 

sistema, turi apsaugos nuo trukdžių funkcijas, siekiant išvengdami klaidingo 

aliarmo. Signalizacijos sistema p lačiai naudojama namuose, gamyklose, 

mokyklose, parduotuvėse, parduotuvėse, vilose, gyvenamosiose vietose, visur, 

kur tik reikia apsaugos. 

 

Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tinkamą sistemos naudojimą, prieš 

diegdami, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Jei diegdami susidursite su 

problemomis, susisiekite su pardavėju arba įgaliotu techninės pagalbos centru. 

Taip pat galite paskambinti mūsų įmonės aptarnavimo telefono numeriais, mūsų 

inžinierius padės išspręsti problemas.  
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1. Pagrindinės savybės 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

■ 850/900/1800/1900Mhz GSM dažniai, tinkami įvairioms pasaulio šalims 

■ Palaiko 24 belaides zonas 

■ Kiekviena zona gali būti priskirta vienai iš 8 zonų tipų: Įprasta / Namuose / 

Intelektualioji / Avarinė / Uždaryta  

■ Signalizacija palaiko tris įjungimo ir išjungimo laiko tvarkaraščius. 

Kiekvieną tvarkaraštį galima pritaikyti pagal savaitę, taip išvengti rankinio 

įjungimo ir išjungimo, pilnai automatizuoti valdymą. 

■ 6 grupės aliarmo telefono numeriams +3 grupės SMS telefono nr.  

■ Balso pranešimai vykdant komandas (anglų kalba) 

■ Pranešimai apie daviklių senkančias baterijas (veikia tik su tokią funkciją 

palaikančiais davikliais 

■ Įmontuotas pakraunamas akumuliatorius 

■ Pranešimai į telefoną dingus elektros maitinimui iš tinklo  

■ Centralėje įmontuota sirena 

■ Belaidžių sirenų palaikymas (433Mhz) 

■ Belaidis mokymosi kodas – lengvas ir greitas būdas pridėti papildomus 

daviklius 

■ Zonų pavadinimų keitimas 

■ Durų jutiklio dvipusės komunikacijos funkcija  

 

 

2. Techninė informacija 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

● Maitinimas: DC9V-12V 

● Statinė srovė: ＜25mA 

● Aliarmo srovė: ＜450mA 

● GSM dažnių palaikymas GSM850/900/1800/1900MHz 

● WIFI :2.4GHz 

● Palaikymo akumuliatorius: Ličio akumuliatorius, DC7.2V 

● Sirena: 85dB     

● Imtuvo perdavimo dažnis: 433MHz (±75MHz), PT2262/1.5-4.7MΩ ；

EV1527/300K 

● Gamyklinis slaptažodis: 1234 

● Veikimo temperatūra: -10℃~+50℃ 
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3. Centralės vaizdas iš priekio 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Apsaugos būsena (ARM lemputė): 

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. 

 

► Būsenos lemputė (STATUS): 

STATUS lemputė mirksi, reiškia, kad centralė yra nustatymų režime . 

STATUS lemputė šviečia, reiškia, kad prisijungta prie WIFI.  

 

 

► GSM lemputė (SIGNAL): 

SIGNAL lemputė mirksi kartą per sekundę, reiškia GSM ryšys nėra prisijungęs. 

SIGNAL lemputė kartą per 3 sekundes, reiškia, kad GSM ryšys yra prisijungęs.  

 

► Maitinimo lemputė (POWER): 

POWER lemputė šviečia, reiškia, kad centralė įjungta į elektros maitinimą. 
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Paspauskite 【CDDE】 ir palaikykite vieną sekundę, centralė bus pasiruošusi 

pridėti pultelį. 

Paspauskite【CDDE】dar kartą, kad pridėti daviklį į 1 zoną. 

Paspauskite【CDDE】trečią kartą, kad pridėti daviklį į 2 zoną. Spauskite iš eilės, 

kol pridėsite iki 24 daviklių 24. 

 

Spausdami tą patį mygtuką galite pasirinkti zoną, kurios daviklį norite pašalinti 

ir tuomet paspauskite【CDDE】 ir palaikykite tris sekundes.  

 

4. Kasdieninės funkcijos 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1 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  

2. Paskambinkite į centralę, surinkite „PIN kodą+1#“  

3. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+1#“ 
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4.2 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#“  

 
 

4.3 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 įjungti Namuose 

režimą. 

1. Paspauskite S mygtuką ant pultelio 

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

             
 

 

 



 

7 

 

4.4 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 centre.  

              

 

5. Darbo pradžia 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pirmiausia įdėkite SIM kortelę ir prijunkite maitinimo adapterį prie centralės, 

tada įjunkite centralę, po 3 sekundžių pasigirs „Sveiki atvykę naudoti 

signalizacijos sistemą“ (Welcome to use alarm system). Tuomet centralė 

pradeda ieškoti GSM tinklo, signalo lemputė pradeda mirksėti kas sekundę, tai 

reiškia, kad ieško GSM tinklo. Kai GSM signalo lemputė mirksi vieną kartą kas 

tris sekundes, tai reiškia, kad GSM signalas ir SIM kortelė veikia tinkamai.  

 

 

6. Daviklių ir pultelių prijungimas naudojantis 

centrale 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Įeikite į nustatymų režimą: 

Paspauskite【CDDE】mygtuką ant centralės ir laikykite 1 sekundę. Centralė 

supypsės vieną kartą ir  “Status” ir „Signal“ lemputės užsidegs ir centralė 

praneš „Pridėkite pultelį“ (Add remote control). Tai reiškia, kad centralė 

pasiruošusi pridėti pultelį. 

 

Pridėti pultelį: 

Pridėdami nuotolinio valdymo pultelį, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo 

pultelio mygtuką, kad išsiųstumėte signalą, centralė balsu praneš 

„sėkmingai“ (Successful). Jei centralė vieną kartą pyptelės, tai reiškia, kad šis 
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pultelis jau buvo pridėtas, pakeiskite kitą pultelį, kad jį pridėtumėte. 

Paspauskite【CDDE】 ir palaukite, kol centralė supypsės du kartus, Tai reiškia, 

kad išėjote iš nustatymų režimo. Centralė gali priimti iki 10 nuotolinio valdymo 

pultelių. 

 

Ištrinti pultelius: 

Jau įėję į pultelių pridėjimo režimą, paspauskite 【 CDDE】 mygtuką tris 

sekundes, centralė supypsės du kartus. Tai reiškia, kad pultelis ištrintas 

sėkmingai. 

 

Pridėti daviklius: 

Jau įėję į pultelių pridėjimo režimą, paspauskite 【CDDE】vieną sekundę, 

centralė praneš „pridėkite pirmą zoną“ (“add one zone”), tai reiškia, kad 

centralė pasiruošusi pridėti daviklį į pirmą zoną. Aktyvuokite davikl io suveikimą, 

kad jis išsiųstų signalą, centralė praneš „pridėta sėkmingai“ (add successful), 

tai reiškia, kad daviklis sėkmingai pridėtas. Jei centralė daviklio aktyvavimo 

metu supypsės, tai reiškia, kad šis daviklis jau buvo pridėtas, aktyvuokite kit 

daviklį. 

 

Paspauskite【CDDE】mygtuką vieną sekundę ir vėl, centralė praneš „pridėkite 

antrą zoną“ (add two zone), toliau pakartokite aukšč iau nurodytus veiksmus. 

 

Ištrinti daviklius: 

Įeikite į būseną kaip pridėti pirmosios zonos daviklį (aprašymas aukščiau), 

paspauskite ir palaikykite 【CDDE】mygtuką 3 sekundes. Centralė supypsės du 

kartus, tai reiškia, kad 1 zonos daviklis sėkmingai ištrintas. 

Įeikite į būseną kaip pridėti antrosios zonos daviklį (aprašymas aukščiau), 

paspauskite ir palaikykite 【CDDE】mygtuką 3 sekundes. Centralė supypsės du 

kartus, tai reiškia, kad 3 zonos daviklis sėkmingai ištrintas. 

Kartokite tuos pačius veiksmus, kad pašalinti likusių zonų daviklius. 
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7. WIFI nustatymai 

 

7.1 Programėlės atsisiuntimas ir registracija 

 

   Apple vartotojai ieškokite programėlės Smart Life 

 

 

             

   Android vartotojai ieškokite Smart Life programėlės 

 

 

 

 

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 prie programėlės, kad 

galėtumėte ja naudotis. 

7.2 Centralės pajungimas prie WIFI 

Po registracijos ir prisijungimo spustelėkite „+“ ir pridėkite įrenginį. Tada 

pasirinkite „Security & sensor“, tada pasirinkite „Alarm system (WIFI)“ ir 

spustelėkite ją. Tuo pačiu metu paspauskite skydelio CDDE mygtuką ir 

palaikykite maždaug 3 sekundes, aliarmo skydelis pyptelės 6 kartus, tada 

atleiskite mygtuką 【CDDE】 . Tada paspauskite „Patvirtinti, kad indika torius 

greitai mirksi“, tada pasirinkite WIFI tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite 

„Gerai“ (Confirm). Tada programa prisijungs. Sėkmingai prisijungus, ji pateks į 

įrenginio sąsają. Programėlė palaiko daugybę signalizacijos įrenginių, tuo 

pačiu metu galite susieti skirtingus „TUYA“ platformą palaikančius įrenginius.   
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7. Redaguoti įrenginio pavadinimą / įrenginio vietą / 

Bendrinti įrenginį / Pašalinti įrenginį 

Pasirinkite įrenginį, kurį norite redaguoti ir tuomet paspauskite  , tuomet pasirinkite 

“Device name”, kad galėtumėte pakeisti pavadinimą. Taip pat galite keisti ir kitus 

parametrus.  

        

      

 

 

 

 

 

 

7.4 Įrenginio parametrų nustatymas 

Pasirinkite įrenginį, kurį norite nustatyti. Tada paspauskite „Settings“ piktogramą, tada 

galėsite atlikti susijusių parametrų nustatymą. Jei jums reikia prijungti daugiau daviklių 

ar nuotolinio valdymo pultelių, paspauskite „Accessories“ piktogramą, tada paspauskite 

„+ Add“.  
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8. GSM Valdymas 

8.1 Aliarmo skambučio atsiliepimas 

Signalizacijos centralė iš eilės skambins iš anksto nustatytais telefono 

numeriais, jei įvyks aliarmas. Signalizacijos informacijos įrašas bus paleistas 

automatiškai, kai vartotojai atsilieps į telefono skambutį. Tuo pačiu metu 

vartotojas gali valdyti centralę nuotoliniu būdu naudodamas mobiliojo telefono 

klaviatūrą. 

Paspauskite [1]: Vėl įjunkite apsaugą. Centralė ir toliau skambins iš anksto 

nustatytais telefono numeriais. 

Paspauskite [2]: norėdami sustabdyti aliarmą ir išjungti sistemos apsaugą. 

Centralė nebeskambins kitiems adresatams.  

Paspauskite [7]: Įjungti Sireną 

Paspauskite [8]: Išjungti Sireną 

Paspauskite [*]: Baigti pokalbį, tačiau centralė ir tol iau skambins nustatytiems 

telefono numeriams.  

 

8.2 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 

„1234“). Jei įvesite neteisingą kodą, centralė praneš įvesti slaptažodį dar kartą. 

Signalizacijos centralė automatiškai baigs pokalbį, jei trečią kartą vis tiek 

įvesite neteisingą PIN kodą). Centralė praneš, kad slaptažodis yra teisingas tik 

įvedus teisingą slaptažodį, tada vartotojas gal i paspausti žemiau esančius 

skaičių klavišus telefone atlikti valdymo funkcijas:  

Paspauskite [1]: Įjungti apsaugą. 

Paspauskite [2]: Išjungti apsaugą. 

Paspauskite [7]: Įjungti sireną 

Paspauskite [8]: Išjungti sireną 

Paspauskite [*]: Baigti skambutį. 

Paspauskite [#]: 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. 

8.3 Komandų nustatymai centralės klaviatūra /  

skambučiu / SMS 

Visi nustatymai turėtų būti naudojami bet kokioje būsenoje, pavyzdžiui, įjungta 

apsauga / išjungta apsauga / Namuose režimas. 

Įvedę teisingą slaptažodį, galite keisti visus nustatymus. Gamyklos 

numatytasis slaptažodis yra 1234 (naudokite naują slaptažodį, jei vartotojas 

pakeitė slaptažodį). 
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Pvz.: nustatykite pirmosios grupės aliarmo telefono skambučio numerį kaip 

868044410, yra du nustatymo būdai: 

Pirmasis metodas: 

Telefono skambutis: paskambinkite signalizacijos centralės SIM kortelės 

numeriu, įveskite [Komandą]. 

Antras metodas: 

SMS: siųskite SMS į centralės numerį [Slaptažodis] + [Komanda] 

Komandų lentelė 

Aliarmo telefono 

numerių nustatymas 

Pvz.: nustatyti “868044410” pirmuoju aliarmo skambučių gavėju. 

Metodas 1 : 

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

nustatymų režimą, ir veskite [31868044410#] 

 

Metodas 2: 

Siųskite SMS su tekstu [123431868044410#]. Čia 1234 yra PIN 

kodas, 31 – komanda, 868044410 – telefono numeris. 

Po SMS išsiuntimo, centralė atsakys: “1:868044410 2: 3: 4: ” Tai 

reiškia, kad sėkmingai nustatėte telefono numerį. 

Komanda: 

[3]+[1-6]+[Telefono  

Nr.]+[#] 

Ištrinti aliarmo 

telefono numerį 

Pvz. Ištrinti pirmąjį aliarmo skambučių gavėjo numerį: 

3. Siųskite SMS su tekstu [123432#] 

 

Metodas 1:  

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

nustatymų režimą, ir veskite [31#] 

 

Metodas 2:  

Siųskite SMS su tekstu 123431# į centralės telefono numerį, tuomet 

centralė atsakys “1: 2: 3: 4: ”. Tai reiškia, kad pirmasis telefono 

numeris ištrintas.  

Komanda: 

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

Pridėti aliarmo SMS 

gavėjo telefono 

numerį 

[3] yra komanda nustatyti SMS telefono numerius. 

[7-9] yra eilės numeriai. 7 yra pirmasis SMS numeris, 8 yra antrasis, 

9 yra trečiasis. 
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Komanda: 

[3]+[7-9]+[Telefono 

Nr.]+[#] 

 

Pvz. nustatyti 868044410 kaip pirmąjį SMS gavėją: 

 

Metodas 1:  

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

nustatymų režimą, ir veskite [371868044410#] 

 

Metodas 2:  

Siųskite SMS su tekstu [123437868044410#] į centralės telefono 

numerį, tuomet centralė atsakys “7:868044410 8: 9:”. Tai reiškia, 

kad SMS aliarmo numeris 868044410 yra sėkmingai nustatytas. 

 

Pastaba: Kai įjungtas SMS siuntimas dingus elektros maitinimui, 

tuomet centralė siųs SMS visiems 3 telefono numeriams, kurie 

nustatyti, kaip SMS gavėjai. 

Ištrinti aliarmo SMS 

gavėjo numerį 

Pvz.: Norite ištrinti pirmąjį SMS telefono numerį. 

 

Metodas 1: 

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

nustatymų režimą, ir veskite [37#] 

Metodas 2:  

Siųskite SMS su tekstu [123437#] #] į centralės telefono numerį, 

tuomet centralė atsakys “7: 8: 9: ”. Pirmasis SMS numeris ištrintas. 

Komanda： 

[3]+[7-9]+[#] 

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

nustatymų režimą, ir veskite [110#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234110#] 

Komanda： 

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

SMS siuntimo aliarmo 

atveju įjungimas / 

išjungimas 

[0/1]: 0 reiškia išjungta, 1 reiškia įjungta. Gamyklinis 

nustatymas: ĮJUNGTA. 

Pvz.: Norite išjungti SMS siuntimą aliarmo atveju. 

 

Metodas 1:  

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

nustatymų režimą, ir veskite “120#”. 

Metodas 2:  

Siųskite SMS su tekstu “1234120#”. 

Komanda： 

[12]+[0/1]+[#] 

WiFi būsenos 

pasikeitimo SMS 

siuntimo 

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

Gamyklinis nustatymas : IŠJUNGTA 
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įjungimas/išjungimas Pvz.: Norite išjungti SMS siuntimą kai pasikeičia WIFI 

ryšio būsena: 

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

nustatymų režimą, ir veskite [150#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234150#] 

Komanda: 

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

PIN kodo keitimas Gamyklinis PIN kodas yra 1234 

Pvz.: Nustatyti naują PIN kodą 8888: 

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

nustatymų režimą, ir veskite [508888#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234508888# ] 

Komanda: 

[50]+[4 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 0-99s, Gamyklinis nustatymas: 00s. 

 

Pvz. : Norite nustatyti apsaugos įjungimo atidėjimą 60s. 

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

nustatymų režimą, ir veskite [5160#]. 

2. Siųskite SMS su tekstu [12345160#] 

Komanda： 

[51] +[00-99 

sekundžių]+[#] 

Aliarmo atidėjimo laiko 

nustatymas 

Centralė įjungs aliarmą po nustatyto laiko nuo detektorių suveikimo. 

Atidėjimo laikas gali būti nustatytas 0-99s. Gamyklinis nustatymas: 

00s. 

 

Pvz. : norite nustatyti aliarmo atidėjimo laiką 60s.  

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

nustatymų režimą, ir veskite [5260# ]. 

2. Siųskite SMS su tekstu [12345260# ] 

Komanda： 

[52] +[00-99 

sekundžių]+[#] 

Sirenos veikimo laiko 

nustatymas 

Sirenos veikimo aliarmo atveju laikas gali būti nuo 0 iki 20min. 

Gamyklinis nustatymas 1min. 

 

Pvz. : Nustatyti sirenos veikimo laiką 5min.  

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

nustatymų režimą, ir veskite [5305#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [12345305#]  

Komanda： 

[53] + 

[00-20 minučių]+[#] 

 Sirenos 

įjungimas/išjungimas 

Kai apsauga įjungiama/išjungiama pulteliu, norite įjungti arba 

išjungti sireną.  

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

nustatymas ĮJUNGTA. 

Pvz. : norite išjungti sirenos garsą įjungus pulteliu. 

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

nustatymų režimą, ir veskite [550#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234550#] 

Komanda： 

[55]+[0/1]+[#] 

Centralės laiko 

nustatymas 

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

1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į 
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Komanda： 

[56]+[00-99 

metai]+[01-12 

mėnuo]+[01-31 

diena]+[00-23 

valanda]+[00-59 

minutės]+[00-59 

Sekundės]+[#] 

nustatymų režimą, ir veskite [56200801090000#]. 

2. Siųskite SMS su tekstu [123456200801090000#] 

 

 Apsaugos įjungimas  

/ išjungimas tam tikru 

laiku  

Centralėje galima nustatyti 3 laikus, kada įsijungs ir išsijungs 

apsauga automatiškai. 

 

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

nuo pirmadienio iki penktadienio. 

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

nustatymų režimą, ir veskite [57012200070012345#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [123457012200070012345#] 

Komanda： 

[57]+ [01~03 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. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į 

nustatymų režimą, ir veskite [591#]. 

2. Siųskite SMS su tekstu [12341234591#] “”  

Komanda： 

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

Zonų tipų nustatymas 
Centralė gali naudoti iki 24 belaidžių daviklių ir kiekvienas iš jų gali 

būti priskirtas vienai iš 5 zonų tipų: 

[01-24]: Zonų numeriai. 

[1-5]: Zonų tipai. 

1: Įprastinė zona. 

2: Namuose zona. 

3: Intelektualioji zona. 

4: Avarinė zona. 

5: Uždaryta zona. 

[0/1]: 0 reiškia sirena išjungta šio daviklio suveikimui. 

     1 reiškia sirena įjungta šio daviklio suveikimui. 

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

sirenos garsą šio daviklio suveikimui. 

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

nustatymų režimą, ir veskite [600220#]  

2. Siųskite SMS su tekstu [1234600220#]  

 

Įprasta zona (Normal): signalizacijos suveikimas galimas tik 

Komanda： 

[60]+[01-24]+[1-5]+[0/1

]+[#] 
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esant Įjungtai apsaugai įprastiniu arba Namų režimu. 

Išjungus apsaugą ši zona aliarmo nesuke lia. 

 

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). 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.  

 

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 [6250#] 

3. Siųskite SMS su tekstu [12346250#] 
Komanda： 

[62]+[00~99]+[#] 

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. 



 

17 

 

Komanda： 

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

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

nustatymų režimą, ir veskite [641#]. 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234641#] 

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

nustatymų režimą, ir veskite [651#] 

2. Siųskite SMS su tekstu [1234651#] 

 

Pastaba: Įjungę šią funkciją, uždarykite duris ar langą, kur buvo 

sumontuotas durų daviklis prieš įjungiant apsaugą. Tuomet įjungus 

apsaugą, atidarykite ir vėl uždarykite duris, taip sistema supras, kad 

jūs išėjote. Jei neišeisite, centralė sukels aliarmą. 

Komanda： 

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

nustatymų režimą, ir veskite “681#”. 

2. Siųskite SMS su tekstu “1234681#” 
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 

1234). Ši komanda neištrina daviklių ir pultelių. 

 

Metodas 1:  

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

nustatymų režimą, ir veskite “130000#”. 

Metodas 2:  

Siųskite SMS su tekstu “1234130000#”. 

Komanda： 

[13]+[0000]+[#] 

Pilnas gamyklinių 

parametrų atstatymas 

 

Jei yra problemų su sistemos veikimu arba pamiršote sistemos PIN 

kodą, rekomenduojame padaryti pilną gamyklinių parametrų 

atstatymą.  

Veiksmai:  

1. Išjunkite elektros maitinimą, išjunkite centralę.  

2. Paspauskite ir laikykite CDDE mygtuką ir tuo pačiu metu įjunkite 

centralės įjungimo jungiklį. 

3. Centralė ims pypsėti, po 5 sekundžių paleiskite CDDE mygtuką. 

Po šio veiksmo, centralės duomenys pilnai atstatyti į gamyklinius 

nustatymus, visi pulteliai ir davikliai ištrinti. 

Komanda： 

Paspauskite CDDE 

mygtuką ir jį laikydami 

įjunkite centralę  
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8.4 SMS užklausų komandos ir nustatymai  

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

 

Užklausti centralės 

elektros tiekimo būsenos 

Siųskite SMS su tekstu “12346#”. Gausite atsakymą “AC power 

ON” arba “AC power OFF” 

6# 

Užklausti centralės 

nustatymų 

Siųskite SMS su tekstu "123420#"  

20+【#】 

Užklausti centralės 

aliarmo skambučio ir 

SMS telefono numerių.  

Siųskite SMS su tekstu “123421#” Gausite atsakymą: 

1:868044410    

2: 

3:          

4:     

5:            

6:             

7:868044410    

8:     

9:               

Telefono numeriai, kurie yra 1~6 yra aliarmo skambučio numeriai, 

o 7~9 yra SMS gavėjų numeriai. 

Pastaba: Skambučių numeriai gali sutapti su SMS gavėjų 

numeriais.  

Komanda： 

21+【#】 

Užklausti centralės laiko 

ir tvarkaraščio nustatymų  

Pvz.: Siųskite SMS su tekstu “123422#”, tuomet centralė atsakys: 

20-09-01 12:30 

Arm: 1:22:00 

Disarm 1:07:00 12345 

Arm: 2:24:00 

Disarm: 2:24:00 1234567   

Tai reiškia, kad centralės laikas 2020m. rugsėjo 1d. 12:30 

Pirmos grupės apsaugos įjungimo/išjungimo laikas yra 22:00 ir 

07:00 atitinkamai nuo pirmadienio iki penktadienio 

Antros grupės apsaugos įjungimo/išjungimo laikas yra 24:00 ir 

24:00 nuo pirmadienio iki sekmadienio.  

22+【#】 

Nustatykite daviklių  

SMS pranešimus 

[00-24] Reiškia 24 daviklius 

Pvz.: Siųskite į centralę SMS su tekstu “12348001Lauko duru 

aliarmas#”, tuomet centralė atsakys “Zone 01 Lauko duru 

aliarmas”. Tuomet, kai įvyks suveikimas 01 daviklyje, tuomet 

centralė išsiųs SMS žinutę su nurodytu tekstu 3 nurodytiems SMS 

gavėjams.  

 

1. Pastaba: Maksimalus SMS teksto ilgis 25 simboliai. 

[80]+[00-24]+[SMS 

tekstas]+[#] 
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Pastaba：“1234” reiškia gamyklinį PIN kodą. Jei vartotojas pasikeitė PIN kodą, tuomet 

atitinkamai naudokite naująjį PIN kodą. Primygtinai rekomenduojame pasikeisti PIN 

kodą. 

 

9. 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 k liūtys įtakoja signalo perdavimo atstumą. 

 

Judesio daviklio montavimas: 
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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. 

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 k liūtys įtakoja signalo 

perdavimo atstumą. 

 

10. Aptarnavimas 

 

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

siūlome vartotojams patikrinti sistemą kartą per tris mėnesius ir išbandyti visus 

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. 


