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РОЗДІЛ I. Перше відкриття 

 

1.1. Особливості 

 

• Інтелектуальна GSM сигналізація з LCD-дисплей, та керуванням з   

         АРР. 

• Додаток для Android та іOS мобільних операційних систем. 

• Дистанційне управління і налаштування за допомогою  мобільного  

         голосового зв’язку та SMS. 

• 99 бездротових зон і 8 дротових зон. 

• Підтримка 10 радіо брелків та 50 RFID карток. 

• Цифрова клавіатура з сенсорним управлінням. 

• Матриця LCD-дисплей, навігація по меню. 

• Підтримка до 6 мобільних номерів та 4 SMS номерів для сповіщення. 

• Можливість 10 секундного запису повідомлення. 

• Журнал запису подій довжиною: 40 тривог та 40 операцій. 

• Примусове введення пароля для знаття сигналізації з контрольної  

         панелі, можливість виклику запрограмованого мобільного номера за  

         допомогою кнопки «SOS» в надзвичайних ситуаціях. 

• Налаштування відстрочки часу постановки і зняття сигналізації . 

• Перейменування усіх зон та RFID тегів. 

• Вбудований модуль для підключення бездротових сирен, функція  

         «часткове увімкнення». 

• Дистанційне управління по телефону, це швидко та зручно. 

 

1.2. Технічні параметри 

 

• Адаптер живлення: DC 12V 1A. 

• Енергоспоживання в режимі очікування: ≤80mA. 

• Струм тривоги: ≤450mA. 

• Резервна батарея: Li-Ion 500mAh DC7.4V. 

• Вбудована сирена : 90 дБ. 

• Частоти бездротових сповіщувачів: 315/433/868 МГц. 

• Матеріал корпусу: ABS пластик. 

• Температурний діапазон: -10 ~ +55 градусів Цельсія. 

• Діапазон вологості: ≤80%. 

• Розмір панелі (Д * Ш * В): 186 *125,7 * 25 мм. 
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1.3. Комплектація 

• Сповіщувач розмикання радіоканальний з клейкою стрічкою x1 шт. 

• Сповіщувач руху та кронштейн x1 шт. 

• RFID-карти х2 шт. 

• Брелок радіо канальний x2 шт. 

• Дюбель і гвинт х 2 шт. 

• Керівництво користувача x1 шт. 

• Бездротова сирена з вбудованим акумулятором x1 шт. 

• Набір резисторів 

 

1.4. Для користувача 

 

1.4.1. Опис панелі системного блоку 

 

 

 

 

 

Вниз 

LCD-дисплей 

Вверх 

GSM індикатор 

Постановка на охорону 

Зняття з охорони 

Часткова робота 

Кнопка виклику 

та введення 
Очистка 

RFID-приймач 

Індикатор стану сигналізації 

Індикатор живлення 

Індикація тривоги 

Кнопка виклику SOS 
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1.4.2. Задня панель системного блоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Брелок радіоканальний

Дротове підключення 

зон тривоги 

Мікрофон 

Тампер на відривання 

 

Вбудований динамік 

Роз'єм сирени 

Акумуляторна батерея 

Роз‘єм  для  живлення 

Слот для сім-карти 

Режим охорона відсутня 

Виклик SOS Режим  

«Часткової роботи»  

Режим охорони 
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РОЗДІЛ II. Введення мобільних номерів для сповіщення про 

тривогу  

на телефон за допомогою виклику та SMS повідомлень 

 

Щоб зняти захист для входу в меню налаштувань, введіть пароль 

адміністратора. (Пароль за замовчуванням (1111), натисніть【 】 щоб 

увійти до налаштування. Натисніть【 】для виходу, якщо потрібно. 

2.1. Налаштування телефонних номерів 

Користувач може встановити до 6 телефонних номерів і до 4 SMS мобільних 

номерів. Куди сигналізація буде посилати повідомлення тривоги у випадку: 

встановлення, зняття сигналізації і при спрацюванні сповіщувачів тривоги. 

2.1.1. Додавання телефонних номерів 

 

(1) Зайдіть в меню налаштувань і виберіть “Phone numbers”, натисніть【 】 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Add”, натисніть【 】 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Phone number(1~6)”, натисніть【 】 

(4) Введіть телефонний номер, який ви хочете встановити, натисніть【 】 

 

Примітка: Якщо Ви хоче, перевірити або змінити збережені номери телефонів, 

увійдіть у "Phone number (1 ~ 6)", а потім перевірте або змініть їх. Максимальна 

довжина телефонного номера може сягати до 16 цифр. Формат введення 

номеру телефона 0671234567. 

2.1.2. Видалення телефонних номерів 

(1) Зайдіть в меню налаштувань і виберіть “Phone numbers”, натисніть【 】 

(2) Натисніть【 】чи【 】，і виберіть “Delete”, натисніть【 】 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Phone number(1~6)”, натисніть【 】 

(4) Видаляйте збережені номери телефонів по черзі，натискаючи【 】для 

підтвердження. 
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2.2. Налаштування SMS номерів 
 

2.2.1. Додавання SMS номерів 

(1) Зайдіть в настройки меню, виберіть “Phone number”, натисніть【 】 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Add”, натисніть【 】 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “SMS number (1~4)", натисніть【 】 

(4) Введіть SMS номер який Ви хочете встановити，натисніть【 】 

 

Примітка: Якщо Ви хоче перевірити або змінити збережені SMS номери, 

увійдіть в "SMS Number (1 ~ 4)", а потім перевірте чи змініть їх. Максимальна 

довжина телефонного номера може сягати до 16 цифр. 
 

2.2.2. Видалення SMS номерів 

(1) Зайдіть в настройки меню, виберіть “Phone number”, натисніть【 】 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Видалити”, натисніть【 】 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “SMS Number(1~4)” по черзі, натисніть  

    【 】 

(4) Видаляйте збережені SMS номери по черзі，натискаючи【 】для  

      підтвердження 



                                                                  0-800-75-75-01 

 

 РОЗДІЛ III. Аксесуари налаштування                                                                             10 
 
 

 

Розділ III. Аксесуари налаштування 
 

Аксесуари включають в себе дистанційний пульт, клавіатури, RFID-карти, 

бездротові і дротові сповіщувачі . 

Панель може розпізнавати і приймати сигнали від аксесуарів тільки після 

кодування. 

3.1. Налаштування клавіатури, пульт дистанційного керування 
 

3.1.1. Додати клавіатуру та пульт дистанційного керування 

（1）Зайдіть в меню налаштувань, Натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accessories”, і натисніть【 】підтвердити. 

（2）Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Remote&Keypad”, і натисніть【

】підтвердити. 

（3）Натисніть【 】чи【 】, виберіть “RC 01-10” по черзі, і натисніть【

】підтвердити. 

（4）Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Add”, і натисніть【 】почати кодування. 

LCD-дисплей показує "Synchronize", 

（5）Натисніть будь-яку клавішу пульта дистанційного керування, щоб вона 

передавала радіо сигнал на панель сигналізації. Потім панель подасть 

звуковий сигнал який вкаже, що кодування пройшло успішно. Якщо звуковий 

сигнал прозвучав двічі, і на дисплеї "Alredy aded", це означає повторне 

кодування. 

3.1.2. Видалити кодовану клавіатуру дистанційно 

Якщо користувачеві необхідно ВИДАЛИТИ кодовану клавіатуру дистанційно, 

будь ласка, виберіть "Remote&Keypad delete all" в кроці (4), і натисніть【

】підтвердити. 

3.1.3. Видалити дистанційну клавіатуру 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “Accessories”, 

і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “дистанційну клавіатуру “Remote&Keypad 

delete all”, і натисніть【 】підтвердити. 

(3) На дисплеї з'явиться повідомлення «Sure?", натисніть【 】видалити, чи 
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натисніть【 】відмінити. 

 

 

3.2. Налаштування RFID-тегів 
 

3.2.1. Додати RFID тег 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accessories”, і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “RFID Tag”, і натисніть【

】підтвердити. 

(3) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “RFID (1~50)” по черзі, і натисніть【

】підтвердити. 

(4) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Add” по черзі, і натисніть【 】почати 

кодування. LCD-дисплей показує "Synchronize". 

3.2.2.  Назвіть RFID тег 

Якщо користувачеві потрібно назвати кодований RFID тег, будь ласка, виберіть 

"Edit name" крок (3), і натисніть【 】підтвердити, а потім введіть його ім'я.  

Примітка: Натисніть【 】на панелі, щоб змінити при редагуванні ім'я. і 

натисніть【 】на панелі, меню повернеться назад. 

3.2.3. Видалити один RFID – тег 

Якщо користувачеві необхідно ВИДАЛИТИ кодовані теги RFID, будь ласка, 

виберіть "Delete" в кроці (4), і Натисніть【 】підтвердити. 

3.2.4. Видалити всі RFID–теги 

 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accessories”, і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “RFID Tag Delete All”, і натисніть【

】підтвердити. 

(3) На дисплеї буде відображатися “Sure?”, Натисніть【 】видалити, чи 

натисніть【 】відмінити 
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3.3. Бездротовий сповіщувач 
 

3.3.1. Додати Бездротовий сповіщувач 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accessories”, і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Wireless Sensor”, і натисніть【

】підтвердити. 

(3) Натисніть【 】чи【 】, по черзі виберіть “Sensor (01~99)”, і натисніть 

【 】почати кодування. 

(4) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Add”, і натисніть【 】увійти в кодування 

LCD-дисплей показує "Synchronize" 

3.3.2. Зміна типу сповіщувача 

(1) Якщо користувачеві необхідно змінити тип сповіщувача, будь ласка, 

виберіть "Edit type"  

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Normal Sensor / 24 hour/Delay Sensor / 

Home sensor”, а потім натисніть【 】підтвердити тип сповіщувача.  

Опис типів сповіщувачів: 

Нормальний сповіщувач (Normal Sensor): 

Нормальні сповіщувачі можуть сигналізувати про небезпеку тільки коли це 

потрібно. 

 

Цілодобовий сповіщувач (24 hour): 

Незалежно від того, в якому статусі система знаходиться сповіщувач 

цілодобово сигналізує про небезпеку  

 

Домашній сповіщувач (Home sensor): 

Сповіщувачі дому. Домашні сповіщувачі знаходяться в самому будинку і при 

частковій охороні вони не будуть спрацьовувати.  

 

Сповіщувач з затримкою (Delay sensor): 

Сповіщувачі з затримкою не будуть реагувати на рух в запрограмований час від 

першої тривоги. Вони призначені для установки прохідних зон для того, щоб 

дати час на зняття з охорони, чи постановку на охорону. 
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3.3.3. Ім'я для бездротових сповіщувачів 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accessories”, і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Wireless Sensor”, і натисніть【

】підтвердити. 

(3) Натисніть【 】чи【 】, по черзі виберіть “Sensor (01~99)”, і натисніть 

【 】підтвердити. 

(4) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Edit name”, натисніть【

】підтвердити, і введіть ім’я для сповіщувача.  

3.3.4. Видалити один сповіщувач 

Якщо користувачеві необхідно ВИДАЛИТИ кодований сповіщувач, будь ласка, 

виберіть "Видалити" крок (4), і натисніть【 】підтвердити. 

3.3.5. Видалити всі сповіщувачі 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, Натисніть【 】чи【 】, виберіть 

“Accesoriess” і натисніть【 】підтвердити. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Wireless Sensors delete all”, і 

натисніть【 】підтвердити. 

(3) На дисплеї буде відображатися “Sure? ”, Натисніть【 】і видалити, чи 

натисніть【 】відмінити 
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Розділ IV. Налаштування дати і часу 
 

4.1. Налаштування дати 
 

4.1.1. Налаштування дати 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】,  виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Data and Time”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Data ”, натисніть【 】. 

(4) Введіть поточну дату і натисніть【 】. 

 

4.1.2. Зміна формату дати і часу 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】,виберіть “System 

Settings”, і натисніть 【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】,виберіть “Data and Time ”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Data Format”, натисніть【 】. 

(4) Натисніть【 】чи【 】，виберіть формат який Вас влаштовує і 

натисніть【 】. 

4.1.3. Налаштування годинника 

(1) За замовчуванням в даній системі обраний 24-годинна формат. 

(2) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】，виберіть “System 

Settings ”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Data and Time ”, натисніть【 】. 

(4) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Time ”, натисніть【 】. 

(5) Введіть Ваш місцевий (поточний) час，натисніть【 】. 

4.2. Налаштування затримки на ввімкнення та вимкнення 

сигналізації 

Встановивши цю функцію, система буде ввімкнена/вимкнена із затримкою яку 

Ви виставите в секундах.  
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4.2.1. Встановлення затримки на вхід 

Затримка на вхід, яка також називається «Затримка сигналу тривоги», 

встановивши цю функцію, користувач матиме затримку в секундах до активації 

системи після активування її одним із способів. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Entry Exit delay”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】,виберіть “Entry delay”, натисніть【 】. 

(4) Введіть час затримки, натисніть【 】. 

Значення за замовчуванням 200s, діапазон значень 0 ~ 255s. 

4.2.2. Встановлення затримки на вихід 

Встановивши цю функцію, користувач матиме затримку в секундах до тривоги 

для зняття її одним із способів. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】,виберіть “Entry Exit delay”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】,виберіть “Exit delay”, натисніть【 】. 

(4) Введіть час затримки, натисніть【 】. 

Значення за замовчуванням 200s, діапазон значень 0 ~ 255s. 

Примітка: Під час затримки на вихід, системний блок подаватиме звуковий 

сигнал, щоб нагадувати користувачеві про час затримки , в останні 5 секунд, він 

буде видавати звуковий сигнал швидше. 

4.3. Функція автоматичної постановки та зняття сигналізації 

Користувач може налаштувати постановку та зняття сигналізації автоматично, 

щоб сигналізація активувалась/деактивувалась в заданий час. 

4.3.1. Функція автоматичної постановки сигналізації 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】 чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Sched Arm/Disarm”, натисніть【 】. 
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(3) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Auto Arm Time”, натисніть【 】. 

(4) Введіть час для активації сигналізації, натисніть【 】. 

4.3.2. Функція автоматичного зняття сигналізації 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Sched Arm/Disarm”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Auto Disarm Time”, натисніть【 】. 

(4) Введіть час зняття сигналізації з охорони і натисніть【 】. 

4.4. Функція дистанційного управління за допомогою телефону 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】 , виберіть “Contol By Phone”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

4.5. Функція нагадування про відсутність SIM картки 

Дана функція буде відображати на LCD дисплеї відсутність SIM картки (No SIM) 

в системному блоці. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “SIM card notice“, натисніть【 】. 

(3) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

4.6. Функція відображення на дисплеї зміни в живленні системного 

блоку 

Функція “AC / DC notice“ означає, що коли відбулись зміни в живленні: 

увімкнення/вимкнення або розрядження батареї, на екрані буде відображено 

відповідний значок для того щоб нагадати користувачеві. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “AC/DC notice”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 
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4.7. Налаштування звуку сповіщення при натисканні клавіш 

Дане налаштування за замовчуванням увімкнене тобто при натисканні клавіш 

будуть лунати звукові сигнали, для вимкнення звукових сигналів потрібно 

вимкнути ці налаштування в меню налаштувань. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings” натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Keypad sound”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

4.8. Налаштування паролів 

Є три види паролів: пароль адміністратора використовується для входу в меню 

налаштувань, пароль користувача, використовується для зняття з сигналізації 

на панелі системного блоку або дистанційно за допомогою телефону та пароль 

для зняття під примусом.  

4.8.1. Пароль адміністратора 

Зайдіть в меню налаштувань з цим паролем. Значення паролю за 

замовчуванням 1111.  

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Access password”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Admin password”, натисніть【 】. 

(4) Введіть 4 цифри пароля, натисніть【 】. 

Примітка: Якщо ви забули свій пароль адміністратора і не можете встановити 

його, будь ласка, зв'яжіться зі своїм дилером. 

4.8.2. Пароль користувача 

За допомогою пароля користувача, користувач може вимкнути сигналізацію з 

клавіатури або дистанційно керувати за допомогою телефону. Його значення за 

замовчуванням 2222. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 
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(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Access password”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “User password”, натисніть【 】. 

(4) Введіть 4 цифри пароля, натисніть【 】. 

4.8.3. Пароль з викликом 

У надзвичайній ситуації, коли користувач змушений зняти систему з охорони 

примусово, користувач може ввести пароль з викликом, сигналізація буде 

викликати номер який запрограмовано. Значення пароля з викликом за 

замовчуванням 3333. 

(1) Зайдіть у меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】 , виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Access password”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Coercion password”, натисніть【 】. 

(4) Введіть 4 цифри пароля, натисніть【 】. 

4.9. Функція кількості кіл дозвону 

Функція означає скільки разів системний блок буде додзвонюватись до 

користувачів доки хтось с них не візьме слухавку. Його значення за умовчанням 

6 разів. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】,виберіть “Ringing Times ”, натисніть【 】. 

(3) Введіть число від 0 до 9, натисніть【 】. 

4.10. Функція циклів виклику по тривозі 

Дана функція означає, кількість циклів викликів до внесеного телефонного 

номеру, під час тривоги. Його значення за умовчанням 6 разів. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】,виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】, виберіть “Call Times”, натисніть【 】. 

(3) Введіть число від 0 до 9, натисніть【 】. 
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4.11. Налаштування сирени 

З даною сигналізацією можна використовувати: вбудовано сирену, провідну 

сирену, бездротову сирену, для цього необхідно підключити сирену по 

дротовому чи бездротового сигналові. Користувач може встановити їх гучність, 

час роботи та увімкнути або вимкнути їх. 

4.11.1. Налаштування час роботи для всіх сирен 

В даній сигналізації час роботи сирени за замовчуванням 5 хвилин, якщо 

встановлено "0", сирена не звучатиме. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】，виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Siren Setup”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Siren alert time”, натисніть【 】. 

(4) Введіть час роботи сирени (0-9) хв. , натисніть【 】. 

4.11.2. Режим вкл./вкл. провідної сирени 

Користувач може встановити провідну сирени, вона є увімкнена за 

замовчуванням. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】，виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Siren Setup”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Wired Siren”, натисніть【 】. 

(4) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

4.11.3. Режим вкл./вкл. бездротової сирени 

Користувач може встановити бездротові сирени, вона є увімкненою за 

замовчуванням. 

Коли користувачеві необхідно закодувати бездротові сирени, увімкніть сирену. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】，виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Siren Setup”, натисніть【 】. 
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(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Wireless Siren”, натисніть【

】підтвердити. 

(4) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

4.11.5 Додавання бездротової сирени  

(1) Ввімкніть бездротову сирену за допомогою перемикача живлення. 

(2) Зажміть кнопку «Set» дочекайтесь 1 звукового сигналу і відпустіть кнопку 

«Set». Світлодіоди почнуть часто блимати. 

(3) За допомогою бездротового пульта керування нажміть кнопку «постановка 

під охорону». 

(4)  За допомогою бездротового пульта керування нажміть кнопку «зняття з 

охорони» 

(5) За допомогою бездротового пульта керування нажміть кнопку «SoS». 

Зачекайте 10 секунд. 

(6) Бездротова сирена додана до панелі.  

Перевірити роботу сирени можливо двома способами: 

1. Поставити під охорону і спричинити спрацювання сповіщувача – сирена 

буде сигналізувати тривогу. 

2. Поставити під охорону і зняти з охорони – сирена подасть звуковий 

сигнал після зняття з охорони. 

4.11.4. Налаштування рівня гучності звуку, вбудованої сирени 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】，виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Siren Setup”, натисніть【 】. 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Built-in Siren”, натисніть【 】. 

(4) Введіть рівень звуку від 0 до 4, натисніть【 】 

 

Примітка: значення за замовчуванням системи 4, якщо вибрати 0, звук не буде 

чутним. 

4.12. Налаштування SMS повідомлень про постановку/зняття 

сигналізації 

Після встановлення даних налаштувань системний блок буде відправляти SMS 

повідомлення користувачам на моб. номер з текстом про постановку/зняття 

сигналізації. Значення за замовчуванням відправка SMS повідомлень 

вимкнено. 
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(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Arm SMS” чи “Disarm 

SMS”，Натисніть【 】 

(3) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Arm SMS” чи “Disarm 

SMS”，Натисніть【 】. 

(4) Натисніть “1 = ON”  для увімкнення чи “0=OFF” для вимкнення даної функції. 

 

4.13. Скидання налаштувань 

Ця функція призначена для скидання всіх налаштувань на заводські, телефонні 

номери будуть видалені, але закодовані аксесуари не видаляються. 

(1) Зайти в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “System 

Settings”, натисніть【 】. 

 

 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “Reset”, натисніть【 】, налаштування 

скинуті до заводських. 

4.14. Перевірка журналу сигналізації 

Користувачі можуть перевіряти записані тривоги, система може 

запам’ятовувати до 40  подій тривоги. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “Events”, 

натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “View”, натисніть【 】. 

(3) LCD-дисплей показує час коли сигналізація була активована, дезактивована, 

спрацювання сповіщувачів і т. д. 

 

Якщо Ви хочете видалити журнал подій. 

(1) Зайдіть в меню налаштувань, натисніть【 】чи【 】, виберіть “Events”, 

натисніть【 】. 

(2) Натисніть【 】чи【 】，виберіть “delete”, натисніть【 】. 
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Розділ V. Щоденне використання 
 

5.1. Підготовка перед використанням 
 

5.1.1. Підключення живлення 

(1) Спочатку вставте адаптер в гніздо живлення панелі 

(2) Потім вставте адаптер у розетку 

5.1.2. Встановлення SIM-картки 

 

Вставте SIM-карту в слот в правильному напрямку.  

Примітка: Після того як вставте SIM-карту, вона буде шукати сигнал GSM 

найближчим часом. 

5.2. Постановка / зняття з охорони / SOS щоденного використання 

(1) Охорона 

 

(2) Охорона частково 

 

Натисніть на замок【 】, щоб всі зони 

постановити на охорону, і всі зони охорони 

ввести в стан ARM.  

Натисніть охорону периметра , всі зони 

охорони перейдуть в стан охорони крім 

домашніх зон. У домашніх зонах користувач 

може діяти вільно і не буде викликати тривогу, 

але інші зони будуть в стані готовності, цей 

режим не може повністю захистити від 

вторгнення та інших небезпек. 
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(3) Відключення захисту 

 

(4）SOS  

 

Зверніть увагу: Користувач може робити всі ці функції з пульта дистанційного 

керування. 

5.3. RFID-мітки використання 

 

Ведіть пароль, і натисніть зняти з захисту【

】"Система знята з охорони",  

Натисніть на клавішу на панелі, LED,【

】система перейде в режим аварійної 

сигналізації, система буде відправляти СМС і 

дзвонити на попередньо задані номери 

Торкніться RFID міткою панелі в області 

RFID для того щоб зняти систему з режиму 

“Охорони” 
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5.4. Функція телефону 

Користувач може використовувати сигналізаційну панель і в якості телефону, 

перш за все натисніть дзвінок【 】клавішу，LCD-дисплей покаже "Please 

input phone nomber", потім введіть телефонний номер Натисніть【 】клавіша 

чекати зв'язку. Натисніть очистити【 】кнопку, щоб очистити неправильне 

введення. Натисніть【 】клавіша закінчення виклику.  

 

5.5. Диктофон 

Система має функцію запису голосу. Натисніть【 】Ключ для для запису 

голосового повідомлення 10с. Після запису на панелі буде автоматично 

відтворювати голос; натисніть【 】Ключ для повторного відтворення. Новий 

запис буде перезаписувати останній 

5.6. Налаштування меню (Зверніться до глави 2, 3, 4) 

Введіть пароль адміністратора (значення за замовчуванням 1111), натисніть      

【 】，зайдіть в меню налаштувань. 
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Розділ VI. Пульт дистанційного керування з допомогою APP і SMS & 

дзвінка 
 

6.1.  Додаток для Android і іOS систем 
 

6.1.1. Встановлення додатку 

Завантажте з App store або з Google Play додаток з назвою «GSM alarm system» 

який вказаний на зображенні нижче: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Початок роботи. Додавання панелі до аккаунта 
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6.1.3. Робота з додатком 

             

- Поставити на охорону 

- Зняти з охорони 

- Часткова постановка 

- Диктофон 

- Тривожний виклик 

- Внутрішній зв’язок  

- Віддалене керування  

- Перегляд SMS  

- Управління сиреною 

- Відеоспостереження 

 

6.2. SMS операції 
 

6.2.1. Ввімкнути захист 

СМС→"1" відправити СМС з телефону на панель сигналізації 

 

Панель отримує СМС з текстом “1” і це для неї означає що вона перейде в 

режим охорони. 

6.2.2. Домашня сигналізація 

Command “0” 

СМС→"0" відправити СМС з телефону на панель сигналізації 
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Панель отримує СМС з текстом “0” і це для неї означає що вона перейде в 

режим домашньої охорони. 

 

6.2.3. Зняти з сигналізації 

СМС→"2" відправити СМС з телефону на панель сигналізації 

Панель отримує СМС з текстом “2” і це для неї означає що вона перейде в 

режим зняття з охорони. 

6.2.4. Екстрений виклик 

Команда "62" 

СМС→"62" відправити СМС з телефону на панель сигналізації 

Панель отримує СМС з текстом “62” і це для неї означає що вона перейде в 

режим аварійної ситуації і передасть тривогу на телефон. 

6.2.5. Таблиця SMS повідомлення зворотного зв'язку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Пульт дистанційного керування за допомогою дзвінків 

(1) Існує два способи для телефону щоб використовувати його як пульт 

дистанційного керування, Відповісти на тривожний дзвінок від сигналізації або 

зателефонувати на неї. 

(2) При спрацюванні тривоги, панель дзвонить на попередньо налаштовані 

номери телефону, користувач підіймає слухавку і може віддалено керувати 

панеллю за допомогою команд (дивитися таблицю команд)  

SMS 
повідом
лення 

Функції 
Зворотній зв'язок з 

господарем по SMS або 
значення 

[1] Охорона SMS ARM 

[2] Система зняття з 
охорони 

SMS DISARM 

[0] Домашня охорона SMS STAY ARM 

[3] Монітор Монітор 

[62] Програвання запису 
голосу 

Програвання запису голосу 
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(1) (1) Наберіть номер сигналізації з будь-якого телефону, після з'єднання, 

панель видасть звуковий сигнал. 

(2) Введіть пароль адміністратора，натисніть【 】підтвердити. Після цього 

панель видасть один звуковий сигнал, а потім ви можете віддалено управляти 

командою. 

(3)(7) Якщо користувач вводить неправильний пароль 3 рази поспіль панель 

заблокується. 

(4)(8) Введіть команду в залежності від ваших потреб (див список команд). 

Якщо ніхто не натискає ніякі команди протягом 30 с. система автоматично 

скидає виклик. 

6.3.1. Список команд дистанційного керування Телефон 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка телефону Функції Значення 

Натисніть [1] постановка під 

охорону 

Звук "System ARMED" 

Натисніть [2] зняття з охорони Звук "System ARMED" 

Натисніть [0] Домашня 

охорона 

Звук "System ARMED" 

Натисніть [3] Моніторинг Контролювати стан 

об’єкту 

Натисніть [5] Включити сирену Стримуючий фактор для 

зловмисника 

Натисніть [6] Вимкнути сирену Вимкнення сирени 

Натисніть [*] Диктофон Прослухати запис з 

диктофону 

Натисніть[покласт

и слухавку] 

Завершення 

розмови 

Закінчити сеанс 
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Розділ VII. Обслуговування та усунення неполадок 
 

7.1. Технічне обслуговування 

Система має прекрасний дизайн і виготовлена за передовими технологіям, 

користуйтеся бережно! 

 Розміщуйте систему і її частини в місці недоступному для дітей. 

 Система повинна бути встановлена в сухому місці. 

 Захищайте систему від забруднень, що можуть викликати її поломку. 

 Не розташовуйте систему в місцях з високою температурою! 

 Не розташовуйте систему в місцях з низькою температурою! 

 

Перевіряйте кожні три місяці: 

1. Постановка / зняття з Охорони; 

2. Набір номера при спрацюванні; 

3. Прийом сигналу від сповіщувачів; 

4. Роботу від батареї резервного живлення. 

Перевіряйте бездротові сповіщувачі щомісяця: 

1. Спрацювання сповіщувача і реєстрація його спрацювання системою; 

2. Рівень заряду батареї; 

Перевірка SIM-карти: 

1. Перевіряйте рівень сигналу GSM, баланс рахунку і т.д. 

2. Вимикайте перевірку PIN-коду для SIM-карти. 

3. Зберігайте паролі та номер SIM-карти в безпечному місці, щоб сторонні не 

змогли скористатися дистанційним управлінням Вашої системи. 

4. Не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати систему або її частини 

самостійно! 
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7.2. Вирішення проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема Причина 

несправності 

Метод обробки 

Немає ніякої відповіді, коли 

пристрій ввімкнений 

Вмикач живлення не 

вімкнено 

Відкрийте задню кришку приладу, включіть 

кнопку в положення ON 

Відключене живлення 

змінного струму 

Підключити пристрій до мережі 

Літій-іонний акумулятор 

розрядився 

Поповніть заряд адаптером живлення 

змінного струму 

Пристрій не може кодувати 

аксесуари 

 

Пристрій не переведено 

в режим кодування 

Перевірьте що пристрій в стані кодування 

Пристрій сигналізації та 

аксесуари в різних 

частотах 

Будь ласка зв’яжіться з продавцем 

Пристрій не відповідає, на 

команди пульта 

дистанційного керування 

 

Пульт дистанційного 

керування занадто 

далеко від панелі 

 

Відстань між пультом дистанційного 

керування і панеллю повинна бути не 

більше ніж 80 метрів на відкритому 

просторі 

Купити ретранслятор сигналу, якщо 

необхідно 

Не можете зняти з охорони 

при використанні RFID – тега 

RFID-тег не збігається з 

кодом з сигналізації 

Припишіть RFID-тег до панелі ще раз 

Не можете корегувати 

налаштування панелі з 

клавіатурі 

Не правильно введений 

пароль 

У знятому стані, введіть коректний пароль 

адміністратора, натисніть[ ]підтвердити 

Панель без відповіді, коли 

вставили SIM-карту 

SIM карта вставлена не 

правильно, або не 

знятий пароль 

Вставте картку в правильному напрямку, 

або зніміть пароль 
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Ми дуже раді, що не дивлячись на різноманіття пропозицій Ви зупинили 
свій вибір на продукції Sparta .  

Бажаємо Вам приємної роботи з Вашим новим придбанням і 
сподіваємося, що при покупці нових пристроїв відео спостереження Ви 
знову виберете нашу продукцію. Будемо раді бачити Вас нашим постійним 
клієнтом. 

Якщо у Вас виникли додаткові питання або побажання, будь ласка, 
зверніться до відділу технічної підтримки за номером: 

0-800-75-75-01 
(всі дзвінки по Україні безкоштовні) 

 


