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INSTRUKCJA OBS UGI

System alarmowy z wy wietlaczem LCD
i komunikatami g osowymi do u ytku
w domu/mieszkaniu lub biurze
99 + 8 stref

*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl
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Przedmowa
Dzi kujemy za wybranie tego bezprzewodowego systemu alarmowego
naszej firmy.
Bezprzewodowy
zaawansowane,

system
cyfrowe

alarmowy

wykorzystuje

technologie w zakresie

najbardziej
wykrywania

i

sterowania. Jest to inteligentny system alarmowy obs uguj cy funkcje
alarmu

w amaniowego,

po arowego,

wycieku

gazu

oraz

antynapadowego.
Bezprzewodowy system alarmowy wykorzystuje najnowocze niejsz
technologi

wyboru losowego wielu kana ów transmisji, dzi ki czemu

nie wyst puj

problemy z zak óceniami i niewykrywaniem alarmów

spotykane zwykle w podobnych urz dzeniach. System znajduje
szerokie zastosowanie w mieszkaniach, sklepach domach, ma ych
firma itp.
Dla Pa stwa bezpiecze stwa zalecamy, aby przeczyta ca

niniejsz

instrukcj przed przyst pieniem do monta u.
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Funkcje urz dzenia
1.

Wykorzystanie

zaawansowanej

technologii

komunikacji

komórkowej, powiadamianie o alarmie na numery alarmowe oraz
w formie wiadomo ci SMS.
2.

8 przewodowych i 99 bezprzewodowych stref chronionych.

3.

Do 5 bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania.

4.

Wy wietlacz LCD. Wbudowany zegar. atwa obs uga.

5.

Komunikaty g osowe dla wszystkich funkcji.

6.

Powiadamianie przez SMS o niskim poziomie na adowania
akumulatora.

7.

Powiadamianiem przez SMS o utracie i powrocie zasilania
sieciowego.

8.

Wbudowana funkcja interkomu i krótkofalówki.

9.

Wbudowany modu transmisji bezprzewodowej, który mo na
po czy z bezprzewodow syren i inteligentnymi urz dzeniami
gospodarstwa domowego (opcjonalnie).

10. 1 grupa funkcji w czania i wy czania dozoru o zaprogramowanej
godzinie.
11. Mo liwo

zapisania 6 numerów telefonów — w przypadku

sygnalizacji alarmu system b dzie automatycznie wykonywa
po czenia alarmowe na wszystkie te numery, powiadamiaj c o
alarmie.
12. Mo liwo

zapisania 2 numerów telefonów powiadamiania SMS

— w przypadku sygnalizacji alarmu system automatycznie wy le
wiadomo ci SMS na te numery.
13. Nagrywanie 10-sekundowej wiadomo ci.
14. Wbudowany

cyfrowy

modu

zapowiedzi

(komunikatów

SMS, która mo e by

automatycznie

osowych).
15. Wbudowana wiadomo

wysy ana w przypadku wykrycia alarmu.
www.sterr.pl
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16. U ytkownik mo e wykonywa po czenia za pomoc

klawiatury

centralki alarmowej jak ze zwyk ego telefonu.
17. Funkcje

sterowania

nieobecno ci

jednym

przyciskiem:

u ytkownika,

dozór

dozór

podczas

podczas
obecno ci

ytkownika, zdalne w czanie dozoru.
18. Strefy chronione

w czasie rzeczywistym,

z opó nieniem,

ca odobowe, programowanie pomijania stref chronionych.
19. Programowanie urz dze bezprzewodowych — atwe dodawanie
dodatkowych urz dze bezprzewodowych.
20. Zdalne w czanie i wy czanie dozoru, monitorowanie oraz
funkcja interkomu mo liwe przez telefon.
21. Rejestracja zdarze

— centralka automatycznie rejestruje 40

pozycji obejmuj cymi wszystkie informacje dotycz ce w czania i
wy czania dozoru oraz alarmów.
22. Ró ne mo liwo ci w czania dozoru: zdalne w czanie dozoru,
dozór

podczas

nieobecno ci

u ytkownika,

dozór

podczas

obecno ci u ytkownika, w czanie dozoru o okre lonej godzinie,
czanie dozoru przez telefon.
23. Wbudowany akumulator litowy — podtrzymanie pracy alarmu oraz
powiadamianie u ytkownika w przypadku wy czenia zasilania.

Schemat centralki alarmowej
Centralk

nale y zainstalowa

w

rodku chronionego obszaru, aby

zapewni

najlepszy odbiór sygna u ze wszystkich bezprzewodowych

czujek. Nale y pami ta , aby trzyma

centralk

z dala od du ych

metalowych obiektów i urz dze domowych wytwarzaj cych zak ócenia
o wysokiej cz stotliwo ci, a jednocze nie unika

cian ze zbrojonego

betonu i drzwi przeciwogniowych.
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Schematy centralki:

Kontrolka funkcji

Kontrolka strefy

Klawiatura

Dozór podczas nieobecno ci
Wy . dozoru

Mikrofon

Syrena alarmowa
SOS
Po czenie telef.

Schemat monta owy z ty u centralki:

Otwór monta owy
Wej. 12 V DC

Gniazdo karty SIM

Wy cznik zasil.
Otwór na plomb
Listwa zaciskowa

ytka drukowana

www.sterr.pl
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Po czenie rozwierne

Plus syreny

Minus syreny

+9 v

Masa

Strefa 8

Strefa 7

Strefa 6

Strefa 5

Masa

Strefa 4

Strefa 3

Strefa 2

Strefa 1

Zwierny

Wspólny

Listwa zaciskowa po cze przewodowych:

Po czenie zwierne
Akcesoria
przewodowe B

Akcesoria
przewodowe A
Plus

Plus
Plus

Minus

Minus

Zasilanie

Zasilanie

Wy wietlacz LCD:

Ikona alarmu

Wska nik stanu

Zegar/strefa
chroniona
Dozór w ./wy .

Lokalizacja

Po ar

Gaz

Okno
Hol

www.sterr.pl
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INSTALACJA I U YTKOWANIE CZUJEK NA PODCZERWIE
Przed u yciem w cz znajduj cy si

z boku urz dzenia wy cznik

zasilania czujki. Ustawienie prze cznika w po
czujk , ustawienie prze cznika w po
Czujk

nale y zamontowa

eniu ON (w .) w cza

eniu OFF (wy .) wy cza czujk .

na wysoko ci 2,2 m nad ziemi

w

wewn trznym naro niku, co zapewni idealny zakres wykrywania, a
jednocze nie nale y skierowa
pomieszczenia.

(Efekt

w stron

wykrywania

jest

linii ruchu wewn trz
najlepszy,

gdy

ludzie

przechodz pod k tem 90 stopni wzgl dem czujki).
Sposób monta u: wyjmij uchwyt i podstaw . W

uchwyt w szczelin

Wysoko monta u
od 8 do 12 m

na dole obudowy czujki na podczerwie . Wywier
cianie. Przymocuj mocno podstaw

dwiema

dwa otwory w

rubami, a nast pnie

wci nij czujk na podczerwie z uchwytem w otwór kuli w podstawie.
Ustaw czujk

pod k tem zapewniaj cym najlepsze wykrywanie.

(Dotyczy to instalacji mechanicznej systemu).
Podczas instalacji czujki na podczerwie nale y zwróci uwag na
nast puj ce kwestie:
1. Unikaj kierowania czujki w stron okna.
2. W zasi gu wykrywania czujki nie powinno by

adnych przeszkód,

takich jak ekrany, meble, du e ro liny w doniczkach itp.
www.sterr.pl
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3. Unikaj instalowania wielu czujek w tym samym miejscu, gdy mog
zak óca si i wyzwala nawzajem.
4. Unikaj kierowania czujek w stron okien, urz dze ch odz cych lub
grzej cych, a tak e innych sprz tów, które mog
zmian

temperatury, gdy

powodowa nag

b dzie to powodowa

wyst powanie

fa szywych alarmów.
5. Czujka wymaga oko o 3 minut, aby przyzwyczai si do otoczenia po
czeniu. Po tym czasie mo na w czy lub wy czy dozór pilotem.
6. Po wykryciu intruza czujka potrzebuje kilku sekund, aby zanalizowa
i potwierdzi

wtargni cie. Dopiero po tym czasie wysy a sygna y

alarmowe, unikaj c fa szywych alarmów.
7. Czujka na podczerwie jest przeznaczona tylko do u ytku wewn trz
pomieszcze (nie mo na jej instalowa na zewn trz).
Instrukcja monta u i u ytkowania magnetycznego czujnika drzwi.
Futryna

Drzwi

Czujnik drzwi nale y zamontowa
Najpierw oczy

na ruchomym skrzydle drzwi.

miejsce monta u, a nast pnie przyklej z ty u

czujnika dwustronn

ta

klej

. Podczas instalacji nale y

zwróci uwag na nast puj ce kwestie:
1. Cz

A, nadajnik (korpus czujnika), oraz cz

zamontowa

B, magnes, nale y

oddzielnie. Korpus czujnika nale y zamontowa

na

nieruchomej o cie nicy, a magnes na ruchomym skrzydle drzwi.
(Wskazówki: kontrolka czujnika wieci si , gdy magnes znajduje si
www.sterr.pl
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blisko czujnika).
2. Magnes i czujnik musz

by

skierowane do siebie, a odleg

mi dzy nimi nie mo e by wi ksza ni 1 cm.
3. Po zamontowaniu kontrolka czujnika b dzie miga a przez jedn
sekund po otwarciu drzwi, co wskazuje, e czujnik jest zamontowany
poprawnie.
4. Miganie kontrolki co sekund wskazuje alarm. Gdy kontrolka wieci
si przez d ugi czas, oznacza to niski poziom baterii czujnika.
5. Cz

A i B mo na przykr ci

pokryw nadajnika, przykr ci j
pokryw ; cz

rubami (w tym celu zdj

rubami, a nast pnie za

doln
przedni

B mo na przykr ci bezpo rednio).

Konfigurowanie urz dzenia
1. Inicjalizacja
kart SIM i w cz zasilanie centralki. Centralka mo e by zasilana
z zasilacza lub akumulatora. Centralka wyemituje sygna d wi kowy i
czy na 4 sekundy wszystkie ikony na wy wietlaczu LCD. Nast pnie
ikona sygna u GSM w czy si na sta e, co oznacza, e sygna GSM
jest prawid owy. Je li akumulator jest s abo na adowany, centralka
dzie emitowa ci

y sygna d wi kowy. W takim przypadku pod cz

zasilacz i na aduj akumulator.

2. Ustawienia systemowe
W stanie wy czenia dozoru wprowad

4-cyfrowe has o za pomoc

klawiatury na centralce i naci nij przycisk [#], aby potwierdzi has o.
Us yszysz komunikat g osowy: „please enter instruction” [wprowad
instrukcj ]. W tym czasie kontrolka [SET] b dzie wieci ci gle, a na
wy wietlaczu pojawi si

komunikat [- - - -], wskazuj c,

przechodzi w tryb konfiguracji. Mo na wprowadza
www.sterr.pl

info@sterr.pl

e centralka

kolejno wiele
Str. 12

Instrukcja obs ugi alarmu AXG707

STERR

Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

20151005

ustawie , tak d ugo, jak centralka pozostaje w trybie konfiguracji.
Centralka wyjdzie z trybu konfiguracji i wróci do stanu wy czenia
dozoru. Centralka wyjdzie z trybu konfiguracji i wróci do stanu
wy czenia dozoru, je li przez 40 sekund nie zostanie naci ni ty aden
przycisk na klawiaturze.
Wskazówka: Domy lne has o centralki to [6666].
Sposób wprowadzania:

[XXXX]

[#]

X oznacza 4-cyfrowe has o programowania.
Wy wietlacz LCD:

3. Wyj cie z trybu konfiguracji
Naci nij przyciski [*] i [#], centralka wyda d ugi sygna d wi kowy i
wyjdzie z trybu konfiguracji. Kontrolka [SET] zga nie, a centralka
powróci do stanu gotowo ci.
Sposób wprowadzania: [*] [#]

4. Programowanie pilota zdalnego sterowania
W celu prawid owej pracy pilota zdalnego sterowania nale y go
zaprogramowa w centralce alarmowej.
W trybie konfiguracji wprowad

za pomoc

klawiatury kod [21], a

nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy oraz komunikat g osowy „remote
control

coding”

Kontrolka [

[programowanie

] b dzie

www.sterr.pl

wieci

pilota

zdalnego

sterowania].

ci gle. Naci nij dowolny przycisk na
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pilocie zdalnego sterowania.
wi kowy

oraz

Centralka wyemituje d ugi sygna

komunikat

g osowy

„coding

completed”

[programowanie wykonane]. Kontrolka [ [ ] zga nie, wskazuj c,

e

programowanie pilota zdalnego sterowania zako czy o si pomy lnie.
Po

zako czeniu

programowania

na

ekranie

LCD

zostanie

automatycznie wy wietlona opcja programowania kolejnego pilota.
Sposób wprowadzania: [21] [#]
Wskazówki: Dany pilot zdalnego sterowania mo na zaprogramowa
tylko jeden raz. Mo na doda

maksymalnie 5 pilotów

zdalnego sterowania.
Wy wietlacz LCD:

5. Usuwanie pilota zdalnego sterowania
Po usuni ciu pilota zdalnego sterowania nie mo na ju

nim

sterowa centralk alarmow .
W trybie konfiguracji wprowad

za pomoc

klawiatury kod [22], a

nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy, a kontrolka [Signal] mignie jeden
raz. Us yszysz komunikat g osowy: „delete completed” [usuwanie
wykonane].
Sposób wprowadzania: [22]

[#]

Wy wietlacz LCD:

www.sterr.pl
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6. Programowanie czujki bezprzewodowej
Czujki

bezprzewodowe

nale y

zaprogramowa

w

centralce

alarmowej, aby mog y wyzwoli alarm.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [23], dalej
wprowad

numer

strefy

chronionej

[02~99],

która

ma

zosta

zaprogramowana, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi
operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy, a odpowiedni
numer strefy chronionej pojawi si
komunikat

g osowy:

„detector

Nast pnie wyzwól czujk

na wy wietlaczu. Us yszysz

coding”

[programowanie

czujki].

bezprzewodow . Spowoduje to wys anie

sygna u bezprzewodowego. Po odebraniu sygna u przez centralk
us yszysz d ugi sygna d wi kowy oraz komunikat g osowy „coding
completed” [programowanie wykonane]. W tym samym czasie zga nie
kontrolka [

].

Sposób wprowadzania: [23] [XX] [#]
XX oznacza numer strefy chronionej 02~99.
Sposób wprowadzania: [23] [02] [#]
Wy wietlacz LCD:

www.sterr.pl
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7. Usuwanie pojedynczej czujki bezprzewodowej
Po

usuni ciu

czujki

bezprzewodowej

centralka

alarmowa

przestanie na ni reagowa .
W trybie konfiguracji wprowad kod [24], a nast pnie wprowad numer
strefy chronionej [02~99], która ma zosta usuni ta, a na koniec naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy, a kontrolka strefy chronionej mignie jeden raz. Us yszysz
komunikat g osowy: „delete completed” [usuwanie wykonane].
Sposób wprowadzania: [24] [XX] [#]
XX oznacza numer strefy chronionej 02~99.
Przyk ad:

usuwanie strefy chronionej nr 2

Sposób wprowadzania: [24] [02] [#]
Wy wietlacz LCD:

8. Usuwanie wszystkich czujek bezprzewodowych
Po

usuni ciu

czujki

bezprzewodowej

centralka

alarmowa

przestanie na ni reagowa .
W trybie konfiguracji wprowad

za pomoc

klawiatury kod [25], a

nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy, a kontrolka strefy chronionej mignie
jeden raz. Us yszysz komunikat g osowy: „delete completed” [usuwanie
wykonane].
Sposób wprowadzania: [25] [#]
Wy wietlacz LCD:
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9. Ustawianie typu alarmu czujki
Ró ne typy alarmów pozwalaj w wygodny sposób okre li , które
czujki b

wyzwala alarm.

Dost pne s 4 typy ochrony:
1) Typ alarmu czujki jest ustawiony na „0”: czujka nie wyzwoli alarmu w
adnym trybie pracy centralki.
2) Typ alarmu czujki jest ustawiony na „1”: czujka wyzwoli alarm w
centralce pracuj cej w trybie dozoru podczas nieobecno ci u ytkownika
i dozoru podczas obecno ci u ytkownika.
3) Typ alarmu czujki jest ustawiony na „2”: czujka wyzwoli alarm w
centralce

pracuj cej

w

trybie

dozoru

podczas

nieobecno ci

ytkownika; czujka nie wyzwoli alarmu, gdy centralka pracuje w trybie
dozoru podczas obecno ci u ytkownika.
4) Typ alarmu czujki jest ustawiony na „3”: czujka wyzwoli alarm w
ka dym trybie pracy centralki.
Ustawianie typu alarmu czujki bezprzewodowej
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [26], dalej
wprowad numer strefy chronionej [02~99], typ alarmu czujki [0~3], a
nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy, a kontrolka strefy chronionej mignie
jeden

raz.

Us yszysz

komunikat

g osowy:

„setting

completed”

[ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [26] [XX] [Y] [#]
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XX oznacza 2-cyfrowy numer strefy chronionej.
Y oznacza 1-cyfrowy typ alarmu strefy chronionej
Przyk ad:

ustawienie dla strefy chronionej nr 2 typu alarmu
obowi zuj cego w trybie dozoru podczas nieobecno ci
ytkownika i dozoru podczas obecno ci u ytkownika.

Sposób wprowadzania: [26] [02] [1] [#]
Wy wietlacz LCD:

Ustawianie typu alarmu czujki przewodowej
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [47], dalej
wprowad numer strefy chronionej [81~88], typ alarmu czujki [0~3], a
nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy, a kontrolka strefy chronionej mignie
jeden

raz.

Us yszysz

komunikat

g osowy:

„setting

completed”

[ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [47] [XX] [Y] [#]
XX oznacza 2-cyfrowy numer strefy chronionej.
Y oznacza 1-cyfrowy typ alarmu strefy chronionej
Wskazówki: strefa ochrony przewodowej Z1 to strefa numer 81, strefa
ochrony przewodowej Z2, to strefa numer 82, z kolei
strefa ochrony przewodowej Z8, to strefa numer 88.
Przyk ad:

ustawienie

dla

strefy

chronionej

Z2

typu

alarmu

obowi zuj cego w trybie dozoru podczas nieobecno ci
ytkownika i dozoru podczas obecno ci u ytkownika.
Sposób wprowadzania: [47] [82] [1] [#]
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Wy wietlacz LCD:

10. Programowanie urz dze bezprzewodowych
W trybie konfiguracji wprowad

kod [27] + 8 cyfr kodu urz dzenia

bezprzewodowego, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi
operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy. Us yszysz
komunikat g osowy: „setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Wskazówka: Programowanie urz dzenia bezprzewodowego obejmuje
zaprogramowanie 4 bitów danych i 8 bitów adresu uk adu
sc2262.
Sposób wprowadzania: [27] [XXXXXXXX] [#]
XXXXXXXX oznacza 8-cyfrowy kod urz dzenia
bezprzewodowego.
Przyk ad:

ustawienie kodu urz dzenia bezprzewodowego
„01020102”.

Sposób wprowadzania: [27] [01020102] [#]
Wy wietlacz LCD:

11. Ustawianie syreny
cza lub wy cza dzia anie syreny.
W trybie konfiguracji wprowad kod [31] za pomoc klawiatury, dalej
www.sterr.pl
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wprowad

[0~1], a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wyemitowany

komunikat

„setting

d wi kowy. Zostanie

completed”

[ustawienie

wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [31] [X] [#]
X = 0 oznacza wy czony sygna syreny zewn trznej
X = 1 oznacza w czony sygna syreny zewn trznej
Przyk ad:

w czenie sygna u zewn trznej syreny.

Sposób wprowadzania: [31] [1] [#]
Wy wietlacz LCD:

12. Ustawianie czasu w czenia syreny
W trybie konfiguracji wprowad kod [32] za pomoc klawiatury, dalej
wprowad czas w minutach [00~15], a nast pnie naci nij przycisk [#].
Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy.
Sposób wprowadzania: [32] [XX] [#]
XX oznacza czas w czenia syreny w minutach.
Przyk ad:

ustawienie czasu dzia ania syreny na 5 min.

Sposób wprowadzania:

[32] [05] [#]

Wy wietlacz LCD:
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13. Ustawianie czasu opó nienia w czania dozoru
Po

naci ni ciu

przycisku

alarmu

podczas

nieobecno ci

ytkownika centralka w czy dozór po up ywie czasu okre lonego
w tym ustawieniu.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [33], dalej
wprowad [00~99], a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi
operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wyemitowany

komunikat

„setting

d wi kowy. Zostanie

completed”

[ustawienie

wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [33] [XX] [#]
XX oznacza czas opó nienia w czenia dozoru w
sekundach.
Przyk ad:

ustawienie 2-sekundowego opó nienia podczas
czania dozoru.

Sposób wprowadzania: [33] [02] [#]
Wy wietlacz LCD:

14. Ustawianie czasu opó nienia w czania alarmu
Ustawienie czasu opó nienia w czania alarmu to czas, po up ywie
którego centralka w czy sygnalizacj alarmu.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [34], dalej
wprowad czas opó nienia [00~99] w sekundach, a nast pnie naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed”
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[ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [34] [XX] [#]
XX oznacza czas opó nienia w czenia alarmu w
sekundach.
Przyk ad:

ustawienie 5-sekundowego opó nienia podczas
czania alarmu.

Sposób wprowadzania:

[34] [05] [#]

Wy wietlacz LCD:

15. Ustawianie liczby cykli wybierania numerów
telefonów
Liczba cykli wybierania numerów telefonów okre la, ile razy
centralka b dzie rozpoczyna a wybieranie numerów telefonów od
nowa, gdy adne po czenie nie zosta o odebrane.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [35], dalej
wprowad
potwierdzi

liczb

[00~99], a nast pnie naci nij przycisk [#], aby

operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy.

Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed” [ustawienie
wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [35] [XX] [#]
XX oznacza liczb cykli wybierania numerów telefonów.
Przyk ad:

ustawienie liczby cykli na 2.

Sposób wprowadzania:
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Wy wietlacz LCD:

16. Ustawianie liczby dzwonków po czenia
zdalnego
Gdy u ytkownik dzwoni na numer telefonu centralki, centralka
odbierze po czenie po okre lonej liczbie dzwonków. Nast pnie
ytkownik

za

pomoc

systemu

komunikatów

wprowadza prawid owe has o, aby uzyska

g osowych

zdalne sterowanie

centralk .
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [36], dalej
wprowad liczb dzwonków [0~9], a nast pnie naci nij przycisk [#], aby
potwierdzi

operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy.

Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed” [ustawienie
wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [36] [X] [#]
X oznacza liczb dzwonków.
Przyk ad:

ustawienie rozpoczynaj ce zdalne sterowanie centralk
po dwóch dzwonkach.

Sposób wprowadzania:

[36] [2] [#]

Wskazówki: zdalne sterowanie centralk jest wy czone, gdy liczba
dzwonków jest ustawiona na 0.
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Wy wietlacz LCD:

17. Nagrywanie
W trybie konfiguracji wprowad

za pomoc

klawiatury kod [37], a

nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi
wyemituje sygna

d wi kowy, za wieci si

10-sekundowym odliczaniu rozpocznie si
komunikat rednim g osem, z odleg

operacj . Centralka

kontrolka [

] i po

nagrywanie. Nagrywaj

ci 30 cm od centralki. Po up ywie

10 sekund centralka wyemituje sygna

d wi kowy, sygnalizuj c

zako czenie nagrywania, i odtworzy nagrany komunikat.
Sposób wprowadzania: [37] [#]
Wy wietlacz LCD:

Wskazówka: je li zachodzi potrzeba zmiany tre ci nagrania, wystarczy
zapisa nowe nagranie.

18. Zmiana has a
1.

Zmiana has a u ytkownika

Has o u ytkownika, to klucz do wej cia do systemu operacyjnego
centralki, które nale y wprowadzi podczas wy czania dozoru lub
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nawi zywania zdalnego sterowania.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [38], dalej
wprowad nowe 4-cyfrowe has o, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby
potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy oraz
komunikat g osowy „setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [38] [XXXX] [#]
XXXX oznacza nowe 4-cyfrowe has o.
Przyk ad: zmiana has a na 1012.
Sposób wprowadzania: [38] [1012] [#]
Wy wietlacz LCD:

2.

Zmiana has a administratora

Has o u ytkownika, to klucz do wej cia do systemu operacyjnego
centralki, które nale y wprowadzi

podczas konfigurowania

urz dzenia.
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [39], dalej
wprowad nowe 4-cyfrowe has o, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby
potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy oraz
komunikat g osowy „setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [39] [XXXX] [#]
XXXX oznacza nowe 4-cyfrowe has o.
Przyk ad:

zmiana has a na 2846.

Sposób wprowadzania: [39] [2846] [#]
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Wy wietlacz LCD:

Wskazówka: has o u ytkownika i has o administratora nie mog by
takie same.

19. Ustawianie blokady klawiatury
Blokada klawiatury uniemo liwia z
W trybie konfiguracji wprowad

liw zmian has a centralki.

kod [40], dalej wprowad

nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

[0/1], a

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat
„setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [40] [X] [#]
X = 0 oznacza wy czon blokad klawiatury. Do
czenia/wy czenia dozoru nie jest wymagane
wprowadzenie has a.
X = 1 oznacza w czon blokad klawiatury. Do
czenia/wy czenia dozoru jest wymagane
wprowadzenie has a.
Przyk ad: w czenie blokady klawiatury.
Sposób wprowadzania: [40] [1] [#]
Wy wietlacz LCD:
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20. Ustawianie funkcji sterowania centralk o
zaprogramowanej godzinie
W trybie konfiguracji wprowad kod [41], dalej wprowad ustawienie (w .
lub wy .) funkcji w czania lub wy czania dozoru o zaprogramowanej
godzinie [1/0], a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi
operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wyemitowany

komunikat

„setting

d wi kowy. Zostanie

completed”

[ustawienie

wprowadzone]. Domy lnie funkcja jest wy czona.
Sposób wprowadzania: [41] [1/0] [#]
X = 0 oznacza wy czenie wszystkich funkcji
czania/wy czania dozoru o zaprogramowanej
godzinie.
X = 1 oznacza w czenie wszystkich funkcji
czania/wy czania dozoru o zaprogramowanej
godzinie.
Przyk ad:

w czenie wszystkich funkcji w czania/wy czania dozoru
o zaprogramowanej godzinie.

Sposób wprowadzania: [41] [1] [#]
Wy wietlacz LCD:
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21. Ustawianie funkcji w czania/wy czania
dozoru o zaprogramowanej godzinie
czanie/wy czanie dozoru o zaprogramowanej godzinie to
wygodny

sposób

na

w czanie

lub

wy czanie

dozoru

o

wymaganej godzinie.
W trybie konfiguracji wprowad

kod [42], dalej wprowad

czas

wy czenia dozoru [AABB] oraz czas w czenia dozoru [XXYY], a
nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat
„setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [42] [AABB] [XXYY] [#]
AABB oznacza godzin (godzina i minuty) wy czenia
dozoru.
XXYY oznacza godzin (godzina i minuty) w czenia
dozoru.
Przyk ad:

ustawienie wy czania dozoru na godzin 8:20 i w czania
dozoru na godzin 20:30.

Sposób wprowadzania: [42] [0820] [2030] [#]
Wy wietlacz LCD:
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22. Resetowanie centralki
Po zresetowaniu centralki zostan

skasowane wszystkie numery

telefonów.
W trybie konfiguracji wprowad najpierw kod [43], a nast pnie naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed”
[ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [43] [#]
Wy wietlacz LCD:

23. Wy wietlanie danych historycznych centralki
W trybie konfiguracji wprowad najpierw kod [44], a nast pnie naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed”
[ustawienie wprowadzone]. Naci nij przycisk „2”, aby przej
dó , lub „8”, aby przej

stron w

stron w gór .

Sposób wprowadzania: [44] [#]
Wy wietlacz LCD:
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24. Usuwanie danych historycznych centralki
W trybie konfiguracji wprowad najpierw kod [45], a nast pnie naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat „setting completed”
[ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania: [45] [#]
Wy wietlacz LCD:

25. Powiadamianie przez SMS o
czeniu/wy czeniu dozoru (opcjonalne)
W trybie konfiguracji wprowad najpierw kod [46], dalej wybierz warto
ustawienia [0/1], które okre la, czy w przypadku w czenia lub
wy czenia dozoru ma by wysy any SMS do u ytkownika, a nast pnie
naci nij przycisk [#], aby potwierdzi

operacj . Centralka wyemituje

ugi sygna d wi kowy. Zostanie wyemitowany komunikat „setting
completed” [ustawienie wprowadzone]. Warto

domy lna: nie wysy

.

Sposób wprowadzania: [46][ X] [#]
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„1” oznacza: wysy

.

„0” oznacza: nie wysy
Przyk ad:

.

w czy wysy anie wiadomo ci SMS na telefon
komórkowy u ytkownika.

Sposób wprowadzania: [46] [1] [#]
Wy wietlacz LCD:

26. Ustawianie daty i czasu
W trybie konfiguracji wprowad za pomoc klawiatury kod [48], dalej
wprowad ostatnie 2 cyfry [AA] bie

cego roku, 2 cyfry [BB] miesi ca, 2

cyfry [CC] dnia, 2 cyfry [DD] godziny (format 24-godzinny), 2 cyfry [EE]
minut, 2 cyfry [FF] sekund, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby
potwierdzi operacj Us yszysz d ugi sygna d wi kowy oraz komunikat
osowy: „setting completed” [ustawienie wprowadzone].
Sposób wprowadzania [48] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [#]
AA oznacza 2 ostatnie cyfry bie

cego roku

BB oznacza 2 cyfry bie

cego miesi ca

CC oznacza 2 cyfry bie

cego dnia

DD oznacza 2 cyfry godziny
FF oznacza 2 cyfry sekund
Przyk ad:

ustawienie daty i czasu — 17:30, 12 czerwca 2012.

Sposób wprowadzania: [48] [12] [06] [12] [17] [30] [#]
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Wy wietlacz LCD:

27. Ustawianie numeru powiadomie SMS
W trybie konfiguracji wprowad kod [49~50], dalej wprowad

numer

telefonu, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi operacj .
Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy, jednocze nie b dzie
miga

kontrolka [Signal]. Us yszysz komunikat g osowy: „delete

completed” [usuwanie wykonane].
Sposób wprowadzania: [49] [YY…YY] [#]
YY…YY oznacza numer telefonu.
Przyk ad:

ustawienie numeru 13911112245 jako pierwszego numeru
telefonu alarmowego.

Sposób wprowadzania: [49] [13911112245] [#]
Wy wietlacz LCD:

28. Usuwanie numeru powiadomie SMS
W trybie konfiguracji wprowad

kod [49~50], a nast pnie naci nij

przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy, jednocze nie b dzie miga
www.sterr.pl
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komunikat g osowy: „delete completed” [usuwanie wykonane].
Sposób wprowadzania: [49] [#]
Przyk ad:

usuwanie pierwszego numeru telefonu alarmowego
powiadomie SMS.

Sposób wprowadzania: [49] [#]
Wy wietlacz LCD:

29. Ustawianie numerów telefonów alarmowych
W trybie konfiguracji wprowad kod [51]~[56], dalej wprowad numer
telefonu, a nast pnie naci nij przycisk [#], aby potwierdzi operacj .
Centralka wyemituje d ugi sygna d wi kowy, jednocze nie b dzie
miga

kontrolka [Signal]. Us yszysz komunikat g osowy: „delete

completed” [usuwanie wykonane].
Sposób wprowadzania: [XX] [YY…YY] [#]
XX oznacza kod adresu [51]~[56] numerów telefonów
alarmowych od 1 do 6.
YY…YY oznacza ustawiany numer telefonu.
Przyk ad:

ustawienie numeru 13811110751 jako pierwszego numeru
telefonu alarmowego.

Sposób wprowadzania: [51] [13811110751] [#]

www.sterr.pl

info@sterr.pl

Str. 33

Instrukcja obs ugi alarmu AXG707
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

STERR
20151005

Wy wietlacz LCD:

30. Usuwanie numerów telefonów alarmowych
W trybie konfiguracji wprowad

kod [51]~[56], a nast pnie naci nij

przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna
wi kowy, jednocze nie b dzie miga

kontrolka [Signal]. Us yszysz

komunikat g osowy: „delete completed” [usuwanie wykonane].
Sposób wprowadzania: [XX] [#]
XX oznacza kod adresu [51]~[56] numerów telefonów
alarmowych od 1 do 6.
Przyk ad: usuwanie pierwszego numeru telefonu alarmowego.
Sposób wprowadzania: [51] [#]
Wy wietlacz LCD:

31. Ustawianie typu alarmu strefy chronionej
W trybie konfiguracji wprowad
adresu [60], dalej wprowad

najpierw za pomoc

klawiatury kod

numer odpowiedniej strefy chronionej

[02]~[99], typ alarmu strefy chronionej [1~8], a nast pnie naci nij
przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Komunikat g osowy: ustawianie
www.sterr.pl
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zako czone.
Sposób wprowadzania: [60] [XX] [A] [#]
XX oznacza kod strefy chronionej: [02]~[99]
odpowiadaj cy strefom chronionym od 02 do 99.
A oznacza typ alarmu: [1] alarm SOS, [2] alarm po arowy,
[3] alarm wycieku gazu, [4] alarm blokady drzwi, [5] alarm
wtargni cia do holu, [6] alarm zbicia szyby, [7] alarm
wej cia na balkon, [8] alarm przej cia przez ogrodzenie.
Przyk ad:

ustawienie alarmu po arowego dla strefy chronionej nr 10.

Sposób wprowadzania: [60] [10] [2] [#]

32. Sprawdzanie sygna u GSM centralki
W trybie konfiguracji wprowad kod [62], a nast pnie naci nij przycisk
[#], aby potwierdzi

operacj . Centralka wyemituje d ugi sygna

wi kowy oraz komunikat g osowy: „setting completed” [ustawienie
wprowadzone]. Zostanie wy wietlona warto

sygna u GSM.

Sposób wprowadzania: [62] [#]
Wy wietlacz LCD:
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Obs uga urz dzenia
1. Stan centralki
Stan systemu: Dost pne s 4 ró ne stany:
1)

Dozór: strefa chroniona 02-99 b dzie sygnalizowa

alarm w

przypadku wyzwolenia czujki.
2)

Dozór podczas obecno ci u ytkownika: w stanie dozoru strefa,
która jest ustawiona jako dozorowana podczas obecno ci
ytkownika, nie b dzie sygnalizowa

alarmu w przypadku

wyzwolenia czujki.
3)

Dozór

wy czony:

strefa

chroniona

02-99

nie

b dzie

sygnalizowa alarmu w przypadku wyzwolenia czujki (z wyj tkiem
strefy chronionej ca odobowo).
4)

Tryb konfiguracji: w tym stanie

adna strefa nie b dzie

sygnalizowa alarmu w przypadku wyzwolenia czujki.

2. Obs uga za pomoc pilota zdalnego sterowania
ytkownik mo e za pomoc pilota zdalnego sterowania ustawi stan
dozoru podczas nieobecno ci, stan dozoru podczas obecno ci, w czy
alarm w nag ych przypadkach, wy czy dozór w czasie rzeczywistym
itp.
Dozór podczas nieobecno ci u ytkownika: naci nij przycisk [

] —

centralka znajdzie si w stanie w czonego dozoru.
Dozór wy czony: naci nij przycisk [

] — centralka znajdzie si

w

stanie wy czonego dozoru.
Dozór podczas obecno ci u ytkownika: naci nij przycisk [

] —

centralka znajdzie si w stanie dozoru podczas obecno ci u ytkownika.
SOS: naci nij przycisk [

] — centralka zacznie natychmiast

sygnalizowa alarm.

www.sterr.pl
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3. Dozór podczas nieobecno ci u ytkownika
Oznacza ochron

ca ego otoczenia domu, gdy wszyscy u ytkownicy

wychodz . Wszystkie czujki centralki ca y czas pracuj . Gdy czujka
zostanie wyzwolona w wyniku wyst pienia zagro enia (w amanie,
po ar, wyciek gazu itp.), centralka w czy sygnalizacj alarmu.
Naci nij przycisk dozoru podczas nieobecno ci u ytkownika [ ] na
klawiaturze. Centralka b dzie emitowa a jeden sygna d wi kowy na
sekund

przez 100 sekund. Kontrolka dozoru podczas nieobecno ci

ytkownika [ ] za wieci si ci gle. Oznacza to pomy lne w czenie
dozoru podczas nieobecno ci u ytkownika.
Sposób

wprowadzania:

nieobecno ci u ytkownika [
Dzia anie centralki:

naci nij

przycisk

dozoru

podczas

] na pilocie.

dozór podczas nieobecno ci u ytkownika [

]
(blokada klawiatury jest wy czona lub dozór podczas nieobecno ci
ytkownika [
czona).

] + [has o u ytkownika] + [#] (blokada klawiatury jest

Wy wietlacz LCD:

4. Dozór podczas obecno ci u ytkownika
Oznacza to w czenie ze wzgl dów bezpiecze stwa podczas
obecno ci u ytkownika w domu czujek zewn trznych: drzwi, okien,
balkonu i ogrodzenia oraz wy czenie czujek wewn trznych, które
mog yby powodowa fa szywe alarmy. W tym celu nale y wybra stan
dozoru podczas obecno ci u ytkownika oraz w czy niektóre czujki, a
www.sterr.pl
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inne wy czy .
Wskazówki: Dozór podczas obecno ci u ytkownika mo na
obs ugiwa tylko za pomoc pilota.
Obs uga za pomoc pilota zdalnego sterowania: naci nij tylko
przycisk [

].

Wy wietlacz LCD:

5. Dozór wy czony
Oznacza wy czenie alarmu podczas sygnalizacji d wi kowej alarmu
przez centralk lub prze czenie centralki do stanu niesygnalizowania
zagro

. Po wy czeniu dozoru wyzwolenie czujki nie spowoduje

czenia

sygnalizacji

d wi kowej

alarmu

(z

wyj tkiem

stref

chronionych ca odobowo).
Je li blokada klawiatury jest wy czona, naci nij przycisk [ ] na
klawiaturze, aby bezpo rednio wy czy dozór. Je li blokada klawiatury
jest w czona, naci nij przycisk [
] i post puj c zgodnie z
komunikatami g osowymi, wprowad [has o u ytkownika], a nast pnie
naci nij przycisk [#], aby potwierdzi operacj . Kontrolki [dozór podczas
nieobecno ci u ytkownika] i [dozór podczas obecno ci u ytkownika]
zgasn . Wy czanie dozoru zosta o wykonane.
Obs uga za pomoc pilota zdalnego sterowania: naci nij [
Dzia anie centralki: naci nij [

www.sterr.pl
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Wy wietlacz LCD:

6. Odbieranie po czenia alarmowego
W stanie sygnalizacji alarmu centralka w cza natychmiast syren ,
nast pnie wysy a wiadomo

SMS do u ytkownika z numerem strefy

chronionej, która w czy a alarm, a potem wybiera zaprogramowane
numery telefonów alarmowych. Je li nikt nie odbiera po czenia,
centralka wybiera automatycznie numer kolejnego u ytkownika.
Centralka wybiera 9-krotnie (domy lnie) ka dy zaprogramowany numer.
Je li po czenie zostanie odebrane, u ytkownik us yszy nagrany
wcze niej

komunikat.

System

alarmowy

mo na

ustawi

za

po rednictwem klawiatury telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
Je li po czenie zostanie odrzucone bez odbierania, system b dzie
wybiera ka dy zaprogramowany numer 9-krotnie w p tli.
Naci nij [*]: ods uchanie wcze niej nagranego komunikatu o alarmie.
Naci nij [1]: centralka wy cza sygnalizacj

alarmu i w cza dozór;

centralka przestaje dzwoni do u ytkowników.
Naci nij [2]: centralka wy cza sygnalizacj

alarmu i wy cza dozór;

centralka przestaje dzwoni do u ytkowników.
Naci nij [3]: centralka wy cza syren i monitoruje otoczenie przez 30
sekund;

w celu kontynuowania monitorowania i nas uchiwania

nienormalnych d wi ków lub odg osów w amania przez kolejne 30
sekund nale y ponownie nacisn

[3].

Naci nij [4]: centralka rozpoczyna trwaj

30 sekund komunikacj

interkomow .
www.sterr.pl
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Naci nij

[5]:

centralka

wy cza

monitorowanie,

komunikacj

interkomow oraz wbudowan /zewn trzn syren .
Naci nij [6]: centralka w cza syren .
Naci nij [#]: Zako czenie po czenia i sygnalizacji alarmu.

7. Zdalne sterowanie SMS
Za pomoc
wy czaniem

instrukcji SMS mo na zdalnie sterowa
dozoru

oraz

w czaniem

i

w czaniem i

wy czaniem

syreny.

Szczegó owe instrukcje SMS s nast puj ce:
Instrukcja SMS w czania dozoru w centralce: has o u ytkownika +
ARM. Przyk ad: 1234ARM. Po wys aniu wiadomo ci SMS u ytkownik
otrzyma wiadomo

zwrotn „Armed” [Dozór w czony] potwierdzaj

,

e dozór zosta w czony.
Instrukcja SMS wy czania dozoru w centralce: has o u ytkownika +
DISARM. Przyk ad: 1234DISARM. Po wys aniu wiadomo ci SMS
ytkownik otrzyma wiadomo
potwierdzaj

zwrotn „Disarmed” [Dozór wy czony]

, e dozór zosta wy czony.

Instrukcja SMS dodatkowego w czania syreny: has o u ytkownika
+ ONSIREN. Przyk ad: 1234ONSIREN. Po wys aniu wiadomo ci SMS
ytkownik otrzyma wiadomo
potwierdzaj

zwrotn „Siren On” [Syrena w czona]

, e syrena zosta a w czona.

Instrukcja SMS dodatkowego wy czania syreny: has o u ytkownika
+ OFFSIREN. Przyk ad: 1234OFFSIREN. Po wys aniu wiadomo ci
SMS u ytkownik otrzyma wiadomo
wy czona] potwierdzaj

zwrotn

„Siren Off” [Syrena

, e syrena zosta a wy czona.

Wskazówki: wiadomo ci SMS musz by napisane wielkimi literami i
nie mog zawiera spacji z przodu ani w rodku.

8. Zdalne sterowanie
Po wybraniu z telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) numeru
telefonu centralki odbierze ona po czenie po up ywie okre lonej liczby
www.sterr.pl
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dzwonków i odtworzy komunikat g osowy: „Please enter password”
[Wprowad has o]. Has o wprowadza si przez telefon (stacjonarny lub
komórkowy). W przypadku wprowadzenia z ego has a centralka
odtworzy komunikat: „Wrong password, please enter password again”
[Z e

has o.

Wprowad

has o

ponownie].

Po

wprowadzeniu

prawid owego has a u ytkownik us yszy komunikat „Press (1) to arm,
press (2) to disarm, press (3) to monitor, press (4) to talk” (Naci nij (1),
aby w czy dozór, (2), aby wy czy dozór, (3), aby monitorowa , (4),
aby rozmawia ). Zdalne sterowanie odbywa si za pomoc przycisków
telefonu.
Naci nij [1]: centralka przejdzie do stanu w czonego dozoru i
odtworzy komunikat g osowy „Armed” [Dozór w czony].
Naci nij [2]: centralka przejdzie do stanu wy czonego dozoru i
odtworzy komunikat g osowy „Disarmed” [Dozór wy czony].
Naci nij [3]: centralka przejdzie do stanu monitorowania na 30 sekund;
w celu kontynuowania monitorowania przez kolejne 30 sekund nale y
ponownie nacisn

[3].

Naci nij [4]: centralka w czy komunikacj interkomow na 30 sekund.
Naci nij [#]: po czenie i sygnalizacja alarmu zostan zako czone.

9. SOS
Domownicy mog

znale

si

w sytuacjach wymagaj cych nag ej

pomocy (np. nag y wypadek dziecka lub osoby w podesz ym wieku
wymagaj cy udzielenia pierwszej pomocy, nag y wybuch po aru czy
wy amanie), w których wymagane jest w czenie alarmu. W takim
wypadku nale y nacisn

przycisk alarmu w nag ym wypadku [

klawiaturze centralki lub przycisk [

] na

] na pilocie zdalnego sterowania.

System alarmowy natychmiast w czy syren i automatycznie wezwie
policj .
czanie za pomoc
www.sterr.pl
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zdalnego sterowania.
czanie za pomoc

klawiatury: naci nij przycisk [

] na

klawiaturze.

10. Dodatkowe funkcje
System

alarmowy

mo e

s

do

wykonywania

po cze

telefonicznych jak zwyk y telefon.
W

stanie

wy czonego

dozoru

wprowad

numer

[13800138000], a nast pnie naci nij przycisk [

telefonu

]. Centralka

wyemituje d ugi sygna d wi kowy i zacznie miga kontrolka [Signal].
Po zako czeniu rozmowy naci nij przycisk [
], aby si
Centralka powróci do stanu wy czonego dozoru.

roz czy .

11. Konserwacja
1. Kontrola systemu
Chocia

system alarmowy jest u ywany codziennie, wymagane s

pewne czynno ci konserwacyjne i kontrolne, aby zagwarantowa jego
stabilne, niezawodne i bezpieczne dzia anie. Centralka wymaga zwykle
dok adnego sprawdzenia co 3 miesi ce, a czujki nale y kontrolowa co
miesi c lub przynajmniej co 3 miesi ce w przypadku braku dobrych
warunków.
Sprawdzanie centralki:
1) Sprawdzi , czy centralka prawid owo w cza i wy cza dozór.
2) Sprawdzi , czy centralka prawid owo wybiera numery telefonów.
3) Sprawdzi , czy sygna czujki jest odbierany oraz czy dzia a bateria
podtrzymania zasilania.
Sprawdzanie czujki:
1) R cznie wyzwoli czujk , aby sprawdzi , czy sygnalizacja alarmu
odbywa si prawid owo.
2) Sprawdzi poziom napi cia baterii we wszystkich czujkach.
3) Sprawd , czy czujki bezprzewodowe komunikuj
www.sterr.pl
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podczas testu.
2. Uwagi
Urz dzenie alarmowe nie powinno by

u ywane bezpo rednio w

obszarach zagro onych wybuchem z grupy I, II i III (atmosfera palna lub
wybuchowa), gdy jest to bardzo niebezpieczne.
Nie demontowa , nie naprawia
asn r
Uwa

ani nie przerabia

produktów na

, gdy mo e sta si to przyczyn wypadków i b dów.

, aby produkt nie spad na ziemi

lub na twarde przedmioty,

gdy mo e to doprowadzi do powstania uszkodze i b dów.
Nie wolno ustawia jako numerów alarmowych numerów 112, 997 ani
numerów posterunków policji bez uzyskania zezwolenia odpowiednich
adz oraz bez uzgodnienia tego z nimi.

Dane techniczne
1. Tabela nr 1
Dane techniczne
Zasilanie wej ciowe

12 V DC / 1 A

Pobór pr du w stanie statycznym

55 mA

Pobór pr du w stanie sygnalizacji

450 mA

Cz stotliwo

komunikacji

315 MHz / 433 MHz

bezprzewodowej
Tryb kodowania

2262 IC / 4,7 M

Zakres GSM

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

no

syreny

Bateria podtrzymuj ca zasilanie

www.sterr.pl
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2. Tabela nr 2
Strefa chroniona

Dozór

Podczas

Typ

Syrena

obecno ci
Strefa chroniona 1

dost pny

dost pny

ca odobowa

tak

Strefa chroniona

dost pny

dost pny

w czasie

tak

02-99

rzeczywistym

SOS

dost pny

dost pny

ca odobowa

tak

Przewodowa strefa

dost pny

dost pny

w czasie

tak

chroniona
Has o

rzeczywistym
6666

Zdalne sterowanie

.

Has o u ytkownika

1234

Syrena

Wy .

Czas w czenia

Zgodnie z

Do u ytku w

Opcjonalnie

ustawieniem

domu/mieszkaniu lub

administratora

wi ku syreny

biurze

www.sterr.pl
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3. Tabela polece konfiguracyjnych systemu w trybie
administratora
Poz.

Ustawienie

Kod

Dane

Wskazówka

(XY)

1

Programowanie pilota

Warto
domy lna

21

X

X=#

22

X

X=#

Programowanie czujki

23

X

X=02~99

Usuwanie pojedynczej

24

X

X=02~99

25

X

X=#

26

XY

X=02~99, Y=0~3

47

XY

X=81~88, Y=0~3

27

XXXX

XXXXXXXX =

XXXX

8-cyfrowy kod

zdalnego sterowania

2

Usuwanie pilota
zdalnego sterowania

3
4

czujki bezprzewodowej

5

Usuwanie wszystkich
czujek
bezprzewodowych

6

Ustawianie typu alarmu
czujki bezprzewodowej

7

Ustawianie typu alarmu
czujki przewodowej

8

Programowanie
urz dze
bezprzewodowych

urz dzenia
bezprzewodowego

10

Ustawianie czasu

31

X

X = 1 syrena w .

32

X

X = 00~15 min

3 min

33

X

X = 00~99 sek

0 sek.

34

X

X = 00~99

0 sek.

35

X

X = 00~09 razy

9 razy

36

X

X = 0~9 razy

9 razy

37

X

X = #, automatyczne

czenia syreny

11

Czas opó nienia

X = 0 syrena wy .

czania dozoru

12

Czasu opó nienia
czania alarmu

13

Liczba cykli wybierania
numerów telefonów

14

Liczba dzwonków
po czenia zdalnego

15

Nagrywanie komunikatu
osowego

16

Zmiana has a
ytkownika

odtwarzanie po
nagraniu

17

Zmiana has a

www.sterr.pl
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administratora

18

Usuwanie pilota

39

XXXX

XXXX = 4 cyfry

6666

40

X

X = 1 w ., X = 0 wy .

0

41

X

X = 1 w . ster. o

0

zdalnego sterowania

19

Ustawianie blokady
klawiatury

20

Sterowanie centralk o
zaprogramowanej

zaprogram. godz.

godzinie

X = 0 wy . ster. o
zaprogram. godz.

21

czania/wy czania

42

dozoru o

XXXX

XXXX = godz. wy .

YYYY

dozoru

zaprogramowanej

YYYY = godz. w .

godzinie

22
23

dozoru

Resetowanie centralki

43

X

X=#

Wy wietlanie danych

44

X

X=#

45

X

X=#

46

X

historycznych

24

Usuwanie danych
historycznych centralki

25

Powiadamianie SMS o
czeniu/wy czeniu

X= 1 w.
X = 0 wy .

dozoru

26

Data i godzina

48

XXX

XXX = rok, miesi c,

YY

dzie
YY = godzina, minuty

27

Numer powiadomie

49~50

X

X = numer SMS

51~56

X

X = numer alarmowy

49~50

X

X=#

51~56

X

X=#

SMS

28

Numery telefonów
alarmowych

29

Usuwanie numeru
powiadomie SMS

30

Usuwanie numerów
telefonów alarmowych
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Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o
zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym sprz t ten, po
okresie jego u ytkowania nie mo e by umieszczany

cznie z

innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
ytkownik jest zobowi zany do oddania go w punkcie odbioru
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.

*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl
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