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Dzi kujemy za zakup domofonu GSM DGT10. Prosimy o zapoznanie si z niniejsz instrukcj obs ugi
przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu.
Instrukcj nale y zachowa do wykorzystania w przysz ci, aby móc z niej skorzysta w przypadku
wyst pienia problemów lub pojawienia si pyta dotycz cych produktu.

WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA
Podczas u ytkowania domofonu GSM DGT10 nale y zawsze przestrzega podstawowych zalece
dotycz cych bezpiecze stwa, aby zmniejszy ryzyko po aru, pora enia pr dem czy obra

cia a.

Prosimy przeczyta poni sze zalecenia przed rozpocz ciem u ytkowania produktu.
1. Przestrzega wszystkich ostrze

i instrukcji umieszczonych na produkcie.

2. Przed przyst pieniem do czyszczenia nale y od czy wszystkie po czenia. Nie u ywa

rodków

czyszcz cych w p ynie ani w aerozolu. Do czyszczenia u ywa wilgotnej ciereczki.
3. Nie u ywa produktu w pobli u wody.
4. Nie u ywa tego produktu w miejscu, w którym mo liwe jest wyst pienie oparów lub wycieków
wybuchowego gazu.
5. Nie umieszcza produktu w pobli u grzejników lub innych róde ciep a.
6. Nie przeci

gniazda elektrycznego ani przewodu zasilaj cego w przypadku instalacji

zasilacza. Mo e to spowodowa po ar lub pora enie pr dem elektrycznym.
7. Nie dopuszcza do wylania si p ynów na urz dzenie oraz nie wk ada

adnych przedmiotów

przez szczeliny wentylacyjne.
8. Unika u ywania produktu podczas burzy z piorunami. Istnieje ryzyko pora enia pr dem
elektrycznym spowodowane przez uderzenie pioruna.

www.sterr.pl

info@sterr.pl

Str. 3

Instrukcja obs ugi DOMOFONU GSM – DGT10
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

DGT10-20140820

STERR

INFORMACJE WPROWADZAJ CE NA TEMAT DOMOFONU GSM DGT10
Domofon GSM DGT10 to kaseta bramowa instalowana przy wej ciu do budynku. Urz dzenie mo e
zast powa tradycyjny domofon, umo liwia rozmow z go mi stoj cymi przed wej ciem do firmy
lub domu z odleg ego miejsca. Go , po naci ni ciu przycisku wywo ania, ustanawia po czenie
komórkowe z w cicielem. Podczas rozmowy b dzie mo na otworzy drzwi.
Domofon GSM DGT10 zapewnia nie tylko mo liwo zdalnego sprawdzenia, kto czeka przy wej ciu,
ale tak e kontrol dost pu. U ytkowanie domofonu GSM DGT10 w domu lub firmie nie wymaga
adnych specjalnych instalacji ani okablowania. Wystarczy zainstalowa domofon DGT10 oraz
pod czy elektrozaczep i zasilanie.

WYPOSA ENIE DODATKOWE DOMOFONU GSM DGT10
Pozycja

Opis

Ilo

1

Domofon GSM DGT10

1

2

Zasilacz

1

3

Antena zewn trzna

1

4

Wspornik monta owy do anteny

1

5

Instrukcja obs ugi

1
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INSTALACJA
Domofon GSM nadaje si zarówno do monta u na-, jak i podtynkowego.
ciana
ciana
Domofon GSM
(monta natynkowy)

Domofon GSM
(monta podtynkowy)

Wskazówka: w przypadku monta u natynkowego przed zamocowaniem jednostki g ównej w
obudowie ze stali nierdzewnej nale y zdj

plastikow os on .

Usu t
plastikow
os on
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Modu domofonu GSM DGT10

nik

Przycisk
Mikrofon
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Schemat po cze

Antena

ND.
Przycisk
wywo ania

Modu GSM

Przycisk wyj cia

Domofon GSM
1. Stan
2. Sie
3. Zasilanie

, aby

Elektrozaczep

Elektrozaczep
Elektrozaczep

Karta SIM

zestyku NC (rozwierny) lub NO

Podstawowe

(zwierny) w zale no ci od typu

czanie

elektrozaczepu
Elektrozaczep

Nacisn
wyj

Elektrozaczep

Elektrozaczep

Zasilacz
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Kontrolki LED
1. Kontrolka LED „stanu domofonu”
Dioda LED
Stan
ta (gotowo )
ta
(u ytkowanie)

B yskanie
czona

2. Kontrolna LED „sieci”
Dioda LED
Stan
Zielona
yska raz na 3 s
(gotowo )
Zielona
yska raz na 1 s
(szukanie)
Zielona (zaj ty)
W czona
3. Kontrolka LED „zasilania”
Dioda LED
Stan
Czerwona
(zasilanie w .)
Czerwona
(zasilanie wy .)

czona
Wy czona

1. Karta SIM
Zarejestruj swoj kart SIM w sieci i sprawd , czy karta dzia a w telefonie komórkowym.
Przed w eniem karty SIM do domofonu DGT10 WY CZ danie wprowadzania kodu PIN.
WY CZ zasilanie przed w eniem karty SIM. Ostro nie przesu uchwyt karty SIM w kierunku
po enia otwarcia (OPEN), w kart SIM i przesu uchwyt w kierunku po enia zamkni cia
(CLOSE), aby zablokowa j na swoim miejscu.
2. Antena
Zainstaluj anten najwy ej jak to mo liwe na górze s upka w celu zapewnienia najlepszego
odbioru.
3. Elektrozaczep
Pod cz elektrozaczep do zacisków oznaczonych „door latch”.
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4. Zasilanie
Pod cz zasilanie 12 V DC do zacisków oznaczonych „AC, AC”
ród o zasilania musi mie mo liwo ci ego dostarczania pr du o nat eniu co najmniej 1 A.
5. Po ostatecznym sprawdzeniu po cze w cz zasilanie.
6. Poczekaj 20–30 sekund, a domofon uruchomi si i wykryje sie . Po pomy lnym po czeniu
domofon wyemituje d wi k potwierdzenia, a kontrolka LED stanu zacznie b yska .

OBS UGA DOMOFONU GSM DGT10
Po naci ni ciu przycisku wywo ania domofon GSM DGT10 wyemituje d wi k dzwonka.
Jednocze nie nawi zywane jest po czenie z numerem telefonu zapisanym w domofonie DGT10.
Je li pierwszy numer jest zaj ty lub nie odpowiada, po czenie jest przekierowywane na drugi, a
nast pnie na trzeci numer. Po odebraniu po czenia z domofonu DGT10 rozpoczyna si rozmowa z
go mi stoj cymi przed wej ciem. Naci ni cie przycisku * na telefonie komórkowym podczas
rozmowy otwiera drzwi. Przeka nik elektrozaczepu mo na tak e tymczasowo lub na sta e w czy
lub wy czy , naciskaj c przycisk # i 1.

Wybieranie menu systemowego
W menu systemowym dost pne s trzy ró ne tryby.
1.

Tryb monitorowania

2.

Tryb kontroli dost pu

3.

Tryb programowania

www.sterr.pl
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Aby uzyska dost p do menu systemowego poprzez po czenie telefoniczne z domofonem,
wykonaj nast puj ce czynno ci:
1.

Po cz si z numerem telefonu domofonu GSM.

2.

Poczekaj, a domofon odbierze po czenie i us yszysz pojedynczy sygna informuj cy o
wej cie do menu systemowego.

3.

Wprowad has o trybu, który chcesz wybra .

4.

Wprowadzenie prawid owego has a jest sygnalizowane pojedynczym sygna em, a
wprowadzenie nieprawid owego has a jest sygnalizowane 3 sygna ami.

5.

3-krotne wprowadzenie z ego has a roz cza po czenie.
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Diagram dzia ania systemu
Po cz si z numerem
telefonu domofonu GSM

Weryfikacja, czy numer jest na

Nie

li cie otwieranie drzwi (maks.
100 numerów)

Tak

Domofon odbiera
po czenie (pojedynczy
sygna d wi kowy)

Otwiera drzwi bez
odbierania po czenia

Wej cie do menu systemowego
(wprowad has o odpowiedniego trybu)

prawid owe

Tryb monitorowania
domy lnie: [*13*1212#]

www.sterr.pl

prawid owe

Tryb kontroli dost pu
(has o otwierania drzwi)
domy lnie: [*33*5678#]

nieprawid owe

3-krotny b d
roz cza po czenie

prawid owe

Tryb programowania
domy lnie: [*12*1234#]
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Wybieranie trybu monitorowania
1.

Po cz si z numerem telefonu domofonu GSM.

2.

Nast pnie domofon zweryfikuje, czy Twój numer telefonu znajduje si na zdefiniowanej
wcze niej li cie numerów.

3.

Po us yszeniu sygna u „do” wybierz tryb monitorowania, wprowadzaj c z klawiatury
telefonu polecenie

4.

*13*1212

, gdzie 1212 to has o.

Teraz jeste w trybie monitorowania. (W s uchawce mo esz us ysze d wi ki z otoczenia
domofonu).

* W tym trybie g

nik domofonu jest wy czony. (Polecenie 35

: w cza

nik).

* W trybie monitorowania mo na w dalszym ci gu sterowa przeka nikiem elektrozaczepu,
jednak g

nik domofonu musi by w takim przypadku w czony.

Wybieranie trybu kontroli dost pu
1.

Po cz si z numerem telefonu domofonu GSM .

2.

Nast pnie domofon zweryfikuje, czy Twój numer telefonu znajduje si na zdefiniowanej
wcze niej li cie numerów.

3.

Po us yszeniu sygna u „do”, wybierz tryb kontroli dost pu, wprowadzaj c z klawiatury
telefonu polecenie

4.

*33*5678

, gdzie 5678 to has o.

Drzwi zostan otwarte po wprowadzeniu prawid owego has a.

* (Aby otworzy drzwi za pomoc has a, gdy numer telefonu nie jest zapisany w sekcji kontroli
dost pu).

Wybieranie trybu programowania
1.

Po cz si z numerem telefonu domofonu GSM.

2.

Nast pnie domofon zweryfikuje, czy Twój numer telefonu znajduje si na zdefiniowanej
wcze niej li cie numerów.

3.

Po us yszeniu sygna u „do” wybierz tryb programowania, wprowadzaj c z klawiatury
telefonu polecenie

4.

*12*1234

, gdzie 1234 to has o.

Teraz jeste w trybie programowania.
Wskazówka: po wprowadzeniu ka dego polecenia mo na us ysze dwa rodzaje sygna ów:
operacja zako czona pomy lnie: d ugi sygna d wi kowy;
operacja zako czona niepomy lnie: trzy krótkie sygna y d wi kowe.

www.sterr.pl

info@sterr.pl

Str. 12

Instrukcja obs ugi DOMOFONU GSM – DGT10
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

5.

DGT10-20140820

STERR

Informacje na temat wprowadzania zmian w ustawieniach znajduj si w cz ci po wi conej
poleceniom u ytkownika (str. 19, 20).

6.

Aby zako czy tryb programowania, zako cz po czenie.

WSKAZÓWKA:

* W celu pomy lnego zaprogramowania ustawie zaleca si nawi zanie po czenia z telefonu
stacjonarnego i wolne wprowadzanie cyfr lub programowanie za pomoc wiadomo ci SMS.

Programowanie
Programowanie mo na przeprowadzi poprzez po czenie telefoniczne z domofonem GSM lub za
pomoc wiadomo ci SMS.
(Niektóre ustawienia mo na zaprogramowa wy cznie za pomoc wiadomo ci SMS, patrz cz
po wi cona poleceniom u ytkownika na str. 19).

Programowania za pomoc wiadomo ci SMS
Programowanie za pomoc wiadomo ci SMS jest naj atwiejszym sposobem dostosowania ustawie
domofonu GSM oraz dodawania i usuwania numerów telefonów. Wystarczy wys

wiadomo

SMS w

odpowiednim formacie na numer telefonu karty SIM domofonu GSM.
Wskazówka:
1.
2.

ugo

pojedynczej wiadomo ci SMS jest ograniczona do 140 znaków.

Mo na zaprogramowa wiele ustawie (wys

wiele kodów polece ) w jednej wiadomo ci SMS o

odpowiednim formacie. *12*1234 # [kod polecenia 1] # [kod polecenia 2] # [kod polecenia 3]
#........
3.

Ka dy SMS musi rozpoczyna si od kodu has a (domy lnie 1234) w formacie *12*1234 #,
za którym musi by wpisane polecenie.

4.

Aby zaprogramowa numery wybierane po naci ni ciu przycisku wywo ania na domofonie,
NIE nale y wprowadza numeru kierunkowego kraju, wystarczy sam numer (taki jaki
wprowadza si podczas wybierania numeru).
Przyk ad:
Zapisywanie numeru telefonu wybieranego przyciskiem wywo ania (maks. 3 numery) oraz
usuwanie numeru telefonu 2 i 3. (Patrz cz
po wi cona poleceniom u ytkownika na str. 19).
048 995555660 (numer 1 telefonu stacjonarnego)
Polecenie: *12*1234#1[Y][numer telefonu]#
048 555525542 (numer 2 telefonu komórkowego)
Y = cyfra 1, 2 lub 3
048 223556443 (numer 3 telefonu komórkowego)
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Format SMS: (zapisywanie numerów wybieranych przyciskiem wywo ania)
*12*1234#11048995555660#12048555525542#13048223556443#
Format SMS: (usuwanie numerów telefonów 2 i 3 wybieranych przyciskiem wywo ania)
*12*1234#12*#13*#
PRAWID OWY kod polecenia u ytkownika

Format SMS:
*12*1234#11048995555660#12048555525542#13048223556443#
Odpowied SMS:
11048995555660#12048555525542#13048223556443# OK

DNY kod polecenia u ytkownika (b d w poleceniu u ytkownika: 19)

Format SMS: *12*1234#1105857235#190485682554#130862235644#
Odpowied SMS: 110587235#190865682554# Error

Programowanie poprzez po czenie telefoniczne domofonem
Wskazówka: programowania poprzez po czenie telefoniczne nie mo na wykona z telefonów o
numerach, które zosta y ju zaprogramowane do otwierania drzwi; jednak w takim przypadku mo na
wcze niej w telefonie komórkowym wy czy przesy anie identyfikatora rozmówcy (wy wietlanie
numeru).
Aby uzyska dost p do trybu programowania poprzez po czenie telefoniczne z domofonem, wykonaj
nast puj ce czynno ci:
Przyk ad:
Zapisywanie numeru telefonu s

cego do otwierania drzwi

Wybierz tryb programowania, wprowadzaj c…

*12*1234# (1234 to domy lne has o)
Wprowadzenie prawid owego kodu wyemituje d ugi sygna d wi kowy. Wprowadzenie
nieprawid owego kodu wyemituje 3 krótkie sygna y d wi kowe.
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Teraz mo na zaprogramowa do 100 numerów telefonów w pami ci domofonu.
W celu zaprogramowania domofonu nale y u

nast puj cych polece .

* Wprowadzanie numeru kierunkowego kraju (1–3 cyfry): 71 [numer kierunkowy kraju] #
* Dodawanie numeru (do 100 numerów):72 [numer telefonu] #
* Usuwanie numeru: 73 [numer telefonu] #
* Usuwanie wszystkich numerów: 73*#

Otwieranie drzwi/bramy (po zatelefonowaniu do domofonu GSM
drzwi)
Domofon GSM ma obs uguje tak e dodatkow funkcj , umo liwiaj

celu otwarcia

u ytkownikowi otwarcie drzwi z

telefonu komórkowego dwoma sposobami.
1. Otwieranie przez rozpoznawanie identyfikatora rozmówcy
2. Otwieranie has em kontroli dost pu

1. Otwieranie przez rozpoznawanie identyfikatora rozmówcy
W celu otwarcia drzwi nale y zatelefonowa do domofonu GSM z upowa nionego numeru telefonu.
Lista mo e liczy do 100 numerów telefonów.
Gdy domofon GSM odbiera po czenie przychodz ce od u ytkownika, sprawdza, czy numer
telefonu rozmówcy znajduje si na li cie, odrzuca po czenie, a nast pnie otwiera drzwi/bram .
Domofon GSM nie odbiera po czenia, a jedynie sprawdza identyfikator rozmówcy, tak wi c
otwieranie drzwi/bramy nic nie kosztuje.
Przed u yciem funkcji otwierania drzwi/bramy przez rozpoznawanie identyfikatora rozmówcy nale y
najpierw zaprogramowa numer kierunkowy kraju oraz numery telefonów.
Przyk ad:

Numer kierunkowy do Polski: 48 (Wielka Brytania: 44 / USA: 1)
048 555536241 (numer 1 telefonu komórkowego)
048 555525542 (numer 2 telefonu komórkowego)
048 223556443 (numer 3 telefonu komórkowego)
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Polecenie do wprowadzenia: *12*1234#71[numer kierunkowy kraju]#72[ numer telefonu] #72[
numer telefonu] #....

Format SMS:
*12*1234#71353#72048555536241#72048555525542#72048223556443#
Usuwanie numerów telefonów s

cych do otwierania drzwi

Format SMS: (usuwanie numerów telefonów 1 i 2)
*12*1234#73048555536241#73048555525542#
Format SMS: (usuwanie wszystkich numerów)
*12*1234#73*#
Po zaprogramowaniu numerów mo na wys

wiadomo

SMS w formacie *21#, aby sprawdzi

zaprogramowane numery. Domofon GSM odpowie, przesy aj c list numerów w wiadomo ci SMS.

2. Otwieranie has em kontroli dost pu
Po cz si z numerem telefonu karty SIM domofonu. Domofon odbierze po czenie i us yszysz
sygna d wi kowy.
W celu otwarcia drzwi wybierz kod: *33*5678#
W celu podtrzymania otwarcia drzwi, wybierz kod: *34*5678#
W celu zwolnienia drzwi wybierz kod: *35*5678#

* Powy sze operacje s takie same jak polecenia SMS.
* Jest to opcjonalna funkcja otwierania drzwi dla niezaprogramowanych numerów telefonów.

Sprawdzanie si y sygna u GSM (poziom 0–31)
Po wys aniu do domofonu GSM polecenia

dania si y sygna u domofon odpowie kodem si y

sygna u wraz z nazw operatora sieci. Kod b dzie mia warto

0–31, która oznacza poziom

si y sygna u od najs abszej do najmocniejszej.

www.sterr.pl
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Przyk ad:
Format SMS: *20#
Odpowied SMS: Vodafone Signal Level = 31

sygna jest bardzo silny .

Sprawdzanie stanu przeka nika elektrozaczepu
Mo na wys

kod polecenia SMS w celu sprawdzenia stanu przeka nika elekrozaczepu.

Format SMS: *22#
Odpowied SMS: Relay=ON Detect=ON

Relay=Hold, Detect=GND

Wskazówka: styk oznaczony napisem „Detect” (wykrywanie) (patrz schemat po cze ) jest
przeznaczony do pod czenia kontaktronu. Drzwi/brama powinny mie pod czony kontaktron
pod czony przez wej cie „DET” do masy. S

y on do sprawdzania przez u ytkownika, czy

drzwi/brama s otwarte czy zamkni te.

Numer administratora
Po wprowadzeniu numeru administratora domofon b dzie przyjmowa polecenia programowania
tylko z tego numeru.
Przyk ad:

Programowanie numeru telefonu komórkowego jako numeru administratora za pomoc
wiadomo ci SMS
Numer telefonu komórkowego: 048555525542
Polecenie do wprowadzenia: *12*1234#74 [numer administratora]#
Format SMS: *12*1234#74048555525542#

Usuwanie numeru administratora: *12*1234#74*#

www.sterr.pl
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Uzyskiwanie dost pu do innych trybów i przeka nika steruj cego elektrozaczepu
(poprzez po czenie telefoniczne z domofonem)
Poz
.
1
2
3
4
5

Funkcja

Polecenie

Wybieranie trybu
programowania
Wybieranie trybu
monitorowania
Wybieranie trybu kontroli
dost pu (w czenie
przeka nika)
Podtrzymanie w czonego
przeka nika

*12* [has o] #

Zwolnienie przeka nika

*35* [has o] #

*13* [has o] #
*33* [has o] #
*34* [has o] #

Opis

Warto
domy ln
a

Programowanie poprzez
po czenie telefoniczne
uchanie d wi ków otoczenia z
miejsca instalacji domofonu
Opcja otwieranie has em
kontroli dost pu

1234

Podtrzymanie w czonego
przeka nika w celu utrzymania
stanu otwarcia drzwi
Zwolnienie przeka nika w celu
zamkni cia drzwi

5678

1212
5678

5678

LISTA POLECE
YTKOWNIKA (sprawdzenie informacji systemowych i stanu
przeka nika steruj cego elektrozaczepu za pomoc to wiadomo ci SMS)
Poz.

Funkcja

Polecenie
*12*1234 # [kod polecenia 1] #
[kod polecenia 2] # [kod polecenia
3] # [kod polecenia 4] #........

1

Programowania za
pomoc formatu
wiadomo ci SMS

2

Sprawdzanie si y sygna u *20#
GSM

3

Sprawdzenie zapisanych
numerów

*21#

4

Sprawdzanie stanu
przeka nika
elektrozaczepu
czenie przeka nika

*22#

5

Odpowied

*33* [has o] #

Powodzenie: kod polecenia#..... OK
Niepowodzenie: kod
polecenia#......... Error
(domy lne has o: 1234)
Signal Level 0–31 (poziom od
najs abszego do najlepszego)
Nazwa operatora sieci
O [numer]…, I [numer]…E (N)
O lista numerów wybieranych
przyciskiem wywo ania
I lista numerów s
cych do
otwierania drzwi
E koniec
N kolejna wiadomo SMS
Relay [stan], Detect [stan]
Stan: ON/OFF
Brak odpowiedzi (domy lne
has o:5678)

(Zatrza ni cie w po eniu w czenia,
gdy przeka nik jest w stanie
podtrzymania)

www.sterr.pl
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6

Podtrzymanie w czonego
przeka nika

*34* [has o] #

Brak odpowiedzi
(domy lne has o:5678)

7

Zwolnienie przeka nika

*35* [has o] #

Brak odpowiedzi
(domy lne has o:5678)

d danych SMS

d danych SMS

(Dost pne s tylko znaki 0–9, *,
#)

d kodu funkcji

d kodu funkcji

Tabela polece u ytkownika
Poz.
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12

Funkcja
Zmiana has a
programowania
Zmiana has a
kontroli dost pu
Zmiana has a trybu
monitorowania
Zapisywanie
numeru
wybieranego
przyciskiem
wywo ania
Usuwanie numeru
wybieranego
przyciskiem
wywo ania
Poziom g no ci
nika
Poziom czu ci
mikrofonu
Czas dzia ania
przeka nika
Czas braku
odpowiedzi, po
którym nast pi
przekierowanie na
kolejny numer
Maks. czas
po czenia
Maks. czas
monitorowania
Zmiana kodu
czenia

www.sterr.pl

Polecenie

Opis

Warto
domy lna

01 [has o] #

has o: kod 4-cyfrowy

1234

02 [has o] #

has o: kod 4-cyfrowy

5678

03 [has o] #

has o: kod 4-cyfrowy

1212

1 [Y] [numer telefonu] #

Y = numer telefonu 1, 2 lub 3
Maks. 3 numery
Numer telefonu: 3–15 cyfr

Brak

1[Y]*#

Y = numer telefonu 1, 2 lub 3
Numer telefonu: 3–15 cyfr

Brak

Poziom g

3

3 [poziom g
4 [czu

no ci] #

mikrofonu] #

no ci g

Poziom czu

nika: 0–4

ci mikrofonu: 0–4

3

51 [czas dzia ania
przeka nika] #
52 [czas braku odpowiedzi]
#

Czas dzia ania przeka nika: 1–9999 s

1

Czas braku odpowiedzi: 10–99 s

20 s

53 [maks. czas po czenia]
#
55[czas trwania po czenia]
#
61 [X] #

Maks. czas po czenia: 005–999 s

060 s

Czas trwania po czenia:00–60 min
00 (bez ograniczenia)
X=0–9 / * /

10 min

info@sterr.pl
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przeka nika

13

14

15

16
17
18

Zmiana kodu
podtrzymania
czonego
przeka nika
Zmiana kodu
zwolnienia
przeka nika

63 [X] #

X=0–9 / * /

#

64 [X] #

X=0–9 / * /

1

71 [numer kierunkowy
kraju] #
72 [numer telefonu] #
73 [numer telefonu do
usuni cia] #
73*#

Numer kierunkowy kraju: 1–3 cyfr
Numer: 3–15 cyfr
Usuwanie numeru: 3–15 cyfr
Usuwanie wszystkich numerów

886

Dodawanie
numeru telefonu
administratora
Usuwanie numeru
telefonu
administratora

74 [numer
administratora] #

Numer administratora: 3–15 cyfr
(brak numeru — brak ogranicze )

Brak

74*#

Usuwanie numeru telefonu
administratora

Brak

Reset

999#

Przywracanie warto ci domy lnych

Brak

Otwieranie drzwi po
zatelefonowaniu
do domofonu
(maks.: 100
numerów)

JAK PRZYWRÓCI SPRZ TOWE WARTO CI DOMY LNE
ZAPOMNIENIA HAS A

PRZYPADKU

Przywracanie warto ci
domy lnych sprz tu

1. Naci
i przytrzyma przycisk
Reset (czerwony).
2. Nast pnie naci
przycisk
wyj cia.
3. Zwolni oba przyciski po
us yszeniu ci ego sygna u „Do”.
4. Przywracanie warto ci
domy lnych zako czone.

Antena

ND.

Modu GSM

Przycisk
wywo ania
Przycisk wyj cia

Domofon GSM
1. Stan
2. Sie
3. Zasilanie

www.sterr.pl

Nacisn
wyj

, aby

Elektrozaczep

Elektrozaczep

Karta SIM
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DANE TECHNICZNE domofonu GSM DGT10
Napi cie robocze

12 do 24 V AC/DC

Pr d roboczy

Maks. 250 mA, typowo 55 mA

Cz stotliwo

GSM

Wymiary fizyczne
ugo

anteny

GSM 850/900/1800/1900 (modu Cinterion)
Panel czo owy: 170 x 100 mm, obudowa ze stali nierdzewnej: 174 x
113 x 65 mm
Przewód 3 m

Wilgotno

Mniejsza ni 80% (wilgotno

Temperatura pracy

–20°C do 50°C

wzgl dna)

SZYBKIE PROGRAMOWANIE ZA POMOC WIADOMO CI SMS
Programowanie numerów wybieranych przyciskiem wywo ania. (Maks. 3 numery)
Wskazówka: aby zaprogramowa numery wybierane po naci ni ciu przycisku wywo ania na
domofonie, NIE nale y wprowadza numeru kierunkowego kraju, wystarczy sam numer (taki jaki
wprowadza si podczas wybierania numeru).
Polecenie do wprowadzenia: *12*1234#1[Y][numer telefonu]#
Y = cyfra 1, 2 lub 3
Przyk ady:
048 555536241 (numer 1 telefonu stacjonarnego)
048 555525542 (numer 2 telefonu komórkowego)
048 223556443 (numer 3 telefonu komórkowego)
Format SMS: *12*1234#1105857235#120865682554#130862235644#
Programowanie numeru telefonu s

cego do otwierania drzwi (maks. 100 numerów)

Wskazówka: podczas programowania numeru telefonu s
cego do otwierania drzwi NALE Y
wprowadzi numer kierunkowy kraju.
Polecenie do wprowadzenia: *12*1234#71[numer kierunkowy kraju]#72[numer telefonu]
#72[numer telefonu] #72[numer telefonu] #.......
Przyk ad:
Numer kierunkowy do Polski: 48 (Wielka Brytania: 44 / USA: 1)
048 555536241 (numer 1 telefonu komórkowego)
www.sterr.pl
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048 555525542 (numer 2 telefonu komórkowego)
048 223556443 (numer 3 telefonu komórkowego)
Format SMS: *12*1234#71353#72048555536241#72048555525542 #72048223556443#

Obs uga
Gdy domofon dzwoni na Twój telefon i odbierzesz po czenie…
Naci nij *, aby otworzy drzwi.
Naci nij #, aby podtrzyma otwarcie drzwi.
Naci nij 1, aby ponownie zamkn drzwi.

Wysy anie polece SMS
*33*85678# (chwilowe w czenie przeka nika)
*34*85678# (podtrzymanie w czonego przeka nika)
*35*85678# (zwolnienie przeka nika)
*20# (sprawdzenie poziomu sygna u domofonu)
*21# (sprawdzenie zapisanego numeru; domofon prze le w odpowiedzi list zapisanych numerów;
I=numery po . odbieranych / O=numery po . wybieranych)
*22# (sprawdzanie stanu drzwi/bramy)

ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW (PYTANIA ODPOWIEDZI)
Pytanie: Urz dzenie w cza si , ale z kasety bramowej emitowane s sygna y d wi kowe.
Odpowied : Oznacza to, e urz dzenie nie mo e wykry sieci.
-Sprawd , czy karta SIM jest aktywowana i ma mo liwo wykonywania po czenie (dost pne
rodki).
-Wy cz urz dzenie, wyjmij kart SIM i sprawd j w telefonie komórkowym.
-Sprawd , czy karta SIM da wprowadzenia kodu PIN po w eniu jej do telefonu. Je li tak, wy cz
danie wprowadzania kodu PIN.
-Sprawd , czy karta SIM mo e pracowa w standardzie GSM, a nie jedynie w standardzie 3G lub 4G.
W razie w tpliwo ci, skontaktuj si z operatorem sieci/karty SIM. Cz stotliwo pracy powinna by
jednym z mi dzynarodowych zakresów: 850/900/1800/1900 MHz.
-Sprawd , czy odbiór jest dobry. S aby odbiór nie jest wystarczaj cy.
-Czy antena jest zamontowana jak najwy ej, z dla od metalowych obiektów oraz mokrych,
zielonych ga zi itp.
www.sterr.pl
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-Sprawd pod czenie anteny. Sprawd wzrokowo, czy rodkowy styk wewn trz anteny nie jest
uszkodzony ani nie zosta wepchni ty do rodka z czki.
Pytanie: Urz dzenie dzwoni na pierwszy numer, ale nie ma wystarczaj co du o czasu na
odebranie po czenie przed przekierowaniem na kolejny numer.
Odpowied : Zwi ksz czas braku odpowiedzi zgodnie z instrukcj programowania.
Pytanie: Urz dzenie dzwoni na pierwszy numer, ale przed przekierowaniem na kolejny numer
zg asza si poczta g osowa.
Odpowied : Zmniejsz czas braku odpowiedzi zgodnie z instrukcj programowania.
Pytanie: Identyfikacja rozmówcy nie dzia a.
Odpowied : Zaprogramuj identyfikator rozmówcy (numer) przy u yciu funkcji 72. Je li Twój numer
jest prywatny lub zastrze ony, nie b dzie dzia .
Nawet je li numer jest ju zaprogramowany na li cie numerów wybieranych przez domofon, aby
mie mo liwo otwierania przez rozpoznawanie identyfikatora rozmówcy, nale y zaprogramowa
numer tak e przy u yciu kodu 72.
Upewnij si , e numer jest wprowadzony w formacie, w jakim normalnie wybiera si go, dzwoni c
z innego telefonu.
Pytanie: Nie s ysz d wi ków z drzwi/bramy, chocia osoba stoj ca przed drzwiami/bram s yszy
mnie dobrze.
Odpowied : Mo e by to spowodowane z ym odbiorem.
-Sprawd poziom sygna u przy u yciu kodu *20#.
-W razie konieczno ci zmie kart SIM na kart innego operatora, którego sie mo e mie lepszy
zasi g.
-Kup anten o du ym wzmocnieniu.
Pytanie: Jako d wi ku s yszanego w zdalnym telefonie jest s aba lub s ycha buczenie.
Odpowied : Niewielkie buczenie GSM mo na uzna za typowe dla domofonów GSM, jednak nie
mo e by to buczenie uniemo liwiaj ce zrozumienie rozmówcy. Mo e to by spowodowane
umieszczeniem anteny GSM za nisko lub za blisko kasety bramowej.
-Spróbuj uziemi kaset bramow do przewodu 0 V zasilania.
-Jest to tak e objaw s abego odbioru. Spróbuj wykona zamieszczone wcze niej porady dotycz ce
sprawdzenia i poprawy poziomu sygna u.
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Pytanie: Przyciski * ani # nie dzia aj , gdy domofon dzwoni na telefon.
Odpowied : Sprawd , czy s yszysz klikanie przeka nika, gdy naciskasz przycisk * lub # podczas
po czenia. Je li s yszysz klikanie, oznacza to, e uk ad dzia a prawid owo. Sprawd przewody
mi dzy przeka nikiem a elektrozaczepem. Je li nie s ycha d wi ku klikania, sprawd dzia anie tych
przycisków na innym telefonie komórkowym lub stacjonarnym. Je li funkcja dzia a na innym
telefonie, sprawd ustawienia wybierania tonowego (DTMF) w telefonie, który sprawia k opoty.
Nieprawid owe dzia anie wybierania tonowego (DTMF) jest tak e objawem s abego poziomu
sygna u. Wykonaj zamieszczone wcze niej porady dotycz ce poprawy poziomu sygna u. Spróbuj
naciska przyciski d ej w celu otwarcia drzwi/bramy.

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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