
GSM digitális vezeték nélküli riasztó rendszer

Felhasználói kézikönyv

CIKKSZÁM: SA-GSM

Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!



Az Ön új ”DIAMOND MODEL” riasztó rendszere egy GSM SIM kártyával és egy 
mobil telefonnal együtt működik. 
A riasztási információt 6 telefonszám felhívásával jelzi.
Ezen kívül opcionálisan szöveges riasztási üzenet küldésére is alkalmas a helyi 
mobiltelefon-hálózat segítségével.

Installáció & betanítás
    A  rendszer  egy  GSM  SIM  kártyával  működik.  Használhatja  kártyás  illetve 

előfizetéses rendszerben is.
Üzembehelyezés előtt mielőtt a SIM kártyát az SA-GSM központba tenné, a SIM-
kártyáról ki kell kapcsolni a PIN-kód kérést és engedélyezni kell a saját szám 
küldést. Csak ezután üzemelhető be az SA-GSM központ.

Fontos,  hogy  a  riasztásra  használt  telefonszámot  bizalmasan  kezelje,  a 
riasztórendszer védelmének érdekében.

  Az  új  riasztási  rendszer  megfelelő  üzemeltetéshez  fontos,  hogy  figyelmesen 
kövesse az installálási utasításokat.

1.  Helyezze a SIM kártyát a csúszó tálcába a képen illusztrált módon, A SIM tálca 
melletti  sárga  gombot  benyomni,  a  tálca  kiugrik,  a  kártyát  behelyezni,  majd 
ütközésig visszanyomni még mielőtt a riasztó rendszert csatlakoztatná a hálózathoz. 
A tolókapcsolót (tápcsatlakozó oldal) kapcsolja ON állásba (felülről nézve baloldali 
végállás).

2. A terveknek megfelelően installálja a riasztó érzékelőket az ingatlan védelmének 
érdekében. További érzékelők rendelhetők. 

Az  installációt  követően  győződjön  meg  róla,  hogy  az  érzékelők  „on”  állásban 
vannak.    3.  Csatlakoztassa a  szirénát,  amennyiben  ezt  a  funkciót  is  használni 
kívánja.  Csatlakoztassa  a  220/240V csatlakozót  a  hálózati  aljzatba,  valamint  az 
adapter kábel másik végét a riasztó panel hát oldali csatlakozójába. A zöld hálózati 
LED világítani kezd.

4. A riasztó rendszer aktivizálásakor egy „síp” hangjelzést ad.
5. A riasztó  automatikusan  leellenőrzi  a  GSM  hálózatot  és  bejelentkezik.  Az 

aktivizálási idő kb. 30 másodperc ~ 1 perc, piros LED villogással fogja jelezni, 
hogy az aktivizálás folyamatban van. 

6. Az  aktivizálás befejeztével  egy hosszabb „síp” hangot fog hallani,  az oldalsó 
LED abbahagyja az 1 másodpercenkénti villogást lassú villogásra vált.  Ez jelzi a 
teljes  rendszer  aktivált  állapotát.  Használja  a  távirányítót  a  rendszer  ki-  és 
bekapcsolásához. 
7. Ha az  aktivizálás sikeresen megtörtént,  a piros hálózati LED lassú villogásra 
vált. Ha az inicializálás nem jár sikerrel, úgy folyamatos rövid „síp” hangot hallunk. 
Ez jelzi, hogy a SIM kártya nincs a hálózatban, vagy az inicializálás nem történt meg 
tökéletesen.  Győződjön  meg  róla,  hogy  a  SIM kártya  behelyezése  megfelelően 
történt és ismételje meg a #2 - #6 lépéseket.
8. Csavarja az antennát a GSM riasztó panel bemeneti csatlakozójába.

A RIASZTÓ PROGRAMOZÁSA 
(A beállítások, amelyek a riasztót hatástalanítják) 

1. 10 másodperc hosszúságú hangüzenet rögzítésére van lehetőség, amely a 
riasztási  telefonhíváskor  kerül  lejátszásra,  mind  a  hat  rögzített  telefonszámon.  A 
riasztó  billentyűzetével  üsse  be  a  következő  jelszót:  “#9*80jelszó#”.  Az  eredeti 
jelszó:  “1234”,  így  az  üzenet  rögzítéséhez  billentyűzze  be  a  következő  jelszót: 
“#9*801234#”. Az ARM LED sűrűn villog, lezárásnál folyamatosan világít és egyet 
sípol.  A központtól  kb.  30 cm.  távolra  elhelyezkedve  rögzítse az üzenetet,  majd 
nyomjon meg bármely gombot a billentyűzeten és egy rövid, majd egy hosszú SÍP 
jelzést fog hallani. Ez jelzi a sikeres felvételt.
2. Hat telefonszám programozható, amelyeket a rendszer riasztás esetén hívni fog. 



Az első telefonszám beprogramozásához (a következő formátumot feltételezve) a 
riasztó rendszer billentyűzetével a következő számot üsse be: “#1*5551234#” (ez 
egy mintaszám). A rögzítés sikerét egy rövid SÍP hangjelzés fogja jelenteni, illetve 
sikertelen rögzítés esetén egy folyamatos SÍP hangot fog hallani.

A  második  telefonszám  rögzítéséhez  használja  a  következő  számkombinációt: 
“#2*5551235#”, stb. 
A  helyi  hálózaton  kívüli  telefonhíváshoz  használja  a  következő  kódot: 
“#2*18095551235#” (mintaszám)
Amennyiben központi megfigyelő állomást használ, úgy azt a számot rögzítse első 
pozícióba.
3 ． Ha a hívólistából telefonszámot szeretne törölni, billentyűzze be a következőt: 
“#1*#” az első telefonszám kitörléséhez.  A második szám törléséhez, “#2*#”, stb.
 

 4. A távirányító és a detektor (mozgásérzékelő) programozásához a következőket 
billentyűzze be: “#9*90jelszó (4 számjegyű)#”, A gyári jelszó “1234”, tehát billentyűzze 
be  a  következőt:  “#9*901234#”  a  távirányító,  a  detektor  programozásához  a 
következőt: #9*90123402#. Az ajtó nyitás szenzor programozásához #9*90123403#.
5. a távirányító törléséhez: #9*91jelszó#. 
6. A többi detektor (mozgásérzékelő) törléséhez: #9*92jelszó#
7.  A  vezeték  nélküli  sziréna  beállítása:  nyomja  meg  a  következő  billentyűket: 
"#9*93kódszám (A villogó jelzőn lévő 8 számjegyű szám) és#
8．A jelző sziréna használatkor bekapcsolható a kinti és benti védelem aktiválásakor, 
illetve sziréna nélkül ’csendes’ üzemmódban is használható.
9 ． A sziréna hangjelzés időtartamának programozása:  Beállítható a sziréna jelzés 
időtartamának hosszúsága a következő szám beütésével: “#9*4?#” ahol a “?” jelzi a 
percek  számát.  Például,  ha  3  percig  szeretné  a  sziréna  jelzését  beállítani,  úgy 
“#9*43#”. Ha a sziréna hangját folyamatosra szeretné beállítani: “#9*4*#”.  Ebben az 
esetben a sziréna a riasztás észlelésekor és a rendszer újraindításakor fog elhallgatni.
10.Jelszó  programozása:  Az  eredeti  gyárikóddal  beprogramozva  érkezik  a 
riasztórendszer:  “1234”.  A  jogosulatlan  riasztási  beállítások  elkerülése  végett 

változtassa meg jelszavát.

A gyári  jelszó  megváltoztatásához üsse  be  a  következőt:  (pl.  ha a  jelszó:  “6789”, 
“#7*6789#. –t kell bebillentyűzni. A jelszó bármilyen négy számjegyű kód lehet.

11.A riasztó  rendszer  alkalmazható  több  központi  felügyeleti  állomással  történő 
működtetésre ID kód alkalmazása esetén.
A riasztó  panelhez  szükséges  6  számjegyű  egyedi  azonosító  kódot  a  központi 
állomás fogja kiosztani.
A hat számjegyű kód megadásához billentyűzze be a következőt:
“#8*123456#” – ahol 123456 a kiválasztott kódszámot jelenti.
12. Szöveges üzenet: A riasztó rendszer rövid szöveges üzenetet fog küldeni 
egy  erre  alkalmas  telefonkészülékre,  általában  mobiltelefon  készülékre.  Ennek 
beprogramozásához  a  következőt  billentyűzze  be:  “#0*telefonszám#”,  például  a 
következő telefonszám megadásához “555-1234” a következőt  kell  bebillentyűzni 
“#0*5551234#”. 
A helyi  telefonhálózaton  kívüli  hívás  esetén  meg  kell  adni  a  körzetszámot,  pl. 
“#0*18095551234#”.  (mintaszám)
Riasztás esetén a kiválasztott  telefonszámok rövid szöveges üzenet érkezésével 
értesülnek róla, hogy egy bizonyos zónában riasztás történt, illetve amikor a panel 
áramellátása  megszűnik  vagy  visszaáll.  Amennyiben  nem kívánja  az  SMS jelző 
funkciót igénybe venni, billentyűzze be a következőt: “#0*#” hogy az esetlegesen 
korábban beállított telefonszámokat kitörölje.
13. Fontos, hogy beprogramozást követően győződjön meg a riasztórendszer 
megfelelő működéséről. Minden lehetséges funkció beállításának az ellenőrzéséhez 
szükség  lesz  néhány  tesztelési  alkalomra.  A  riasztórendszer  havi  tesztelése 
szüksége a megfelelő működés érdekében. 
14. A riasztórendszer  aktiválásához nyomja  meg a  távirányítón  található  zár 
képet, vagy hívja fel a riasztórendszert a „Távirányító funkciók” menüpontban leírtak 
szerint. 
15. Rendszer  gyári  visszaállítás:  Amennyiben  szeretné  a  riasztórendszert  az 
eredeti  gyári  beállítások  szerint  visszaállítani,  a  következőket  billentyűzze  be: 



“#9*69jelszó#”, ha a jelszava “1234” úgy a visszaállító parancs a következő lesz: 
#9*691234#”.  



FONTOS:  Amint  a  rendszer  visszaáll,  nyomjon  meg  bármely  billentyűt  Ha  a 
helyreállítás  megfelelően  megtörtént  2  SÍP  hangot  fog  hallani  (rövid-hosszú), 
amennyiben  a  helyreállítás  nem volt  sikeres,  úgy  a  SÍP hang  folyamatosan  fog 
jelezni, amíg újra megpróbálja a helyreállítást.
16. Ez a beállítás minden gyári beállítást visszaállít, kivéve a rendszer jelszó, 
ami az Ön által megadott marad.

Riasztás jelzés érkezés esetén
1. Az érzékelők aktiválásakor a riasztópanel, az alul középen lévő LED– az 

ALARM felirat felett  villogni kezd. Ezzel  egy időben az első beprogramozott 
telefonszámra kimegy a  riasztó  hívás  és  az előre  rögzített  riasztási  üzenet 
lejátszásra  kerül  a  telefont  felvevő  részére,  vagy  a  központi  állomásra  egy 
kódolt üzenet érkezik. Ezt követően a további 5 beprogramozott telefonszám 
felhívása  következik,  amennyiben  programozott  be  ilyeneket.  Szintén  egy 
időben  a  riasztást  jelző  szöveges üzenet  kerül  kiküldésre  az erre  beállított 
telefonszámra.

     2. Amennyiben az első telefonszám a riasztás követő 40 másodpercen belül nem 
válaszol, a riasztási hívás megismétlődik a második telefonszámra, majd a 
többire, egészen addig, amíg a riasztási üzenetet fogadják.

A  riasztás  fogadásához  meg  kell  nyomnia  a  telefon  “#”  gombját,  vagy  a 
riasztórendszert  kell  kikapcsolnia  a  telefon  “5”-ös  gombjának 
megnyomásával. Az “1” gomb megnyomásával behallgathat a panel környéki 
riasztási területre, a “2” gomb megnyomásával a szirénát tudja bekapcsolni 
(amennyiben be volt programozva), a “3” gomb a sziréna kikapcsolása, a “4” 
gomb újraaktiválja a riasztórendszert.

A rögzített hangüzenet meghallgatásához nyomja meg a “*” gombot.
A távirányító funkciói

1. A riasztórendszer alkalmas távirányítóval, telefonbillentyűzettel, történő 
üzemeltetésre. Illetve a legtöbb telefonnal és szöveges üzenettel való 
működtetésre

2. Amennyiben telefonbillentyűzettel szeretné a riasztórendszer irányítását 
végezni, először a rendszer telefonszámát kell felhívnia.

Kb. 3/4 csengést követően a rendszer válaszol a hívásra egy SÍP hanggal. 
Üsse be a négy számjegyű jelszót, amennyiben a jelszó megfelelő a rendszer két SÍP 
hangot ad.
Amennyiben a jelszó nem helyes folyamatos SÍP hangot fog hallani.
A riasztó rendszer letilt, ha a jelszót három alkalommal rosszul adja meg.
Amikor a két SÍP hangot hallja, a következő lépéseket tudja megtenni:
“1” 20  másodpercre  behallgat  a  védett  területre,  majd  további  20  másodpercre 
megismételheti
“2” amennyiben a rendszer programozva van rá, úgy a szirénát bekapcsolhatja
“3” amennyiben a rendszer programozva van rá, úgy a szirénát kikapcsolhatja
“4” Aktiválhatja a riasztórendszert
“5” Kikapcsolhatja a riasztórendszert
3. A riasztórendszert szöveges üzenettel is vezérelheti:
Az  alábbi  speciálisan  meghatározott  vezérlőkódokkal: Az  alábbi  üzenetek  az  ön 
jelszavával együtt vannak kialakítva:
Jelszó+ARM (pl. “1234ARM”) A következő válaszüzenetet kapja: “Host Is Activated!”
Jelszó+DISARM  (pl.“1234DISARM”)  A  következő  válaszüzenetet  kapja:  “Host  Is 
Deactivated!”
Jelszó+ONSIREN (pl.“1234ONSIREN”) A következő válaszüzenetet kapja: “The Siren 
Is Opened” 
Jelszó+OFFSIREN  (pl.“1234OFFSIREN”)  A következő  válaszüzenetet  kapja:  “The 
Siren Is Closed”
Jelszó+CHECK  (pl.“1234CHECK”)  A  következő  válaszüzenetet  kapja:  “Host  Is 
Activated” vagy  “Host Is Deactivated”, az aktuális állapotnak megfelelően.

Hálózati feszültség jelzés
a) A  riasztórendszer  rendelkezik  megfelelően  működő  szünetmentes 
tápegységgel, így a hálózati feszültség akadozása esetén a riasztórendszer panelje 
automatikusan  küldi  a  szöveges  üzenetet  a  kiválasztott  telefonszámra,  hogy  a 
hálózati feszültség megszűnt.



Amint  a hálózati  feszültség ismét megfelelő,  a rendszer  küldi  a helyreállásról  az 
üzenetet.

Figyelem!
A  riasztórendszer  működését  és  hatékony  üzemeltetését  számos  tényező 
befolyásolja. 
A riasztórendszer használatával kapcsolatos bármilyen káreseményért nem tudunk 
felelősséget vállalni!
Fontos, hogy a rendszer installálása, üzembe helyezése és fenntartása megfelelő 
módon történjen.
A  riasztórendszer  vásárlója,  illetve  felhasználója  elfogadja,  hogy  a  gyártó 
kizárólagos felelőssége a rendszer garanciális cseréjére terjed ki.
Műszaki adatok: 
Működés frekvencia: 433,92MHz
GSM fő egység: 100-240AC/6DC, 2.5A. 
Készenléti feszültség: <90mA. 
Riasztási feszültség: <200mA. 
Energiafogyasztás: 0.5W.  
Bővíthető rendszer: Maximum  5  távirányító  és  16  mozgásérzékelő 
alkalmazása
Akkumulátor: Beépített Li-Ion szünetmentes tápegység: 1800mA, 3.6V. 
Származási ország: Kína
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