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Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR

Pasywny detektor ruchu na podczerwień jest przez-

naczony do wykrywania ruchu człowieka.

Wykryje promieniowanie podczerwone emitowane 

przez intruzów i wyśle sygnał do panelu sterowania.

Zasilacz

Zasilacz służy do zasilania głównego panelu 

sterowania. Wbudowany akumulator 7,4 V / 1000 

mA umożliwia pracę systemu przez 16 godzin w 

przypadku awarii zasilania.

Jest to czujnik magnetyczny dla każdego otwor, 

takiego jak drzwi czy okno. Po otwarciu drzwi lub 

okna wyśle sygnał bezprzewodowy do panelu 

sterowania.

Bezprzewodowy czujnik drzwi / okien

Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania

Pilot zdalnego sterowania pozwala kontrolować 

system bezpieczeństwa, gdy jesteś pod domem

lub wracasz. Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej 

naciśnij przycisk awaryjny, aby wysłać sygnał 

alarmowy do panelu sterowania.

Panel sterowania to mózg systemu alarmowego, który może komu-

nikować się ze wszystkimi czujnikami bezprzewodowymi. Gdy wystąpi 

alarm, wbudowana syrena będzie głośno hałasować, aby powstrzymać 

intruzów. System powiadomi członków rodziny poprzez automatyczne 

wybieranie zaprogramowanych numerów telefonów. Panel sterowania 

może odbierać polecenia z pilota, SMS-a lub polecenia aplikacji i 

reagować na zarządzanie alarmami na czas.

Panel sterowania

Poznaj swój system
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Wykonaj te proste kroki, aby 

zainstalować system alarmowy!

Korzystanie z pilota 

zdalnego sterowania i 

testu rejestracji

Korzystanie z czu-

jnika drzwi i testu 

rejestracji

Korzystanie z detektora

ruchu PIR i test rejestracji

Instalacja panelu 

sterowania

Proszę przeliczyć całą dostarczoną zawartość z 

opakowania, jak poniżej. Jeśli czegoś brakuje, wróć 

do miejsca zakupu.

Panel kontrolny

Czujnik 

ruchu PIR
Pilot

Uchwyt ścienny

kulowy

Zasilacz

Instrukcja obsługiKołki 

montazowe

Uchwyt ścienny

Czujnik drzwi 

/ okna

Skrócona instrukcja obsługi
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Taśma samo-
przylepna 3M

Baterie



Uzbrojony 
w trybie domowym

Rozbrój

Przycisk SOS

Uzbrój

        

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania i testu rejestracji

1 2

3
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Instalacja panelu sterowania

Uwaga!

Użytkownik musi zapisać numer telefonu po włożeniu 
karty SIM. Po uruchomieniu czujek alarm zostanie akty-
wowany. System powiadomi członków rodziny, wysyłając 
powiadomienie SMS lub dzwoniąc. Alarm zostanie 
aktywowany, gdy zostaną wyzwolone detektory.

 

1. Delikatnie otwórz pokrywę komory baterii.

2. Włóż kartę SIM,.

3. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda adaptera.

4. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON.

5. Sprawdź rejestrację akcesoriów.  

6. Ustaw numer telefonu, aby można było zdalnie sterować panelem, a po 
włączeniu alarmu, będzie wysyłać i odbierać wiadomości.
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Używanie pilota do sterowania systemem, gdy jesteś daleko lub wracasz do 
domu. Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej naciśnij raz przycisk            , aby uzyskać 
pomoc, obie diody LED migają raz, system natychmiast przechodzi w stan 
alarmu. Naciśnij przycisk połączenia alarmowego           , jeśli alarm jest włączony, 
pilot zdalnego sterowania został przypisany do systemu. Wycisz syrenę, naciska-
jąc przycisk Rozbrajanie na pilocie.
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Korzystanie z detektora ruchu PIR i parowanie

1. Naciśnij zacisk i otwórz obudowę

2. Włóż prawidłowo baterię, a następnie zamknij pokrywę

3. Przykręć śrubę do obudowy

4. Naciśnij przycisk uzbrajania na pilocie, wskaźnik LED 
     panelu sterowania zaświeci się.

5. Naciśnij przycisk testu czujnika ruchu PIR

6. Jeśli alarm jest włączony, czujnik ruchu zostanie 
     przypisany do systemu

7. Wycisz syrenę, naciskając przycisk rozbrajania 
     na pilocie.
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Korzystanie z czujnika drzwi i parowanie

1. Otwórz obudowę i zainstaluj prawidłowo baterię.

2. Uzbrój system, naciskając przycisk

na pilocie

3. Odsuń od siebie nadajnik i magnes.

4. Jeśli alarm jest włączony, czujnik drzwi 
     zostanie przypisany do systemu.

5. Wycisz syrenę, naciskając przycisk 
     rozbrajania na pilocie.

Wskaźnik przechodzi 
do stanu uzbrojenia.

Wskaźnik świeci się na 
czerwono, gdy nada-
jnik i magnes zostaną 
odsunięte od siebie

5

2

98



Status roboczy panelu sterowania
Wskazania

Zielona dioda LED: zasilanie AC

Żółta / czerwona dioda LED: wskaźnik sygnału GSM

Biała dioda LED: Uzbrojenie / rozbrojenie

Czerwona dioda LED: Stan panelu sterowania

Głośnik

Slot karty SIM

Przełącznik 
zasilania

Interfejs 
adaptera

Interfejs przewodowy

Przycisk rejestracji

Wspornik
Otwór

Przełącznik Tamper

Funkcje

∙ Technologia Frequency-Hopping Spread Spectrum do przeciwdziałania zakłóceniom

∙ Dwukierunkowy nadzór nad detektorem                                     

∙ Zmiana nazwy pilota

∙ 16 stref bezprzewodowych (własne nazewnictwo stref w celu rozpoznania lokalizacji)

∙��Konfiguracja centralnej stacji monitorującej

∙  Komunikacja komórkowa przez SMS lub aplikacje, łatwa kontrola

∙  Możliwość rozszerzyć system dzięki funkcji automatycznego uczenia się
    do 50 szt czujników/detektorów i 10 pilotó

∙  2 strefa przewodowa specjalnie dla dymu / gazu / wibracji / detektora, 
    wiązek podczerwieni itp.

∙   Tekst do zaprogramowania dla 3 grup numerów SMS i automatycznego 
     wybierania 5 grup numeru telefonu i numeru CMS     

∙ Dźwięk wewnętrznej syreny i tryb wyciszenia

∙ Natychmiastowe powiadomienia SMS o niskim stanie baterii czujek, utracie 
   i przywrócniu zasilania

∙  Wbudowana bateria 7.4V / 1000mA zapewnia prawidłowe działanie 
    systemu przez 16 godzin po utracie zasilania 

∙  Wyjście alarmowe umożliwia wyzwolenie urządzenia, włączenie światła, 
    telewizora itp. W celu powstrzymania intruza
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Cztery sposoby kontrolowania 
systemu alarmowego

Możesz kontrolować swój system alarmowy poprzez uzbrajanie, 
rozbrajanie, uzbrajanie lub wysyłanie sygnału alarmowego za pomocą 
zdalnego sterowania, polecenia SMS, zdalnego sterowania telefonem 
i aplikacji mobilnych.

Korzystanie z pilota:

Kompaktowy pilot zdalnego sterowania jest bardzo łatwy do 
przenoszenia. Przycisk wielofunkcyjny umożliwia uzbrojenie systemu, 
gdy wychodzisz, i rozbroić go, gdy wrócisz. To proste i wartościowe 
narzędzie nawet gdy jesteś w domu, z pilota możesz wywołać alarm 
napadowy.

Uwaga! Nie ma polecenia wysyłania połączenia alarmowego - wywołania alarmu

Używanie poleceń SMS:

informacje na temat operacji na SMS-ach można znaleźć na stronie 34.

Rozbrojenie: hasło # 0

Uzbrojenie: hasło # 1

Uzbrojenie tryb w domu: hasło # 2

Korzystanie z aplikacji mobilnych:

Wprowadź słowo kluczowe „Ontips”, aby pobrać aplikacje z App Store 
lub Google Play. Wpisz nazwę panelu sterowania i numer karty SIM 
panelu sterowania, aby wejść do interfejsu użytkownika.

Uwaga! Nie ma polecenia wysyłania połączenia alarmowego - wywołania alarmu

Wskaźnik LED - stan alarmu

Wskaźnik LED zasilania / sygnału

Włączone zasilanie
Zielona dioda LED włączona

Wyłączone zasilanie:
Zielona dioda LED wyłączona

Biały LED: włączony  
System uzbrojony

Biały LED: wyłączony
System rozbrojony

Biały LED: mruga normalnie
System uzbrojony w trybie domowym

Sieć GSM Zasilanie ON�� Zasilanie OFF�

Szukanie sieci GSM

Znalziono sieć GSM

Żółta dioda LED szybko miruga

Żółta dioda zasilania mruga
normalnie

Czerwona dioda LED 
szybko mruga

Czerwona dioda zasilania 

mruga normalnie

Czerwony LED: włączony  

System wchodzi w stan rejestracji

Czerwony LED: mruga normalnie
 Wystapienie alarmu

Czerwony LED: szybko mruga
Odbierz SMS
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Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Kompaktowy i elegancki pilot zdalnego sterowania jest łatwy do 
przenoszenia. Zaprojektowano go tak, aby pasował do breloczka, 
torebki, kieszeni lub do ukrycia w samochodowej osłonie 
przeciwsłonecznej. Ten pilot działa jako wielofunkcyjny klawisz do 
uzbrajania, rozbrajania, pobytu w domu i połączenia alarmowego. 

 

 

Wskaźnik LED:

Dołączone akcesoria

Naciśnij przycisk Uzbrojenie, a następnie naciśnij przycisk uzbraja-
nia lub rozbrajania w ciągu 3 sekund, aby wejść w stan uzbrojenia 
lub rozbrojenia w trybie cichym bez przeszkadzania innym.
 

Tryb wyciszenia

Dwa sposoby programowania
systemu alarmowego

Zalecana! Prosty i łatwy w użyciu!

Metoda 1

Wyślij tekst „?” Na numer telefonu panelu sterowania, system 
odpowie na telefon przewodnikiem z instrukcją obsługi. Możesz 
sterować systemem za pomocą wymienionych kodów poleceń. 
Sprawdź kody poleceń na stronie 34.

Metoda 2

Wprowadź słowo kluczowe „Smart Life”, aby pobrać aplikacje z App 
Store lub Google Play. Wpisz nazwę panelu sterowania i numer karty 
SIM panelu sterowania, aby rozpocząć programowanie.

System zdalnego sterowania przez telefon

W przypadku alarmu, system alarmowy wywoła zaprogramowany 
numer telefonu, użytkownik może odebrać telefon, monitorować 
witrynę i zdalnie sterować systemem, wprowadzając komendy.
Użytkownicy mogą dzwonić na numer systemu alarmowego, system 
automatycznie przechodzi w stan monitorowania, użytkownicy mogą 
wprowadzać komendy, aby kontrolować go zdalnie.

    

4
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Miga dioda LED:
Przesyłanie sygnału do panelu sterowania

Uzbrojenie Rozbrojenie

Status LED

Przycisk SOS/sabotazowyUzbrojenie
(tryb w domu)



2

3

4

5

6 8

7

9

Pasywny czujnik podczerwieni z nowatorskim i pięknym stylem, 

idealną opływowość można łatwo zainstalować. Został 

zaprojektowany do wykrywania ruchu ludzi w pomieszczeniach. 

Przyjęty zaawansowany układ logiki rozmytej i inteligentna analiza 

rozróżniają sygnał pomiędzy ruchem ciała a zakłóceniami, aby 

zminimalizować fałszywe alarmy. Wbudowany brzęczyk przypomina 

niski stan baterii i zdarzenie alarmu sabotażowego, które zapewniają 

bezpieczeństwo użytkownika.

1. Okno wykrywania

2. identyfikatorLED

3. przycisk parowania

4. Zatrzask

5. Komora baterii

6. Zworka strefowa

7. Brzęczyk

8. Przełącznik Tamper

9. Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni:                                             Wykrywa promienie podczerwone uwalniane przez 
ruch ciała ludzkiego. Nie dotykaj powierzchni i utrzymuj ją w czystości.

                                        Po otwarciu obudowy włączany jest przełącznik 
sabotażowy, generujący sygnał alarmowy.

�Przełącznik Tamper: 

Wskaźnik stanu

Dioda LED błysnęła raz: 

Wykryto ruch.

Dioda LED miga 5 razy, a brzęczyk emituje 
5 razy sygnał dźwiękowy:  

Włączanie, alarm sabotażowy, sygnalizacja 

niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli 

stan jest niski, należy natychmiast wymienić  

na 1,5 V / AA LR6 

Funkcje

Bezprzewodowy detektor ruchu PIR

1

55

Przycisk instrukcji

Naciśnij przycisk uzbrajania, aby uzbroić system przed opuszczeniem 
domu, dioda LED uzbrojenia (lewa) mignie raz, syrena wyda jeden dźwięk, 
aby wejść w stan uzbrojenia. Wszelkie wyzwolone czujki aktywują system 
w celu natychmiastowego alarmu. System jednocześnie wywołuje zapro-
gramowane numery telefonów. Po ustawieniu funkcji Opóźnienie wyjścia 
system zostanie odpowiednio opóźniony. Po uzbrojeniu systemu, w 
przypadku opóźnienia krótszego niż 10 sekund, centrala będzie wydawać 
sygnał dźwiękowy raz na sekundę. Podczas gdy opóźnienie przekracza 10 
sekund, centrala będzie wydawać sygnały dźwiękowe raz na 2 sekundy, 
dźwięk będzie wzrastał w tempie 10 ostatnich sekund dla powiadomienia 
„pośpiesz się”.

   

.

Uzbroić

Naciśnij przycisk rozbrajania przed wejściem do domu dioda rozbrajania 
(po prawej) mignie raz. Następnie możesz swobodnie poruszać się w 
domu bez uruchamiania alarmu. W przypadku alarmu można nacisnąć 
przycisk rozbrajania, aby rozbroić system i wyciszyć syrenę.

�

Rozbrojenie

Wciśnij przycisk uzbrojenia w trybie dom, dioda LED uzbrojenia (lewa) 
mignie raz, syrena wyda jeden dźwięk, system pozostanie w trybie 
uzbrojenia. Akcesoria w trybie domowym są rozbrojone, co pozwala 
użytkownikowi swobodnie poruszać się w domu, podczas gdy reszta 
systemu jest w pełni uzbrojona, akcesoria w normalnych strefach akty-
wują natychmiastowy alarm po wyzwoleniu

Uzbrojenie (Tryb w domu)

Po wystąpieniu sytuacji awaryjnej, niezależnie od tego, w jakim stanie 
jest system alarmowy, naciśnij raz przycisk SOS, aby uzyskać pomoc, obie 
diody LED migają raz, system natychmiast przechodzi w stan alarmowy i 
powiadamia rodzinę.

 

Połączenie alarmowe / sabotażowe
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1. Unikaj montowania czujki w pobliżu miejsc, w których szybko zmienia się 
ciepło lub często przepływa strumień powietrza. (tj. klimatyzator, lampka, 
piekarnik, waver, lodówka itp.)
2. Unikaj skierowania go w stronę okna, które może być 
łatwo zakłócane przez skomplikowane środowisko. (tj. 
światło słoneczne, przechodzący ludzie lub jadące samo-
chody itp.)
3. Produkt może zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku, 
ale zaleca się, aby użytkownik podjął wszelkie niezbędne 
środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony mienia.
Obszar wykrywania

Widok z bokuWidok z góry

Łączenie detektor ruchu PIR do panelu sterowania

Nowo zakupiony czujnik ruchu PIR powinien zostać przypisany do panelu 
sterowania przed użyciem. Aby uzyskać określone działanie, zapoznaj się 
z instrukcją systemu alarmowego.

Uwagi

Test wejścia:

1. Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik LED miga 5 razy, 
a brzęczyk emituje 5 sygnałów dźwiękowych, aby przejść 
do stanu roboczego.
2. Przejdź przez obszar wykrywania i obserwuj wskaźnik 
LED, aby upewnić się, że miga raz podczas wykrywania 
ruchu. Po jednym wykryciu nastepne wykrcie nastapi po 
minucie

1

4

32

6

2.0~2.2m

5

Instalacja:

1. Detektor ruchu powinien być zainstalowany na wejściu lub wyjściu, 
     do którego intruz może łatwo wejść.

2. Detektor jest bardziej wrażliwy na ruch krzyżowy niż na ruch 
     bezpośredni. Wydajność detektora jest optymalna, gdy kierunek 
     wykrywania ustawiony jest w kierunku wejścia intruzów.

3. Naciśnij klips, włóż baterię prawidłowo, a następnie zamknij pokrywę.
4. Za pomocą śrub zamocuj wspornik detektora na ścianie, podłącz 
     detektor do wspornika.

5. Trzymaj wskaźnik LED we właściwym kierunku. Wysokość 
     mocowania wynosi około 2 ~ 2,2 m od podłoża.

6. Dostosuj wysokość instalacji lub wspornik, aby zmienić 
     odległość wykrywania i kąt.

Tryb testowania i uśpienia

TTTrrryyybbb   ttteeessstttooowwwaaannniiiaaa:::   Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik LED miga 5 razy, a 
brzęczyk emituje 5 razy sygnał dźwiękowy, aby przejść do trybu testowania 
po 40 sekundach. W trybie testowym włącza wskaźnik LED do oświetlenia i 
panelu sterowania aby alarmować za każdym razem po wykryciu ruchu. Po 
dwudziestym wykryciu diody LED zapalają się 2 razy, wskazując, że system 
wejdzie w tryb uśpienia.
TTTrrryyybbb   uuuśśśpppiiieeennniiiaaa::: Czas uśpienia PIR trwa około 4 minut, aby zaoszczędzić 
energię. Brak wykrycia ruchu w ciągu 4 minut, czujnik PIR powraca do trybu 
pracy. Po wyzwoleniu PIR, PIR zapali się na czerwono i wygeneruje alarm. 
PIR powróci do trybu uśpienia po 3-krotnym wykryciu podczas trybu pracy. 
Każdy ruch wykryty w ciągu 4 minut, PIR nie zapali się na czerwono i alarm 
nie zostanie aktywowany. I wydłuży czas uśpienia o kolejne 4 minuty.
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1. Otwórz obudowę i zainstaluj prawidłowo baterię.
2. Czujnik można zainstalować na drzwiach lub oknie, które otwierają  
     się i zamykają. Upewnij się, że zainstalowane miejsce zostało już 
     oczyszczone.
3. Usuń pasek papieru dwustronnej taśmy z tyłu nadajnika i magnesu. 
    Ostrożnie zamontuj nadajnik na ościeżnice i magnes na drzwiach.
4. Trzymaj wskaźnik LED           w odpowiednim kierunku.
    Upewnij się, że magnes znajduje się po prawej stronie nadajnika.
5. Umieść nadajnik w wybranym miejscu, zamontuj magnes nie dalej 
     niż 1 cm od nadajnika.
6. Unikaj montażu czujników w obszarach o dużej ilości przewodów 
    metalowych i elektrycznych.

Instalacja:

Uwaga! Domyślnie czujnik drzwi jest ustawiony w Strefa 

normalna1. Spowoduje natychmiastowy alarm, jeśli 

magnes odejdzie od nadajnika o więcej niż 2 cm w stanie 

uzbrojenia. <1cm

Czujnik drzwi / okna można zainstalować na drzwiach, 

oknach i innych obiektach, które otwierają się i za-

mykają. Czujnik przesyła sygnał do panelu sterowania, 

gdy magnes zamontowany w pobliżu czujnika zostanie 

odsunięty. Zabezpieczenie antysabotażowe zapewnia, 

bezpieczeństwo, przy próbie ingerencji wywoła alarm

2

3
4

5

7

6
1. Nadajnik
2. Wskaźnik LED
3. Magnes
4. Komora baterii
5. Zworka strefowa
6. Brzęczyk
7. Przełącznik sabotażowy

Status roboczy:

Alarm sabotażowy: Gdy intruz spróbuje przesunąć czujnik, wbudowany 

brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy. Panel sterowania wyśle komunikat o 

sabotażu do użytkownika.

           Przełącznik strefy:

1

Dioda LED miga raz: 

Drzwi lub okno są otwarte.a nadajnik wysyła sygnał 

do centrali.

Dioda LED miga 5 razy, a brzęczyk emituje 5 razy 

sygnał dźwiękowy: Alarm sabotażowy, sygnalizacja 

niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli jest w 

stanie niskiego poziomu naładowania baterii, należy 

natychmiast wymienić na 1,5 V / AA LR6 

55

Bezprzewodowy czujnik drzwi / okien

2120

2

                                   Postępuj zgodnie z instrukcją systemu alarmowego 
dla konfiguracji strefy 1. Domyślnie czujnik drzwi jest ustawiony w 
normalnej strefie.



2

4

1

1. Naciśnij przycisk parowania, panel sterowania przejdzie w stan 
rejestracji, dioda LED zaświeci się na czerwono. (Naciśnij 
ponownie przycisk rejestracji w ciągu 20 sekund, aby wyjść ze 
stanu parowania).
2. Podłączanie czujnika PIR do panelu sterowania:
Naciśnij przycisk testowy z tyłu czujnika PIR.
3. Podłączanie pilota zdalnego sterowania do panelu sterowania:
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie.
4. Podłączanie czujnika drzwi do panelu sterowania:
Odsuń od siebie nadajnik i magnes
5. System wyda jeden dźwięk, dioda LED zamiga raz,
rejestracja powiodła się.
Jeśli system wyda dwa sygnały dźwiękowe, a dioda LED zamiga 
raz, akcesoria zostały wcześniej dodane.
Jeśli usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe i dioda LED zamiga raz,
pamięć jest pełna.

Rejestracja akcesoriów bezprzewodowych

Uwaga! Bezprzewodowa syrena nie jest dołączona jako 

akcesorium bezprzewodowe. Szczegółowe informacje 

można znaleźć w sekcji instrukcja syreny. Jeśli strefy 

akcesoriów zostaną zmienione, musisz ponownie 

podłączyć akcesoria do panelu sterowania. Użytkownik 

nie może wyzwolić przycisku sabotażowego akcesoriów, 

aby zapisać się do systemu.

Akcesoria bezprzewodowe Rejestracja, 
rozliczanie i konfiguracja strefy

3

Sugerowana konfiguracja systemu 
zabezpieczeń
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Ustawienia strefy

Czujnik drzwi / okna

Normalna konfiguracja strefy

Akcesoria są domyślnie ustawione w strefie normalnej (strefa naty-

chmiastowego alarmu). Po uruchomieniu w stanie uzbrojenia system 

otrzyma sygnał i natychmiast uruchomi alarm.

Schemat PCB - zworka strefowa

Czujnik ruchu PIR

Wireless Zone 4

21

Usuń zarejestrowane akcesoria bezprzewodowe

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 6 sekund, 

aż usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy. Wszystkie zareje-

strowane akcesoria bezprzewodowe zostaną usunięte.

Naciśnij przełącznik sabotażowy 5 razy, aż usłyszysz jeden 

długi sygnał dźwiękowy.

Wszystkie zaprogramowane numery zostaną usunięte, 

a system zostanie przywrócony do ustawień domyślnych.

 Uwaga！

Przywróć ustawienia domyślne systemu

2524

              Przywrócenie nie spowoduje usunięcia zareje-
strowanych akcesoriów



Ustawienia strefy - Uzbrojony (Tryb domowy)     

Home Mode2
(Wireless Zone 2)

Home Mode1
(Wireless Zone 1)

Gdy system jest uzbrojony, akcesoria w trybie domowym są 
rozbrojone. Dzięki temu użytkownik może swobodnie 
poruszać się w domu. Podczas gdy reszta systemu jest 
uzbrojona, akcesoria w normalnych strefach aktywują naty-
chmiastowy alarm po wyzwoleniu.

Konfiguracja pojedynczej strefy opóźnienia

Jeśli ustawiony jest Czas Opóźnienia Wyjścia / Wejścia, akcesoria w 
pojedynczej strefie opóźnienia będą opóźnione odpowiednio do 
uzbrojenia i alarmowania. Akcesoria w Strefie Domowej Strefy 
Normalnej i Strefie 24-godzinnej nie będą opóźnione.

Single Delay Zone

(Wireless Zone 3)

Uwaga! Detektor ruchu PIR jest domyślnie ustawiony w strefie trybu pobytu (domowego).

Domyślnie czujnik drzwi / okna jest ustawiony w normalnej strefie 4.

Wireless Zone�5 Wireless Zone 6 Wireless Zone�7 Wireless Zone 8

Wireless Zone�9 Wireless Zone 10 Wireless Zone�11 Wireless Zone 12

Wireless Zone�13 Wireless Zone 14
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Podłączanie akcesoriów i połączeń 
przewodowych

Urządzenia elektroniczne

G  D+ D-  V V  S  G  N

LEARN

24-Hour Zone 1 24-Hour Zone 2

24-Godzinne ustawienie strefy

Niezależnie od tego, w jakim stanie jest system alarmowy, po uru-

chomieniu akcesoriów w strefie 24-godzinnej centrala natychmiast 

otrzyma sygnał i alarm.

Uwaga!                  Zaleca się ustawienie czujnika dymu, detektora gazu i czujników 
obwodowych w strefie 24-godzinnej

(Wireless Zone 15) (Wireless Zone 16)
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AC

Akcesoria bezprzewodowe: 

Obsługuje 2 grupy akcesoriów przewodowych.
Po podłączeniu wybierz typy czujników przewodowych

   

  

Podłącz czujnik przewodowy do strefy przewodowej 1  

Podłącz N.C. Wpisz czujnik drzwi do strefy przewodowej. Jeden kabel do 
IN1 lub blok IN2, inny dla bloku GND.
Wyślij tekst 74, aby wybrać typ czujnika przewodowego na N.C.
Sprawdź, czy alarm występuje, gdy czujnik przewodowy jest wyzwalany.

  

 

  

   

Połącz przewodową syrenę  

Podłącz biegun ujemny do bloku GND, biegun 
dodatni do bloku N.O.
Następnie połącz blok COM i blok + 12V.

  

 

Urządzenia elektroniczne Linkage AC:   

Jest w stanie włączyć urządzenia elektroniczne, 
takie jak światła lub ogrodzenia, aby natychmi-
ast powstrzymać intruza w przypadku alarmu. 

  

 

Uwaga!                  Maksymalna moc wbudowanej baterii 
wynosi 8,4 V. Po podłączeniu przewodowej syreny 
upewnij się zasilacz jest włączony do prawidłowej pracy.

 

 

  

   

Ground

Power Output for 
Wired Accessories 

Normal Close

Normal Open

Common Port

Ground

Wired Interface 2

Wired Interface 1

Pobierz aplikację 

Pobierz aplikację z App Store lub Google Play
wpisując słowo kluczowe „Ontips”.

Ontips
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Wybierz model przed utworzeniem konta

Store Alarm Phone Numbers

Change Zone Names

Time Delay

Change Access Code

Language Settings

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

24H Zone 15

24H Zone 16

7

8

9

10

11

Alarm Type

Wired Sensor Type

Keyfob SMS Alert

Supervion for Door Sensor

Change Keyfob Name

Uesr ID

Report Upload

GSM Signal Strength Monitor

3332

Ustawienia aplikacji

Pobierz aplikację z App Store lub Google Play
wpisując słowo kluczowe „Ontips”.

Wcisnij tworzenie konta dla 
systemu alarmowego

Domyślne hasło to 1234 po zmi-
anie hasła należy wprowadzić 
nowe

Nazwa
Numer panelu kontrolnego
Numer Twojego telefonu

Uzbrój

Dwudrożne audio

Zdjęcie

Rozbrój

Tryb w domu

Obiekt elektryczny

Ustawienia

Status panelu 
kontrolnego

Informacja IMEI

Zmiana nazwy strefy, iden-
tyfikacja czujki i lokalizacji



Rozbrój

Uzbrój

Uzbrojony w trybie dom

1234#0

1234#1

1234#2

System Rozbrojony.  

System uzbrojony w trybie 
poza domem

System uzbrojony w trybie  
w domu. 

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

?

Użytkownicy mogą łatwo zarządzać funkcjami za pomocą telefonu 
komórkowego wysyłając polecenia tekstowe SMS wymienione poniżej. Wyślij 
tekst „?” Do numer karty SIM panelu sterowania, system odpowie Ci 
głównym menu przewodnika po operacjach.

Wyślij „kod polecenia # hasło” (oryginalne hasło to 1234), aby skonfigurować,
na przykład „hasło # 5” do przechowywania numerów telefonów. 

System programowania za pomocą SMS

Uwaga!�                Użytkownicy muszą przechowywać numer telefonu po włożeniu karty SIM, aby to 
zrobić panel sterowania może być zdalnie sterowany, a gdy alarm zostanie aktywowany, będzie 
wysyłany i odbierać wiadomości.

Rozbrój: 0

Uzbrojenie z dala: 1

Uzbrojenie tryb w domu : 2 

Zapytanie o status: 3

Zarządzanie alarmami: 4

Przechowuj numery telefonów: 5

Zmień nazwę strefy: 6

Inne ustawienia: 7

Język systemu: 8

Kontrola instalacji elektrycznej: 9

Zmień nazwę pilota :10

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

System rozbrojony przy 
wyłączonych wszystkich 
detektorach.

System w pełni uzbrojony z 
aktywowanymi wszystkimi 
czujkami.

Funkcja Uzbrojenia w domu
spowoduje uzbrojenie system z 
czujnikami w strefie normalnej
aktywowane natychmiast, ale 
czujniki w strefie trybu domowego 
wyłączone.

SMS Text 
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Zapytanie o status Zarządzanie alarmami

Turn Off the Local Siren

1234#4

41

42

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Turn On the Local Siren

(Proszę napisać tekst poniżej kodu 
polecenia na
Zarządzaj systemem)
41: Włącz lokalną syrenę
42: Wyłącz lokalną syrenę
43: Dwukierunkowa rozmowa 

Syrena lokalna: Wł

Syrena lokalna: Wył

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego: 

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Zapytanie o status systemu

1234#3

31

32

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

(Proszę wpisać tekst poniżej kodu 
polecenia w celu sprawdzenia 
ustawień systemu)
31: Status panelu sterowania
32: Informacje IMEI

Zapytanie informacyjne IMEI

IMEI No.:**** **** **** **** 

IMEI to międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, składający się z 15 

cyfr „seryjny elektroniczny liczba ”, która jest unikalna do identyfikacji prawidłowych 

urządzeń. Każdy panel alarmowy zostanie zmontowany unikalny numer IMEI, aby upewnić 

się, że jest oryginalny od producenta.

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

System Status: Away Armed
AC Power: On
Alarm Type: Audible
Local Siren:Off
SMS Alert for Keyfob Operation: Off
Wired Sensor Type: N.C.

Status systemu:
Away Uzbrojony / Rozbrojony / 
Pozostań uzbrojony
Zasilanie AC: włączone / utracone / odzyskane
Typ alarmu: dźwiękowy / cichy
Syrena lokalna wyłączona / włączona
Alarm SMS dotyczący działania pilota: Wł. / Wył
Typ czujnika przewodowego: N.O / N.C

43
Wyślij „43” na numer karty SIM.
Panel sterowania oddzwoni.
Możesz teraz słuchać i 
rozmawiać dwukierunkowo.
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Przechowuj numery telefonów Zmień nazwę strefy

1234#6 1: Wireless Zone 1
2: Wireless Zone 2
3: Wireless Zone 3
4: Wireless Zone 4
5: Wireless Zone 5
6: Wireless Zone 6
7: Wireless Zone 7
8: Wireless Zone 8
9: Wireless Zone 9
10: Wireless Zone 10
11: Wireless Zone 11
12: Wireless Zone 12
13: Wireless Zone 13
14: Wireless Zone 14
15: 24H Zone 15 
16: 24H Zone 16 

Prześlij (skopiuj i wklej) ten tekst
wiadomość do telefonu centrali
numer. Dodaj nazwę strefy, a następnie 
wyślij to. Informacje o strefie obejmują 
czterdzieści strefa bezprzewodowa, 
dwie strefy 24-godzinne. Nazwa dwóch 
linii przewodowych nie może być
zmienione.
Strefa bezprzewodowa 3 jest strefą po-
jedynczego opóźnienia.
Strefa bezprzewodowa 1 to tryb do-
mowy 1
Strefa bezprzewodowa 2 to tryb do-
mowy 2

Limity lokacji

Uwaga!                  Po nazwach stref są
zmieniony, jeśli wystąpi jakikolwiek 
alarm, użytkownicy mogą ziden-
tyfikować czujnik typy i lokalizacja 
szybko.

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

1234#5

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

SMS:

1:

2:

3:

TEL:

1:

2:

3:

4:

5:

CMS:

1: 

2: 

Uwaga!                 Numery telefonów, które nie 
są przypisane, zostaną odrzucone.

Prześlij (skopiuj i wklej) ten tekst
wiadomość do telefonu centrali
numer. Dodaj numery telefonów, 
które chcesz kontrolować. Telefon
numery obejmują 3 numery SMS
(gdzie chcesz wiadomość 
bezpieczeństwa i wysłane alerty), 5 
numerów tel. (do odbieranie połączeń 
alarmowych) i 2 numery CMS.
Zaleca się ustawienie
cyfry zgodnie z priorytetem.

(Wpisz numery telefonu i wyślij SMS do systemu) (Zmień nazwę strefy i tekst na system)

Zmieniono nazwę strefy.
1: living room door
 2: Living Room PIR
 3: living room window
 4: Restaurant PIR
 5: the bedroom door
 6: Bedroom Window
 7: Bedroom PIR
 8: wardrobe door
 9: bathroom window
 10: The Library Door
 11: PIR Library
 12: balcony door
 13: Garage Door
 14: Garage PIR
 15: Kitchen Gas
 16: kitchen fumes

Phone Numbers Stored.

SMS:

1:88888888

2:77777777

3:

TEL:

1:

2:

3:

4:

5:

CMS:

1:

2:

3938

20 znaków w języku angiel-
skim.



71

72

73

Inne ustawienia

Przewodowy typ czujnika: N.O.

Typ alarmu: Dźwiękowy

Typ alarmu: Cichy

Wyślij ten kod operacji z
telefonu komórkowego:

Odpowiedź SMS otrzymasz:

40 41

Alarm Typ:

71: Głośny (domyślnie)

72: Cichy

Przewodowy typ czujnika:

73: N.O.

74: N.C. (domyślnie)

Powiadomienie SMS o obsłudze pilota:

75: On

76: Off (domyślnie)

Zmiana hasła:

Stare hasło#77#Nowe hasło#

Opóźnienie alarmu:

78 # Czas opóźnienia wyjścia #

79 # Czas opóźnienia wejścia #

Nadzór nad czujnikiem drzwi：

710:  Off (domyślnie)

711:  On

Konfiguracja centralnej stacji monitorującej：
712：Zgłoś przesyłanie włączone

713：Zgłoś przesyłanie wyłączone

(Domyslnie)

Hasło#714#User ID#

 

71-72： 

73-74：

75-76：

77：

Użytkownik może ustawić syrenę na
głos lub cichy, gdy jest alarm.

Wybierz typy przewodowe
czujniki po ich podłączeniu.

Gdy system alarmuje, użytkownik może
zdecydować, czy chcesz otrzymywać 
powiadomienia SMS, czy nie
jeśli ktoś rozbroi go pilotem.
Zmiana hasła

78~79：Ustaw czas na wyjście / wejście dla 
akcesoriów w strefie pojedynczego 
opóźnienia. Pozwala użytkownikom na
opuścić lub wejść do domu na terenie
zaprogramowany czas bez aktywacji
natychmiastowy alarm.

1234 #7

Wyślij ten kod operacji z
 telefonu komórkowego:

SMS reply you will receive:

710-711：Użytkownik może włączyć lub wyłączyć 
nadzór dla czujnika drzwi, gdy jest 
włączony, użytkownik nie może uzbroić 
systemu, gdy drzwi lub okno jest 
otwarte.

74

75

76

Przewodowy typ czujnika: N.C.

Alarm SMS dla operacji pilota: Wł

Alarm SMS dla operacji pilota: Wył



710

711

Nadzór nad czujnikiem drzwi: Wył

Nadzór nad czujnikiem drzwi: Wł

Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Uwaga!  Kiedy ta funkcja jest włączona, zawsze będziesz informowany o kontroli
sygnał dźwiękowy panelu i wiadomość tekstowa na telefon, jeśli drzwi garażu 
pozostaną otwarte. Użytkownik może wymusić uzbrojenie, naciskając ponownie 
przycisk „uzbrajanie” w ciągu 5 sekund.

Stare hasło#77
#Nowe hasło#

78#Opóźnienie 
wyjścia#

Opóźnienie wyjścia (0~300sec): 
"***"S

79#Opóźnienie
wejścia#

Opóźnienie wejścia (0~300sec):
"***"S

Hasło zostało zresetowane!

uwaga! Czas Opóźnienia Wyjścia / Wejścia działa dla akcesoriów w Strefie 
Opóźnienia Pojedynczego. Alarm zostanie aktywowany natychmiast, gdy akcesoria 
w innej strefie są po ustawieniu czasu opóźnienia wejścia / wyjścia, gdy system jest 
uzbrojony, w przypadku czas opóźnienia krótszy niż 10 sekund, centrala będzie 
wydawać sygnał dźwiękowy raz na sekundę. Podczas gdy opóźnienie jest dłuższe 
niż 10 sekund, centrala będzie wydawała sygnał dźwiękowy co jeden raz 2 sekundy, 
dźwięk zwiększy tempo w ciągu ostatnich 10 sekund powiadomienie „pospiesz się”. 
Po wykryciu wpisu zezwala użytkownikowi na wprowadzić i rozbroić system w 
zaprogramowanym czasie wejścia.

712

713

Konfiguracja centralnej stacji monitorującej

Zgłoś przesyłanie włączone

Zgłaszanie przesyłania wyłączone 
(domyślne)

Hasło#714#
User ID#

Identyfikator użytkownika został 
zmieniony pomyślnie!

1. Zaprogramuj identyfikator użytkownika dla centralnej stacji moni-
torującej
Uwaga! Identyfikator użytkownika to numer konta stacji centralnej, 
który powinny składać się z 4 cyfr od 0 do 9.
2. Uwaga! Funkcja przesyłania raportów jest domyślnie wyłączona. Jeśli 
użytkownik potrzebuje aby podłączyć centralną stację monitorującą, 
włącz funkcję przesyłania raportów powinien być włączony. Jeśli jest 
włączony, powiadamia stację centralną, wysyłając raport alarmowy, jeśli 
wystąpi zdarzenie alarmowe z systemu bezpieczeństwa.

Contact ID Kod zdarzenia i treść

3401

1401

1132

1131

1100

3456

Uzbrój 

Rozbrój

PIR  Sensor Alarm

Drzwi/okno Sensor Alarm

Połączenie alarmowe

Tryb uzbrojony

1144

1140

1133

1384

1302

1301

1137

Alarm sabotażowy czujki

Normalny alarm

24H Alarm

Niski poziom baterii detektora

Niski poziom baterii panelu

Utrata zasilania panelu

Alarm sabotażowy panelu

Event Code Event Content Event Code Event Content

42 43

Nadzór nad czujnikiem drzwi
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hasło#10

Zmień nazwy zdalnego sterowania:

Uwaga!                     Po zmianie nazw pilotów
oraz powiadomienie SMS o działaniu 
pilota jest włączony, możesz łatwo się 
dowiedzieć kto i kiedy uzbrajają lub 
rozbrajają system.

1: Keyfob 1
2: Keyfob 2
3: Keyfob 3
4: Keyfob 4
5: Keyfob 5
6: Keyfob 6
7: Keyfob 7
8: Keyfob 8
9: Keyfob 9
10: Keyfob 10

Keyfob Name Changed. 
1. Sam
2. Lisa
3. David
4. Gloria
5. Ross
6. Keyfob 6
7. Keyfob 7
8. Keyfob 8
9. Keyfob 9
10. Keyfob 10
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Wysyłanie wiadomości SMS na adres
aktywacja / dezaktywacja:

Po utracie sygnału GSM system podniesie alarm.

Gdy sygnał GSM jest niższy niż 
20, system wyśle SMS-a z
powiadomienie.

Sygnał GSM:

Siła sygnału GSM
Monitorowanie: Wł

Siła sygnału GSM
Monitorowanie: Wył 
(domyslnie)

Zły sygnał GSM

Zmień język

1234#8 81:English
     82: Język niestandardowy 
     83: Język niestandardowy 

Wyślij ten kod operacji z 
telefonu komórkowego:

Język został zmieniony na
"English"

Język został zmieniony na
 ***

Język został zmieniony na
 ***

81

82

83

Odpowiedź SMS otrzymasz:

Obiekt elektryczny wyłączony.

Obiekt elektryczny włączony.
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Odpowiedź SMS, którą otrzymasz:

Użytkownik może zdalnie korzystać z telefonu, aby włączyć 
urządzenia elektroniczne jak światła lub ogrodzenia, aby odstraszyć 
intruza natychmiast w zdarzenie alarmowe.

Kontrola instalacji elektrycznej:

Uwaga!                 Opcja elektryczna jest domyślnie wyłączona.
Aby aktywować urządzenie elektryczne, zasilanie panelu sterowania musi być włączone.

Limity znaków

20 znaków w języku angielskim.
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Ta funkcja jest domyślnie włączona. System automatycznie sprawdzi 
wszystkie detektory na 12 godzin. Jeśli jakikolwiek detektor zostanie 
wyłączony lub błąd detektora. Zawsze będziesz informowany za pomocą 
wiadomości SMS, takiej jak XXX Detector wina.
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W przypadku alarmu system alarmowy zadzwoni na zaprogramowany 
telefon numer, użytkownik może odebrać telefon, monitorować 
witrynę i zdalnie system sterowania poprzez wprowadzenie 
poniższych liczb.

Rozbrój system, naciśnij ;     0

Uzbrój system w trybie nieobecności, naciśnij     1

Włącz syrenę, naciśnij     7

Wyłącz syrenę na stronie, naciśnij;     8

Włącz urządzenie AC, naciśnij ;     5

Wyłącz urządzenie AC, naciśnij ;     6

Monitoruj witrynę, naciśnij przycisk;     *

Naciśnij klawisz Escape (#) lub rozłącz się, aby wyjść.

Zdalne sterowanie telefoniczne

Inne SMS o alertach systemowych

Zasilanie panelu sterowania
Utracone!

Proszę wpisać poprawne
Kod dowodzenia!

Zasilanie panelu sterowania
Poprawne!

Połączenie alarmowe!Niski poziom naładowania 
baterii w panelu sterowania!

“******”Słaba bateria 
czujki !

“******”Sabotaż czujki 
Alarm !

Sprawdzanie usterki detektora

Sprawdzanie usterki czujki: Wyłhasło#a0  

Sprawdzanie usterki czujki: Włhasło#a1  
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2pcs

37

25

x 2pcs)(EXCELL, GP)

Specyfikacja

Input: AC 110~240V/50~60Hz

Output: DC 12V/1000mA

60 mA without power supply.

120 mA when power supply on.

Lithium Battery  7.4V/1000mAh: 

90dB

315MHz / 433MHz ( ±75KHz )

Temperature:  -20°C~55°C

18×12.6×2.6cm

Product Name :

Control Panel’s Power Supply :

GSM Working Frequency :

GSM/WCDMA SMS Security Alarm System

Standby Current :

 Alarm Maximum Current

Internal Battery Backup :

Internal siren :

Allowed Amount of Expandable 
Wireless Accessories

Radio Frequency

Housing Material ABS plastic

Operation Condition:

Humidity: ≤ 80%(non-condensing)

10pcs remote controls
50pcs wireless accessories 

Size (L x W x H) : 

850/900/1800/1900MHz

≥300mA

Max Output: DC 8.4VBuilt in Battery: 

70

20

DC1.5V (AA 1.5V Lr6 Battery x1)(EXCELL, GP)

Specyfikacja

Specyfikacja

Specyfikacja
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1. Dlaczego odejście od nadajnika i magnesu nie uruchamia alarmu?

A. Upewnij się, że wskaźnik LED świeci się na czerwono, gdy rozłączysz
magnes, jeśli nie, czujnik drzwi jest rozładowany, należy go wymienić.
B. Sprawdź, czy magnes znajduje się po lewej stronie nadajnika.
C. Jeśli drzwi są wykonane z metalu, sygnał będzie zakłócany.
D. Upewnij się, że odległość między nadajnikiem a magnesem jest większa
niż 2 cm.
E. Upewnij się, że bateria wewnętrzna jest dobrze połączona.
F. Sprawdź, czy czujka dobrze się układa.
G. Jeśli zmieniono zworkę strefy, ponownie zarejestruj czujnik w systemie.

  

2. Dlaczego czujnik drzwi wydaje sygnał dźwiękowy?

Jeśli wskaźnik LED mignie 5 razy, a brzęczyk wyda 5 sygnałów dźwiękowych, 
sprawdź jeśli czujnik ma niski poziom baterii lub alarm sabotażowy zgodnie z 
otrzymaną wiadomością SMS.
Jeśli bateria jest rozładowana, wymień baterię; 
Jeśli jest to alarm sabotażowy, sprawdź, czy włącznik sabotażowy jest 
wyzwalany lub właśnie włamują się intruzi.

Bezprzewodowy czujnik drzwi / okien

1. Po uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu za pomocą pilota, panel kontrolny 
nie odpowiada.

A. Upewnij się, że nacisnąłeś przycisk uzbrajania / rozbrajania dłużej niż 2 
sekundy. (Nie zwalniaj go zbyt szybko, w przeciwnym razie system nie 
otrzyma sygnału)
B. Po naciśnięciu przycisku dioda LED świeci na czerwono, jeśli nie ma 
światła LED, proszę wymienić baterię.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

5. Jeśli ktoś uzbroi lub rozbroi system, czy zostanę powiadomiony?

Tak. Jeśli użyjesz komend SMS lub aplikacji do sterowania systemem, będziesz
uzyskać odpowiedź. Jeśli potrzebujesz powiadomień SMS o działaniu pilota,
włączono funkcję Alert SMS dla operacji pilota, proszę
wyślij „Hasło # 75”, aby je aktywować.

Często Zadawane Pytania

1. Chcę wiedzieć, które alarmy pokojowe, jak skonfigurować?

Istnieje 6 stref bezprzewodowych, 2 strefy alarmowe i 2 strefy przewodowe, 
nazwa przewodowa strefy nie można zmienić.
Krok 1: Ustaw czujniki bezprzewodowe w tym samym pomieszczeniu w tej 
samej strefie, postępując zgodnie z obrazkami instrukcji konfiguracji zworek 
strefowych w instrukcji Strona 20-21.
Krok 2: Wysłanie polecenia tekstowego „hasło nr 6”, aby zmienić nazwę strefy
różne pokoje dla lepszej pamięci. Gdy wystąpi alarm, otrzymasz powiadomie-
nie SMS-a z informacją o alarmie strefy, np. „Alarm w sypialni!”

2. Czy mój system alarmowy będzie działał w przypadku awarii zasilania?

Tak, system ma akumulatory zapasowe, które mogą go obsługiwać
pracuje przez 16 godzin. Po odzyskaniu zasilania bateria będzie się
ładować ponownie. Otrzymasz tekst „Odzyskiwanie prądu z panelu 
sterowania”. Adaptera zasilania nie można odłączyć, aby zapewnić 
wystarczającą moc panelu sterowania.

3. Karta SIM została zainstalowana w panelu sterowania, ale nie może
połączyć się z siecią komórkową GSM

A.     System alarmowy obsługuje tylko kartę SIM GSM, kartę SIM dla sieci CDMA
nie będzie działać.

B. Upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji ON po włożeniu karty

C.      Obserwuj lampkę LED zasilania, jeśli dioda LED szybko miga na czerwono lub żółto, 
oznacza to, że system jest włączony nadal wyszukuje sygnał GSM. Jeśli sygnał GSM nie 
zostanie znaleziony przez dłuższy czas, należy przenieść panel sterowania w pobliżu 
zewnętrznej ściany lub okna, aby poprawić sygnał.

  

4. Jak pobrać aplikacje dla systemu alarmowego Maxkin?

Przejdź do App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację, wprowadzając
słowo kluczowe „Ontips”.

Uwaga!                  Strefa 24H jest przeznaczona do użytku w sytuacjach awaryjnych, szczegól-
nie do czujników dymu, gazu. Po uruchomieniu system natychmiast alarmuje
bez względu na status.

D.      Karta SIM musi być aktywowana i upewnij się, że w karcie SIM jest wystarczająca 
ilość środków na koncie. 



Ustawienia aplikacji

1. Czy aplikacje mogą być używane przez więcej niż jednego użytkownika?

Tak. Kroki operacji są następujące:
1. Administrator (pierwszy użytkownik aplikacji) powinien najpierw zapisać 
listę numerów telefonów, które będą korzystać z aplikacji.
2. Drugi użytkownik musi również założyć konto, kiedy wszedłeś
do interfejsu aplikacji, powinieneś zapisać numer telefonu
pierwsza osoba.
3. Trzecia osoba powinna zrobić to samo od kroku 2.

2. Podczas programowania w aplikacjach mobilnych nie ma odpowiedzi od
panelu sterowania.

Panel sterowania odpowiada na każde programowanie, użytkownicy muszą 
czekać na SMS ODPOWIEDŹ, a następnie wykonaj następny krok.
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1. Dlaczego czujnik ruchu PIR wydaje sygnał dźwiękowy bez wykrywania intruzów?

Jeśli czujnik ruchu PIR wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED będzie migał w 
sposób ciągły, czujnik ma niski poziom naładowania baterii. Proszę natychmiast 
wymienić baterię.
2. Dlaczego czujnik ruchu PIR nie wykrywa ruchu? 

AAA...   Upewnij się, że panel kontrolny jest w stanie uzbrojenia, a nie uzbrojenia w
trybie (domowym) lub rozbrojony.
BBB... Upewnij się, że dioda LED detektora ruchu PIR świeci się, gdy Ty
chodzić w obszarze wykrywania.
CCC... Ruch powinien przekroczyć wykrycie i znajdować się w zasięgu 8 metrów.
DDD... Detektor przechodzi w tryb uśpienia w celu oszczędzania energii po pierwszym 
wykryciu. Jeśli nie ma ruchu w ciągu 4 minut, detektor wraca do
stanu pracy. Jeśli wykrycie nastąpi w ciągu 4 minut, wykrywacz czasu
wróci do stanu roboczego.

    

3. Jeśli czujnik ruchu PIR jest odporny na zwierzęta?

Nie. PIR dostarczany w zestawie standardowym jest normalną czujką  PIR. Jeśli 
masz zwierzęta w domu, dostosuj wysokość instalacji, lub zakup odpowiednią 
czujkę, aby Twoje zwierzęta mogły poruszać się poniżej wysokości montażu 
urządzenia bez wywoływania alarmów.

4. W pomieszczeniu nie ma nikogo przechodzącego, ale detektor wyzwala alarm

A. Sprawdź, czy w domu jest jakieś zwierzę, PIR dostarczony w standardowym 
zestawie to normalny PIR, nie odporny na zwierzęta.
B. Unikaj montażu czujki PIR w miejscu, w którym zachodzą szybkie zmiany ciepła, 
np. przy oknie, klimatyzatorze, nagrzewnicy elektrycznej, lodówce, piekarniku, 
kuchence, źródłach światła itp.
C. Unikaj silnego światła słonecznego.
D. Wysokość i zasięg instalacji powinny znajdować się w obszarze wykrywania i być 
zgodny z instrukcja montażu czujnika.

Detektor ruchu PIR

EEE...Upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana i nie jest rozładowana.
FFF... Sprawdź, czy czujka jest dobrze zainstalowana.
GGG... Jeśli zworka strefy zostanie zmieniona, ponownie zarejestruj czujnik w 
systemie.
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