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Instrukcja ma być pomocą / przewodnikiem do instalacji i użytkowania panelu T2. Oświadczenia zawarte w 

niniejszym przewodniku mają charakter ogólnych wytycznych i nie mają na celu zastąpienia informacji 

zawartych w instrukcjach innych urządzeń. Zaleca się zasięgnąć rady licencjonowanego elektryka przed każdą 

instalacją systemu. Producent, jego pracownicy oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne 

straty lub szkody, w tym szkody wynikłe z zastosowania materiałów zawartych w niniejszej instrukcji.  

Producent, jego pracownicy oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za modernizację sieci GSM lub 

karty SIM w związku ze specyfikacją technologiczną zawartą w tej instrukcji 
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1. Opis produktu 
Opiekun Seniora T2 to nowatorskie rozwiązanie w zakresie teleopieki dla osób starszych i w podeszłym wieku, które 

żyją samodzielnie. T2 może być stosowany jako system alarmowy, monitoring temperatury, monitoring codziennych 

czynności, monitoring snu, alarm upadkowy oraz alarmowy system przywoławczy (SOS),  monitoring obecności w 

domu lub jako zwykły telefon.  

Urządzenie posiada 8 przycisków szybkiego wybierania, które mogą być oklejone zdjęciami. Przyciski te pozwalają na 

szybkie wybieranie zaprogramowanych numerów takich jak: policja, krewni, taksówki, straż pożarna, lekarze, sąsiedzi 

lub inni. Duża klawiatura numeryczna pozwala także w razie potrzeby dzwonić na dowolne numery telefonów. 

Opiekun Seniora T2 Alarm może być również używany jako system do teleopieki, może informować o codziennych 

czynnościach osób starszych. Zapisuje czas nieobecności/ powrotu do domu, przypomnienie o zażyciu leków, pójściu 

spać i wstawaniu, a jeżli nie wykryje pobódki w określonym czasie, może wygenerować alarm do opiekunów  lub 

zdalnego, centralnego systemu monitorowania (CMS). Ponadto T2 może być używany jako system alarmowy GSM, 

obsługuje bezprzewodowy przycisk SOS, bezprzewodowe czujki upadku, bezprzewodowy czujnik tlenku węgla, 

bezprzewodowy czujnik wycieku gazu, bezprzewodowy czujnik przecieku wody, bezprzewodowy czujnik dymu, 

bezprzewodowy czujnik ruchu i wiele więcej. Po aktywacji czujek bezprzewodowych generowany jest zdalnie alarm 

do odbiorników lub centralnego systemu monitoringu (CMS). Wszystkie czujki bezprzewodowe mogą zapewnić 

ochronę osobom starszym, żyjącym samotnie. Urządzenie posiada również czuły termometr, przez co może mierzyć 

temperaturę w domu i wysyłać SMS-owy komunikat ostrzegawczy w przypadku przekroczenia wysokiej/niskiej 

wartości progowej. 

Cechy charakterystyczne: 

 Elegancki design, głośnomówiący, duża klawiatura 

 Rozwiązanie 24/7: monitoruje pobudkę, czas zarzycia leków, alarmy SOS, pożar, dym, przecieki wody, 

przecieki gazu, aktywności, czas na sen, itp. 

 Duży wyświetlacz LCD pokazuje aktualny czas, temperaturę i zdarzenia alarmowe 

 Brak limitów odległości, dzięki bezprzewodowej transmisji danych GSM/GPRS 

 Alarm czas spać / pobudka 

 Informacja o opuszczeniu / powrocie do domu 

 Współpracuje z szeroką gamą czujników bezprzewodowych – czujnik upadku, czujnik tlenku węgla, czujnik 

dymu i wiele więcej 

 Możliwość ustawienia 8 numerów szybkiego wybierania, oraz wybierania dowolnych numerów z klawiatury 

 Aplikacja Android / iOS pokazująca trendy dotyczące godzin zasypiania, opuszczania i powrotu do domu 

 3 przypomnienia o zażyciu leków lub innych aktywnościach 

 Bateryjne zasilanie awaryjne (akumulator) 

 Transmisja danych do centrum monitoringu (GPRS) 

  



 

4 | S t r o n a  

OPIEKUN SENIORA T2 

EKOCENTRUM24 
www.ekocentrum24.pl 

+48 74 307 03 38 

 

Wymiary i specyfikacja 

Częstotliwość GSM Czterozakresowy 850/900/1800/1900MHz  

Strefy bezprzewodowe 16 

Częstotliwość radiowa 433,92 MHz 

Zasięg bezprzewodowy do 100 m w otwartej przestrzeni 

Zasilanie 9~24VDC/1A  

Pobór mocy 12V input Max. 50mA/Average 25mA  

Karta SIM 3V 

Antena Interfejs antenowy 50 Ω SMA 

Tempreatura pracy -20~+60 °C  

Wilgotność pracy Relatywna 90% 

Zasilanie awaryjne Bateria Li-Ion 3,7V/900mAH 

Wymiary 24,5x16,5x6,6 cm 

Waga 550 g 

 

Zawartość opakowania: 

 Jednostka centralna T2 

 Zasilacz 

 Instrukcja obsługi 

Typowe zastosowania 

 Domowe: alarm, monitoring seniora 

 Biznesowe: monitoring senioralny, teleopieka, telemedycyna 

 

2. Wskazówki bezpieczeństwa 

 

Bezpieczne uruchamianie 
Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których używanie urządzeń GSM jest zabronione lub 
może powodować niebezpieczeństwo. 

 

Zakłócenia 
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać sygnał urządzenia, przez co wpływać na jego wydajność. 

 

Unikać używania na stacjach benzynowych 
Nie należy używać urządzenia na stacjach benzynowych. Należy wyłączyć urządzenie jeżeli znajduje 
się w pobliżu zbiorników paliwa lub chemikaliów. 

 

Wyłączyć urządzenie znajdujące się w pobliżu substancji wybuchowych 
Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w miejscach niebezpiecznych. Unikać używania 
urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem. 

 

Rozsądne używanie 
Urządzenie należy instalować w odpowiednich miejscach zgodnie z zapisami instrukcji. Unikać 
ekranowania sygnału spowodowanego przykryciem jednostki głównej. 

 

Należy korzystać z pomocy wykwalifikowanego serwisu technicznego 
Konserwacja urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel. 

Opcjonalne akcesoria: 

 czujnik ruchu PIR 

 magnetyczny czujnik na drzwi / okna 

 czujnik dymu 

 czujnik gazu 

 czujnik zalania 

 bransoletka SOS 
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3. Schemat urządzenia 

 

  



 

6 | S t r o n a  

OPIEKUN SENIORA T2 

EKOCENTRUM24 
www.ekocentrum24.pl 

+48 74 307 03 38 

 

TYPOWE STATUSY: 

 
Rejestracja, brak sygnału GSM,  

brak zasilacza AC/DC 
 

 
Dobry zasięg GSM, zasilanie AC/DC 

 
 

 
Alarm SOS (3 ikony migają razem) 

 

 
Przypomnienie (miga) 

 

 
Połączenie telefoniczne  

(przychodzące lub wychodzące) 

 
Regulacja głośności (zakres 1-5) 

 

 
Alarmy 
Urządzenie może rejestrować ostatnie 20 zdarzeń alarmowych oraz ostatnie 20 połączeń (przychodzących i 
wychodzących). 
 
Naciśnij  aby przejrzeć zdarzenia alarmowe 
 
 
Naciśnij  aby przejrzeć listę połączeń, naciśnij  aby oddzwonić na wybrany numer. 
 

 
Lista alarmów  

(pozycja 17: strefa 3 – alarm 12 Maj, 15:19) 

 
Lista połączeń 

(pozycja 19: połączenie z num. 13510150873, 20.05) 



 

7 | S t r o n a  

OPIEKUN SENIORA T2 

EKOCENTRUM24 
www.ekocentrum24.pl 

+48 74 307 03 38 

 

4. Szybki start 
 umieść kartę SIM w odpowiednim slocie (GSM 850/900/1800/1900 MHz)  

 podłącz źródło zasilania, włącz urządzenie 

 podczas konfiguracji urządzenia używaj       dla  potwierdzenia,         aby anulować 

POTWIERDZANIE NUMERU TELEFONU KARTY W URZĄDZENIU: 

 

Urządzenie pobierze datę i godzinę zgodnie z ustawieniami oparatora karty SIM, wyświetlacz LCD pokaże poprawną 

datę i godzinę maksymalnie po kilku minutach od wprowadzenia ustawień. Jeżeli urządzenie nie może pobrać 

poprawnej daty i czasu automatycznie, należy spróbować usunąć i dodać ponownie kod kraju (0048789456321 

zamiast 789456321). 

Przykład – aby ustawić numer telefonu karty SIM – 13510150873: 

 

 

NUMERY SZYBKIEGO DOSTĘPU: 

 

Przykład – ustawienie numeru pogotowia ratunkowego (999): 

 

Wyświetlacz LCD:  

 

 

 

 

NUMER TELEFONU ODBIORCÓW ALARMÓW: 

 

Istnieje możliwość ustawienia do 5 odbiorców sygnałów alarmowych (SMS lub telefonicznych) z urządzenia, na 

pozycjach o numerach od 1 do 5. 

Kod funkcji:  

0: wykonaj połączenie głosowe na ten numer 

1: wyślij SMS na ten numer 

2: wyślij SMS oraz wykonaj połączenie głosowe na ten numer 

Przykład – ustawienie na pierwszej pozycji alarmowej numeru 0086952 odbierającego powiadomienia SMS oraz 

połączenia głosowe 

Ustawienia 8# Numer telefonu karty SIM  Ustawienia 

Ustawienia Przycisk szybkiego dostępu  Numer telefonu   Ustawienia 

Ustawienia Pozycja odbiorcy (1-5)  Numer telefonu # Kod funkcji (0-2) Ustawienia 
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Ustawienia 6 # górny próg Ustawienia 

Ustawienia 100#hhmm Ustawienia 

Ustawienia 200#hhmm Ustawienia 

Ustawienia 300#hhmm Ustawienia 

Ustawienia 100# Ustawienia 

Ustawienia 200#Ustawienia 

Ustawienia 300#Ustawienia 

Ustawienia 9#czas trwania alarmu Ustawienia 

Ustawienia 0#0 Ustawienia 

Ustawienia 0#1 Ustawienia 

Ustawienia 000001# 

 

UWAGA: Sygnalizacja pobytu w domu / wyjścia, niskiego poziomu baterii czujników bezprzewodowych, niskiego 

poziomu baterii podtrzymującej zasilanie centralki T2, utraty / powrotu zasilania AC/DC, niskiej / wysokiej 

temperatury, czasu spania jest wysyłana za pośrednictwem wiadomości SMS jedynie do pierwszego i drugiego 

odbiorcy na liscie, dlatego przynajmniej jeden z tych numerów powinien być numerem komórkowym, oraz powinna 

być dla niego ustawiona funkcja o kodzie 1 lub 2. 

PROGI ALARMU TEMPERATURY: 

(Domyślnie: Wysoka – 99, deaktywacja funkcji) 

 

(Domyślnie: Niska – 00, deaktywacja funkcji) 

 

Górny / dolny próg jest przyjmuje jedynie wartości dwucyfrowe. 

Przykład – ustawienie górnego progu temperatury na 32 stopnie 

PRZYPOMNIENIA (1-3): 

 

 

 

Przykład – ustawienie pierwszego alarmu na godzinę 8.30: 

Usuwanie przypomnień: 

 

 

 

CZAS TRWANIA ALARMU (0-240): 

 

Urządzenie w przypadku wystąpienia alarmu z czujników wydobywa sygnał dźwiękowy i wizualny na ekranie LCD. 

Alarm dźwiękowy trwa 20 sek.  + 2 sek. Przerwa. Całkowity czas trawania alarmu może być z przedziału 0-240 sek, 

domyślnie 60 sek. 

Przykład – ustawienie alarmu na 30 sek.  

USTAWIENIA BIAŁEJ LISTY 

Biała lista – numery szybkiego wybierania (1-8) oraz odbiorcy alarmów (1-5) 

-  wszystkie numery mogą dzwonić na numer urządzenia (domyślnie): 

-  tylko numery z białej listy mogą dzwonić na numer urządzenia: 

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH URZĄDZENIA 

 

Ustawienia 7 # dolny próg Ustawienia 

UWAGA! Operacja nieodwracalna, przywraca wszystkie ustawienia do ustawień 

fabrycznych. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną utracone 
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Ustawienia numer strefy (01-16)#typ strefy (1-6)#uruchomienie czujnika Ustawienia 

Ustawienia 400#Numer strefy#Czas startu#Czas końca Ustawienia 

Ustawienia 400#Numer strefy#Czas startu#Czas końca Ustawienia 

Ustawienia 400#Numer strefy#Czas startu#Czas końca Ustawienia 

Ustawienia 500#Numer strefy#Czas startu#Czas końca Ustawienia 

 

5. Dodawanie czujników bezprzewodowych 
 

 

Przykład – dodajemy czujnik dymu do strefy #03: 

 

Typy stref: 

1. SOS 

2. Dym 

3. Gaz 

4. Tlenek węgla 

5. Strażnik 

6. Pora spać / Pora wstać 

USTAWIANIE CZASU AKTYWNOŚCI STREF - STRAŻNIK 

Dla każdej strefy mogą być ustawione dwa okresy czasowe aktywności: 

(Domyślnie 0000#0000, nieaktywna) 

(Domyślnie 0000#0000, nieaktywna) 

Przykład: dodanie czujnika otwarcia drzwi w strefie #5 (główna brama) i ustaweienie czasu monitorowania pomiędzy 

07:00-09:30 oraz 16:00-17:30. Jeżeli brama nie zostanie otwarta w określonym powyżej czasie, urządzenie wyśle 

alarm SMS do pierwszego i drugiego odbiorcy alarmów. 

 

 

USTAWIANIE MONITORINGU CZASU PÓJŚCIA SPAĆ / POBUDKI 

Urządzenie ma możliwość instalacji bezprzewodowych czujników do monitorowania czasu pójścia spać / pobudki 

seniora. 

Czas pójścia spać: 

Czas pobudki: 

(domyślnie 0000#0000, nieaktywne) 

Przykład – instalujemy czujnik ruchu PIR na drzwiach sypialni (strefa #6), ustawiamy czas pójścia spać na 21:00-22:30, 

oraz czas pobudki pomiędzy 06:00-08:30. Urządzenie zarejestruje ostatnie wykrycie ruchu pomiędzy 21:00-22:30 

(np. o 22:10) i wyśle powiadomienie SMS do pierwszego odbiorcy o treści „Mama poszła spać o 22:10”. Jeżeli 

natomiast Mama wstanie i po raz pierwszy przekroczy drzwi o 07:30, urządzenie wyśle powiadomienie SMS do 

pierwszego odbiorcy o treści „Mama wstała o 07:30”. 

Jeżeli czujnik nie wykryje ruchu pomiędzy 21:00-22:30 oraz 06:00-08:30, urządzenie wyśle powiadomienie SMS do 

pierwszego i drugiego odbiorcy o treści: „Mama ciągle nie poszła do łóżka” – o 22:31 oraz „Mama wciąż nie wstała” – 

o 08:31. 

 
UWAGA! Różnica pomiędzy strefą strażnika, a pora spać / pora wstawać 

polega na tym, że strefa pora spać / wstawać wyśle powiadomienie SMS o 

ostatnim uruchomieniu czujnika w określonym okresie czasu, po 

upłynięciu określonego czasu, do pierwszego odbiorcy. 
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6. Jak urządzenie wspiera Seniora? 
Naciśnij przycisk, aby porozmawiać z bliskim 
 
 
 
 
 

Korzystaj z oryginalnych ikon na urządzeniu lub przyklej łatwe do rozpoznania zdjęcie na 
przycisku urządzenia. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniego przycisku, aby nawiązać 
połączenie głosowe z wybraną osobą. 

Naciśnij przycisk, aby wezwać pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystaj z oryginalnych ikon na urządzeniu lub przyklej łatwe do rozpoznania zdjęcia na 
przyciski urządzenia. Wystarczy naciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu, aby 
nawiązać połączenie głosowe z lekarzem, posterunkiem policji, firmą taksówkarską czy 
sąsiadem lub sąsiadką. 

Alarm SOS w sytuacjach awaryjnych 

 

Naciśnij przycisk SOS i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby urządzenie wysłało alert SMS 
oraz wykonało połączenie alarmowe ze zdefiniowanymi odbiorcami z prośbą o pomoc. 
Pozostałe czujniki alarmowe lub czujniki upadku są opcjonalne. 

Wykonywanie połączeń telefonicznych 
 
Wybierz numer na klawiaturze aby wykonać połączenie telefoniczne, dokładnie tak, jak w standardowych telefonach 
Naciśnij               aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij               aby zakończyć połączenie. 
Naciśnij              aby wymazać ostatnio wpisaną cyfrę. 
 
Strażnik bezpieczeństwa 24/7 
 
W przypadku wykrycia dymu, wycieku gazu, tlenku węgla lub zalania, urządzenie zacznie wydawać alarm dźwiękowy 
oraz wyśle alert SMS i wykona połączenia alarmowe do zdefiniowanych odbiorców / centrum alarmowego / służb 
ratowniczych lub innego systemu CMS. 
 
Przypomnienia 
 
Urządzenie wydaje alarm dźwiękowy oraz wizualny na ekranie LCD zgodnie z ustawieniami czasowymi. Alarm 
dźwiękowy trwa 10 sek., zatrzymuje się na 2 sek. i w ten sposób powtarza się 5 razy. Może być również zatrzymany 
za pomocą przycisku 
Głośność alarmu (1-5) może być kontrolowana za pomocą przycisków                      (analogicznie do głośności rozmów 
czy alarmów dźwiękowych.  
 
Opieka dzienna 
 
Urządzenie ma możliwość wysyłania alertów w przypadkach, w których czujniki (PIR/Kontaktronowe) nie wykryją 
aktywności w czasie określonym czasie monitorowania. Dla przykładu, można zainstalować czujnik otwarcia bramy 
na głównej bramie, ustalić okres monitorowania na 16:00 – 18:00. Jeżeli główna brama nie zostanie otwarta w tym 
czasie, urządzenie ma możliwość wysłania alertu SMS do zdefiniowanych odbiorców. 
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Kontrola czasu pobudki / pójścia spać 
 
Urządzenie pracujące w statusie                   ma możliwość wysyłania powiadomień SMS o zdarzeniach „czas spać” 
oraz „pobudka” do pierwszego zdefiniowanego odbiorcy. 
 
Dla przykładu, instalujemy kurtynowy czujnik ruchu PIR na drzwiach sypialni Mamy, ustawiamy czas na pójście spać 
w zakresie 21:00-22:30, oraz czas pobudki w zakresie 06:00-08:30. Urządzenie zarejestruje ostatnie wykrycie ruchu  
w godzinach 21:00-22:30 (np. o 22:10) i wyśle o godzinie 22:30, do pierwszego zdefiniowanego odbiorcy 
powiadomienie SMS, np. „Poszłam spać o 22:10, dobranoc”. 
Jeżeli Mama wstanie i po raz pierwszy przejdzie przez drzwi sypialni o godzinie 07:30, urządzenie wyśle do 
pierwszego zdefiniowanego odbiorcy, o godzinie 07:30 powiadomienie SMS, np. „Dzień dobry, wstałam o godzinie 
07:30”. 
 
Jeżeli czujnik ruchu PIR nie wykryje ruchu pomiędzy 21:00-22:30 oraz 06:00-08:30, urządzenie wyśle alert SMS do 
pierwszego i drugiego zdefiniowanego odbiorcy o przykładowej treści „Nie poszłam jeszcze spać” o godzinie 22:31 
oraz „Nie wstałam jeszcze” o godzinie 08:31. 
 
Ta unikalna funkcja zaprojektowana została po to, aby monitorować stan zdrowia seniorów wieczorami i porankami, 
a w przypadku nieprzewidzianej sytuacji, zdefiniowani odbiorcy otrzymują powiadomienie SMS informujące o 
konieczności sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. 
 
Monitoring obecności 
 
Naciśnięcie przycisku                w momencie wyjścia z domu, powoduje wysłanie alertu SMS o treści „Wychodzę z 
domu” do pierwszego i drugiego zdefiniowanego odbiorcy alertów. 
 
Naciśnięcie przycisku               powoduje wysłanie alertu SMS o treści „Wróciłem do domu” do pierwszego i drugiego 
zdefiniowanego odbiorcy alertów. 
 
W przypadku, w którym otrzymuje powiadomienie o treści „Wychodzę z domu”, ale nie otrzymuje powiadomienia o 
treści „Wróciłem do domu” kilka godzin później, dla przykładu” otrzymanie alert SMS „Wychodzę z domu” o 16:00, 
ale nie otrzymanie alertu SMS o treści „Wróciłem do domu” do 22:00 powinno skłonić odbiorcę alertów do 
wykonania połączenia telefonicznego do urządzenia lub na numer komórkowy seniora w celu ustalenia, czy po 
prostu zapomniał on wcisnąć przycisk oznaczający powrót do domu, czy faktycznie pozostaje cały czas poza domem. 
 
Monitoring temperatury 
 
Urządzenie wysyła powiadomienia SMS do zdefiniowanych odbiorców, w przypadku, w którym temperatura 
przekroczy zdefiniowany poziom (wysoki lub niski) i utrzyma się na nim przez co najmniej 10 min. 
 
Inne powiadomienia 
 
Urządzenie wysyła również powiadomienia SMS do pierwszego oraz drugiego zdefiniowanego odbiorcy w przypadku, 
w którym: 

 zaniknie zasilanie AC/DC na dłużej niż 30 min. 

 zasilanie AC/DC zostanie przywrócone 

 poziom naładowania baterii podtrzymującej zasilanie będzie niski 

 poziom naładowania baterii w podłączonych czujnikach bezprzewodowych będzie niski (jeżeli są podłączone) 
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7. Ustawianie i obsługa za pomocą SMS 
 

Urządzenie może być ustawiane i obsługiwane przy wykorzystaniu komend wysyłanych za pomocą SMS, zdalnie, przy 

wykorzystaniu zabezpieczenia hasłem: 

 Komendy SMS musza być wysyłane razem z hasłem (1234 jest hasłem domyślnym, należy zmienić je na 

własne na samym początku konfiguracji urządzenia) 

 Treść komendy (PU, EE, itp.) musi być pisana WIELKIMI LITERAMI 

 Komendy SMS nie zawierają spacji. Spacje na poniższych listach komend użyte są jedynie dla zwiększenia 

czytelności 

Działanie Komenda SMS 

Zmiana hasła 1234PU nowe hasło 
(np. 1234PU6666 zmienia aktualne hasło (1234) na 
nowe – 6666) 

Urządzenie odpowiada: This is the New Password, please remember it carefully 

Modyfikacja numerów szybkiego wybierania 1234A pozycja (1-8) T numer telefonu 
(np. 1234A6T997 – modyfikuje numer posterunku policji 
na 997) 

1234A 
(sprawdzenie numerów szybkiego wybierania) 

1234A pozycja(1-8) 
(usunięcie wybranego numeru szybkiego wybierania) 

Modyfikacja zdefiniowanych numerów odbiorców 
alertów 

1234B pozycja (1-5) numer telefonu A kod funkcji (0-2) 
*kody funkcji opisane są na stronie nr 7 
(np. 1234B1T0086952A2 – modyfikuje numer 
pierwszego odbiorcy na 0086952 i ustawia wysyłanie 
alertów SMS oraz połączeń alarmowych na ten numer 

1234B 
(sprawdzenie numerów odbiorców alertów) 

1234A pozycja (1-5) 
(usunięcie wybranego odbiorcy alertów) 

Modyfikacja treści alarmowych przypisanych do stref 1234M numer strefy (00-16) treść powiadomienia 
(np. 1234M01Wykryto dym w pomieszczeniu) 

Modyfikacja przypomnień 

1234C pozycja(1-3) hhmm 
(np. 1234C10830 – modyfikacja pierwszego 
przypomnienia na 08:30) 

1234C 
(sprawdzenie zapisanych przypomnień) 

1234C pozycja (1-3) 
(usunięcie wybranego przypomnienia) 
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Sprawdzenie statusu urządzenia 1234EE 

Urządzenie odpowiada: 
I’m at home / I’m away – podopieczny jest w domu lub poza nim 
External AC Power OFF/ON – status zasilania 
GSM Signal: ** - poziom sygnału GSM, zakres 1-31, wartość niższa niż 14 oznacza słaby sygnał 
Temp: ** degree – temperatura w stopniach Celsjusza 
IMEI: **************** - kod IMEI modułu GSM 

8. Ustawienie parametrów transmisji GPRS 
Część dla obsługi technicznej zdalnego systemu teleopieki. Pomiń tą część jeżeli nie wiesz do czego można ją 

zastosować lub nie posiadasz odpowiedniej wiedzy na ten temat. 

APN 
(Access Point Name powinien być dostarczony przez 
operatora komórkowego, wspierane są również 
prywatne APN’y) 

1234APN apn name#user#password 
(np. 1234APNinternet#uzytkownik#haslo – ustawia 
nazwę APN na Internet, użytkownika: użytkownik, hasło: 
haslo 

Adres IP serwera CMS wraz z portem 1234IP adres IP serwera P port 
(np. 1234IP175.164.49.20P3997) 

Proces alarmu: 
Alert SMS transfer danych przez GPRS do serwera połączenie alarmowe 
Transfer danych do serwera systemowego zależy od zdarzeń alarmowych (wyzwolenia) i jest wykonywany 
automatycznie. Połączenie GPRS jest zrywane po zakończeniu transmisji. Urządzenia nie mają możliwości odbierania 
danych z serwera (komunikacja jednokierunkowa).  
Transfer danych GPRS zgodny z protokołem CONTACT ID (SIA DC-9) 

 

9. Wykaz wiadomości SMS 
 

Zdarzenie Tekst alertu SMS (tłumaczenie) Opis 

Wciśnięty SOS na urządzeniu 
SOS Help! 
(SOS Pomocy!) 

Numer strefy: 00 

Wciśnięty przycisk wyjścia z domu 
I’m leaving Home now. 
(Opuszczam dom.) 

 

Wciśnięty przycisk powrotu do 
domu 

I’m at home now. 
(Jestem już w domu.) 

 

Utrata zasilania AC/DC 
Alert: External AC Power lost! 
(Alert: Utrata zasilania sieciowego!) 

Alert wywoływany jeżeli 
nie ma napięcia 
zasilania przez 
przynajmniej 30 min. 

Odzyskanie zasilania AC/DC 
Notice: External AC Power recovery 
(Uwaga: Odzyskano zasilania AC/DC) 

 

Niski poziom baterii zasilającej 
urządzenie 

Alert: Main panel’s battery low Power! 
(Alert: niski poziom akumulatora w panelu 
głównym) 

 

Alarm przekroczenia górnego 
progu temperatury 

Alert: High temperature alarm! Current Temp: **C 
(Alert: Zbyt wysoka temperatura! Aktualna 
temperatura: **C) 
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Alarm przekroczenia dolnego 
progu temperatury 

Alert: Low temperature alarm! Current Temp: **C 
(Alert: Zbyt niska temperatura! Aktualna 
temperatura: **C) 

 

Powrót temperatury do 
poprawnych wartości 

Notice: Temperature back to normal. Current 
Temp: **C 
Uwaga: Temperatura w normie. Aktualna 
temperatura: **C 

 

Monitoring snu 

My bedtime: **.**, good night  
(Godzina pójścia spać: **.**, dobranoc ) 

Ostatnie uruchomienie 
czujnika 

I didn’t go to sleep yet 
(Nie położyłem się jeszcze spać) 

Jeżeli brak sygnałów z 
czujnika 

Monitoring pobudki 

Good morning, I get up at **.** 
Dzień dobry, wstałem o **.** 

Pierwsze uruchomienie 
czujnika 

I didn’t get up yet. 
Nie wstałem do tej pory 

Jeżeli brak sygnałów z 
czujnika 

Alarm strefy bezprzewodowej #1 
SOS Help! Fall down detector alarm!  
(SOS! Alarm czujnika upadku!) 

dla opcjonalnego 
czujnika EM-90 

Alarm strefy bezprzewodowej #2 
Alarm: Smoke detected! 
(Alarm! Wykryto dym!) 

dla opcjonalnego 
czujnika SM-100 

Alarm strefy bezprzewodowej #3 
Alarm: Gas detected! 
(Alarm! Wykryto gaz!) 

dla opcjonalnego 
czujnika GL-100A 

Alarm strefy bezprzewodowej #4 
Alarm: CO detected! 
(Alarm: Wykryto czad) 

dla opcjonalnego 
czujnika CO 

Alarm strefy bezprzewodowej #5 
Alert: Watchdog zone! 
(Alert: naruszona strefa) 

dla opcjonalnego 
czujnika PIR/drzwi 

Alarm strefy bezprzewodowej #6  
Dla czujnika 
snu/pobudki 

Alarm strefy bezprzewodowej #7 
Alarm: Water flooding! 
(Alarm: wykryto zalanie) 

dla opcjonalnego 
czujnika WL-100 

Alarm strefy bezprzewodowej #8 
SOS Help! Wireless pedant alarm! 
(SOS! Naciśnięto przycisk alarmowy) 

dla opcjonalnego 
przycisku EM-60 

Alarm strefy bezprzewodowej #9 
SOS Help! Wireless wrist button alarm! 
(SOS! Naciśnięto przycisk alarmowy) 

dla opcjonalnego 
przycisku EM-70 

Alarm strefy bezprzewodowej #10 
SOS Help! Wireless Panic button alarm! 
(SOS! Naciśnięto przycisk alarmowy) 

dla opcjonalnego 
przycisku EM-100 

Alarm strefy bezprzewodowej #11 
Zone 11 alarm! 
(Alarm w strefie 11) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Alarm strefy bezprzewodowej #12 
Zone 12 alarm! 
(Alarm w strefie 12) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Alarm strefy bezprzewodowej #13 
Zone 13 alarm! 
(Alarm w strefie 13) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Alarm strefy bezprzewodowej #14 
Zone 14 alarm! 
(Alarm w strefie 14) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Alarm strefy bezprzewodowej #15 
Zone 15 alarm! 
(Alarm w strefie 15) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Alarm strefy bezprzewodowej #16 
Zone 16 alarm! 
(Alarm w strefie 16) 

dla innych opcjonalnych 
czujników 

Niski poziom baterii czujnika 
bezprzewodowego 

Alert: Zone xx detector low Power 
(Alert: Niski poziom baterii czujnika w strefie xx) 

funkcja zarezerwowana 
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10. Menu szybkiej konfiguracji 

Funkcja Przykład Przyciski 

Potwierdzenie numeru karty SIM Numer karty SIM: 1351015  

Numer szybkiego wybierania Ustawianie numeru na policję: 999  

Numer telefonu odbiorców alertów 

Ustawienie numeru telefonu 
odbiorcy nr 1 na 0086952, który 
będzie odbierał powiadomienia SMS 
i telefony alarmowe 

 

Alarm zbyt wysokiej temperatury Ustawienie górnego progu na 32C  

Alarm zbyt niskiej temperatury Ustawienie dolnego progu na 20C  

Przypomnienia 
Ustawienie pierwszego 
powiadomienia na godz. 08:30 

 

Czas trwania alarmu dźwiękowego 
Ustawienie czasu trwania alarmu 
dźwiękowego na 30 sek. 

 

Biała lista 

Wszystkie numery mogą łączyć się z 
urządzeniem (domyślnie) 

 

Jedynie numery z białej listy mogą 
łączyć się z urządzeniem 

 

Dodawanie czujników 
Dodanie jednego czujnika dymu do 
strefy #3 

 

Ustawienie czasu 1 w strefie 
strażnika 

Ustawienie czasu monitorowania na 
16:00-17:30 dla strefy #5 

 

Ustawienie czasu 2 w strefie 
strażnika 

Ustawienie czasu monitorowania na 
16:00-17:30 dla strefy #5 

 

Czas spać 
Ustawienie czasu pójścia spać na 
21:00-22:30 dla strefy #6 

 

Czas wstawać 
Ustawienia czasu pobudki na 06:00-
08:30 dla strefy #6 

 

 

11. Gwarancja 
1) Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta 

2) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, błędnego funkcjonowania spowodowanego użyciem urządzenia 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji. 


