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Omówienie systemu 
 

Przed próbą instalacji systemu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
System powinien być instalowany wyłącznie przez profesjonalnego instalatora bram 
automatycznych lub specjalistycznego instalatora systemów kontroli dostępu. 
Zaleca się przygotowanie, konfigurację i sprawdzenie systemu w warunkach warsztatowych 
przed zamontowaniem go w docelowym miejscu. 

 

Sprawdzenie warunków miejscowych 
 

Przed montażem systemu należy potwierdzić występowanie odpowiedniego zasięgu GSM w 
obszarze montażu. Zaleca się sprawdzenie warunków lokalnych oraz zasięgu GSM w miejscu 
instalacji. Nie zaleca się użytkowania systemu w przypadku występowania słabego sygnału. 
 

Karta SIM 
 

Do używania systemu konieczna będzie karta SIM. Powinna być to zwyczajna karta do 
komunikacji głosowej i tekstowej (SMS), zdolna do obsługi standardu 2G i/lub 3G. Nie należy 
stosować karty SIM typu data only, gdyż jest ona przeznaczona wyłącznie do urządzeń typu tablet 
i nie będzie prawidłowo działać z urządzeniem.  

 

 
 
 
 
   
 

Zasilanie 
 

UWAGA: Większość problemów instalacyjnych wynika ze stosowania przez instalatorów 
przewodów CAT5 lub alarmowych do zasilenia jednostki. Wymienione kable nie są w stanie 
przekazać wystarczającego prądu (2 A szczytowo) Należy stosować następujące przewody: 
Do 2 metrów (6 stóp) – Stosować przynajmniej 0.5mm2 (20 
AWG) 
Do 4 metrów (12 stóp) – Stosować przynajmniej 0,75mm2 (18 
AWG) 
Do 8 metrów (24 stopy) – Stosować przynajmniej 1,0mm2 (16 
AWG)  
Stosowanie przewodów o niedostatecznej grubości spowoduje nadmierne obciążenie na 
komponentach elektronicznych oraz spowoduje unieważnienie gwarancji producenta. 

24vdc Power 
adaptor

       

24vdc 
Power 
adaptor

 
W celu uniknięcia tego typu problemów, zaleca się (oraz uznaje za dobrą praktykę) usytuowanie 
zasilacza możliwie blisko nadajnika. Pozwala to uniknąć zakłóceń i interferencji od przewodu 
zasilającego, oraz wydłuża żywotność produktu. 

UWAGA 
Gwarancja ulega wygaśnięciu w 

przypadku niestosowania się do 

wymogów związanych z przewodem 

zasilającym! 

Zasilanie 24 
VDC 

1) Należy się upewnić, iż karta SIM posiada dostępne środki abonamentowe i 

jest zdolna do wykonywania i przyjmowania połączeń w telefonie komórkowym. 

2) Należy potwierdzić, iż karta SIM nie jest powiązana na stałe z określonym 

aparatem i może być wykorzystywana w innych urządzeniach. 

3) Należy sprawdzić, czy karta SIM nie ma włączonego zabezpieczenia PIN. 

4) Należy wyłączyć na karcie SIM usługę poczty głosowej. 

4) Na tym etapie można rozpocząć konfigurację urządzenia. 

Zasilanie 
24 VDC
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Montaż 

 
 

Panele z osłoną 

 
 

 

Panele płaskie 

 
 
Wskazówka: Należy zastosować odpowiednie mocowania, zapobiegające wyrwaniu jednostki z 
muru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie usuwać folii ochronnej do czasu pełnego 
montażu i potwierdzenia sprawności systemu. 
Osłony zabezpieczające chronią domofon przed 
zarysowaniami podczas montażu. 
 
Dla zapewnienia możliwie dobrego odbioru i jakości 
głosu, antena powinna być usytuowana wyżej, niż 
domofon. Słup 

wjazdowy 

Minimalnie 
4-5 stóp 

Jednostka 
mowy 

Odkręcić wyłącznie 2 górne 
śruby 

Przycisk 
przywoławczy 

Opcjonalny moduł 
klawiatury Widok od boku 

Drzwiczki 
przednie 

Przycisk 
przywoławczy 

Opcjonalny moduł 
klawiatury Odkręcić Widok od boku 

Płasko do 
powierzchni 
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Wprowadzanie karty SIM 
 

Uwaga: Urządzenie obsługuje standardy 2G/3G, pracując w częstotliwościach sieci 2G lub 3G 

850/900/1800/1900 MHz 

 
1) Wyłączyć zasilanie urządzenia 

2) Wsunąć kartę micro-SIM ze skosem skierowanym do zewnątrz, w sposób 

przedstawiony powyżej, tak by karta lekko kliknęła. 

 

 

Połączenia na sterowniku GSM 
 

 
 

 

 

 

 

Należy upewnić się, iż karta SIM jest typu Micro SIM i jest kompatybilna ze 

standardem 2G. Karta SIM może być również standardu 3G lub 4G, pod 

warunkiem, iż zarówno sama karta, jak i sieć obsługuje standard 3G. Nie 

należy stosować kart SIM przeznaczonych do urządzeń klasy tablet, gdyż 

obsługują one wyłącznie przesył danych, bez obsługi transmisji głosowej i 

SMS. Wymagana jest zwykła karta SIM do telefonów komórkowych. 

Wprowadzać w 
ten sposób! 

Wprowadzać 
w ten 

sposób! 

Złącze antenowe 

Wyjścia 
przekaźnikowe 

Wyjście 12V DC 
(nie stosowane) 

Połączenie do przycisku 

Opcjonalny przycisk 
wyjścia, wyzwala wyjście 
1 przez zaprogramowany 
czas. 

Opcjonalny wyłącznik 
krańcowy położenia 

bramy 
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Przykład połączeń wyjściowych 

 
Przykład ten przedstawia przekaźnik 1 podłączony do sterownika silnika bramy oraz wyjście 2 

podłączone do zamka magnetycznego do drzwi dla pieszych. 

 

Włączanie urządzenia 
 

Dokonać ostatecznego sprawdzenia połączeń i upewnić się, iż antena jest podłączona przed 

włączeniem zasilania. Po włączeniu zasilania powinna zaświecić się dioda.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI:  

Jeśli dioda oznaczająca wyszukiwanie sygnału 

wciąż się pali...  

- Sprawdzić, czy karta SIM jest odpowiednio 

zarejestrowana, i zdolna do wykonania połączenia 

po umieszczeniu w innym aparacie (telefonie). 

- Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo 

umieszczona w gnieździe. Wyłączyć urządzenie, 

oczyścić styki na karcie SIM i jednostce GSM, po 

czym umieścić kartę SIM ponownie w złączu. 

- Sprawdzić długość i grubość przewodu 

zasilającego. 

- Zwiększyć wysokość anteny. 

- Zmienić sieć. 

- Oddalić antenę od metalowych przedmiotów lub 

zwisających krzewów. 

- Zainstalować antenę z wysokim zyskiem. 

Sterownik siłownika bramy 

Modem 
GSM 

zamk

Inne 
urządzenie 
wyjściowe, 
np. 

Zamek 
magnetyczny 

Inne urządzenie 
wyjściowe, np. 

klawiatura

Oddzielny 
zasilacz 12 
V DC 

Wyj 1

Wyj 2

np.

Dioda zasilania 

Modem 
GSM 

Dioda CPU 

Dioda sygnału 

Uruchamianie

System uruchomiony

Wyszukiw
anieZasięg 1 paska

Zasięg 2 pasków

Zasięg 3 pasków

Zasięg 4 pasków
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Programowanie 
 

WSKAZÓWKA: Programowanie jednostki GSM wykonywane jest poprzez wysyłanie wiadomości 

SMS z telefonu. 
 

Sprawdzenie sygnału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: W przypadku słabego zasięgu, można temu zaradzić! Należy zwiększyć wysokość 

anteny w celu poprawienia odbioru, uzyskać antenę o wyższym zysku od sprzedawcy lub 

przełączyć się na inną sieć, która może oferować lepszy zasięg. 

 

Programowanie numerów wydzwaniania (Funkcja 11)  
 

Tekstowe wiadomości programujące muszą być poprzedzone hasłem; po haśle wprowadzana jest 

komenda, a następnie odpowiednie dane. Każda komenda oddzielona jest w obrębie pojedynczej 

wiadomości znakiem #. 

W celu rozpoczęcia konfiguracji, należy zaprogramować w jednostce wydzwanianie numerów po 

wciśnięciu przycisku przywoławczego. Moduł zadzwoni do 4 kolejnych numerów telefonu, 

przypisanych do osobnego przycisku. 

 
WSKAZÓWKA… 

111 = Numer telefonu 1. 

112 = Numer telefonu 2. 

113 = Numer telefonu 3.  
 

 

 

 

Np. 9999#111numertelefonu1#112numertelefonu2#113numertelefonu3# 

Poziom 

sygnału = 19 

9999#11109

87654321# 

Należy przesłać wiadomość SMS o treści *20#, jak 

przedstawiono, pod numer karty SIM w domofonie. 

Jednostka powinna odpowiedzieć poziomem 

zasięgu pomiędzy 1 i 31. 

*20# 

 

110987654

321 OK 

Rysunek po prawej przedstawia przykład czynności zapisywania numeru oraz 

odpowiedź przesłaną przez jednostkę w celu potwierdzenia. 

W ramach jednej wiadomości może być przesłanych do 4 numerów. Hasło musi 

być wprowadzane wyłącznie na początku każdej wiadomości, po czym każda 

kolejna komenda oddzielana jest znakiem #. 

Uwaga: Poziom zasięgu pomiędzy 2G-14 a 3G-8 może 

spowodować problemy ze sterowaniem DTMF, niską jakość 

dźwięku, nieprzekazywanie dźwięku z mikrofonu w domofonie 

(brak dźwięku w słuchawce), lub zakłócenia w głośniku. 

Słaby Średni Wysoki 

Kod dostępu 

Kod funkcyjny 
(dodanie numeru) 

Numer przycisku  
(1-10) 

Pozycja numeru telefonu 
1-4 

Dane: 
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Programowanie numerów wydzwaniania w przypadku wersji 

z wieloma przyciskami 
 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 
 

Należy zwrócić uwagę na położenie przycisków na powyżej przedstawionych opcjach paneli. 

Przykładowo, w przypadku panelu dwuprzyciskowego, programowane będą numery dla 

przycisków 3 i 8. Dla panelu czteroprzyciskowego, odpowiednie lokalizacje przycisków to 2, 3, 8 i 

9. 

 

W celu zaprogramowania różnych lokalizacji przycisków, należy zmienić cyfrę numeru przycisku 

na numer przycisku, jak przedstawiono poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 

W celu zaprogramowania drugiego numeru dla przycisku 8, należy wprowadzić ciąg 

9999#182numertelefonu# 

UWAGA: Dla przycisku 10, należy użyć zera jako lokalizacji przycisku, np. 101 = przycisk 10, 

pierwszy numer. 102 = przycisk 10, drugi numer, itp. 

 

 

 

 

10 

9 

8

7 

6 5 

4 

3 

2 

1  

 

 

  

 

  

  

 

  

9 

8 

7 4 

3 

2 

171 = przycisk 7, nr tel. 1 

172 = przycisk 7, nr tel. 2 

173 = przycisk 7, nr tel. 3 

174 = przycisk 7, nr tel. 4 

191 = przycisk 9, nr tel. 1 

192 = przycisk 9, nr tel. 2 

193 = przycisk 9, nr tel. 3 

194 = przycisk 9, nr tel. 4 

131 = przycisk 3, nr tel. 1 

132 = przycisk 3, nr tel. 2 

133 = przycisk 3, nr tel. 3 

134 = przycisk 3, nr tel. 4 

4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 

1 10 

9 9 9 

8 88 8

 

7 7 
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Czas dzwonienia (Funkcja 45-47) 
 

Jest to czas, przez który urządzenie będzie próbowało połączyć się z numerem przed 

przerwaniem połączenia, i wydzwonieniem kolejnego numeru na liście. Funkcja ta jest 

szczególnie użyteczna w przypadku połączenia z automatyczną sekretarką; domofon przerywa 

połączenie przed odebraniem go przez pocztę głosową, unikając sytuacji, w której urządzenie 

mylnie uzna, iż połączenie zostało odebrane. W celu ustawienia czasu, należy przesłać 

następujący komunikat SMS... 
 

9999#45??#  Czas wydzwaniania dla pierwszego numeru telefonu (Gdzie ?? = czas w sekundach 10-99) 

9999#46??#  Czas wydzwaniania dla drugiego numeru telefonu (Gdzie ?? = czas w sekundach 10-99) 

9999#47??#  Czas wydzwaniania dla trzeciego numeru telefonu (Gdzie ?? = czas w sekundach 10-99) 

 

UWAGA: Należy pamiętać, by uwzględnić czas wymagany na uzyskanie połączenia. Telefon 

komórkowy z wymaganym czasem wydzwaniania 10 sekund może wymagać zaprogramowanego 

czasu dzwonienia rzędu 15 sekund, gdyż 5 sekund może trwać osiąganie połączenia z samym 

operatorem. 

 

Kontrola dostępu według numeru przychodzącego (Funkcja 72) 
 

Funkcja ta pozwala na zapisanie w pamięci do 100 numerów. Dowolny z tych numerów może być 
użyty do zadzwonienia do domofonu. W razie otrzymania połączenia przychodzącego, domofon w 
przeciągu kilku sekund odrzuci je bez odbierania oraz aktywuje przełącznik wyjścia 1. 
Wskazówka: Domofon porównuje wyłącznie ostatnie 6 cyfr numeru z pozycją zapisaną w 

pamięci, w związku z czym nie jest konieczne dodawanie numerów kierunkowych. 

W celu dodania numeru, należy wysłać do urządzenia następującą wiadomość SMS (w ramach 

pojedynczej wiadomości można zawrzeć maksymalnie 4 numery)... 
 

9999#72numertelefonu#72numertelefonu#72numertelefonu#72numertelefonu# 
 

Wskazówka: Nawet jeśli numer jest zapisany jako numer do wydzwonienia w momencie 

wciśnięcia przycisku przywołania, musi on zostać zapisany ponownie pod funkcją 72, jeśli 

wymagana jest również funkcja dostępu według numeru przychodzącego. 

 

Zegar wewnętrzny (Funkcja 86) 
 

Model PRIME posiada szereg dodatkowych funkcji, które wymagają przechowywania przez 

domofon parametru bieżącej godziny. Po każdym odebraniu przez domofon wiadomości SMS, 

czas systemowy zostaje ponownie skalibrowany według czasu i godziny pobranych z danych 

przychodzącej wiadomości. W razie utraty zasilania, dane czasowe zostają utracone, jednakże 

domofon posiada możliwość wysyłania wiadomości SMS do samego siebie po uruchomieniu. W 

celu aktywacji tej funkcji należy użyć następującego kodu... 

 
UWAGA: 9999#86*# spowoduje ponowne usunięcie numeru. 

 
 

Uwaga: Aktywacja tej funkcji spowoduje, iż 

urządzenie będzie zajęte przez 2-3 minuty od 

momentu uruchomienia. Należy w związku z 

tym zachować cierpliwość podczas 

rekonfiguracji jednostki. 

Kod dostępu 

Kod funkcji 

Numer telefonu karty SIM  
w domofonie 
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Czas letni/zimowy (Funkcja 87) 
 
W przypadku krajów stosujących czas letni i zimowy, zaleca się ustawienie w domofonie 
regularnego sprawdzania czasu. Urządzenie będzie wówczas wysyłało w określonej 
częstotliwości wiadomość do samego siebie w celu sprawdzenia czasu, zgodnie z poniższą 
funkcją... 

 

Nie przeszkadzać (Funkcja 21) 
 

Funkcja ta powoduje aktywację przycisku na domofonie w określonych okresach czasu oraz 
ignorowanie sygnału z przycisku w pozostałym czasie. 
  
W celu aktywacji tej funkcji należy użyć następującego kodu: 
1234#21#ON#  (zmienić ON na OFF w celu ponownego wyłączenia). 
 
Następnie należy wprowadzić okresy, w których przycisk powinien być aktywny, w następujący 
sposób... 

 
Przykład: w celu zaprogramowania urządzenia na aktywność pomiędzy 8:00 a 11:00 we 

wszystkie dni tygodnia, należy wysłać następującą wiadomość... 
 

9999#21mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun#0800,2300# 

 

Po godzinach (Funkcja 21) 
 
Domofon posiada możliwość wydzwonienia numeru alternatywnego w powiązaniu z funkcją "Nie 
Przeszkadzać". Należy w tym celu wprowadzić numer z następującym kodem: 

 
 

 

 

 

Uwaga: Domofon dokonuje resynchronizacji 

czasu po każdym otrzymaniu komendy 

dowolnego rodzaju, tak więc funkcja ta może nie 

być konieczna w przypadku użytkowników, 

którzy regularnie używają funkcji SMS do 

sterowania jednostką. 

Kod dostępu 

Kod funkcji 

1-99 dni 
0= brak regularnego 
sprawdzania czasu 

Kod dostępu 

Kod funkcji 

Wprowadzić czas początku i końca w 
formacie 24 godzinnym, 4-cyfrowym (bez 
dwukropka), i oddzielić przecinkiem, np. 
080,2300 

Wybrać dni (maks. 7) 
Format trzycyfrowy, oddzielenie 
przecinkami. 
Np. mon,tue,wed,thu,fri 

Kod dostępu 

Kod funkcji 
(dodać numer) Pozycja numeru 

telefonu 1-4 

Numer przycisku 
(1-10) 

Dane: 
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Programowanie kodów klawiatury 
Istnieją 3 rodzaje kodów klawiatury, które mogą zostać zapamiętane w urządzeniu. 

1. Kod stały. (maksymalnie 200). 

2. Kod tymczasowy – traci ważność po określonym okresie czasu. (maksymalnie 30) 

3. Kod z ograniczeniem czasowym – działa wyłącznie o określonej porze tygodnia. (maksymalnie 20) 

 

Programowanie kodu permanentnego (Funkcja 81) 

 
Przykłady:  

W celu zaprogramowania kodu 5555 na wyzwolenie przekaźnika 1 na 1 sekundę, należy przesłać 

następującą wiadomość SMS: 9999#8115555#1# 

W celu zaprogramowania kodu 6666 na wyzwolenie przekaźnika 2 na 6 sekund, należy przesłać 

następującą wiadomość SMS: 9999#8126666#6# 

W celu zaprogramowania kodu 1234 do wyzwolenia przekaźnika 2 w trybie przestającym, należy 

przesłać wiadomość SMS: 9999#8121234#0# 

 

Programowanie kodu tymczasowego (Funkcja 82) 

 
Przykład: W celu zaprogramowania kodu 4321 na aktywność przez 8 godzin, należy przesłać 

wiadomość: 9999#82#8#4321# 

 

Programowanie kodu ograniczonego czasowo (Funkcja 83) 

 
Przykłady: 

W celu zaprogramowania kodu 1234, który będzie działał wyłącznie od poniedziałku do piątku 

pomiędzy 9:00 a 17:00: 

9999#83#mon,tue,wed,thu,fri#0900,1700#1234# 

W celu zaprogramowania kodu 4321, który będzie działał wyłącznie w środę, pomiędzy 9:00 a 

11:00: 

9999#83#wed#0900,1100#4321#  

Uwaga: Funkcja ta jest wyłącznie aktywna dla 

przekaźnika 1 i przełączy przekaźnik 1 wyłącznie 

przez domyślny zaprogramowany czas 

przełączenia. 

Uwaga: Funkcja ta jest wyłącznie 

aktywna dla przekaźnika 1 i 

przełączy przekaźnik 1 wyłącznie 

przez domyślny zaprogramowany 

czas przełączenia. 

Kod dostępu 

Wprowadzić czas początku i 
końca w formacie 24 
godzinnym, 4-cyfrowym (bez 
dwukropka), i oddzielić 
przecinkiem, np. 080,2300 

Kod funkcji 
 

1 = przekaźnik 1 
2 = przekaźnik 2 
 

4-cyfrowy kod 
użytkownika 

=SEKUND 1-9999 
0 = Przestawanie 

Kod 4-
cyfrowy 

Możliwość ustawienia 
pomiędzy 1-168 godzin 

Kod funkcji 
 

Kod dostępu 

Kod dostępu 

Kod funkcji 
 

Wybrać dni (maks. 7) 
Format trzycyfrowy, 
oddzielenie przecinkami.  
Np. mon,tue,wed,thu,fri 

Kod 4-
cyfrowy 



S t r o n a  | 12 

Usuwanie kodu klawiatury (Funkcja 84) 

 
 

Usuwanie wszystkich kodów klawiatury (Funkcja 84) 
9999#84*#  

 

Ustawianie czasów automatycznego przełączania 
 
Funkcja ta jest użyteczna w przypadku konieczności automatycznego przełączania bram 
elektrycznych o zadanych porach dnia lub nocy. W przypadku bram nie ustawionych na "auto 
zamykanie", może być ona zastosowana do ustanowienia czasów otwarcia i zamknięcia. W 
przypadku bram z "auto zamykaniem", funkcja może być zastosowana przy sterowaniu 
przestającym - w celu utrzymania bram w stanie otwartym w określonych porach. 

 
Przykład:  

W przypadku bram pracujących krokowo, w celu automatycznego zamykania co noc o 22:00 

należy przesłać SMS: 

1234#1#sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat#2200# 

W przypadku bram zamykanych automatycznie, w celu utrzymania bramy w stanie otwarcia 

pomiędzy 8:00 a 19:00, należy przesłać SMS: 

1234#2#sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat#0800# a następnie drugi SMS: 

1234#3#sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat#1900# 

 

Uwaga: Możliwe jest zapisanie do 40 zdarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrać dni (maks. 7) 
Format trzycyfrowy, oddzielenie 
przecinkami.  
Np. mon,tue,wed,thu,fri 
 

Kod do usunięcia Kod funkcji 
 

Kod dostępu 

Kod 
dostępu 
użytkownika

Wprowadzić czas w formacie 24 godz. 
(bez dwukropka) 

Komenda: 
1=wyzwolenie przekaźnika 1 
2=załączenie przekaźnika 1 
3=odłączenie przekaźnika 1 
4=wyzwolenie przekaźnika 2 
5=załączenie przekaźnika 2 
6=odłączenie przekaźnika 2 
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Usuwanie WSZYSTKICH konfiguracji automatycznego 
wyzwalania 
 

1234*# 

 
 
Numer powiadomienia 
 

Funkcja ta powoduje przesłanie powiadomienia SMS pod numer użytkownika głównego za 

każdym razem, gdy domofon jest użyty do udzielenia dostępu. SMS zostanie przesłany przy 

każdej aktywacji przekaźnika.  

 

W celu użycia tej funkcji, najpierw należy ją włączyć: 

9999#802#  (w celu wyłączenia należy zmienić 2 na 1 ). 
 
Teraz należy zapisać numer telefonu, który ma otrzymać powiadomienie: 
9999#78numer# 
 
Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie spersonalizowanej treści wiadomości SMS, która 
zostanie przesłana pod określony numer: 
9999#79wprowadzić dowolny tekst# 
 
Przykładowo, możliwe jest ustawienie tekstu typu "Moje Bramy Otwarte". 
 
 

Pełna lista parametrów 

 

Poniższa tabela przedstawia pełną listę funkcji. Poniższe wiadomości konfiguracyjne muszą 
zaczynać się od 9999# (zakładając stosowanie programistycznego kodu dostępu 9999) 

Zmiana kodów dostępu 

01????#   Zmiana hasła programistycznego 9999 

02????# 
Zmiana hasła kontroli dostępu (sterowanie SMS przekaźnikami, 
lub możliwość zadzwonienia do domofonu z niezapisanych 
numerów i wprowadzenie kodu w celu aktywacji wyjścia 1). 

1234 

03????# 
Zmiana hasła trybu monitorowania (użytkownik może zadzwonić 
do domofonu i wprowadzić to hasło w celu odsłuchu i mowy) 

5555 

Numery wydzwaniania 

1XY????# 
Zapis numerów wydzwaniania. (X = numer przycisku 1-9 i 0 dla 
przycisku 10) (Y = wydzwaniany numer 1-4) (???? = numer 
telefonu) 

N/A 

1XY*# 
Usunięcie numeru wydzwaniania. (X = numer przycisku) (Y = 
pozycja numeru 1-4) 

N/A 

Sterowanie głośnością 

3?# Głośność głośnika. Gdzie ? = 1-9. 1 = najniższy, 9 = najwyższy. 5 

4?# 

Głośność mikrofonu. Gdzie ? = 1-9. 1 = najniższy, 9 = 
najwyższy. 
 
 

5 
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Czasy 

50?# Czas przekaźnika 1. ? = sekundy, 1-9999 1 sek. 

51?# Czas przekaźnika 2. ? = sekundy, 1-9999 1 sek. 

45??# 
Czas wydzwaniania do pierwszego numeru - należy ustawić w 
celu uniknięcia odebrania połączenia przez pocztę głosową (10-
99 sekund) 

20 sek. 

46??# 
Czas wydzwaniania do drugiego numeru - należy ustawić w celu 
uniknięcia odebrania połączenia przez pocztę głosową (10-99 
sekund) 

20 sek. 

47??# 
Czas wydzwaniania do trzeciego numeru - należy ustawić w celu 
uniknięcia odebrania połączenia przez pocztę głosową (10-99 
sekund) 

20 sek. 

53????# Czas mówienia. 5-9999 sekund. 60 sek. 

55??# 
Maks. czas monitorowania (dotyczy trybu odsłuchu przy 
dzwonieniu do domofonu) 00-60 min. 00 = nieograniczone 

10 min. 

Planowe połączenia serwisowe 

77number# 

Możliwość zapisu numeru serwisowego, pod który nadane 
zostanie powiadomienie w postaci połączenia lub wiadomości 
SMS. Przydatne w przypadku kart SIM nie stosowanych często, 
w celu zapobiegnięcia ich wyłączeniu przez dostawcę usług 
telefonicznych. 

nd. 

57??# 
Ustawienie czasu wykonania przez domofon planowego 
połączenia lub wysłania wiadomości SMS pod numer serwisowy. 
00-60 dni. 00 = brak połączenia lub wiadomości SMS.  

00 

58?# 
Wybór pomiędzy wykonaniem planowego połączenia lub 
wysłaniem planowej wiadomości SMS. 1 = SMS. 2 = połączenie. 

1 

77*# Usunięcie zapisanego numeru serwisowego. nd. 

 
Numer Powiadomienia 

78number# 
Zapisanie użytkownika głównego, który będzie otrzymywał 
powiadomienia SMS od domofonu przy każdym wyzwoleniu 
przekaźników wyjściowych. 

nd. 

79text# 
"Text" odpowiada treści przesyłanej wiadomości. Np. "Brama 
otwarta" lub "Drzwi otwarte". Komunikat będzie przesłany w 
momencie zwarcia danego przekaźnika wyjściowego. 

nd. 

80?# 
Gdzie ? = 1, funkcja ta jest wyłączona W celu włączenia należy 
ustawić 2. 

nd. 

Funkcje związane z numerem przychodzącym 

72number# 
Zapisanie numeru przychodzącego. Maks. 14 cyfr. 
Porównywanych jest wyłącznie 6 ostatnich cyfr. 

nd. 

73number# Usunięcie numeru przychodzącego. nd. 

73*# Usunięcie wszystkich numerów przychodzących nd. 

 Wyłączenie Przestawania  

95?# 
Funkcja ma na celu wyłączenie pracy przestającej przekaźników 
poprzez sygnały DTMF. 0=wyłączenie. 1=włączenie. (uwaga: 
przestawanie wciąż możliwe jest poprzez SMS) 

1 

Komunikaty serwisowe i diagnostyczne (kod dostępu w przypadku tych funkcji nie jest 
wymagany!) 
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*20# Sprawdzenie siły sygnału 1-31 (nie jest wymagane hasło) N/A 

*21# 
Sprawdzenie zapisanych numerów. O = numer wydzwaniany. I = 
numer przychodzący. E = koniec komunikatu. (hasło nie jest 
wymagane) 

N/A 

*22# 
Sprawdzenie stanu wejścia i stanu przekaźnika. (hasło nie jest 
wymagane) 

N/A 

*23# Przesłanie komunikatów SMS z ostatnich 20 zdarzeń. N/A 

1234#25# Sprawdzenie zapisanych kodów klawiatury. N/A 

Przywracanie wartości domyślnych 

999# 
Przesłanie wraz z hasłem powoduje wyczyszczenie wszystkich 
ustawień konfiguracyjnych. 

N/A 

 

Obsługa domofonu 
Przedmiotowy domofon GSM zdolny jest do wydzwaniania do 4 kolejnych numerów po wciśnięciu 

każdego przycisku przywoławczego 

 

 
 

 

Którykolwiek z użytkowników otrzymujący połączenie przychodzące może je odebrać, rozmawiać 

z osobą przywołującą oraz wcisnąć dowolne cyfry na swym telefonie komórkowym lub 

stacjonarnym w celu sterowania przekaźnikami w urządzeniu… 

 

 

 

  

 

 

Otwieranie bram/drzwi z poziomu zapisanego numeru 
 
Domofon może zostać wydzwoniony przez dowolny zapisany numer telefonu (możliwość zapisu 
do 100 numerów). Jednostka rozpozna numer, odrzuci połączenie bez odbierania, po czym 
automatycznie wyzwoli przekaźnik 1. 
 

Otwieranie bram/drzwi z poziomu niezapisanego numeru 
 
W przypadku, gdy dany numer telefonu nie jest zapisany w pamięci urządzenia, po wydzwonieniu 
przez niego domofonu, odbierze on połączenie. Użytkownik może następnie wprowadzić 4-

Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 
Przywołanie….

. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 * # 

Przekaźnik 1 

Wcisnąć 1 w celu wyzwolenia 

(najczęściej stosowane) 

Wcisnąć 2 w celu Załączenia lub 

przytrzymania w stanie otwartym 

Wcisnąć 3 w celu odłączenia lub 

zwarcia 

Przekaźnik 2 

Wcisnąć 4 w celu wyzwolenia 

Wcisnąć 5 w celu Załączenia lub 

przytrzymania w stanie otwartym 

Wcisnąć 6 w celu odłączenia lub 

zwarcia 
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cyfrowy kod dostępu w celu wyzwolenia przekaźnika 1 (domyślny kod dostępu użytkownika 
1234). 

 

Konfiguracja darmowej aplikacji na telefonach z systemem 

Android i iPhone 

 

Użytkownicy telefonów Android i iPhone mogą pobrać 
opcjonalną aplikację o nazwie CellcomPRIME. Ułatwia ona 
czynność dodawania i usuwania kodów klawiatury, oraz inne 
funkcje kontrolne. 

 
Ustawienie dla systemu Android 

 

 

 

 

 
     

  Ustawienie dla systemu Apple   

 

 

 

 

 
1. Zainstalować i uruchomić 

aplikację. Wcisnąć SETTINGS, 
jak przedstawiono. 

 2. Wcisnąć przycisk PHONE 
NUMBER. 

 3. Wybrać numer telefonu 
karty SIM domofonu. 
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Uwaga: W przypadku zmiany domyślnego kodu inżynieryjnego lub użytkownika z wartości 

domyślnej, należy to uwzględnić w odpowiednim miejscu w niniejszych opisach. 

 

Na tym etapie aplikacja jest gotowa do użytku. 

 

Obsługa aplikacji w systemie Android 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wcisnąć w celu zmiany 

sterowania z przekaźnika 1 

na przekaźnik 2 (przydatne w 

przypadku bram pieszych) OTWARCIE BRAM 

Wcisnąć w celu wyzwolenia 

przekaźnika (powoduje 

szybkie wydzwonienie 

domofonu na wyjściu 1, i 

przesłanie SMS do 

domofonu dla wyjścia 2) 

ZAŁĄCZENIE 

Wcisnąć w celu 

przytrzymania 

przekaźnika w stanie 

otwartym 
ODŁĄCZENIE 

Wcisnąć w celu 

zwolnienia 

zablokowanego 

przekaźnika 

(umożliwienia 

zamknięcia bramy) 

OPCJA 

POWIADOMIENIA 

Wcisnąć w celu 

ustawienia powiadomień 

SMS po wyzwoleniu 

bram. 

HOME / USTAWIENIA 

CZASU 

Funkcje takie jak 

autowyzwalanie, nie 

przeszkadzać, rejestr 

aktywności. 

USTAWIENIA KLAWIATURY 

Tworzenie lub usuwanie kodów klawiatury, 

kodów tymczasowych, kodów z ograniczeniem 

czasowym. 
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Nie przeszkadzać 

 
 

Po godzinach 
 

 
 

 

 

Wybrać czas, w którym przycisk domofonu ma 

być aktywny. Wciśnięcie przycisku poza 

nastawionym czasem zostanie zignorowane. 

Funkcję należy włączyć, po czym wybrać dni i 

godzinę, jak przedstawiono. 

Uwaga, instalatorzy: czasami pożądane jest 

wydzwonienie numeru alternatywnego, po 

upłynięciu czasu "nie przeszkadzać". W 

przypadku wprowadzenia na tym ekranie numeru 

telefonu, domofon wydzwoni uprzednio 

zaprogramowane numery standardowe w 

godzinach normalnej pracy oraz po godzinach, 

wspomniany alternatywny numer telefonu 

UWAGA: W przypadku paneli wieloprzyciskowych 

należy powtórzyć wprowadzanie numeru dla 

funkcji po godzinach dla każdego aktywnego 

przycisku na panelu (patrz numery przycisków w 

niniejszej instrukcji). 

UWAGA: Należy wprowadzić godzinę w formacie 

24-godzinnym, bez dwukropka. 
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Czasy automatycznego przełączania 

 

 
 

Status 

 

 
 

Funkcja ta służy do automatycznego wyzwalania bram 

w nastawionych dniach i godzinach tygodnia. Możliwe 

jest zapisanie do 40 zdarzeń. Istnieją 2 tryby: 

 

1. Tryb krok po kroku - dla bram, które otwierają się po 

wyzwoleniu, i pozostają otwarte do czasu ponownego 

wyzwolenia. Należy użyć przedstawionego ekranu w 

celu wprowadzenia pór aktywacji. 

 

2. Tryb automatycznego zamykania (nie 

przedstawiony) - dla bram, które otwierają się po 

wyzwoleniu, lecz zamykają automatycznie po 

nastawionym czasie. W trybie tym, możliwe jest 

wprowadzanie czasów załączania przy pomocy 

jednego przycisku zapisu oraz czasów odłączania 

przy pomocy innego przycisku. Spowoduje to 

przesłanie dwóch oddzielnych treści SMS do 

domofonu. 

Sprawdzanie siły sygnału 

zasięgu w domofonie. 

Poziom 1-31. Dla 

prawidłowego działania, 

sygnał musi wynosić co 

najmniej 14. 

Sprawdzenie zapisanych 

numerów - Spowoduje 

przesłanie odpowiedzi 

SMS z częścią "O" dla 

numerów wychodzących 

i "I" dla numerów 

przychodzących (numery 

dostępu według numeru) 

Sprawdzenie stanu 

obydwóch przekaźników 

(ON lub OFF). ON = stan 

otwarty przestający. 

Sprawdzenie stanu 

łącznika krańcowego 

bramy (jeśli 

zainstalowany). 

Sprawdzenie ostatnich 

20 użytkowników, którzy 

spowodowali 

przełączenie bram, wraz 

z zastosowanymi kodami 

dostępu oraz czasem 

użycia. 
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Kody klawiatury 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod stały 

 
Wskazówka: Należy wybrać przekaźnik 1 

lub 2. 

Wskazówka: Należy wprowadzić 1 sek. 

w przypadku bram automatycznych lub 

elektrozaczepu, lub 7 sekund w 

przypadku zamka magnetycznego. 0 

odpowiada trybowi przestawania 

Kod czasowy 

 
Wskazówka: W przypadku kodów 

ograniczonych czasowo. 

Kod tymczasowy 

 
Wskazówka: Należy wprowadzić 

kod i czas w godzinach  

(1-168). Kod usuwa się 

automatycznie po upłynięciu 

czasu. 

Usunięcie kodu 

 
Wskazówka: Usunięcie ostatnich 

zapisanych kodów tymczasowych 

lub czasowych, lub dowolnego 

znanego kodu. 

 

Ogólne wskazówki 

 

Kody stałe można 

zaprogramować dla 

przekaźnika 1 lub 

przekaźnika 2. Kody 

tymczasowe i okresowe 

mogą być wyłącznie 

programowane dla 

przekaźnika 1. 
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Obsługa aplikacji w telefonie iPhone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wcisnąć w celu zmiany 

sterowania z przekaźnika 1 

na przekaźnik 2 (przydatne w 

przypadku bram pieszych) 

ZAŁĄCZENIE 

Wcisnąć w celu 

przytrzymania przekaźnika w 

stanie otwartym 

OPCJA POWIADOMIENIA 

Wcisnąć w celu ustawienia 

powiadomień SMS po 

wyzwoleniu bram. 

OTWARCIE BRAM 

Wcisnąć w celu wyzwolenia 

przekaźnika (powoduje 

szybkie wydzwonienie 

domofonu na wyjściu 1, i 

przesłanie SMS do 

domofonu dla wyjścia 2) 

ODŁĄCZENIE 

Wcisnąć w celu zwolnienia 

zablokowanego przekaźnika 

(umożliwienia zamknięcia 

bramy) 

USTAWIENIA CZASU 

Funkcje takie jak autowyzwalanie, nie przeszkadzać, 

rejestr aktywności, ustawianie zegara, itp. 

USTAWIENIA 

KLAWIATURY 

Tworzenie lub usuwanie 

kodów klawiatury, kodów 

tymczasowych, kodów z 

ograniczeniem czasowym. 
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Nie przeszkadzać 

 

 
Po godzinach 

 
 

Wybrać czas, w którym przycisk domofonu ma 

być aktywny. Wciśnięcie przycisku poza 

nastawionym okresem zostanie zignorowane. 

Funkcję należy włączyć, po czym wybrać dni i 

godzinę, jak przedstawiono. 

UWAGA: Należy wprowadzić godzinę w formacie 

24-godzinnym, bez dwukropka. 

Uwaga, instalatorzy: czasami pożądane jest 

wydzwonienie numeru alternatywnego, po 

upłynięciu czasu "nie przeszkadzać". W 

przypadku wprowadzenia na tym ekranie numeru 

telefonu, domofon wydzwoni uprzednio 

zaprogramowane numery standardowe w 

godzinach normalnej pracy oraz po godzinach, 

wspomniany alternatywny numer telefonu 

UWAGA: W przypadku paneli wieloprzyciskowych 

należy powtórzyć wprowadzanie numeru dla 

funkcji po godzinach dla każdego aktywnego 

przycisku na panelu (patrz numery przycisków w 

niniejszej instrukcji). 
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Czasy automatycznego przełączania 
 

 
 

Status 

 
 

Funkcja ta służy do automatycznego wyzwalania 

bram w nastawionych dniach i godzinach 

tygodnia. Możliwe jest zapisanie do 40 zdarzeń. 

Istnieją 2 tryby: 

 

1. Tryb krok po kroku - dla bram, które otwierają 

się po wyzwoleniu, i pozostają otwarte do czasu 

ponownego wyzwolenia. Należy użyć 

przedstawionego ekranu w celu wprowadzenia 

pór aktywacji. 

 

2. Tryb automatycznego zamykania (nie 

przedstawiony) - dla bram, które otwierają się po 

wyzwoleniu, lecz zamykają automatycznie po 

nastawionym czasie. W trybie tym, możliwe jest 

wprowadzanie czasów załączania przy pomocy 

jednego przycisku zapisu oraz czasów odłączania 

przy pomocy innego przycisku. Spowoduje to 

przesłanie dwóch oddzielnych treści SMS do 

domofonu. 

Sprawdzenie zapisanych 

numerów - Spowoduje 

przesłanie odpowiedzi SMS z 

częścią "O" dla numerów 

wychodzących i "I" dla 

numerów przychodzących 

(numery dostępu według 

numeru) 

Sprawdzenie ostatnich 20 

użytkowników, którzy 

spowodowali przełączenie 

bram, wraz z zastosowanymi 

kodami dostępu oraz czasem 

użycia. 

Sprawdzanie siły sygnału 

zasięgu w domofonie. 

Poziom 1-31. Dla 

prawidłowego działania, 

sygnał musi wynosić co 

najmniej 14. 

Sprawdzenie stanu 

obydwóch przekaźników (ON 

lub OFF). ON = stan otwarty 

przestający. Sprawdzenie 

stanu łącznika krańcowego 

bramy (jeśli zainstalowany). 
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Kody klawiatury 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod czasowy 

 
Wskazówka: W przypadku kodów 

ograniczonych czasowo. 

Kod stały 

 
Wskazówka: Należy wybrać 

przekaźnik 1 lub 2. 

Wskazówka: Należy wprowadzić 1 

sek. w przypadku bram 

automatycznych lub 

elektrozaczepu, lub 7 sekund w 

przypadku zamka 

magnetycznego. 0 odpowiada 

pracy przestającej 

Usunięcie kodu 

 
Wskazówka: Usunięcie ostatnich 

zapisanych kodów tymczasowych 

lub czasowych, lub dowolnego 

znanego kodu. 

 

Ogólne wskazówki 

 

Kody stałe można 

zaprogramować dla 

przekaźnika 1 lub 

przekaźnika 2. Kody 

tymczasowe i okresowe 

mogą być wyłącznie 

programowane dla 

przekaźnika 1. 

 

Kod tymczasowy 

 
Wskazówka: Należy wprowadzić 

kod i czas w godzinach  

(1-168). Kod usuwa się 

automatycznie po upłynięciu 

czasu. 
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Sterowanie poprzez SMS 
Domofon pozwala użytkownikowi na przesyłanie komend SMS w celu sterowania przekaźnikami i 

sprawdzania stanu w następujący sposób (zakładając, iż stosowane jest domyślne hasło dostępu 

1234)... 
 

1234#1# - Chwilowe wyzwolenie przekaźnika 1. 
1234#2# - Załączenie lub przytrzymanie w stanie 
włączonym przekaźnika 1. 
1234#3# - Odłączenie lub wyłączenie przekaźnika 1. 

1234#4# - Chwilowe wyzwolenie przekaźnika 2. 
1234#5# - Załączenie lub przytrzymanie w stanie 
włączonym przekaźnika 2. 
1234#6# - Odłączenie lub wyłączenie przekaźnika 2. 

 

 

Sprawdzanie czy brama lub drzwi są otwarte lub zamknięte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie rejestru użytkownika 
 
W celu uzyskania wiadomości z rejestrem ostatnich 20 zdarzeń w poniższym formacie należy 
przesłać wiadomość SMS *23# pod numer karty SIM w domofonie z dowolnego telefonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Należy przesłać przedstawioną wiadomość SMS; w odpowiedzi, 

urządzenie przekaże stan wejściowego łącznika krańcowego (jeśli 

stosowany), oraz przekaźnika... 

 

Na przedstawionym przykładzie, czujnik wejściowy jest w stanie 

OTWARTYM. Przekaźnik 1 jest wyłączony, a przekaźnik 2 jest 

załączony (przestający). 

 

UWAGA: W przypadku niezainstalowania w drzwiach lub bramie 

fizycznego łącznika krańcowego, parametr stanu zawsze będzie 

OTWARTY. 

*22# 

OPEN, 

Relay 1= 

OFF, Relay 

2 = ON 

*23# 

0930-10/6/16-CODE-5555 
1104-10/6/16-CALLID-076543210 
2219-10/6/16-USER-0798765432 
 

Czas 

Data Zdarzenie 

CODE = zastosowany kod klawiatury. 

CALLID = zastosowany numer przychodzący. 

USER = użytkownik otrzymał połączenie i użył DTMF w celu 

otwarcia. 

Tożsamość 

użytkownika 



S t r o n a  | 26 

 

Konserwacja Intercomu 
 

Karta SIM zastosowana w domofonie będzie wymagała regularnego uzupełniania środków, jeśli 

zastosowana usługa jest typu pre-paid. Zaleca się zarejestrowanie karty SIM na stronie 

internetowej dostawcy. Możliwe jest zarejestrowanie danych karty płatniczej. Wielu dostawców 

oferuje funkcję automatycznego uzupełniania środków, co oznacza, iż karta SIM w Państwa 

domofonie będzie automatycznie uzupełniana w przypadku osiągnięcia minimalnego progu. 

Zastosowana w urządzeniu stal nierdzewna może zmatowieć lub odbarwić się w wyniku 

czynników środowiskowych. Można ją polerować odpowiednim środkiem czyszczącym do stali 

nierdzewnej. 

 

Rozwiązywanie problemów 
 

P. Urządzenie nie włącza się. Diody się nie palą. 

O. Sprawdzić, czy napięcie zasilające domofonu zawiera się w tolerancji 0.5 V specyfikacji 

zasilacza. Długość przewodu od zasilacza do domofonu powinna zawierać się w specyfikacji, 

wskazanej w niniejszej instrukcji. 

 

P. Urządzenie włącza się, lecz nie wykazuje połączenia z siecią lub nie odpowiada na 

wiadomości SMS. 

O. Oznacza to, iż jednostka z jakiegoś powodu nie jest w stanie wykryć sieci. 

- Należy sprawdzić, czy użyta karta SIM jest aktywna, i posiada środki.  

- Wyłączyć urządzenie, wyjąć kartę SIM i sprawdzić ją w telefonie komórkowym, w celu 

zweryfikowania jej sprawności i zdolności do wykonywania połączeń. 

- Sprawdzić, czy karta SIM nie wymaga podania kodu PIN po umieszczeniu w telefonie. W 

przeciwnym razie, należy wyłączyć w niej funkcję zabezpieczenia kodem PIN. 

- Sprawdzić, czy użyta karta SIM jest standardową kartą do komunikacji głosowej, obsługującą 

standard 2G. W razie niepewności, należy skontaktować się z dostawcą karty. Częstotliwość 

pracy powinna być zbieżna z dowolnym z międzynarodowych standardów pasm, tj. 850 / 900 / 

1800 / 1900 MHz. 

- Sprawdzić występowanie dostatecznego sygnału. Słaby sygnał może nie wystarczyć do 

prawidłowej pracy urządzenia. 

- Sprawdzić, czy napięcie dostarczane do domofonu wynosi przynajmniej 23V, czy przewód od 

zasilacza do domofonu nie jest dłuższy, niż 15 stóp, oraz czy grubość przewodu jest 

wystarczająca. 

- Wyłączyć urządzenie, wyjąć kartę SIM, drobnoziarnistym papierem ściernym lekko przeszlifować 

styki gniazda karty SIM w urządzeniu, lekko zgiąć styki w górę, by lepiej stykały się z kartą SIM, 

po czym spróbować ponownie. 

 

P. Urządzenie wydzwania pierwszy numer, lecz czas dzwonienia nie jest wystarczający. 

O. Zwiększyć czas wydzwaniania jak przedstawiono w instrukcjach programowania. 

 

P. Urządzenie wydzwania pierwszy numer, lecz włącza się poczta głosowa przed wydzwonieniem 

drugiego numeru. 

O. Zmniejszyć czas wydzwaniania, jak przedstawiono w instrukcjach programowania. 

 

P. Funkcja numeru przychodzącego nie działa. 
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O. Należy potwierdzić, iż została zaprogramowana funkcja 72. W przypadku, gdy Państwa numer 

jest numerem zastrzeżonym, funkcja nie będzie działać. 

- W przypadku, gdy numer został już zaprogramowany do odebrania połączenia od domofonu, i 

jeśli chcą Państwo również użyć tego numeru do funkcji dostępu według numeru 

przychodzącego, wówczas numer ten musi również być zaprogramowany dla funkcji 72. 

- Należy się upewnić, iż numer jest wprowadzany w sposób, w jaki byłby on normalnie 

wydzwaniany z innego telefonu.   

 

P. Nie słychać głosu po stronie telefonu, lecz słychać go po stronie bramy. 

O. Może to być powodowane słabym zasięgiem lub zbyt długimi przewodami zasilającymi.  

-Sprawdzić zasięg komendą *20#.  

-Zmienić kartę SIM w przypadku, gdy inny dostawca oferuje lepsze pokrycie sygnałowe.  

- Nabyć antenę o wysokim zysku. 

- Zwiększyć wysokość anteny. 

Problem może być również spowodowany uszkodzonym mikrofonem, wodą na mikrofonie ze, 

przykładowo, spryskiwacza lub zablokowaniem otworów mikrofonu poprzez brud. W przypadku 

dalszego występowania problemu, gdy zasięg jest optymalny, należy się skontaktować z 

dostawcą lub instalatorem. 

 

P. Jakość dźwięku słyszanego w telefonie zdalnym jest słaba lub słychać brzęczenie. 

O. Niewielka ilość brzęczenia, znamienna dla protokołu GSM, jest uznawana za normalną w 

przypadku domofonów GSM, lecz nie powinna ona uniemożliwiać komfortowej komunikacji. 

Problem może być spowodowany zamontowaniem anteny GSM zbyt blisko panelu mowy, lub 

niezamontowaniem jej dostatecznie wysoko, lub też nieodpowiednią grubością przewodów 

zasilających. 

- Należy spróbować uziemić obudowę panelu mowy do 0V zasilacza. 

- Problem ten wynika również ze słabego zasięgu. Należy wykonać opisane wyżej kroki w celu 

zwiększenia siły sygnału. 

 

P. Klawisze nie działają po wydzwonieniu przez domofon telefonu. 

O. Sprawdzić, czy słychać klikanie przekaźnika w bramie po wciśnięciu klawiszy podczas 

połączenia. Jeśli klikanie słychać, wówczas system jest sprawny; należy sprawdzić połączenie 

przewodów między przekaźnikiem a zamkiem lub panelem bramy. Jeśli przekaźniki nie wydają 

dźwięku klikania, wówczas należy sprawdzić działanie funkcji na innym telefonie komórkowym lub 

stacjonarnym. Jeśli funkcja działa na innym telefonie, należy sprawdzić ustawienia danego 

telefonu pod kątem sygnałów DTMF. 

Nieprawidłowe przekazywanie sygnałów DTMF jest również objawem słabego zasięgu. Należy 

wykonać opisane wyżej kroki w celu poprawienia zasięgu. Można ponadto spróbować wciskać 

przyciski na dłużej podczas próby włączenia bram lub drzwi. 

 

 

P. Klawiatura wydaje potwierdzenie po wprowadzeniu kodu, lecz zamek bramy lub drzwi 

nie otwiera się. 

O. Sprawdzić połączenia. Przekaźnik klawiatury powinien być podłączony do zamka lub bramy, 

jak i do przekaźnika w części GSM domofonu. 

- Sprawdzić, czy nie występują spadki napięcia. W przypadku niedostatecznego napięcia, 

klawiatura może działać, lecz nie być zdolna do przełączenia przekaźnika. Nie zasilać domofonu 

przewodem alarmowym lub przewodem typu CAT 5. Przewód zasilający powinien być 

odpowiedniego typu, a jego długość nie powinna w miarę możliwości przekraczać 15 stóp. 
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P. System prawidłowo obsługiwał bramy, lecz teraz nie przełącza ich. 

W 99% przypadków jest to spowodowane przypadkowym załączeniem przez użytkownika 

przekaźnika. Powoduje to przestające włączenie przekaźnika wyjściowego. Należy przesłać do 

domofonu następujący komunikat SMS: *22#. Domofon powinien odpowiedzieć wiadomością 

wskazującą na stan przekaźnika. Jeśli przekaźnik był załączony (przestający), wówczas 

komunikat będzie wskazywał "the relay is ON". W takim przypadku należy odnieść się do 

instrukcji użytkownika w celu uzyskania informacji o jego odłączeniu. 

 

P. Urządzenie przestało wydzwaniać do telefonów, lecz mogę się z nim połączyć z mojego 

telefonu. 

O – Sprawdzić, czy na karcie SIM są dostępne środki. 

O – Wyłączyć zasilanie, wyjąć kartę SIM, umieścić ją w telefonie i sprawdzić, czy możliwe jest 

wykonanie połączenia z telefonu. Pozwoli to sprawdzić, czy dana karta SIM wciąż działa i jest 

obsługiwana. 

 

 

 

 

Historia zmian 
 

Klucz:  

P = Wersja panelu    H = Wersja płytki PCB     S = Wersja oprogramowania 

 

Wersja Przyczyna zmiany 
P H S 
1 1 1 Pierwsza wersja. 
1 2 1 Udoskonalenie chipu zasilania, obsługa 24V DC (adapter 24V w zestawach). 
1 2 2 Dodana funkcja oprogramowania, polegająca na wyświetlaniu przez rejestr 

połączeń ostatnich 25 numerów przychodzących. 
1 3 2 Główny kondensator, regulator i dioda udoskonalone dla zasilania 24 V DC. 

1 3 3 Udoskonalona obsługa sygnałów DTMF. 
1 3 4 Udoskonalenie komunikatu zwrotnego SMS z siłą sygnału - uwzględnienie statusu 

2G/3G, oraz siły sygnału. 
1 3 5 Poprawka numeru przychodzącego - numer kierunkowy + symbol. (październik 

2016) 
1 4 6 Model PRIME, nowe oprogramowanie oraz rozszerzona pamięć flash, połączenie 

SMA bezpośrednio na płytce, micro sim, poprawka oprogramowania w związku z 
rejestrem połączeń, nowa funkcja pozwalająca na wyłączenie przestawania 
poprzez DTMF. Zasilacz 24V DC (czerwiec 2017) 
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