Domovní alarm GS-01 s WiFi, 3G a GSM
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz
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Podrobný manuál
1. Obsah balení







hlavní jednotka alarmu
bezdrátový PIR pohybový senzor
bezdrátový magnetický senzor
bezdrátový zvonek
2x dálkové ovládání
napájecí adaptér

2. Popis produktu
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3. Připojení k aplikaci
a) Připojte zařízení pomocí AC adaptéru a zapněte jej,
b) Vložte do alarmu SIM kartu
c) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „Carener2”,

d) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci,
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e) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s
názvem „IWTAC......“, zadejte heslo: „123456789“ a vyčkejte, než se vám na
displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
f) Otevřete staženou aplikaci a otevřete nastavení WI-FI sítě, vyberte svou
domácí WI-FI síť, zadejte své heslo a stiskněte tlačítko „připojit“,
g) Zobrazí-li se současně na displeji zařízení symbol ikony WI-FI a ikona služby,
znamená to úspěšné připojení WI-FI,
h) Otevřete staženou aplikaci a otevřete nastavení, vyberte možnost „Add
equipments“ a naskenujte QR kód, který naleznete na spodní části zařízení,

i) Zařízení je nyní úspěšně propojeno s aplikací.

4. Odpověď na alarm
Když senzor poplachu vyvolá alarm. Za prvé pošle upozornění na smartphone,
potom vytočí přednastavená telefonní čísla. Pokud nikdo nepřijme hovor, zařízení
automaticky zavolá na další číslo. Po vyzvednutí hovoru uživatel uslyší hlas jako "di".
Uživatel může dálkově ovládat zařízení přes klávesnici smartphonu:
Stiskněte tlačítko 1: hostitel zastaví alarmování na mód odchod; přestane volat
ostatní uživatele,
Stiskněte tlačítko 2: hostitel zastaví alarmování na mód doma; přestane volat ostatní
uživatele,
Stiskněte tlačítko 3: hostitel zastaví alarm mód příchod; přestane volat ostatní
uživatele,
Stiskněte 4: siréna přestane houkat a hostitel zahájí monitorování,
Stiskněte tlačítko 5: spuštění dvoucestného interkomu.

5. Vzdálená SMS zpráva
Uživatel může dálkově ovládat zařízení prostřednictvím SMS zpráv. SMS řídící
operace a odpovídající SMS:
a)
b)
c)
d)

Mód příchodu: #+user+password+ disarm+#
Mód odchodu: #+user+password+away arm+#
Mód doma: #+user+password+home arm+#
Kontrola stavu: #+user+password+inquiry+#
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Například: Výchozí uživatelské heslo pro alarm je 1111. Můžete poslat SMS ve tvaru
"# 1111disarm #" pro vypnutí alarmu. Pokud je operace úspěšná, zařízení bude
zpětně reagovat SMS zprávou ve tvaru: "Systém vypnut, zařízení: XXXXXXXX".

6. Představení aplikace
Hlavní menu
Odchod

Aktivace alarmu

Domov

Deaktivace senzoru

Příchod

Deaktivace alarmu

Hlasová zpráva

Režim Wi-fi / GPRS
SMS režim

Hovor

Stisknutím tlačítka, začněte nahrávat
hlasovou zprávu, po uvolnění tlačítka
se zpráva vyšle na zařízení (max. 20
sekund).
Aplikace bude pracovat
prostřednictvím sítě WiFi / GPRS,
můžete provést všechna nastavení.
Aplikace bude fungovat
prostřednictvím SMS. Uživatel může
pouze vypnout / zapnout / vypnout
zařízení, nemůže provádět jiná
nastavení.
Poté, co si nastavíte telefonní číslo
zařízení v aplikaci, můžete stisknout
pro přímou volbu na poplach zařízení.

Nastavení
1) Phone NO.: nastavení telefonních čísel pro
hlasový a sms upozornění,
2) Alarm time: nastavení času alarmu,
3) Delay set: nastavení zpoždění alamru,
4) Call: nastavení doby vyzvánění,
5) Auto Arm&Disarm: nastavení pro automatický
odchod a příchod,
6) Alarm Alert: nastavit lze poruchu napájení, obnovení
napájení, zapnutí a vypnutí, hostitelské nízké napětí,
nízké napětí snímače, Wifi k dispozici, dveře otevřené,
zavření dveří,
7) Volume: nastavení hlasitosti, hlasitost zpráv,
hlasitost budíku, hlasitost řeči,
www.spyobchod.cz

5

8) Time zone: nastavení časového pásma,
9) Language: nastavení jazyku,
10) History: zde můžete sledovat posledních 50
poplachových a provozních záznamů.

7. Pohybové senzory
7.1 Připojení pohybového senzoru
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „Add“.
a) Nejprve vyberte typ senzoru, změňte název, zvolte typ ochrany a proveďte
další funkční nastavení,
b) Stiskněte opět možnost „Add“, a vyberte přesný typ senzoru (viz. obrázek typy
senzorů), zařízení bude nyní provádět detekci senzorů,
c) Následně v aplikaci potvrďte spárovaný senzor.

7.2 Nastavení spárovaného senzoru
Chcete-li provádět nastavení senzoru zpětně po jeho spárování, postupujte
následovně.
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7.3 Odstranění pohybového senzoru

Typy senzorů:
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8. Bezdrátová siréna
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „domečku“
a poté stiskněte „Add“.
a) Nejprve vyberte typ zařízení a poté název sirény (viz. obrázek, typy zařízení)
b) Zapněte sirénu, krátkým stisknutím tlačítka platí pro sirény SS07A / SS08
nebo dlouhým stisknutím tlačítka, platí pro sirény SS04 / SS02B. Siréna bude
v režimu kódování,
c) Spáruje-li se správně siréna s aplikací signálka sirény SS07A rychle blikne
dvakrát, siréna SS08 vydá dlouhé pípnutí a siréna SS04 / SS02B zapípá.
Typy zařízení
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9. Kódování chytré zásuvky
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „domečku“
a poté stiskněte „Add“.
a) Vyberte typ zařízení „socket“ a podtyp „S07“,
b) Zapněte zásuvku, dlouze stiskněte tlačítko "learn", dokud se nerozsvítí
kontrolka LED,
c) Blikne-li rychle 2xLED dioda, kódování bylo úspěšné.

10.

Kódování bezdrátového výstupu relé

a) Resetujte reléový výstup: zapněte jej a dlouze stiskněte tlačítko „learning“
přibližně 6s, dokud se kontrolka LED znovu nezapne.

b) Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost
„domečku“ a poté stiskněte „Add“. Vyberte typ zařízení „socket“ a podtyp
„JDQ“,
c) Stiskněte opět tlačítko „learning“ a v aplikaci potvrďte nastavení
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10.1 Instrukce pro použití bezdrátového reléového výstupu

V relé jsou čtyři skupiny "A / B / C" a jedna skupina řídí jednu sadu obvodů. Spotřebič
pracuje jenom v uzavřeném okruhu, to znamená, že relé je spínačem v tomto
obvodu.

11.

Scéna a vazba

Scéna
Pomocí aplikaci si můžete nastavit například návratovou domovskou scénu. Když
uživatel provede scénu, světlo obývacího pokoje a klimatizace se zapnou
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Vazba
Vazba = spouštěč, který může být senzor nebo čas, spustí jedno zařízení nebo jednu
scénu.
Například:
 Při otevření dveří se rozsvítí kontrolka dveří,
 Když je osm hodin, rozsvítí se světlo v ložnici,
 Když je 8:00, bude fungovat scéna (rozsvítí se lampa a otevře se roleta).
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „domečku“
a poté stiskněte „linkage“.

a) Trigger Type: můžete vybrat senzor nebo čas. Pokud zvolíte typ spouště
senzor, musíte nastavit spouštěcí funkci senzoru, spouštěcí akce může být
otevřena / zavřena / spouštěna. Pokud zvolíte typ spouště čas, musíte nastavit
datum a čas spuštění,
b) Linkage Type: můžete vybrat zařízení nebo scénu. Pokud zvolíte typ vazby
scénu, musíte zvolit propojenou scénu. Pokud zvolíte typ propojení zařízení,
musíte zvolit propojené zařízení a nastavit propojovací akci,
c) Delays / Action for delay: pokud jsou zařízení propojená, lze nastavit
zpožděnou akci pro tyto zařízení.
Například:
Při otevření dveří se rozsvítí kontrolka dveří a po 30 sekundách se kontrolka dveří
vypne.
Když je osm hodin, rozsvítí se světlo v ložnici a po 60 sekundách se světlo v ložnici
zhasne.
4 typy vazeb
1) Senzor připojený k zařízení
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3) Čas spojený se zařízením

4) Čas spojený se scénou

Seznam vazeb

Smazání vazby
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12.

Připojení IP kamery

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „Yooseee”, popř. si aplikaci můžete stáhnout na
www.yoosee.co .
b) Staženou aplikaci si nainstalujte a proveďte registraci,
c) Otevřete staženou aplikaci a pomocí tlačítka „plus“ vyhledejte IP kameru. Na
výběr budete mít dvě možnosti "inteligentní připojení" a "Přidat ručně".

Přidat ručně
a) Vyberte "Přidat ručně" a poté "Přidat online zařízení“,
b) Zadejte ID IP kamery (ID naleznete na spodní straně zařízení), název zařízení
a heslo (výchozí heslo je 123) a poté stiskněte tlačítko uložit,
c) Zapněte IP kameru a poté IP kameru připojte pomocí síťového kabelu
Obnovte seznam zařízení, nyní uvidíte IP kamera "online",
d) Klikněte na toto IP kamerové zařízení, objeví se možnosti "přehrávání",
"nastavení" a "upravovat". Zvolte "Nastavení" pro vstup do rozhraní pro
nastavení.
e) Zvolte "Nastavení sítě“, v seznamu vyberte svou Wi-Fi, zadejte heslo a
stiskněte tlačítko OK pro dokončení nastavení,
f) Zařízení nyní bude pracovat na sítí Wi-Fi a můžete vytáhnout síťový kabel.Pak
dokončete instalaci dalším krokem.Po instalaci, když IP kamera online můžete
zkontrolovat, co se děje v domě kdykoli a kdekoli.

13.

Odpojení alarmu
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14.

Přepnutí alarmu

15.

Přejmenování alarmu

16.

Oprávnění pro ostatní uživatele

Administrátor může udělit oprávnění dalším 3 uživatelům.

Po autorizaci může oprávněný uživatel ovládat hostitele a přijímat oznámení.
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17.

Specifikace

Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Zdroj napájení
Záložní baterie
Pohotovostní čas
GSM frekvence
WI-FI frekvence
Frekvence příjmu a vysílání

18.

20 × 16 × 9.2 cm
0,9G
AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz
3.7V 1000mAh
7h
850/900/1800/1900MHz
2.4G
433MHz (868MHz optimální)

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
www.spyobchod.cz
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