
 
Opis uruchomienia i programowania 

 
Uruchomienie 

1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 
2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu 

należy ten kod zmienić za pomocą innego telefonu na kod pin zapisany w 
terminalu. 

3. Po zainstalowaniu terminala i włożeniu karty SIM włączamy urządzenie 
czerwonym przełącznikiem po prawej stronie obudowy. 

4. Na wyświetlaczu terminala pojawi się komunikat: Logowanie… 
5. Po kilku sekundach pojawi się na wyświetlaczu komunikat: Zalogowany… i 

urządzenie przejdzie w tryb czuwania a na wyświetlaczu pojawi się nazwa 
jednostki np.: OSP Zabrze 

 
 

Obsługa 
 

Przycisk t służy do wybierania grupy, do której chcemy wysłać komunikat. 
Przycisk OK służy do potwierdzenia wyboru grupy. Na wyświetlaczu pojawia się 

informacja „Grupa OK”. Następnie przyciskiem tttt wybieramy jedną z czterech treści 
jaka ma być wysłana na wcześniej wybrana grupę. Wybór komunikatu potwierdzamy 
przyciskiem OK  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Komunikat OK”. 
Rozpoczyna się cykl wysyłanie SMS’ów na numery należące do wybranej grupy. 
 
Każdą funkcję możemy przerwać przyciskiem ESC. 
 

Jeśli terminal podłączony jest do systemu selektywnego alarmowania OSP 
(lub innego) informacja o alarmie pożarowym zostaną wysłane automatycznie po 
zdalnym uruchomieniu syreny w jednostce PSP. 
 
Urządzenie sygnalizuje stan czuwania wyświetla nazwę jednostki lub inna informację 
uzgodnioną z producentem. 
Jeśli na wyświetlaczu nie ma tej informacji należy zresetować terminal za pomocą 
wyłączenia i ponownego załączenia. 
 
Aby przerwać wysyłanie sms’ów wywołane alarmem z systemu selektywnego należy 
najpierw skasować alarm w systemie selektywnym a następnie w terminalu. Przycisk 
ESC należy przytrzymać tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„Kasowanie…” 
 
Sprawdzanie stanu konta 
 

Aby sprawdzić stan konta przyciskamy 6a następnie8888 . Na wyświetlaczu 
pojawia się Stan Konta… i po czasie około 10 sekund operator zwróci informację o 
stanie naszego konta i zostanie ona wyświetlona na wyświetlaczu. 
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Funkcje sterowania Terminala przez SMS 
 

Terminal posiada możliwość zdalnego alarmowania syreną i sms’ami. 
Funkcja 1. Aby włączyć alarm za pomocą syreny ( syrena modulowana ) i rozesłać 
alarmowego sms’a należy wysłać na numer terminala sms’a o treści: 
    

#KOD#ALSS 
 
Funkcja 2. Aby włączyć cichy alarm – tylko wysyłanie sms’a alarmowego bez     
uruchamiania syreny:   
 
      #KOD#ALSC 
 
Funkcja 3. Aby włączyć tylko syrenę bez wysyłania sms (syrena modulowana): 
   

#KOD#ALCS 
 
 
W przypadku użycia funkcji 1 syrena jest modulowana i są wysyłane sms’y. 
Natomiast użycie funkcji 4 spowoduje, że syrena jest załączona do chwili jej 
wyłączenia za pomocą funkcji numer 5. 
 
 
Kody niezbędne do uruchomienia tych funkcji oraz kod PIN podawane są przez 
instalatora i są dla każdego terminala inne. 
 
 
Przekazywanie treści smsa 
 

Terminal może przekazywać treść, SMS, który chcemy przesłać do 
poszczególnych grup, np.: Aby przesłać SMS o treści „Zbiórka w straży o godzinie 
18:00” na grupę 1 należy wysłać na numer terminala sms o treści: 

 
#KOD#G1  Zbiórka w straży o godzinie 18:00  
 
Cyfra na początku treści oznacza numer grupy, do której chcemy przesłać 

SMS. Jeśli na terminal zostanie wysłany taki sms z innego numeru niż dwa pierwsze 
wówczas zostanie skasowany a terminal pozostanie w stanie czuwania. 
 
 
Alarmowanie CLIP  
 
 Funkcja ta jest dostępna tylko dla 2 numerów zaprogramowanych na 1 i 2 
pozycji w liście. Aby uruchomić alarmowanie ( syrena i smsy ) można zadzwonić na 
numer terminala. Terminal po 2 dzwonku odbiera telefon i potwierdza uruchomienie 
alarmowania trzema krótkimi tonami słyszanymi w słuchawce a następnie „odkłada 
słuchawkę”. Jeśli zadzwonimy z innego numeru, iż dwa pierwsze połączenie zostanie 
odrzucone a terminal pozostanie w stanie czuwania. 
 
  



Programowanie numerów 
 

Aby wejść do trybu programowania numerów naciskamy 3333 na wyświetlaczu 

pojawi sie komunikat Ustawienia... następnie trzymając 3333 przyciskamy 4444. Na 
wyświetlaczu pojawi sie komunikat * Ustawienia* a po sekundzie Spis numerów 

Przyciskiem 5555 przewijamy listę zaprogramowanych numerów. Lista przewijana jest 
w pętli od pierwszego do ostatniego zaprogramowanego numeru. Pozycje pierwsza i 
druga służą do zapisania numerów, na które będzie można dzwonić. Jeśli na te 
numery chcemy również wysyłać wiadomości sms należy wpisać je powtórnie na 
dalszych pozycjach listy. Od pozycji 4 rozpoczynają się numery, na które wysyłamy 
sms.  

 
Na pozycji 1 i 2 wpisujemy numery, z których będzie można przekazywać 

smsy oraz włączyć alarmowanie funkcją CLIP. Jeśli nie chcemy korzystać z tych 
funkcji to na pozycji 1 i 2 programujemy same zera. 

Jeśli terminal będzie pracował z kartą PrePaid (POP,HEYAH, itp.) na pozycji 3 
programujemy sekwencję sprawdzającą stan konta w danej sieci. Np. dla IDEA POP 
jest to: *124*#---#### 
 
 
Zmiana zaprogramowanego numeru 

Po wejściu w tryb programowanie numerów przyciskiem 5555 wybieramy z listy 

numer, który chcemy zmienić i przyciskamy 4444. Bieżący numer zostaje usunięty   

z wyświetlacza a na pierwszej pozycji numeru pojawia się cyfra 0. Przyciskiem 5555 
wybieramy cyfrę od 0 do 9 oraz znaki * # i – (minus). Wybraną cyfrę lub znak na 

danej pozycji zapamiętujemy przyciskiem 4444. Na końcu edytowanego numeru 
umieszczamy jeden ze znaków: *, # lub – (minus). Jeśli jest to numer telefonu, na 
który dzwonimy (z pozycji 1 lub 2) to umieszczamy znak minus (-). Gwiazdka 
oznacza, że numer przyporządkowany jest do grupy Pierwszej (wyjazdowej) zaś 
znak #, że numer przyporządkowujemy do Grupy Drugiej. Po wybraniu ostatniej 

pozycji w numerze i naciśnięciu 4444 pojawia się komunikat Zapisany. Jeśli pomylimy 
się przyciskiem ESC cofamy wszelkie zmiany i wracamy na początek listy numerów. 
Nie można skasować numeru ze środka listy a jedynie z jej końca. Aby skasować 

numer z listy przyciskiem 5555 wybieramy z listy ostatnią pozycję z listy, przyciskamy 

ESC. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Skasować ?- wtedy przyciskiem 4444 
kasujemy a przyciskiem ESC anulujemy kasowanie. Usunięcie numeru ze środka 
listy polega na zastąpieniu go innym numerem z listy (najlepiej ostatnim) i 
skasowaniem ostatniego, aby długość listy nie uległa zmianie. 

 
 
 
 
Dodawanie numeru  

Przyciskiem 5555 wybieramy ostatnią pozycję na liście, następnie naciskamy 4444. 
Pojawi się wtedy nowa pozycja na liście i możemy ją edytować wg opisu powyżej. 
Aby zmienić numer z ostatniej pozycji na liście musimy najpierw dodać nowy numer  
powrócić do numeru, który chcemy zmieć, a następnie skasować ostatni-
niepotrzebny numer. 

Po zakończeniu edycji listy numerów przyciskamy jednocześnie  3333i OK 



Po wprowadzeniu 9 cyfry numeru ustawiamy grupę do której należy numer. 
Pozycja od 1 do 4 oznacza numer grupy. Przynależność numeru do grupy 
oznaczamy znakiem *( gwiazdka) , znak # oznacza że numer nie należy do danej 
grupy. Np.:  

501555666*### - oznacza, że numer należy tylko do grupy pierwszej 
502333444*#*# - oznacza, że numer należy tylko grupy pierwszej i trzeciej. 
 

Ustawienie sposobu alarmowania ( SMS CLIP ) 
 
Alarmowanie tylko sms bez alarmowania CLIP: Należy wyłączyć terminal i włączyć 

trzymając naciśnięty przycisk 5555 aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
 
     „ALARM SMS” 
    < Flash  Normal > 
 
Aby przychodzące SMS były wyświetlane na telefonie jako FLASH SMS należy 

wybrać 3333 Jeśli mają być wysyłane zwykłe SMS należy wybrać     4444����

      
Alarmowanie tylko CLIP bez SMS: Należy wyłączyć terminal i włączyć trzymając 

naciśnięty przycisk 6 aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat  
     
    „ALARM CLIP”. 

 
Po ustawieniu lub zmianie sposobu alarmowania terminal zapamiętuje te 
ustawienia i nie trzeba przy każdorazowym włączeniu terminala wchodzić w 
tryb ustawień. 

    

Dzwonienie 
 

Aby zadzwonić należy najpierw nacisnąć 6 a następnie za pomocą 5555 wybrać 
numer, na który chcemy zadzwonić. Wybór zatwierdzamy klawiszem OK.   
Rozmowę kończymy naciskając i przytrzymując klawisz ESC. 
 
KODY 
 
Kod do SMS:.............. 
 
 
Kod PIN:.............. 
 


