
 
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. Kod PIN można wpisać za pomocą programu Konfigurator 

3. Po zainstalowaniu terminala i włożeniu karty SIM włączamy urządzenie 
przełącznikiem u góry obudowy. 

4. Na wyświetlaczu terminala pojawi się seria komunikatów a następnie 
komunikat: Zalogowany… i urządzenie przejdzie w tryb czuwania a na 
wyświetlaczu pojawi się nazwa jednostki np.: OSP Zabrze 

 
 

Przeznaczenie i Zastosowanie 
 

Terminal GSM służy do alarmowania za pomocą wiadomości SMS. 
Wyposażony jest w szereg funkcji ułatwiających alarmowanie jak i możliwość 
podłączenia różnych urządzeń uruchamiających wysyłanie SMS.  
Podstawowym zastosowaniem jest współpraca z urządzeniami selektywnego 
alarmowania, np. PG500FL lub DSP 50 . Inne typy urządzeń można również 
podłączyć do Terminala ale wymaga to analizy sposobu działania danego systemu. 

Jeśli terminal podłączony jest do systemu selektywnego alarmowania  
informacja o alarmie pożarowym zostanie wysłana automatycznie po zdalnym 
uruchomieniu syreny w jednostce PSP. 
SMS alarmowe wysyłane są na numery należące do Grupy 1. 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…” 
 

Urządzenie sygnalizuje stan czuwania wyświetla nazwę jednostki (lub inna 
informację uzgodnioną z producentem) oraz siłę sygnału GSM. Jeśli na wyświetlaczu 
nie ma tej informacji należy zresetować terminal za pomocą wyłączenia i ponownego 
załączenia. 
 
Wejścia alarmowe 
 
Select1 – do podłączenia systemu selektywnego. 
Select2 – do podłączenia innego źródła sygnału wzbudzającego. Wejście to posiada 
opóźnienie zadziałania ok. 5 sekund. 
Alarm – do podłączanie centralki alarmowej. Pobudzenie tego wejścia powoduje 
wysłanie SMS „Alarm włamanie” na numery przypisane do Grupy 2. 
 
Uwaga! Wszystkie wejścia są optoizolowane. W celu uaktywnienia wymagają 
podania napięcia od 5 do 24 V DC (prąd od 3 do 12 mA) 
 
 
 
 
 



Wyjścia 
 
Terminal posiada dwa wyjścia: 
- Przekaźnikowe: bezpotencjałowe o obciążalności 5A/24V. Wyjście to z reguły służy 
do sterowania syreną 
- półprzewodnikowe: zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 200mA i diodą.  
 
Zasilanie 
 

Terminal należy zasilać z zasilacza napięcia stałego 12 do 18V. Pobór prądu 
w stanie czuwania wynosi ok. 20mA w stanie wysyłania SMS lub dzwonienia osiąga 
maks. ok. 300mA W przypadku wykorzystania wyjścia WY do sterownia np. 
przekaźnikiem należy doliczyć prąd jego obciążenia. Może on wynosić maksymalnie 
200mA.  

Terminal zabezpieczony jest bezpiecznikiem polimerowym 1A.  
Uwaga! W przypadku zadziałania tego bezpiecznika ( jak również 

bezpiecznika wyjścia WY) będzie on bardzo gorący! Powrót do normalnej pracy 
nastąpi dopiero po usunięciu przyczyny zwarcia i wystygnięciu bezpiecznika. Może to 
potrwać kilka minut. 
 
Obsługa 

 
Funkcje dostępne z klawiatury urządzenia 

 
Wysyłanie SMS ze standardowym komunikatem 
Aby wysłać jeden z czterech standardowych komunikatów należy w kolejności: 

- przyciskiem t (strzałka do góry) wybrać jedną z czterech grup, do której chcemy 
wysłać komunikat., zatwierdzić klawiszem OK. 
- ponownie przyciskiem t (strzałka do góry) wybrać jeden z czterech komunikatów, 
 zatwierdzić klawiszem OK. 
 
Przyciskiem  ESC (escape) przerywamy wysyłanie SMS. 
 
Sprawdzanie stanu konta 
 

Aby sprawdzić stan konta przyciskamy 6 na wyświetlaczu pojawia się 
Wybierz numer... następnie przysickamy 4444Na wyświetlaczu pojawi sie komunikat: 
Stan Konta… i po czasie około 10 sekund operator zwróci informację o stanie 
naszego konta i zostanie ona wyświetlona na wyświetlaczu. 
 
Dzwonienie 
 
 Aby zadzwonić na numer telefonu zapisany w pamięci terminala przyciskamy  

6na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wybierz numer...  następnie przyciskiem 

t�wybieramy z listy numer na który chcemy zadzwonić i potwierdzamy przyciskiem 
OK. Po zakończeniu rozmowy przyciskamy ESC  i terminal przechodzi w stan 
czuwania. 

 
 
Funkcje sterowania Terminala przez SMS 
 

Terminal posiada możliwość zdalnego alarmowania syreną i sms’ami. Aby 
terminal zaakceptował polecenia otrzymywane za pomocą sms’ów należy w treści 
sms’a umieścić specjalny cztero cyfrowy kod. Musi on być wpisany miedzy dwa znaki 
# (krzyżyk, hash) np.  #1234# 



 
Funkcja 1. Aby włączyć alarm za pomocą syreny (syrena modulowana 3:2 , 30 
sekund włączona i 15 sekund wyłączona) i rozesłać alarmowego sms’a należy 
wysłać na numer terminala sms’a o treści: 
    

#KOD#ALSS 
 
Opis pozostałych funkcji: 
 

ALSC -  cichy alarm – tylko wysyłanie sms’a alarmowego bez  
             uruchamiania syreny 

      ALCS -  włącza syrenę na 1 minutę  bez wysyłania sms’ów: 
STER – sprawdzanie stanu terminala 
SLOG – terminal odsyła LOG zawierający informację o 

   stanach wejść i wyjść oraz datach i godzinach ich  
    pobudzenia. Aby dane były kompletne należy za  

   pomocą programu Terminal Konfigurator lub funkcją  
   SSTM ustawić    zegar Terminala 
   Wysyłane są dwa SMS’y 

WYST – włącza wyjście Wy do czasu wywołania funkcji WYSP   
WYSP – wyłącza wyjście Wy uruchomione funkcją WYST 
SYST  - włącza syrenę do czasu wywołania funkcji SYSP 
SYSP - wyłącza syrenę uruchomioną funkcją SYST 
STTM – ustawia zegar Terminala.  
STKO – pozwala zdalnie sprawdzić stan konta karty prepaid. 

   Terminal odsyła SMS’a z komunikatem otrzymanym z  
   sieci. 

Uwaga! Funkcje ALCS, SYST/SYSP mogą nie działać poprawnie w konfiguracji z 
PG500 
 
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, smsa, który chcemy przesłać do 
poszczególnych grup, np.: Aby przesłać smsa o treści „Zbiórka w straży o godzinie 
18:00” na grupę 1 należy wysłać na numer terminala sms o treści: 

 
#KOD#G1 Zbiorka w straży o godzinie 18:00  

 
Uwaga!  

W treści SMS nie mogą występować polskie znaki. 
 
KODSMS – to kod niezbędny do tego, żeby terminal zaakceptował polecenie. 
Może być takim sam jak KOD. Dotyczą go te same zasady wpisywania. 
 

Cyfra na po literce G oznacza numer grupy, do której chcemy przesłać SMS. 
Jeśli na terminal zostanie wysłany sms z błędnym kodem wówczas zostanie on  
skasowany a terminal pozostanie w stanie czuwania. 
 
 
 
 
 



Alarmowanie CLIP  
 
Funkcja ta jest dostępna tylko dla numerów które mają ustawiony atrybut A   
patrz ustawienia grup.  

Aby uruchomić alarmowanie ( syrena i sms’y ) można zadzwonić na numer 
terminala. Terminal po 2 dzwonku odbiera połączenie i potwierdza uruchomienie 
alarmowania trzema krótkimi tonami słyszanymi w słuchawce a następnie „odkłada 
słuchawkę”. Jeśli zadzwonimy z numeru nie mającego uprawnień do alarmowania 
połączenie zostanie odrzucone a terminal pozostanie w stanie czuwania. 
  
Programowanie numerów 
 

Aby wejść do trybu programowania numerów wyłączamy terminal a następnie 
trzymając wciśnięty przycisk ESC włączamy terminal ponownie.  

Pojawi się prośba o wpisanie hasła. Hasło jest takie samo jak Kod SMS.  
Po wpisaniu prawidłowego hasła na wyświetlaczu pojawi sie komunikat   
* Ustawienia* a po sekundzie Spis numerów  

Przyciskami 5555 i  6przewijamy listę zaprogramowanych numerów.  
Przyciskiem OK. zatwierdzamy wybór a ESC anulujemy wprowadzane zmiany. 

 
 

Zmiana zaprogramowanego numeru 
 

Po wejściu w tryb programowanie numerów wybieramy z listy numer, który 
chcemy zmienić (lub jeśli chcemy dodać nowy) i przyciskamy OK.  
Na wyświetlaczu pojawi się tai napis 

 
Nr:500123456*** 
<CLR :EDIT: ADD> 

 
Możemy teraz wybrać następujące opcje: 
Klawisz strzałki w lewo – kasowanie numeru 
Klawisz strzałki w górę – edycja numeru 
Klawisz strzałki w prawo – dodajemy nowy numer. Nowy numer zostanie dodany 
przed bieżącym numerem. 
 
Kasowanie numeru 
 Powoduje usunięcie numeru z listy. Żadne dodatkowe działanie nie jest już 
potrzebne.  
 
Edycja  
Po przejściu do edycji numeru mamy dwie możliwości: edytować sam numer lub 
powiązanie z grupami i uprawnienia. 

Aby edytować sam numer za pomocą strzałek 5555 i  6 ustawiamy wskaźnik < na 
górnej linii wyświetlacza i podobnie, aby edytować grupy wskaźnik < ustawiamy na 
dolnej linii i następnie naciskamy przycisk OK. 
 
Edycja numeru 

Przyciskami 5555 i  6 wybieramy cyfrę od 0 do 9 oraz.  

Przyciskiem 3333 kasujemy znak a przyciskiem 4444dodajemy znak.. 
Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. 
Przyciskiem ESC cofamy wszelkie zmiany i wracamy na początek listy numerów. 
 
 
 



Edycja grup i uprawnień 

Przyciskami 5555 i  6 wybieramy znaki *, #, – (minus) i A 
Przyciskami 3333 i4444 zmieniamy edytowaną grupę lub uprawnienie. 
Gwiazdka oznacza, że numer należy do danej grupy ( w kolejności 1,2,3 lub 4) 
Ustawienie na piątej pozycji znaku A uprawnia dany numer do alarmowania za 
pomocą dzwonienia. 
 
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*###A   - oznacza, że numer należy tylko do grupy pierwszej i 
może alarmować z pomocą dzwonienia 

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

i nie może alarmować. 
 
Dodawanie numeru  
Dodawanie numeru odbywa się w sposób podobny do edycji numeru. 

 
 

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. 

    

KOD PIN: …. 
 
KOD SMS: …. 
 
Numer seryjny: …………-…….-………….. 
 


