
ČESKÝ NÁVOD – GSM ALARM GSM01 
 

UPOZORNĚNÍ – ČTĚTE PŘED POUŽITÍM 
- Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících 
vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové zdi nebo požární 
dveře. 
 
FUNKCE SYSTÉMU 

- Možnost nastavení až 6 telefonních čísel pro automatické telefonické oznámení 
alarmu vč. SMS; 

- Možnost nahrání automatického vzkazu (max. délka 10 sek); 
- Při narušení monitorované zóny je alarm aktivován, hlavní jednotka spustí sirénu a 

začne vytáčet postupně telefonní čísla uložené v jednotce a odesílat SMS zprávy;  
- Snadné ovládání systému pomocí klávesnice nebo dálkových ovladačů  
- Možnost nastavení ochrany vybrané zóny pro režim „doma“ 
- Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu - pokud zapomenete při odjezdu zapnout alarm, 

můžete ho dodatečně zapnout vzdáleně pomocí mobilního telefonu  
- Vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 2 hodiny při výpadku elektrického 

proudu. 
 
POPIS A UMÍSTĚNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKY 
Centrální jednotku umístěte uvnitř monitorovaného prostoru tak, aby  
mezi touto jednotkou a bezdrátovými senzory byl optimální bezdrátový  
přenos tj. mimo dosah vysokofrekvenčních přístrojů, velkých kovových  
předmětů a překážek jako jsou kovové protipožární dveře, armované 
betony apod. Ideální umístení je poblíž vstupních dveří. 
 
INSTALACE A NASTAVENÍ SYSTÉMU 
 Instalace 
1. Před vložením SIM karty do alarmu ji nejprve vložte do mobilního  
telefonu a odstraňte PIN a všechna uložená telefonní čísla. Na SIM kartu také dobijte nějaký 
kredit. 
2. Vložte SIM kartu do držáku, který je umístěn pod krytem ve spodní 
části centrální jednotky. 
3. Připevněte externí anténu. Našroubujte jí do vstupu na boku 
centrální jednotky. 
4. Až poté připojte centrální jednotku k přívodu el. energie.  
Rozsvítí se LED dioda „Power“, začne rychle blikat LED dioda 
„Mobile“ (cca 1x/ sek), ozve se uvítací zpráva a systém se 
inicializuje. Centrální jednotka začne vyhledávat GSM síť. Po 
vyhledání dostupné sítě začne LED dioda „Mobile“ blikat pomaleji  
(cca 1x/ 3 sek). 
5. Nakonec přepnete do pozice ON přepínač pro nabíjení záložního  
zdroje. 
 
Pokud je aktivace neúspešná tj. SIM karta není v GSM síti, zkontrolujte,  
zda je SIM karta správně umístěna a opakujte krok 2 a 4. 
 
Se SIM kartou manipulujte pouze, pokud je centrální jednotka odpojena 
od el. sítě a je vypnut i záložní zdroj. 
 

NASTAVENÍ 
Základní nastavení se provádí v deaktivovaném režimu bez vložení hesla.  
Pokud je nastavení provedeno správně, ozve se dlouhé pípnutí a zpráva „set  
successfully“. Pokud je nastavení provedeno nesprávně, ozve se 2x krátké 
pípnutí a zpráva „error“. 
 
ALARM ZAPNUTÍ SIRÉNY 
#01# 
 
ALARMU VYPNUTÍ SIRÉNY 
#00# 
 
ULOŽENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL (MAX. 6): #1-6 A TEL.ČÍSLO# 
Naprogramovat lze šest telefonních císel, na které systém zavolá nebo pošle  
SMS v případě poplachu. Pro naprogramování prvního telefonního čísla  
zadejte pomocí klávesnice na centrální jednotce následující: # [1-6+ *tel.č.+ # 
(vzor: uložení na pozici č.1 telefon 601234567: #1601234567#). Úspešně uložené číslo bude 
signalizovat zvukový signál (ozve se 2x dlouhé pípnutí a zopakování zadaného čísla). 
Pro zaznamenání dalších telefonních čísel použijte následné číselné 
kombinace: #2číslo#, #3číslo#, …. #6číslo#. 
Na telefonní číslo, které je uloženo na 6. pozici (#6číslo#) systém zavolá 
nebo pošle SMS pouze v případe zmáčknutí tlacítka „ALARM“ na hlavní 
jednotce, nebo tlačítka na dálkovém ovladači. 
 
NASTAVENÍ VOLÁNÍ A POSÍLÁNÍ SMS PRO JEDNOTLIVÁ ČÍSLA: #1-6 A 2-4# 
Číslo 1-6 je poradí tel. čísla, tak jak je zadáno do centrální jednotky.  
Číslo 2-4 je nastavení volání resp. SMS: 
2 - pouze zavolá na vybrané číslo po alarmu 
3 - pouze pošle SMS po alarmu 
4 - zavolá i pošle SMS po alarmu 
Pokud chcete, aby po alarmu na v pořadí 1. číslo zadané do centrální 
jednotky bylo zavoláno i poslaná SMS, tak zadejte #14#.  
 
VYMAZÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL: #1-6# 
Když chcete některé telefonní číslo ze seznamu odstranit, pak pro vymazání  
prvního telefonního čísla zadejte následující: #1#. Pro vymazání dalších 
telefonních čísel: #2#, ….#6#. 
 
DÉLKA ALARMU: #9 A DÉLKA# 
Délku alarmu tj. dobu zvukového signálu sirény a vytáčení telefonních čísel  
lze nastavit v rozmezí 0 – 30 minut. Pro nastavení délky alarmu 3 minuty  
zadejte na klávesnici centrální jednotky následující: #95#. 
 

ZOBRAZENÍ (VÝPIS) POSLEDNÍCH 10-TI ALARMU: 0-9 
Centrální jednotka archivuje posledních 10 alarmů v paměti. Po stisknutí  
klávesy 0 se zobrazí číslo senzoru, který vyvolal poslední alarm. Po  
stisknutí klávesy 1 se zobrazí číslo senzoru, který vyvolal předposlední  
alarm atd. 
 
NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ZABEZPEČENÝCH ZÓN (SENZORU): #8 ČÍSLO SENZORU 
A NASTAVENÍ ZÓNY# 
Jednotlivé zabezpečené zóny mohou mít různé nastavené vlastnosti chování při spuštění alarmu: 
0 - mimo provoz (nespouští alarm) 
1 - standardně zabezpečené zóna (spouští vždy alarm) 
2 - zabezpečená zóna v režimu „doma“ (nespouští alarm, pokud je systém  
aktivován v režimu „doma“ tj. vhodné pro nastavení pohybového 
senzoru. Režim částečné aktivace slouží v případě, že jste doma a 
chcete mít dveřní senzor aktivován a pohybový senzor deaktivován.)  
5 - zpoždění spuštění alarmu (pokud je nastavena délka zpoždění 
spuštění alarmu (viz. #7délka zpoždění# níže) začne se na displeji 
centrální jednotky odpočítávat doba do spuštění alarmu. V této době 
lze spuštění alarmu ještě zastavit. 
7 - spuštění alarmu pouze po opakující se aktivaci (detekci narušení) 
senzoru (alarm je spuštěn pouze v případě, že senzor detekuje 
opakované narušení v rozmezí následujících 5 až 30 sek.) 
Pro nastavení zabezpečené zóny č.1 v režimu „doma“ zadejte na klávesnici  
centrální jednotky následující: #812#. 
Lze kombinovat nastavení 1 a 2 s nastavením 5 a 7 tj. např. pro standardně 
zabezpečenou zónu (1) lze nastavit zpoždění (5). 
 
NASTAVENÍ ZPOŽDENÍ SPUŠTENÍ ALARMU: #7DÉLKA# 
Délku zpoždění lze nastavit v rozmezí 0 – 99 sekund. Pro nastavení zpoždění  
15 vteřin zadejte na klávesnici centrální jednotky následující: #715#. V této  
době lze spuštění alarmu ještě zastavit. 
 
NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÍ AKTIVACE SYSTÉMU: *4DÉLKA* 
Délku zpoždění lze nastavit v rozmezí 0 – 99 sekund. Pro nastavení zpoždění  
30 vteřin zadejte na klávesnici centrální jednotky následující: *430*. Po  
zmáčknutí tlačítka „ARMING“ se začne odpočítávat čas do aktivace  
senzoru. 
 
ZAPNUTÍ SIGNALIZACE SIRÉNY PŘI OVLÁDÁNÍ ALARMU DÁLKOVÝM OVLADAČEM: *21* 
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: *21* a uslyšíte zvukový  
signál. Ten signalizuje úspěšné nastavení signalizace sirény při ovládání  
(aktivaci a deaktivaci) alarmu tj. při každém zmáčknutí tlačítka na ovladači 
bude siréna vydávat krátký zvukový signál. 
 
VYPNUTÍ SIGNALIZACE SIRÉNY PŘI OVLÁDÁNÍ ALARMU POMOCÍ DÁLKOVÉHO 
OVLADAČE: *20* 
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: *20*, což způsobí vypnutí  
signalizace sirény při ovládání (aktivaci a deaktivaci) alarmu. 
 
ZMĚNA PROVOZNÍHO HESLA: *7 NOVÉ HESLO A NOVÉ HESLO* 
Alarm se dodává s přednastaveným heslem: 0000. V zájmu zamezení  
nepovolaným zásahům do nastavení alarmu změňte heslo. Pro změnu  
přednastaveného hesla zadejte následující: (např. pokud chcete heslo 1234), 
pak zadejte *712341234*. Heslo muže být jakékoli čtyřmístné číslo.  
 
NAHRÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU: *0HESLO* 
Zařízení je schopno zaznamenat 10 sekundový zvukový záznam, který  
bude telefonicky přehrán při spuštění alarmu postupně na uložené tel. čísla. 
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: *01234* (Pokud jste změnili heslo, pak místo 1234 
napište vaše heslo). Namluvte zvukový záznam max 10 sec. ze vzdálenosti cca 20 cm od centrální 
jednotky. Zvukový signál signalizuje úspěšné nahrání záznamu. 
 
NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU: *07HODINY A MINUTY* 
Pomocí klávesnice alarmu zadejte následující: *071730*, čímž nastavíte  
systémový čas na 17:30 hod. 
NASTAVENÍ INTENZITY JASU DISPLEJE: *08INTENZITA JASU* 
Intenzitu jasu lze nastavit v rozmezí 0 (min) – 7 (max). Pro nastavení 
max. jasu zadejte na klávesnici centrální jednotky následující: *087*.  
 
OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SYSTÉMU: *8HESLO* 
Pokud chcete obnovit původní nastavení alarmu zadané z výroby, zadejte  
na klávesnici: *8heslo* tj. pokud je Vaše heslo např. “1234“ pak bude 
pokyn pro obnovení přednastavení vypadat takto: *81234*. Tento pokyn  
obnoví všechny tovární nastavení systému. Budou vymazány všechna  
telefonní čísla. 
 
NASTAVENÍ INFORMAČNÍ SMS PŘI VÝPADKU PROUDU: *051* 
Pomocí klávesnice alarmu zadejte*051*, čímž nastavíte automatické zasílání SMS zpráv při 
výpadku proudu. 
 
 

OVLÁDÁNÍ ALARMU POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE 
Dálkový ovladač lze používat k přepínání mezi jednotlivými režimy, např. 
vypnutí či zapnutí celého systému, přepnutí do režimu zapnuto “doma“,  
dále do režimu “pomoc v nouzi“ a dalších. 

Pro zapnutí (aktivaci) systému zmáčkněte tlačítko:  
Aktivujte systém po opuštění monitorovaného prostoru. 

Pro vypnutí (deaktivaci) systému zmáčkněte tlačítko:  
Deaktivujte systém před vstupem do monitorovaného prostoru. 

Pro spuštění režimu “pomoc v nouzi” zmáčkněte tlačítko:  
Spustí se poplach a systém začne volat na telefonní čísla. Pokud zmáčknete 
tlačítko 1x bude alarm tichý, pokud tlačítko zmáčknete 2x, spustí se siréna.  



Pro nastavení režimu zapnuto “doma” zmáčkněte tlačítko:  
Zapnutím režimu “doma“ se rozumí stav, kdy se kdokoliv nachází uvnitř 
chráněného prostoru, a proto jsou pouze určitá místa pod kontrolou 
spuštěných detektorů. Například vchodové dveře, které při narušení spustí  
alarm. Pohybové čidlo je v tomto režimu vypnuto. 
 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU PŘES MOBILNÍ TELEFON 
Celý systém lze ovládat nejen přímo prostřednictvím dálkových ovladačů, ale 
i prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud jste např. zapomněli aktivovat  
systém a jste již mimo domov (monitorovaný prostor), můžete systém  
aktivovat a dále ovládat prostřednictvím Vašeho telefonu. 
 
1. Vytočte telefonní číslo systému (číslo SIM karty vložené do centrální  
jednotky). Po několika vyzváněních systém přijme hovor a odpoví 
zvukovým signálem „Please enter your password“. 
2. Zadejte čtyrmístné číselné heslo, pokud je zadané heslo správně, systém 
opět odpoví zvukovým signálem (dvojité pípnutí a „password is correct“). 
Pokud nebylo heslo zadáno správně, pak uslyšíte opakovaný zvukový 
signál („error“). Po třech neúspěšných pokusech o zadání hesla v rámci  
jednoho volání Vás systém odpojí. Systém Vás také automaticky odpojí po 
20 sek. nečinnosti. 
 
Pokud zadáte správně heslo, tak můžete provést následující kroky:  
stisknutím tlačítka 1 můžete odposlouchávat oblast okolí centrály 20 vteřin 
stisknutím tlačítka 2 zapnete sirénu 
stisknutím tlačítka 3 sirénu vypnete 
stisknutím tlačítka 4 alarm můžete znovu aktivovat 
stisknutím tlačítka 5 alarm deaktivujete 
stisknutím tlačítka 6 pustíte hlasovou nahrávku 
stisknutím tlačítka # potvrdíte nastavení a ukončíte telefonní hovor 
 
Ovládání systému pomocí SMS zpráv 
SMS zprávy jsou tvořeny speciálními textovými příkazy, jejichž nezbytnou  
součástí je Vaše heslo. 
Aktivace systému: 
SMS ve tvaru hesloSF (např. 1234SF ). 
Aktivace systému v režimu „DOMA“:  
SMS ve tvaru hesloBF (např. 1234BF ). 
Deaktivace systému: 
SMS ve tvaru hesloCF (např. 1234CF). 
 
DULEŽITÉ: Požívejte v SMS pouze VELKÁ PÍSMENA. Ovládat alarm pomocí SMS můžete pouze z 
čísla zadaného v centrální jednotce pro příjem SMS oznamujících poplach.  
 
Zobrazovaný status systému na displeji 
CF – systém je deaktivován 
SF – systém je aktivován 
BF – systém je aktivován v režimu „doma“ 
F3 – není nastavena žádná zabezpečená zóna (nejsou spárované senzory)  
1,2 – číslo zabezpečené zóny (signalizuje při aktivaci senzoru)  
F4 – SIM není dostupná 
F5 – SIM je dostupná 
F6 – GSM sít je dostupná 
F8 – SIM je úspěšně přihlášena v GSM síti 
 

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ A SENZORU A S CENTRÁLNÍ JEDNOTKOU 
Párování dálkových ovladačů: *0* 
Po zadání příkazu *0* začne centrální jednotka odpočítávat 10 sek. Pokud  
v této době zmáčknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko, dojde k automatickému 
spárování s centrální jednotkou. 
 
Reset dálkových ovladačů: *02* 
Po zadání příkazu *02* budou oba dálkové ovladače nefunkční resp.  
nebude s nimi možné ovládat centrální jednotku bez opětovného spárování.  
 
Párování senzoru: *01* 
Po zadání příkazu *01* začne centrální jednotka odpočítávat 10 sec., Pokud  
v této době aktivujete senzor, dojde k automatickému spárování s centrální  
jednotkou. 
 
Reset senzoru: #8 číslo senzoru a 6# 
Po zadání příkazu #816# bude senzor č.1 nefunkční, resp. nebude 
komunikovat s centrální jednotkou (spouštět alarm) bez opětovného  
spárování. Pokud zadáte #8996# dojde resetu všech (obou) senzorů.  
 
 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 

DOVOZCE:  
Czech Partners Group s.r.o. 
Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha  
www.czechpartners.com 

 


