
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 
 

 
Ustawienia panelu sterowania 
 
Jak skonfigurować panel sterowania? 
 
Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania (menu wyświetlane 
jest na ekranie LCD), przez SMS, lub aplikację Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play i App Store. 
 
Co to jest domyślny kod dla mojego systemu alarmowego? 
 
Domyślnie kod użytkownika to 1234. 
Domyślnie kod administratora jest 123456. 
 
Jak przywrócić ustawienia fabryczne mojego systemu alarmowego? 
 
Metoda 1 
W komorze na baterie w tylnej części panelu sterowania, ustaw przełącznik w pozycji "OFF". Następnie naciśnij 
i przytrzymaj klawisz [*] na panelu sterowania podczas włączania systemu alarmowego, po czym zwolnij 
klawisz [*] i wpisz "123456". 
 
Metoda 2 
Wpisz kod administratora i naciśnij klawisz [Enter] na panelu sterowania, aby uzyskać dostęp do menu 
ustawień (menu jest widoczne na ekranie LCD). W menu, przejdź do menu "Ustawienia systemu", a następnie 
"RESET" i naciśnij klawisz "ENTER". 
 
Metoda 3 
Wyślij "0000" przez SMS do panelu sterowania. Uwaga, wiadomość SMS musi zostać wysłana z telefonu, 
którego numer został zarejestrowany w panelu sterowania. 
 
Odbiór karty SIM / Sygnał 
 
Czy muszę mieć kartę SIM do korzystania z S4 Combo Secual lub S4 Combo Vid Secual? 
 
Nie ma takiej potrzeby 
S4 Combo Secual może być używany z kartą SIM lub podłączony do telefonu stacjonarnego. 
 
- Korzystanie z połączenia stacjonarnego umożliwia podstawową interakcję z systemem alarmowym (przez 
telefon). 
- Korzystanie z karty SIM (nie ma w zestawie) pozwala na bardziej zaawansowaną interakcję z systemu (przez 
telefon, SMS lub aplikację). 
 
Jakie karty SIM mogę użyć do mojego systemu alarmowego? 
 
Panel sterowania S4 może być stosowany zarówno w trybie GSM (z kartą SIM) lub w trybie PSTN (podłączony 
do stacjonarnego telefonu). 
W trybie GSM, zalecamy korzystanie z karty SIM z planem typu „no limit” 
 
Karta SIM musi pracować w sieci GSM. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem 
telefonii komórkowej dostępnym na danym rynku. 
Panel sterowania S4 obsługuje tylko regularne kart SIM. Nie obsługuje kart micro SIM, ani nano SIM. 
 
Jak mogę włożyć kartę SIM do panelu sterowania? 
 
Włóż kartę SIM w odpowiednim miejscu w komorze baterii, z chipem w kierunku panelu sterowania. 
 



Funkcje / Ustawienia zaawansowane 
 
Czy kamera IP jest zintegrowana z systemem alarmowym? 
 
Kamera IP dostarczona w zestawie działa jako uzupełnienie systemu alarmowego, za pomocą opatentowanej 
aplikacji. 
W każdej chwili można uruchomić aplikację iSecurity +, aby obejrzeć na żywo nagrany materiał z kamery. Na 
przykład, możesz monitorować swój dom z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem aplikacji. Jeśli Twój 
system alarmowy wykryje intruza, wtedy możesz podejrzeć obraz. Kamera sama w sobie posiada również 
ustawienia powiadomień na ruch. 
 
Co to są strefy? 
 
Każdy detektor może być przypisany do jednej z 4 kategorii stref: Strefa normalna, strefa 'Tryb Home”, strefa 
„Opóźnienie” lub strefy 24h. Gdy strefy są włączone czujniki ruchu zachowują się inaczej, gdy system jest 
uzbrojony, rozbrojony lub w trybie Home 
 
Strefa normalna 
Gdy centrala jest uzbrojona (lub w trybie Home), detektor przypisane do strefy Normalny wykryje ruch, wtedy 
włącza alarm. Gdy system jest rozbrojony, czujnik nie wywoła alarmu. 
 
Strefa „Tryb Home” 
Czujki przypisane do głównej strefy w tym trybie nie wywołają alarmu, gdy system jest uzbrojony w trybie 
domowym. 
 
Strefa „Opóźnienie” 
Czujki przypisane do strefy Opóźnienie spowodują wyzwolenie tylko alarmu po upływie określonego czasu 
opóźnienia (licząc od uzbrojenia systemu alarmowego). To pozwala na uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
alarmowego z panelu sterowania, bez wywołania alarmu. 
Zalecamy, aby przypisać czujki znajdujące się w wejściu do domu, do tej strefy. 
 
Strefa 24h 
Czujki przypisane do strefy 24h wywołają alarm po wykryciu ruchu, bez względu na to, czy system jest 
uzbrojony czy nie. Zalecamy, aby przypisać czujki dymu do strefy 24h. 
 
Kiedy utworzyć konto w aplikacji dla mojego systemu alarmowego, jaki jest numer karty SIM? 
 
Numerem karty SIM w systemie alarmowym jest numer telefonu przypisanego karcie SIM. Karta SIM jest 
konieczna w centrali S4 do pracy w trybie GSM (do konfiguracji i kontroli systemu alarmowego przez 
wiadomości SMS). Karta SIM jest sprzedawana oddzielnie 
. 
Czy mogę otrzymać powiadomienie SMS za każdym razem czy system jest uzbrojony lub nie? 
 
To jest możliwe. 
 
Aby otrzymywać powiadomienia SMS, gdy system jest uzbrojony, wejdź do menu z panelu sterowania (wpisz 
kod administratora + "Enter"). 
Przejdź do ustawienia systemu> ARM i naciśnij "Enter". 
Zmień z "OFF" na "ON" i naciśnij klawisz "Enter". 
 
Aby otrzymywać powiadomienia SMS, gdy system jest rozbrojony, wejdź do menu z panelu sterowania (wpisz 
kod administratora + "Enter"). 
Przejdź do ustawienia systemu> DISARM i nacisnąć "Enter". 
Zmień z "OFF" na "ON" i naciśnij klawisz "Enter". 
 

  



 

 

  



 


