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1. Szczegóły urządzenia  

Urządzenie T2 GSM Elderly Care Alarm jest innowacyjnym rozwiązaniem do teleopieki 

szczególnie dla seniorów, osób starszych, które żyją samodzielnie. 

Urządzenie T2 może służyć do ochrony bezpieczeństwa,  monitorowania temperatury w 

pomieszczeniu, monitorowania dziennej aktywności, monitorowania pory snu, wezwania 

pomocy w razie upadku, monitorowania wychodzenia/pozostawania w domu. Może być 

również używane jak zwykły telefon.  

8 przycisków szybkiego wybierania, na które można wkleić zdjęcie. Pod tymi przyciskami 

można ustawić numery na Policję, do krewnych, na taxi, na straż pożarną, do lekarza, do 

sąsiadów albo inne do szybkiego i prostego wybierania. Proste wybieranie - wystarczy 

nacisnąć przycisk by połączyć się z zaprogramowanym numerem. Dodatkowo duża 

klawiatura z cyframi pozwala na wybranie dowolnego numeru telefonu kiedy zachodzi 

potrzeba. 

T2 GSM Elderly Care Alarm jako system do teleopieki może być również używany do 

raportowania dziennej aktywności, obejmując czas wyjścia z domu i powrotu osoby starszej 

do domu, do przypominania o wzięciu lekarstw, do kontrolowania czasu 

wstawania/kładzenia się spać, jeśli w określonym przedziale czasowym osoba starsza się nie 

położy się spać/wstanie z łóżka, urządzenie wygeneruje alarm na wyznaczony numer 

telefonu.  

Ponadto urządzenie T2 może być używane jako system alarmowy po zaprogramowaniu 

dodatkowych opcji takich jak dodatkowa opaska lub zawieszka , bezprzewodowy czujnik 

upadku, bezprzewodowy czujnik tlenku węgla, bezprzewodowy czujnik gazu, 

bezprzewodowy czujnik wody, bezprzewodowy czujnik dymu, bezprzewodowy czujnik 

ruchu/jego braku. W sytuacji gdy któryś z czujników się uruchomi wygeneruje alarm na 

wyznaczony numer telefonu. 

Wszystkie z tych bezprzewodowych czujników mogą zapewnić dodatkową ochronę 

bezpieczeństwa dla seniorów, osób starszych, w podeszłym wieku, które mieszkają same. 

Czuły termometr wbudowany w urządzenie może mierzyć temperaturę wewnątrz 

pomieszczenia i wysyłać sygnał alarmowy SMS na podany numer telefonu w momencie gdy 

temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka lub za niska.  

Cechy: 

➢ Przyjemny design, duże klawisze klawiatury 

➢ Czuwanie nad: porami wstawania, przyjmowaniem leków, ogniem ,dymem, gazem, 

czynnością ruchową, porą snu, 

➢ Duży wyświetlacz z aktualna godziną, temperaturą i ustawionymi alarmami, 

➢ Bezprzewodowa transmisja danych GSM/GPRS, bez limitu odległości, 

➢ Czasowy alarm ustawiany na okoliczność pory snu/wstawania, 

➢ Notowanie czasu powrotu/wyjścia z domu 

➢ Możliwość zaprogramowania bezprzewodowych czujników, 



➢ Wyposażony w 8 przycisków szybkiego wybierania, jak również w klawiaturę do 

wybierania numerów telefonów, 

➢ Aplikacja na oprogramowanie Android umożliwiająca ustawienia pory snu oraz 

pobudki, 

➢ Minutnik pozwalający ustawić do 3 alarmów np. do przyjmowania leków, 

➢ Wbudowana bateria pozwalająca na działanie urządzenia w razie awarii prądu, 

 

Specyfikacja i wymiary: 

Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 Mhz 

Bezprzewodowe 
Strefy 

16 

Bezprzewodowa 
częstotliwość 

433.92 Mhz 

Bezprzewodowy 
zasięg 

Max. 100m na otwartej 
przestrzeni 

Dostawa prądu 9~24VDC/1A 

Zużycie energii 12V wkład max.50mA/średnia 
25m/A 

Karta SIM Zalecana 3V karta SIM 

Antena 50 Ω SMA interfejs antena 

Przedział 
temperatury 

-20~+60 °C 

Zakres wilgoci Wilgotność względna 90% 

Bateria 3.7V/900mAH 

Zewnętrzny wymiar 24.5*16.5*6.6cm 

Waga 550g 

 

 

Zawartość opakowania: 

✓ Urządzenie T2 

✓ Zasilacz 

✓ Instrukcja użytkowania CD 

Użytkowanie: 

✓ Prywatne: domowy alarm 

bezpieczeństwa, monitorowanie 

osoby starszej 

✓ Firmowe: opiera nad starszymi, 

teleopieka itp. 

 

 

 

Możliwe akcesoria dodatkowe: 

✓ Czujnik ruchu 

✓ Magnetyczny czujnik do drzwi 

✓ Czujnik dymu 

✓ Czujnik gazu 

✓ Czujnik wody 

 

 

 

 

 

 



2. Bezpieczeństwo 

 Nie używać urządzenia tam, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń GMS/3G 

i gdzie może zakłócić to działanie innych urządzeń i powodować zagrożenie. 

 Inne urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać sygnał sieci systemu alarmowego  

oraz wpływać na jego wydajność. 

 Unikać stosowania urządzenia na stacjach benzynowych oraz w pobliżu paliw  

i chemikaliów. Urządzenie należy wyłączyć. 

 Wyłączyć urządzenie w pobliżu miejsc zagrożonych wybuchem.  

 Zainstalować urządzenie w odpowiednim miejscu, zgodnie z opisem w dokumentacji produktu. Unikać 

zakrywania urządzenia - urządzenie traci sygnał. 

 Konserwacja i naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Schemat urządzenia

 

 

 

 



Podstawowe oznaczenia na wyświetlaczu: 

   

  

   

Lista 

Urządzenie T2 może zapamiętywać 20 ostatnich wznieconych alarmów  i 20 ostatnich  połączeń 

telefonicznych. 

Przyciśnij by zobaczyć listę alarmów. 

Przyciśnij by zobaczyć listę połączeń telefonicznych, przyciśnij by oddzwonić pod wyświetlany 

numer. 



   

 

 

4. Proste ustawienia.  

Start:  

➢ Umieść kartę sim w otworze 

➢ Podłącz zasilacz prądu, ustaw włącznik na pozycję ON 

➢ dla potwierdzenia, dla pomyłki na wyświetlaczu 

podczas ustawiania 

 

Potwierdzanie T2 numeru karty SIM: 

Ustawienia – 8#numer karty SIM – Ustawienia 

T2 pobierze od operatora karty SIM czas i datę, wyświetlacz LCD skoryguje i wyświetli prawidłowe 

parametry czasu i daty w przeciągu kilku minut od momentu ustawienia. Jeżeli T2 nie ustawiło 

prawidłowej daty i czasu automatycznie, proszę usunąć lub dodać numer kierunkowy Państwa np. 

48 123 456 789 

Dla przykładu dla karty SIM(135101508): 

 

Klawisze szybkiego wyboru 

Ustawienia – Przycisk szybkiego wyboru – numer telefonu – ustawienia 

Dla przykładu, ustawienie numer telefonu na policję: 

 

Wyświetlacz LCD  

 

 

 



Numery otrzymujące alarmy: 

Ustawienia – pozycja na liście(1-5)#numer telefonu # opcja alarmu(0-2) – Ustawienia 

Możliwe ustawienie 5 numerów telefonów odbiorców alarmów sms lub połączenie telefoniczne 

(lista1-5). 

Funkcje ustawienia alarmów: 

0: połączenie telefoniczne pod wskazany numer, 

1: wyślij wiadomość sms pod wskazany numer’ 

2: wyślij wiadomość sms i zadzwoń pod wskazany numer. 

Dla przykładu: 

Na liście na pozycji 1 ustawiono numer 0089951, dla 

tego numer przypisano funkcję sms i połączenie. 

 

Uwaga: 

Informacje od: czujnika baterii, odłączenia zasalania, zasięgu, alarmu 

temperatury, monitor pory wstania/snu, wysyłają sms tylko do 2 pierwszych 

numerów alarmowych, tak więc numer alarmowy 1 i 2 powinien być 

telefonem z funkcją czytania sms i  mieć ustawioną funkcję sms (1) lub sms i 

telefon(2). 

 

Alarm Temperatury: 

Ustawienia – 6# najwyższa wartość temperatury – Ustawienia (najwyższa dopuszczalna wartość 99) 

Ustawienia – 7# najniższa wartość temperatury – Ustawienia (najniższa dopuszczalna wartość 00) 

Wartość temperatury ustawiana tylko w 2 cyfrach 

Dla przykładu – ustawienie najwyższej wartości temperatury na 32 stopnie. 

 

Budziki: 

Ustawienia – 100#ggmm – Ustawienia 

Ustawienia – 200#ggmm – Ustawienia 

Ustawienia – 300#ggmm – Ustawienia 

Dla przykładu, ustawienie 1 alarmu budzika na 08:30. 

 

Usunięcie Budzika: 

Ustawienia – 100# - Ustawienia 

Ustawienia – 200# - Ustawienia 



Ustawienia – 300# - Ustawienia  

Alarm dźwiękowy: 

T2 wyda alarm dźwiękowy i migający na wyświetlaczu, kiedy alarm wystąpi. Dźwięk alarmu 

dźwiękowego wydawany jest przez 20 sekund z 2 sekundową przerwą, całkowity czas 0-240 sekund. 

Dla przykładu: ustawiamy alarm dźwiękowy na 30 sekund. 

 

Ustawienie białej listy 

Biała lista: 8 numerów w szybkiego wyboru (1-8) i 5 numerów alarmowych (1-5) 

Ustawienie, wszystkie numery mogą się połączyć z T2: Ustawienia – 0#0 – Ustawienia 

Ustawienie, tylko numery z białej listy mogą dzwonić na T2: Ustawienia – 0#1 – Ustawienia 

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych: 

Ustawienia – 000001# 

Uwaga: Operacja przywróci ustawienia fabryczne. Wszystkie dotychczasowe zmiany w ustawieniach zostaną utracone. 

5. Dodawanie czujników bezprzewodowych. 

Ustawienia – numer strefy (01-16)# - typ strefy (1-6)# - Uruchomić czujnik – Ustawienia 

Dla przykładu, dodanie czujnika upadku w strefie #03: 

 URUCHOMIĆ CZUJNIK  

Opis typów stref 

1: alarm SOS 

2: alarm DYMU 

3: alarm GAZU 

4: alarm CO 

5: monitoring 

6: monitor wstawania/ pory snu 

Ustawianie czasowych stref dozoru. 

Mogą zostać ustawione dwa okresy czasowe dla jednej strefy dozoru. 

Ustawienia – 400#numer strefy#początek okresu#koniec okresu – Ustawienia(aby usunąć okres wpisać 0000#0000) 

Ustawienia – 500#numer strefy#początek okresu#koniec okresu – Ustawienia (aby usunąć okres wpisać 0000#0000) 

Dla przykładu, dodanie czujnika otwierania drzwi na strefie #5(drzwi wejściowe) i ustawienie czasu na 

07:00-09:30 i 16:00-17:30, jeżeli drzwi wejściowe nie zostały otwarte w ustawionych okresach, T2 

wyśle alarm za pomocą wiadomości sms do pierwszego i drugiego ustawionego odbiorcy alarmów. 



 

 

Ustawianie strefy pory snu/wstawania. 

W T2 można zainstalować bezprzewodowy czujnik do monitorowania pory snu/wstawania osoby 

starszej. 

Pora snu: Ustawienia – 400#numer strefy#Początek okresu#koniec okresu – Ustawienia(aby usunąć okres 0000#0000) 

Pora wstania: Ustawienia – 500#numer strefy#Początek okresu#koniec okresu – Ustawienia(aby usunąć okres 

0000#0000) 

Dla przykładu: zainstalowano czujnik ruchu na framudze drzwi od sypialni (strefa#6) i ustawiono porę 

snu pomiędzy 21:00-22:30, a porę wstawania pomiędzy 06:00-08:30, T2 w momncie wykrycia ruchu 

pomiędzy 21:00-22:30 np. o godzinie 22.10, wówczas wyśle wiadomość sms do pierwszego odbiorcy 

alarmów o treści ”Mama położyła się spać o 22:10. Jeżeli mama wstanie i pójdzie w kierunku drzwi o 

07:30, wówczas T2 wyśle wiadomość sms do pierwszego odbiorcy alarmu o treści „mama wstała o 

07:30”. 

 

 

6. Dlaczego T2 nadaje się dla osoby starszej. 

 Przyciśnij by rozmawiać z rodziną 

  

Umieść na przyciskach szybkiego wyboru zdjęcie, lub imię kogoś z rodziny. Wystarczy nacisnąć 

przycisk aby połączyć się z bliską osobą. 

 Przyciśnij by poprosić o pomoc 

 

 

Umieść na przyciskach naklejki z numerami alarmowymi. Aby nawiązać połączenie z wybraną 

instytucją(lekarz, policja, taxi, sąsiad) wystarczy nacisnąć przycisk. 

 

 



 W sytuacjach awaryjnych 

 

Przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy, T2 wyśle wiadomość sms i wykona połączenie z odbiorcami 

alarmów z prośbą o pomoc.  

 Wykonaj połączenie 

Wybierz numer telefonu na klawiaturze jak na zwykłym telefonie. 

Aby rozpocząć romowę (przychodzącą lub wychodzącą) przyciśnij  

Aby zakończyć rozmowę przyciśnij  

Przyciśnij aby skasować ostatni numer jeśli się pomylisz. 

 24 godzinna ochrona 

Podczas wykrycia gazu, dymu, CO lub zalania wodą, T2 uruchomi dźwiękowy syygnał alarmowy, wyśle 

wiadomość sms i zadzwoni do odbiorców alarmu, centrum alarmowego lub do innego centrum 

zawiadamiania, aktualnie zaprogramowanego w urządzeniu przez użytkownika. 

 Budziki 

Urządzenie budzą alarmem dźwiękowym oraz mogającym wyświtlaczem zgodnie z ustawieniami 

czasu. Alarm dźwiękowy trwa 10 sekund i przerywa na 2 sekundy, powtarza 5 razy. Można wyłączyć 

wcześniej  przyciskając przycisk . 

Ustawianie głośności (1-5) za pomocą  lub  (ten sam poziom głośności dla telefonu i 

alarmów dźwiękowych). 

 Codzienna opieka 

T2 wyśle ostrzegawczy tekst sms, jeśli w okresie czasowych stref dozoru nie zostaną wykryte żadne 

działania. Dla przykładu, zainstaluj czujnik otwarcia drzwi na drzwiach wejściowych, ustaw strefę 

czasową na godziny 16:00-18:00, jeśli drzwi wejściowe nie zostaną w tym czasie otwarte T2 wyśle 

ostrzegawczą wiadomość sms do odbiorców alarmów. 

 Pora snu/wstania 

Ustawiając T2 na statusie , urządzenie będzie wysyłało wiadomość sms odnośnie pory 

snu/wstawania do 1 odbiorcy alarmów. 

Dla przykładu, zainstaluj czujnik ruchu przy drzwiach do sypialni osoby starszej(framuga), ustaw porę 

snu na 21:00-22:30, porę wstawania na 06:00-08:30, T2 zarejestruje ostatni ruch w czasie 21:00-

22:30, powiedzmy o 22:10, wówczas wyśle wiadomość sms o treści „położyłam się spać 22:10, 

dobranoc” do pierwszego odbiorcy alarmów o 22:30. Jeżeli osoba objęta monitoringiem wstanie rano 



i po raz pierwszy przejdzie przez drzwi o 7:30, wówczas T2 wyśle wiadomość sms o treści „Dzień 

dobry, wstałam o 07:30” do pierwszego odbiorcy alarmów o 07:30. 

Jeżeli czujnik ruchu nie wykrył żadnego ruchu w czasie wyznaczonym czyli 21:00-22:30 i 06:00-08:30, 

T2 wyśle alarmową wiadomość sms o treści „Nie położyłem się jeszcze spać” o 22:31 i „nie wstałem 

jeszcze” o 08:31 do 1 i 2 odbiorcy alarmów. 

Ta wyjątkowa funkcja, zaprojektowana do opieki nad zdrowiem osób starszych w porach wieczornych 

i porannych, w przypadku niespodziewanych sutuacji odbiorca alarmów otrzyma wiadomość sms i 

będzie mógł zareagować. 

 Status w domu/poza domem 

Przyciśnij kiedy wychodzisz z domu, T2 wyśle wiadomość sms „wychodzę z domu”, do 1 i 2 

odbiorcy alarmów, tak aby wiedzieli, że nie ma Cie aktualnie w domu. 

T2 wyśle wiadomość sms o treści „jestem już w domu” do 1 i 2 odbiorcy alarmów wówczas, gdy 

wrócisz do domu i naciśniesz przycisk , tak aby bliscy wiedzieli, że wróciłeś bezpiecznie do 

domu. 

Jeżeli odbiorca otrzyma wiadomość sms „wychodzę z domu”, ale nie otrzyma wiadomośći sms 

„jestem już w domu” po kilku godzinach, wówczas powinien zadzwonić na T2, lub na telefon 

komórkowy, aby móc sprawdzić, czy osoba starsza zapomniała zmienić status urządzenia na „w 

domu”, czy też faktycznie jeszcze nie wróciła. 

 

 Monitoring temperatury 

T2 wyśle wiadomość sms do odbiorców alarmów, wówczas gdy temperatura w pomieszczeniu 

przekroczy określone progi temperatury i utrzyma dłużej niż 10 minut. 

 Pozostałe funkcje opieki 

T2 wyśle wiadomość sms do 1 i 2 odbiorcy alarmów wówczas gdy: urządzenie utraci połączenie z 

zasilaniem (dłużej niż 30 minut) i gdy odzyska połączenie z zasilaniem, gdy jest niski stan baterii, gdy 

bezprzewodowy czujnik ma niski stan baterii(jeśli jest zaprogramowany bezprzewowodowy czujnik) 

 

7. Ustawienia i operacje za pomocą wiadomości sms 

T2 może być programowane za pomocą komend wysyłanych wiadomością sms. Wszystkie komendy 

szyfrowane są hasłem. 

 Komenda w wiadomości sms powinna zawierać hasło 1234 (hasło fabryczne), które zawsze 

wpisywane jest jako początek komendy, proszę zmienić hasło fabryczne, jeżeli jeszcze nie 

zostało zmienione. 

 Literowa treść komendy musi być wpisywana z dużych liter (użyciem przycisku CAPS LOCK) 

 W komendzie sms nie używamy spacji, odstęp na liście komend jest tylko do wygodniejszego 

czytania. 

 



Zmiana Hasła 

 

T2 odpowie: To jest nowe hasło, proszę je zapamiętać. 

Dla przykładu zmiana hasła na nowe 6666: 1234PU6666 

Zmiana numerów w klawiszach szybkiego wyboru 

 

Dla przykładu, ustawienie numeru policji 997 na 6 klawiszu szybkiego wyboru: 1234A6T999 

Sprawdzenie ustawionych numerów – klawisze szybkiego wyboru 

 

Usunięcie numeru spod klawisza szybkiego wyboru 

 

Zmiana numerów telefonów odbiorców alarmów 

 

*Kod funkcji: patrz strona 9 „numery otrzymujące alarmy” 

Dla przykładu, zmiana numeru telefonu pierwszego odbiorców alarmów na numer 123 456 789, 

Odbiorca otrzymuje sms i połączenie telefoniczne: 1234B1T123456789A2 

Sprawdzenie numerów odbiorców alarmów 

 

Usunięcie numeru odbiorcy alarmów 

 

Zmiana zawartości stref alarmowych 

 

Przykład: 1234M01 Alarm dymu 

Zmiana alarmu budzika: 

 

Dla przykładu: ustawienie na 1 alarmie budzika na godzinę 08:30: 1234C10830 

Sprawdzenie ustawień alarmów budzika 

 

Usunięcie alarmu budzika 

 

 

1234PU nowe hasło 

1234A pozycja (1-8) T numer telefonu 

1234A 

1234A pozycja (1-8) 

1234B pozycja (1-5) T numer telefonu A kod funkcji (0-2) 

1234B 

1234B pozycja (1-5) 

1234Mnumer strefy (1-16) zawartość alarmu 

1234C pozycja(1-3) ggmm 

1234C 

1234C pozycja (1-3) 



Sprawdzenie statusu urządzenia 

 

T2 odpowie: 

     (Osoba starsza jest w domu/poza domem) 

     ( Status zasilania) 

     (sygnał GSM skala 1-31, niżej niż 14 znaczy sygnał słaby) 

     (Celsjusza) 

     (Kod IMEI urządzenia) 

 

8. Lista znaczenia wiadomości sms 

Zdarzenie Treść wiadomości SMS Opis 
Naciśnięcie przycisku SOS SOS Help! Możliwość ustawienia treści – 

wysyłając sms np. 
1234M00żądanatreść 

Naciśnięcie przycisku  

I'm leaving home now.  

Naciśnięcie przycisku  

I'm at home now.  

Utrata zasilania Alert: External AC power lost!  

Podłączenie zasilania Notice: External AC power recovery!  

Niski poziom baterii w T2 Alert: Main panel's battery low 
power! 

 

Alarm – za wysoka temperatura w 
pomieszczeniu 

Alert: High temperature alarm! 
Current Temp: **C 

 

Alarm – za niska temperatura w 
pomieszczeniu 

Alert: Low temperature alarm! 
Current Temp: **C 

 

Temperatura w pomieszczeniu wróciła 
do normy 

Notice: Temperature back to normal. 
Current Temp:**C 

 

Monitor pory snu My bedtime: **:**,good night:) Ostatni zarejestrowany ruch przez 
czujnik ruchu 

I didn't go to sleep yet. Brak ruchu w określonym czasie 

Monitor pory wstawania Good morning, I get up at **:** Ostatni zarejestrowany ruch przez 
czujnik ruchu 

I didn't get up yet. Brak ruchu w określonym czasie 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #1 Sos! Help! Fall down detector alarm Dla czujnika upadku (opcjonalnie 
opaska EM-90) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #2 Alarm: smoke detected Dla czujnika dymu (opcjonalnie SM-
100) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #3 Alarm: gas detected Dla czujnika gazu (opcjonalnie GL-
100A) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #4 Alarm: CO detected Dla czujnik CO (opcjonalnie) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #5 Alarm: Watchdog zone Dla czujnika otwierania drzwi 
(opcjonalnie) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #6  Dla pory snu/wstawania 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #7 Alarm: Water flooding Dla czujnika wody (opcjonalnie WL-
100) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #8 SOS Help Wireless pendent alarm Dla zawieszki na szyję (opcjonalnie 
EM-60) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #9 SOS Help Wireless wrist button alarm Dla opaski na rękę (opcjonalnie EM-
70) 

1234EE 

Jestem w domu/po za domem 

Zasilanie ON/OFF 

Sygnał GSM:** 

Temp.: ** stopni 

Nr IMEI:*************** 



Bezprzewodowa strefa alarmowa #10 SOS Help Wireless panic button alarm Dla bezprzewodowego przycisku 
alarmowego (opcjonalnie EM-100) 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #11 Zone 11 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #12 Zone 12 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #13 Zone 13 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #14 Zone 14 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #15 Zone 15 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Bezprzewodowa strefa alarmowa #16 Zone 16 alarm! Dla innych opcjonalnych czujników 

Niski poziom baterii 
bezprzewodowych czujników 

Alert: Zone xx detector low power! Funkcja rezerwowa 

 

9. Menu szybkich ustawień. 

Funkcja Przykład Klawisze 
Potwierdzenie numeru karty 
SIM dla T2 

Numer karty SIM dla T2: 
135101508  

 
Klawisze szybkiego wyboru Ustawienie numeru telefonu na 

policję  
 

Numer telefonu odbiorcy 
alarmów 

Ustawienie na 1 pozycji 
odbiorców alarmów numeru: 
0086952, otrzymuje dobiorca 
sms i połączenie telefoniczne 

 
 

Alarm wysokiej temperatury Ustawienie progu najwyższej 
temperatury na 32°  

 
Alarm niskiej temperatury Ustawienie progu najniższej 

temperatury na 20°  
 

Alarm budzika Ustawienie pierwszego alarmu 
budzika na 08:30  

 
Czas trwania alarmu Ustawienie alarmu dźwiękowego 

na 30 sekund  
 

Biała lista Ustawienie – wszystkie numery 
mogą dodzwonić się na T2  
Ustawienie – tylko numery z 
białej listy mogą się dodzwonić 
do T2 

 

Dodawanie czujników Dodanie jednego czujnika dymu 
do strefy #3  URUCHOMIĆ CZUJNIK  

 
Czasowa strefa dozoru 1 Ustawienie okresu czasowego na 

07:00-09:30 dla strefy 5  
 

Czasowa strefa dozoru 2 Ustawienie okresu czasowego na 
16:00-17:30 dla strefy 5  

 

Pora snu Ustawienie pory snu w godzinach 
21:00-22:30 w strefie 6  

 

Pora wstawania Ustawienie pory wstawania w 
godzinach 06:30-08:30 w strefie 6  

 

 


