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Odeslání nouzové SMS -PANIC (v případě nevolnosti, potřeby o pomoc apod)
Režim odeslání tísňové SMS - Tato funkce může být zajímavá například pro
seniory, kteří mohou pouhým podržením libovolného tlačítka přivolat pomoc.
Při držení libovolného tlačítka déle než 3.5 sec dojde k odeslání SMS s textem
dle Y 106 a případnému zavolání (povoluje parametr Y 107) na čísla dle Y 161164 (stejná čísla jež jsou určena pro zasílání poplachu). Viz odstavec 6.1 tohoto
návodu.

EXEO RF klíčenka
pro GSM EXEO
Návod k nastavení a použití
Před použitím se podrobně
seznamte s tímto návodem

1. Popis RF klíčenky pro GSM Exeo
1.1 Všeobecný popis
Bezdrátová klíčenka slouží jako rozšiřující příslušenství GSM Exeo. Lze ji použít
pro ovládání střežení (zastřežování a odstřežování) nebo pro odeslání tísňové
SMS, SMS v případě nevolnosti apod..
Dosah bezdrátových zařízení je závislý na konkrétním typu budovy a případném rušení.
1.2 Dodávka obsahuje
Vlastní zařízení
Návod k použití
1.3 Technické údaje
Napájení
Režim funkce:
Provozní teplota
Komunikační kmitočet

Baterie 12V Typ 23A, životnost několik let
Ovládání střežení
odeslání tísňové SMS
0 až 40 oC
433 MHz

2. Důležitá upozornění
2.1 Likvidace
Obaly a použité baterie odevzdejte do organizovaného sběru druhotných
surovin.
2.2 Výměna baterie
Výměnu baterie provedete vyšroubováním šroubku na spodní straně a opatrným rozpůlením klíčenky, respektujte správnou polaritu při vkládání nové
baterie. Používejte výhradně kvalitní alkalické baterie typu 23A

4.3 Přiřazení Klíčenky ke GSM EXEO
Klíčenka má své unikátní ID číslo, systém Exeo umožňuje přiřadit až 16 klíčenek. Při přiřazování si zvolíte takzvanou pozici, kterou je vhodné si poznamenat
(kdo z uživatelů má jakou pozici) pro případ ztráty klíčenky, pak není nutno
všechny znova přiřazovat, ale můžete odebrat jen tu ztracenou klíčenku.
Postup přiřazení Klíčenky ke GSM Exeo
1. Pro vstup do přiřazovacího režimu musí být GSM Exeo zapnuté, v klidovém režimu a odhlídané (zelená LED zobrazuje Signál, červená je zhasnuta
). Pokud se GSM Exeo již nalézá v jiném přiřazovacím režimu je nutné tento
režim ukončit nebo bude sám ukončen po dvou minutách. Pro přiřazování
doporučujeme GSM Exeo desktop odkrytovat pro lepší pozorovatelnost červené LED, u GSM Exeo DIN je nutné odejmout přední kryt vyloupnutím vhodným
nástrojem pro přístup na tlačítka (záleží k jakému zařízení budete klíčenku přiřazovat).
2. Vstupte do přiřazovacího režimu klíčenek - podržte tlačítko 1 na GSM
Exeo cca 3 sec než podruhé pípne, nyní máte 2 minuty na klidné přiřazování,
každým stiskem tlačítka je čas dvou minut automatického ukončení přiřazovacího režimu obnoven.
3. Zvolte pozici kam chcete klíčenku přiřadit (pozici pak je dobré si poznamenat kvůli ztrátě klíčenky a jejím možném odebrání) Klíčenku lze přiřadit jen
do volné pozice. Volná pozice je signalizována zelenou LED, ta vyblikává
počtem bliknutí právě číslo pozice. Pokud je číslo pozice vyblikáváno červenou
LED, je tato pozice obsazená. Změnu čísla pozice provedete tlačítkem 2 na GSM
Exeo, každý stisk navýší číslo pozice o jedna, v intervalu 1-16, tlačítkem číslo 1 je
možné přejít na pozici číslo 1. Pokud chcete jen nahradit ztracenou klíčenku ve
zvolené pozici (pozice je vyblkikávána červenou LED), je potřeba ji nejprve
smazat podržením tlačítka 1 déle než 3 sec než podruhé 1x pípne
4. Přiřazení klíčenky do zvolené pozice (musí blikat zeleně) provedete
podržením zahlídávacího tlačítka na klíčence dokud GSM Exeo 1x nepípne (cca
3 sec), pak ihned stiskněte odhlídávací tlačítko na klíčence, GSM exeo pípne 2x
- tím je přiřazení hotovo, od tohoto okamžiku je číslo pozice zobrazováno červenou LED, protože od teď je pozice obsazena. Pokud při držení zahlídávacího
tlačítka GSM Exeo 2x nepípne, a červená LED vybliká nějaké číslo, je již klíčenka
přiřazena v GSM Exeo a to na pozici, jež červená LED vyblikala. Tím je zajištěno,
že si omylem nepřiřadíte již přiřazenou klíčenku podruhé.
5. Přiřazení další klíčenky
Pro přiřazení další klíčenky v rámci jednoho přiřazovacího procesu pokračujte
bodem 3
6. Ukončení přiřazovacího režimu. Pokud máte již všechny klíčenky přiřazeny, můžete režim ukončit podržením tlačítka 2 (cca 3 sec než 3x pípne) nebo
bude režim automaticky ukončen po 2 minutách nečinosti.

3. Uvedení do provozu a přiřazení ke GSM Exeo
Pro první spuštění je nejprve nutné klíčenku přiřadit ke GM Exeo dle odstavce
4.3.

4. Ovládání
4.1 Ovládací prvky - tlačítka a kontrolní LED

4.4 Smazání ztracené klíčenky
Smazání ztracené klíčenky je vysvětleno v bodu 3 odstavec 4.3, pro smazání
ztracené klíčenky je samozřejmě nutné postupovat od bodu 1

5. Programování nouzové SMS - funkce PANIC
Nově je možno pro dálkové programování využít přehledného konfiguračního portálu. Přihlaste se na konfigurace.gsmexeo.cz, více v hlavním manualu
od Gsm exeo !
Pro programování následujících parametrů platí obecná pravidla uvedená v
odstavci 6.1. hlavního manualu ke GSM Exeo.
Souhrn pro nastavení SMS a volání při stisku nouzového tlačítka

číslo

4.2 Popis tlačítek a indikace LED
Kontrolní LED svítí v okamžiku vysílání klíčenky (držení libovolného tlačítka)
Ovládání střežení
Stiskem tlačítka se symbolem „zamkni„ provedete zahlídání systému. GSM
Exeo pípne 2x. Stiskem tlačítka se symbolem „odemkni„ provedete odhlídání
systému. GSM Exeo pípne 6x. Současným stiskem obou tlačítek „zamkni„ i „odemkni„ provede částečné zahlídání - GSM Exeo pípne 1x. To má efekt ten, že pak
smyčky typu „okamžitá vnitřní„ (viz nastavení Alarmových smyček Exeo) nebude hlídána, slouží pro možnost zahlídat objekt ve kterém spíte, ve smyčkách
„okamžité vnitřní „ se pak můžete volně pohybovat.

tovární hodnota

popis parametru

Parametry pro nastavení textu SMS a povolení volání při stisku tísňového tlačítka - funkce PANIC (přenáší se na čísla viz Y 161 - Y 164 viz záložka
obecná konfigurace)
Y 106

Definice textu SMS při stisku tísňového tlačítka (max 48 zn.)

Y 107

Zavolat při stisku tísňového tlačítka

(1 ano, 0 ne)

stištěno tísňové
tlačítko

1

Parametry pro nastavení příjemců nouzové zprávy
Y 161

Telefonní číslo 1. příjemce

prázdné

Y 162

Telefonní číslo 2. příjemce

prázdné

Y 163

Telefonní číslo 3. příjemce

prázdné

Y 164

Telefonní číslo 4. příjemce

prázdné

6. Důležitá upozornění:
Výrobce, prodejce ani instalační firma nezodpovídá za množství přenesených
dat, spojení, telefonních hovorů, odeslaných SMS, MMS, ani jiných zpoplatněných služeb operátorů sítí GSM a nenese zodpovědnost za výši poplatků služeb
operátorů sítí GSM instalované SIM karty v GSM Exeo. Rovněž nenese zodpovědnost za spotřebovanou energii zařízením GSM Exeo a jeho spínacími moduly(bezdrátovými termostaty apod.) a spotřebiči jež ovládá.

7. Záruční podmínky
Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. V této
lhůtě bude výrobek bezplatně opraven v případě závady vzniklé na přístroji
vlivem výrobní vady. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být společně s přístrojem předložen potvrzený záruční list, ve kterém je uvedeno
datum prodeje, výrobní číslo výrobku a popis závady.
Záruka se nevztahuje na přístroj mechanicky poškozený; na závady způsobené nesprávnou obsluhou; na závady způsobené nevhodným použitím nebo
používáním přístroje k jinému účelu, než je určen - viz odstavec 1.1 ("Všeobecný
popis").
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