
 София 1784, бул. “Цариградско шосе” 7-ми км., No: 133
“БИЦ-ИЗОТ”, офис 312,  тел: 02/ 9718880, 0896757070

office@elexim.com www.elexim.com

Безжична апартаментна домофонна система
Версия: 3.0 / Дата на ревизия: 25 октомври 2017 г.

Предимства

 Отворяте вратата с БЕЗПЛАТНО позвъняване от оторизираните телефони;
 Всеки апартамент може да има отделна парола и 5 оторизирани телефонни номера 
 10 безжични RFID чипа  за отваряне на вратата.
 Работи на всичките 4 честотни диапазона 850/900/1800/1900Mhz със всички мобилни оператори
 LED дисплей
 Лесена инсталация.
 Членовете на 200 семейства могат да отварят входната врата на сградата по три начина – чрез 

позвъняване, чрез парола от бутоните и чрез безжичен чип.
 Висококачествена двупосочна разговорна връзка
 Без разходи за кабелни и апартаментни слушалки
 По-ниски експлоатационни разходи за поддръжка
 2 релейни изхода (NC / NO), съвместими с електрически брави и видеонаблюдение;
 Адаптер 220V/12V адаптер.
 Времето на разговор с посетител се настройва.
 Времето на задействане на релето се настройва.

Ежедневната употреба

Собствениците може да отварят вратата чрез:
1) Въвеждане на 6 цифрена парола от клавиатурата на устройството. 
2) Доближаване на безжичен RFID чип до обозначеното място.
3) Позвъняване от оторизиран телефон.

 Едновременно с отваряне на вратата на екрана се изписва OPEN



Посетител:
1) Устройството е в режим на готовност. На дисплея има чертички (- - - - - )
2) След въвеждане на номерът на апартамента в 4 цифрен формат и накрая #, (

напр за апартамент 21 трябва да въведе на клавиатурата 0021 #), на дисплея се изписва „CALL 0021”  
Изчакава обаждане, разговаря и може да влезе ако собстенника натисне # за отваряне на вратата.

Конфигуриране

RESET (ВНИМАНИЕ): 1.) Внимателно поставете джъмпера на "G" и "R" в "J8" както е показано на фиг. C2; 2.) 
Включете адаптера на устройството; 3.) След 3 секунди, извадете джъмпера и го поставете на "J6" (фиг.C1).

Поставяне на СИМ картата.  Отворете задния капак на устройството. Отворете слота за SIM 
карта (B1). Поставете SIM картата в слота и го затворете (B2).

Свързването на куплунга е показано на фигура D1. 

1: DC захранване + 12V
2: DC захранване – 12 V
3: Свържете с вътрешния превключвател
4: Свържете с вътрешния превключвател
5: Резервно реле
6: Резервно реле
7: Основно реле
8: Основно реле



Забележка: Порт 5/6 се използва като резервно реле за свързване други устройства. Порт 7/8 се 
използва за управление на електрическа брава.

След като включете адаптера на устройството светодиодният екран ще светне.
Когато СИМ картата се регистрира в мрежата на оператора ще се чуе дълъг звук, но ако не се 

регистрира се чува кратък звук два пъти. 
Когато влезе в режим на готовност на дисплея се изписват чертички  - - - - - 

Описание на режимите

1. - - - - - Режим на готовност: устройството обикновено е в режим на готовност. Ако е в друг 
режим натиснете *, за да се върнете в режим на готовност, или ако няма действия след 1 минута автоматично ще
се върне в режим на готовност.

2. SET Режим на настройка: - - - - - В режим на готовност натиснете бутона # и на дисплея се 
изписва USER. Въведете 6 цифри на администраторската парола (фабрична настройка 123456). След това 
натиснете # бутона, за да го потвърдите. Ако паролата е правилна, на дислпея ще се изпише donE. Когато на 
дисплея се изписва Set означва че устройството е влязло в режим на настройка.

Основни настройки
Всички настройки може да се правят чрез бутоните на устройството в режим на настройка или с SMS

Максималният броя на символите в   SMS   е 160

Промяна на администраторската парола

1. В режим на готовност - - - - -  чрез бутоните на устройството въведете # - показва USER; натиснете 
# - показва P; въведете текущата парола и # – показва P1; въведете нова парола и # - показва P2; въведете нова 
парола и #  изписва се donE и автоматично се връща в режим на готовност и показва - - - - -

2. Чрез SMS трябва да се използва телефонен номер на администратора за редактиране на SMS и да се 
изпрати до номерът на СИМ картата поставена в устройството: #текуща парола#нова парола.

Задаване на телефонният номер на администратора

В режим на настройка  Set  чрез бутоните на устройството, въведете 0000#  изписва се CALL IN, след 
което от телефона на администратора позвънете към номерът на СИМ картата поставена в устройството – 
изписва се donE и автоматично се връща в режим на настройка и показва Set

Задаване на телефонните номера на собствениците на апартамент:

1. Чрез бутоните на устройството въведете номерът на апартамента (4 цифри) # 1 #, след което от 
телефона на собственика да се позвъни към номерът на СИМ картата. Set → въведете ап. (примерно 0121#) → 
на дисплея се изписва 101_ → натиснете 1 # на дисплея се изписва CALL IN → собственника да позвъни към 
СИМ картата в устройството donE. →  автоматично се връща в режим на настройка  Set

2. Чрез SMS  от администраторският телефон се изпраща СМС с текст:
1) Въвеждане телефона на един собственник на апартамент:  # номерът на апаратамента # 1 # 

телефонният номер на собственника
2) Въвеждане телефонните номера на няколко собственици на апартаменти :  # номер на апартамент # 1 

# телефонен номер # номер на апартамент # 1 # телефонен номер # номер на апартамент # 1 # телефонен номер

Оторизиране на безконтактни чипове да отварят вратата

В режим на настройка въведете номерът на апартамента # 2 #  → За да се оторизира безконтактният чип
трябва да се доближи до зоната за четене.

Set →  0121# 121_ → 2 # 0 . . . rFId,
След това може да се оторизират още чипове като се доближават за кратко до мястото за четене. На 

дисплея автоматично ще се появява номерът на чипа който се оторизира   → 1 . . . rFId. След достигане на 
максималният брой чипове за апартамент (или след натискане на # за запомняне и изход) автоматично се връща 
в режим на настройка → Set 



Премахване на разрешени телефонни номера, пароли за безконтактни чипове.

1. Чрез бутоните на устройството:
1) Премахване на цялата информацията за апартамент включително упълномощен телефонен номер, парола за 
отваряне и безконтактни чипове: В режим на настройка натиснете:  номерът на апартамента # 0 #  Set →  0121# 
121_ → 0 # donE → автоматично се връща в Set 
2) Премахване разрешените безконтактни чипове : номерът на стаята # 20 (или 21 до 29) #
Set →  0121# 121_ → 20(или 21 до 29) # donE → автоматично се връща в Set 

2. Чрез SMS:
1) Премахване на цялата информация за единична стая:  # номерът на апартамента # 0
2) Премахване на цялата информация за няколко стаи: # номер на апартамент # 0 # номер на апартамент # 0 # 
номер на апартамент # 0
3) Премахнете цялата информация за всички стаи: # администраторска парола CLRALL (напр. # 
123456CLRALL)
4) Премахване на един безконтактен чип: # номер на апартамента # 20 (или 21 до 29)
5) Премахване на няколко безконтактни чипа:  # номер на апартамента # 20 # 21 # 22 # 23 # 24 # 25 # 26 # 27 # 28
# 29

Настройка при позвъняване от телефоните на живущите към номерът на СИМ 
картата в устройството

1. Чрез бутоните на устройството: 3 # 1 (или 2) #   Set →  3#1 (или 2)# donE → автоматично се 
връща в Set 
 "1" е за отваряне на вратата (ще се чуе заето и ще се отвори вратата според настроеното време), 
"2" е за говорене (Устройството автоматично активира възможност за разговор, по време на който ако се натисне
# на телефона вратата ще се отвори. Разговорът ще завърши автоматично след 3 минути, ако преди това не е 
прекратен от телефона).

2, Чрез SMS #3#1 или #3#2

Настройка на режима за автоматично избиране на телефон на собственник на 
апартамент след избор на апартамент от бутоните на устройството.

1. Чрез бутоните въведете  4 # или 5 # време на разговор #
Забележка: В режим на готовност, когато посетител натисне номера на апартамента, собственника ще получи 
позвъняване на телефон си.

"4" означава че автоматично се затваря след първия позвъняване (по подразбиране).
"5" означава че след избиране на номерът ще се звъни продължително докато не се обади. По време на 

разговора може да се отвори вратата, ако се натисне бутона # на телефона.
Ограничение на времето за разговор: Когато се достигне зададеното време, разговорът ще се прекрати 
автоматично. Времето на разговор може да се настрои от 1 до 999 секунди. Настройка до 0 означава че 
няма ограничение на продължителността на разговора.

2. Чрез SMS - #4 или #5#време

Настройка за продължаване на избиране на следващ оторизиран номер на 
същият апартамент дори да отговаряте без да натиснете клавиш

1. Чрез бутоните въведете: 2 # 1 (или2) #  Set →  2#1 (или 2)# donE → автоматично се връща в Set 
Забележка: В режим на готовност, когато натиснете "Room number #", устройството автоматично ще избере 
първият телефонен номер за този апартамент.

"1" означава че не избира следващ номер (по подразбиране); След избиране на номерът на апартамента 
устройството ще избере първите 5 потребителски номера един по един. Ако някой отговори, устройството няма 
да избира следващ номер и по време на разговора може да се отвори вратата ако се натисне бутон "#" на 
телефона.

"2" означава че продължава да избира. Даже и да отговори някой от номерата, устройството ще 
продължи да избира следващия номер без да се натиска бутон на телефона. Ако по време на разговор се натисне
"#", вратата ще се отвори и ще престане да избира следващ номер. Натискането на "*" или "0 ~ 9" няма да 
отвори вратата и ще спре избирането на следващ номер.



2. Чрез SMS #2#1 или #2#2

Задаване на режим на релето (може да се задават само чрез SMS)

Чрез SMS # 6 # 1 NO # 2 # NC (В тази команда "NO / NC" може да бъде променена според нуждите.)
Забележка: "1": основно реле; "2": резервно реле; "NO"- контакта на релето е нормално отворено; "NC"- 
контакта на релето е нормално затворено; по подразбиране е "NO".

Задаване на работното време на релето

1) Чрез бутоните натиснете  6 # 1 (или2) # работно време #   Set →  6#1 (или 2)# време # donE → 
автоматично се връща в Set 
Забележка: "1", "2" показват съответно основното реле и резервното реле. Работното време може да бъде 
зададено от 1 до 300 секунди. Настройка 0 означава че релето не превключва. Първоначално е 10 секунди.

2) Чрез SMS # 6 # 1 време # 2 # време

Запитване за статуса на устройството.

1. Чрез бутоните натиснете 7 #    Set →  7#  donE → автоматично се връща в Set 
Забележка: Хостът ще отговори на номера на администратора чрез SMS. Съдържанието е IMEI кода на 
устройството и силата на GSM сигнала.

2. Чрез SMS #7

От телефонните номера на собствениците на апартаментите на всяко семейство 
се въвеждат отделна паролата за отваряне на вратата, както и телефонните номера на 
членовете на семейството

Чрез SMS (телефонните номера на собствениците трябва да се използват за редактиране на SMS и 
изпращане до номерът на СИМ картата в устройството):

1) Задаване на парола за отваряне на вратата: номер на апартамента # 6 # парола (паролата е 6 цифри)
2) Задаване телефонния номер и паролата за отваряне на вратата на един член на семейството: номер на 

апартамента # 2 (или3,4,5) # телефонен номер # 6 # парола 
3) Задаване телефонните номера и паролата за отваряне на вратата на няколко членове на семейството: 

номер на апартамента # 2 # телефонен номер # 3 # телефонен номер # 4 # телефонен номер # 5 # телефонен 
номер # 6 # парола

Забележка: Ако телефонният номер на администратора е зададен едновременно като телефонен 
номер и на собственика, той не може да изпраща SMS да разрешите паролата за отваряне на 
семейството и телефонните номера на членовете на семейството. Ето защо не се препоръчва да се 
зададете телефонния номер на администратора като телефонния номер и на собственика.

Изтеглете андроид проложението за настройка чрез смартфон


