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GSM домофон D5/200

Детайли за продукта:

• Преди да поставите СИМ карта премахнете ПИН
• В паметта на устройството може да се запомнят до 200 телефонни номера. 
• При натискане на бутона последователно се избират първите 5 номера, докато някой 

от тях се обади.
• Всеки номер може да активира релето за отваряне на вратата чрез позвъняване към 

номерът на СИМ картата поставена в устройството.
• Времето на отваряне на вратата на вратата може да се настройва от 0000 до 999 

секунди.
• След като потребител е позвънил към устройството за да отвори врата, то може да му 

изпрати обратен SMS.
• Състояние на релето и сила на GSM сигнала  може да се проверяват чрез SMS.
• Към първият номер може периодично да се изпращат SMS със състоянието на 

устройството.
• Използвайки вграден часовник устройството може да си изпраща SMS за да си 

самонастройва времето.

Преглед на лицевият панел на устройството:

1. Микрофон.
2. Индикатор за релето за вратата  (отворена врата – свети; затворена нe свети)

3. Индикатор за GSM сигнала
◦ GSM сигнал: бавно премигване означава нормален сигнал. Бързо премигване 

означава търсене на сигнал. Ако не свети означава че няма сигнал.
◦ 3G Когато сигналът е нормален угасва един път в секунда. Когато няма сигнал 

светва един път в секунда.
      4. Бутон за повикване

Натиснете за да избере първите 5 номера. Когато някой от номерата отговори няма да 
се избират останалите номера. След свързване може да се разговаря и ако се натисне бутона
# на телефона ще се отвори вратата.
      5. Говорител



Инструкция на свързването на кабелите на устройството:

• OUTX (белите проводници) Изходът на контакта на релето който се свързва със 
електромагнитниата брава за да отваря вратата.

• PJ1 (Червен и черен проводници) Свързват се към външно захранване с напрежение 
между 9 и 24 волта. Червеният се свързва към +, а черният към -

• J4 (жълтите проводници) Свързват се към бутон за отваряне на вратата отвътре, ако 
бравата не е с дръжка, а с топка.

• RST Ресет Проводниците на джъмпера се свързват и след това се включва 
захранването. След 10 секунди се премахва свързването на проводниците на 
джъмпера. По този начин се възстановява т фабричните настройки, но не се изтриват 
въведените потребителски номера.

Настройка и работа.

Устройството се настройва и работи чрез SMS-и. 
Всички букви на SMS-ите трябва да са с латински главни букви. 
Първоначалната фабрична парола е 1234, знакът +  не се използва. 
След всяка инструкция ще получите обратен SMS със съответна информация 

устройството. Ако не получите обратна връзка от устройството, означва че устройството не е 
получило инструкцията, моля проверете дали СИМ картата е валидна, дали е без ПИН и дали
е поставена правилно.

• Промяна на паролата
Настоящата парола+P+новата парола

• Автоматично обновяване на ден, час и минути на устройството. Изпратете SMS с
текст: 
Парола+TEL+телефонният номерът на устройството#
това се прави само първият път или когато сменяте SIM картата.
Примерен SMS: 1234TEL35989675707#

• Настройка на потребителските номера
Парола+A+сериен номер#+потребителски телефоннен номер#  или
Парола+A+сериен номер#+потребителски телефоннен номер# +начално 
време#+крайно време#
Сериен номер е от 001 до 200
Начално време, Крайно време: В този прериод ще може да отваря вратата чрез 
позвъняване. Примерно 1701020304 означава:
                                  2017, януари, 2, 3 часът и 4 минути. 
За отваряне на врата по всяко време не трябва да се настройва това време.

• Изтриване на потребителски номер:
Парола+A+сериен номер##

• Запитване за разрешено време на потребителски номер.
Парола+A+сериен номер#

• Запитване за потребителски номер
Парола+AL+сериен номер#+сериен номер#
Пример: 1234AL001#00.)# - запитване за номера от 001 до 009

• Разрешаване на всички номера да отварят вратата с позвъняване
Парола+AL#

• Разрешаване само на потребителските номера да отварят вратата с 
позвъняване (фабрично настроено)



Парола+AUT#
• Настройка на времето на отваряне на релето

Парола+GOT+времето за затваряне в секунди от 000 до 999#.
Фабрично е настроено 000, което означава че потребителят автоматично ще 
прекъсне за 0.5 сек, когато релето се затвори.
Ако времето е настроено на 999 означава че релето се затваря за толкова секунди.

• Настройка дали устройството да връща SMS когато релето се затвори:
1. Към първият номер и към номерът от който се позвънява. (фабрично настроено)
Парола+GON11#+текста на SMS-а#
2. Само към първият номер, без към номерът от който се позвънява.
Парола+GON10#+текста на SMS-а#
3. Към номерът от който се позвънява, но не към първият номер.
Парола+GON01#+текста на SMS-а#
4. Да не връща SMS.
Парола+GON##

• Настройка дали  устройството да връща SMS когато релето се отвори.
1. Kъм първият номер и към номерът от който се позвънява. (фабрично настроено)
Парола+GOFF11#+текста на SMS-а#
2. Kъм първият номер, без към номерът от който се позвънява.
Парола+GOFF10#+текста на SMS-а#
3. Kъм номерът от който се позвънява, но не към първият номер.
Парола+GOFF01#+текста на SMS-а#
4. Да не връща SMS.
Парола+GOFF##

• SMS за затваряне на релето
Парола+CC

• SMS за отваряне на релето
Парола+DD

• SMS запитване за състояние на релето
Парола+EE

• Настройка на времето на рапортуване от устройството
Настройка на определен интервал за изпращане на текущото състояние на 
устройството към първият номер:
Парола+T#+време интервалът#
Време интервалът е от 000 до 999 в часове. Фабрично е зададено 000 което означава
че не рапортува.

• Запитване за време интервалът за рапортуване
Парола+T#

• Запитване за IMEI на модулът и фърмуер версията на устройството.
Парола+IMEI#

Комплекта включва:

• GSM домофон
• GSM антена с 3 метра кабел
• Адаптер.
• Инструкция


