
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ   
Η έξοδος PSTN του τηλεφωνητή του συναγερμού συνδέεται στην είσοδο TEL του GSM-1106 
TERMINAL. 
Όταν ο τηλεφωνητής του συναγερμού σας θα καλεί, η κλήση θα γίνεται μέσω του GSM-1106. 
 
Ρύθμιση με αποστολή μηνυμάτων 
Αλλαγή κωδικού Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234. Από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σαν admin μπορείτε 
να στείλετε sms με την αντίστοιχη δομή 1234CPΧΧΧΧ(όπου ΧΧΧΧ είναι ο νέος κωδικός) θα 
πάρετε ένα απαντητικό μήνυμα CP8888. 
Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει των κωδικό 
Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα το κουμπί RESET. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις 
εργοστασιακές τιμές. 
 
Για να προγραμματίσετε 5 αριθμούς κινητών στους οποίους θα αποστέλλονται SMS 
Από το κινητό του διαχειριστή στείλτε το μήνυμα 1234?. Θα λάβετε ένα SMS με την παρακάτω 
μορφή 
TEL1: 
TEL 2: 
TEL3: 
TEL4: 
TEL5: 
Αντιγράψτε το μήνυμα και συμπληρώστε τους αριθμούς των κινητών που θα στέλνετε όπως με το 
παρακάτω παράδειγμα.. Θα σας έλθει απαντητικό μήνυμα SAVE OK 
TEL1: 13800138000 
TEL 2: 13801138001 
TEL3: 13802138002 
TEL4: 
TEL5: 
 
Επιλογή διέγερσης (TRIGGER) 1) TRIG1 +: θετικό 12 volt σήμα διέγερσης 
Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 + συνδέεται με το σημείο + 12V θα στέλνει μήνυμα ON μέσω 
SMS 
Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 + αποσυνδέεται με το σημείο +12V θα στέλνει μήνυμα OFF 
μέσω SMS 
2) TRIG2:- αρνητικό 12 volt σήμα διέγερσης 
Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 - συνδέεται με το σημείο - 12V θα στέλνει μήνυμα ON μέσω 
SMS 
Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 - αποσυνδέεται με το σημείο -12V θα στέλνει μήνυμα OFF μέσω 
SMS 
 
Αλλαγή του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλονται σε περίπτωση trigger. 
1). Trigger 1 + 
Για παράδειγμα σε διέγερση Trigger 1+ θα στέλνεται το μήνυμα ON, Μπορείτε να αλλάξετε το 
κείμενο στέλνοντας sms στην συσκευή με την παρακάτω μορφή και λιγότερους από 40 
χαρακτήρες. 
1234MS10: ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Για παράδειγμα στέλνοντας SMS 1234MS10: STOP θα λάβετε την απάντηση: SMS10: STOP 



Στέλνοντας 1234MS11: ALARM θα λάβετε την απάντηση: SMS11: ALARM 
2). Trigger 2 - 
Για παράδειγμα σε διέγερση Trigger 2 - θα στέλνεται το μήνυμα ON, Μπορείτε να αλλάξετε το 
κείμενο στέλνοντας sms στην συσκευή με την παρακάτω μορφή και λιγότερους από 40 
χαρακτήρες. 
1234MS20: NEO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Για παράδειγμα στέλνοντας SMS 1234MS20: DISARM θα λάβετε την απάντηση: SMS20: 
DISARM 
Στέλνοντας 1234MS21: ARM θα λάβετε την απάντηση: SMS21: ARM 
 


