
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
за GSM система за контрол на достъпа Домофон, Асансьор, Бариера: - DoAsBar_01 

на ЕТА СИС ООД гр. Варна
Със Системата за контрол на достъпа се работи просто – в зависимост от монтираната 
конфигурация и въведените кодове/телефонни номера, потребителят набира код, поднася таг, 
натиска дистанционно, звъни на комуникатора с телефона си или изпраща SMS с текст 'OPEN'. Ако
кодът е валиден и разрешен, на човека се предоставя достъп.

Достъп с код: Бутоните с цифри служат за въвеждане на кода. Бутон '#' изчиства въведеното до 
момента, ако е допусната грешка и може да послужи за събуждане и осветяване на клавиатурата, 
ако в тъмно помещение не се виждат добре бутоните. Натискането на бутон се индицира със звуков
сигнал. Докато набирате кодовата комбинация, не правете паузи между отделните цифри по-
големи от 5 секунди, защото в противен случай въведеното до момента ще се изчисти.

След набиране на необходимия брой цифри (4) клавиатурата ще издаде потвърдителен звуков 
сигнал и зелен светодиод ще присветне в прозорчето най-горе, за да индицира, че е въведен верен 
код, при което вратата ще се отключи/бариерата ще се вдигне за програмираното време. Ако кода е 
грешен, клавиатурата ще издаде отрицателен звуков сигнал и ще присветне червен светодиод.

Защита срещу опит да се 'налучка' код: На 10-я грешно набран код клавиатурата започва да 
свети в червено, блокира се за 30 секунди и започва да свири като сирена.

Бутон 'Камбанка', натиснат самостоятелно, ще предизвика обаждане до служебните номера в 
апартамент 9999, ако има разрешени за позвъняване от тях.

Допълнително разяснение се изисква само за работата като домофон-интерком. При 
домофона има задължително 13-бутонна клавиатура с вградени микрофон и високоговорител. 
Посетител, който иска да се обади на даден апартамент/отдел набира номера на апартамента и 

натиска бутон . Това предизвиква обаждане до номерата в този апартамент, които имат 
отметка 'Позвъняване' по ред от 1 до 9. Ако някой вдигне, може да говори с посетителя и при 
необходимост да му отвори/разреши достъп, набирайки '55' от клавиатурата на телефона си. След 
прекратяване на разговора, номера с който е говорено се запомня за 1 мин. от системата за контрол 
на достъпа и ако посетителя пожелае да говори пак със същия апартамент, направо се избира този 
номер, за да не започват обясненията отначало.

Ако  системата за контрол на достъпа се използва за асансьор, за да работи и като 
аварийно разговорно то той трябва да е окомплектован с аудиомодул с микрофон и говорител и 
светещ бутон за повикване. Натискането на този бутон за определено време предизвиква обаждане 
до номерата от апартамент 9999, които имат отметка 'Позвъняване' по ред от 1 до 9. Така може да 
се проведе разговор с техник от асансьорната фирма.

 Ако  системата за контрол на достъпа се използва за управление на бариера и също е 
окомплектован с аудиомодул, на някой от телефоните 9999 може да се въведе телефон на 
охраната/портиера с разрешено 'Позвъняване'. Тогава посетителя натискайки бутона ще се свърже 
с телефона на охраната. Ако те преценят, могат да отворят с комбинацията '55' или '18'от телефона 
си.

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
От инсталатора ще получите списък с въведените потребители. Там за всеки потребител (живущ) 
има отделен ред, в който е описано:

 към кой апартамент принадлежи (групичката от първите 4 цифри)
 индекс – т.е. кой по ред е записан в този апартамент (следващата цифра)
 телефона или кода му за достъп
 правата му - последната групичка от 4 цифри, които имат следното значение:
 -- първата цифра е винаги нула (може да бъде 1 само за техниците от поддръжката)
 -- втората цифра е 1 само за този от живущите, който ще има право с SMS да 

разрешава/забранява достъп. Напомням, че програмирането от потребителите може да става
само с   SMS   и те могат да използват телефоните си за достъп както всички останали.

 -- трета цифра 1 означава разрешен достъп (т.е. този потребител може да активира 
бутониерата/бариерата/входната врата и т.н.  с телефон, код,  чип или ДУ)

 --  четвърта цифра: 1 се поставя само на телефонни номера и означава, че на този номер се 
звъни. Във вариант Домофон във всеки от апартаментите трябва да има записан поне един 



телефонен номер.

Ето примерно как изглежда този списък:
0001 1 0001758955 0010
0001 2 0001754123 0010
0006 1 0007986222 0010
0006 2 0878859901 0010
0006 3 0894353543 0111
0008 1 0001768951 0010
0008 2 0889902288 0110
0008 3 0889902289 0010
0008 4 0002475891 0010

Препоръка – допишете в този списък имената на потребителите – кой код/телефон на кой човек 
принадлежи. Така ако детето на Петрови от апартамент 15 си изгуби чипчето, вие ще знаете кой 
точно е неговият код и ще го смените с кода на новия чип, който му дадете (по-надолу е описано 
как става това). 

Нека разчетем 0006 2 0878859901 010: потребителят, записан като под номер 2 в апартамент 6 е 
избрал да ползва за достъп телефон с номер 0878859901;  разрешен му е достъп

ВАЖНО:  Спазвайте точно указанията за изписване на командите в SMS-а. Не пропускайте 
да поставите интервал, където е необходимо, но и не пишетете излишни интервали. В 
описанието по-долу навсякъде, където видите подчертаваща черта _, трябва да поставите 
интервал. Можете да изпращате няколко команди в един SMS. Отделните команди се 
отделят  със  запетая. С един SMS можете да изпращате няколко команди. Tе се изпълняват 
по реда на изписване, затова ако ще слагате команда, която иска от устройството връщане на
SMS, за да проверите какво сте направили - сложете го накрая.
Ако има непълна или грешна команда, не се изпълнява и всичко след нея. 

РАЗРЕШЕНИЕ/ЗАБРАНА ЗА ПОЗВЪНЯВАНЕ във вариант ДОМОФОН
Всеки потребител може свободно да разрешава и забранява позвъняване към своя номер (например
ако ще отсъства или ако е на важна среща).  Не е необходимо да има специални права, за да прави 
това.
За забрана на позвъняване изпратете SMS с текст: D
Изпращате само една буква на латиница (първата буква от Disable), може да използвате и малка 
буква d.
За разрешаване на позвъняване изпратете SMS с текст: Е
Изпращате само една буква на латиница (първата буква от Еnable), може да използвате и малка 
буква e.
Всички останали команди се изпълняват само ако този, който ги изпраща, има право да 
програмира (втора цифра от ляво на дясно в правата му е 1)

КОМАНДИ САМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С ПРАВО ДА ПРОГРАМИРАТ:

ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЦЯЛ АПАРТАМЕНТ
Изпратете SMS с текст:

Внимание – между номера на апартамент и буквата   D   трябва да оставите интервал! Буквите са 
латински, могат да бъдат малки или големи   'D' (или d)  .   Може де се изпише и цялото 'Disable  '  .

Пример за забрана с един есемес на няколко апартамента: ап. 6, ап. 1 и ап. 8 :

#=6 D,#=1 d,#=8 d

#= D12_

Команда

Апартамент Голяма или малка буква D, изписана на латиница



РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЦЯЛ АПАРТАМЕНТ
Изпратете SMS с текст:

Внимание – между номера на апартамент и буквата   Е     трябва да оставите интервал! Буквите могат 
да бъдат малки или големи   'E' (или 'e') на латиница . Може де се изпише и цялото 'Enable'.

ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ОТДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ
Изпратете SMS с текст:

Пример за забрана на първия записан в апартамент 6: #=6 1 d

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ОТДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛ
Изпратете SMS с текст:

Пример за разрешение на първия записан в апартамент 6:

#=6 1 e

ИЗТРИВАНЕ НА КОД НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДАДЕН АПАРТАМЕНТ 

Изпратете SMS с текст:

Да се върнем на примерния списък с кодовете на живущите, който е дописан с имената им и вече 
изглежда така:

0001 1 0001758955 0010  Колчеви Димитър
0001 2 0001754123 0010  Колчеви Михаела
0006 1 0007986222 0010  Узунови Марин
0006 2 0878859901 0010  Узунови Моника
0006 3 0894353543 0010  Узунови Ваня
0008 1 0001768951 0010   квартирантите на Михови: Детелина
0008 2 0889902288 0010   квартирантите на Михови:  Парашкева
0008 3 0889902289 0010   Михов 
0008 4 0002475891 0010   Михова

Примерна ситуация: Михови Ви се обаждат, че Парашкева е напуснала и Детелина ще живее сама. 
Виждаме, че Парашкева е в ап. 8 под номер 2. Есемесът за изтриване този потребител е:

#=8 2  

Интервалът между апартамента и поредния номер е задължителен!

#= E12_

Команда

Апартамент Голяма или малка буква Е, изписана на латиница

Апартамент

#= 1_ d12_

Команда
Индекс Голяма или малка буква D на латиница

Апартамент

#= 1_ Е12_

Команда
Индекс Голяма или малка буква Е на латиница

Апартамент

#= 322_

Индекс
Команда



ПОДМЯНА НА КОД НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДАДЕН АПАРТАМЕНТ

Изпратете SMS с текст:

'Нов код' – може да е код на чип/ДУ или телефонен номер

Примерна ситуация: Михаела Колчева си е изгубила чипа и е решила вече да си отваря с телефона.
Виждаме, че Михаела е в ап. 1 под номер 2. Есемесът за подмяна е:

#=1 2 0887219746 010

Интервали има между апартамента и поредния номер; между поредния номер и кода, между кода и
правата!

ДОБАВЯНЕ НА КОД НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДАДЕН АПАРТАМЕНТ

Изпратете SMS с текст:

'нов код' – може да е код ,чип, ДУ или телефонен номер

Примерна ситуация: Приятелят на Ваня Узунова вече ще живее с тях и ще ползва асансьора с 
телефон. Виждаме в списъка, че в ап. 6 има вече трима живущи. Значи ще добавяме нов под номер 
4 със следния есемес:

#=6 4 0896224587 010

СПРАВКИ

Тези справки могат да Ви бъдат много полезни, ако да речем загубите Списъка с кодовете или не 
отбелязвате съвестно промените, които сте направили в него. Правилото е: „Замествате със 
звездичка '*' всичко, което не знаете“.

Важно: тук използвате команда #, а не #=! След команда # няма интервал.

1. По апартамент: 

Ето как ще зададем въпрос „Кажи ми колко и какви са кодовете на хората в апартамент 4?“ 

   или

2. Търсене по част от код или номер:

Това е все едно въпрос „Кажи ми в кой апартамент и под какъв пореден номер е човека, в чийто 
код има цифрите 5891?“ (например сте намерили счупено чипче и на него сте успели да разчетете 
тези цифри).

В отговор в случая (пак първоначалния пример) ще получите  0008 4 0002475891 0010

Апартамент

#= 1_ 1234_ 01012_

Команда
Индекс Нов код Права

Апартамент

#= 1_ 0878847002_ 01012_

Команда

Индекс на стария код
Нов код Права

Апартамент

# *_ 5891*_

Команда
Индекс Търсена част от код/тел

Апартамент

# *4_

Команда
Индекс Апартамент

# 4

Команда


