
НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
на Оповестителна GSM система за хотел 2 в 1 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Устройството изпълнява две Функции:

1. Служи за автоматично набиране на предварително записани в паметта на SIM картата 
номера (SIM карта не е включена в комплекта). Гостът на хотела може както да се 
обажда на тези номера (например рецепция, кухня, фитнес, ресторант), така и да 
приема обаждания от тях.

2. При инцидент в банята и натискане на монтирания там безжичен паник бутон, 
устройството автоматично набира телефона, въведен с име 1 в паметта на СИМ картата и
заедно с това му изпраща уведомителен SMS

ОКОМПЛЕКТОВКА
– разговорен модул с размери 13х7х3см

- основен блок: влагозащитена кутия с размери 15х11х6см, в която се намира 
захранващата платка, GSM модула, радиоприемника и акумулатора
- адаптер 220/15V 550mA
- акумулатор 12V/1,3Ah
- антена с 1,5 метра кабел, 30см височина с магнитна основа
- паник бутон за баня

Тази окомплектовка осигурява пълната функционалност на устройството 24 часа в 
денонощието дори и токът да спрял. 

ПАРАМЕТРИ
– брой номера, които могат да бъдат набирани – 9
– брой номера, на които устройството вдига – 9
– продължителност на разговора, когато устройството (гостът) звъни – 5 минути
– продължителност на разговора, когато служител на хотела звъни на устройството – не е 

ограничена

ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ. ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА SIM КАРТА

1. Поставете новата валидна сим карта в мобилен телефон. Вижте номера й и си го 
запишете

2. Изключете функцията за проверка на PIN код (най-често това става в меню settings -> 
security -> PIN code)

3. Отворете основния блок на устройството Фигура 1 (влагозащитената кутия се отваря с 
помощта на плоска отвертка. Върти се в посока '0' – обратно на часовниковата стрелка)

4. При смяна на SIM карта - Изключете захранването на устройството – първо акумулатора,
после адаптера ! 

5. Извадете симкартата от телефона си и я поставете в симхолдера на изключеното 
устройството. 

6. Поставете антената
7. Включете захранването на устройството (адаптера)
8. Включете и акумулатора
9. Изчакайте докато картата се регистрира в мрежата. Когато този процес приключи, 

светодиодът на устройството да започне да примигва в оранжево
10.Обадете се от GSM-a си на номера, който си записахте в точка 1. Устройството ще Ви 

затвори и ще запише Вашия номер с име 0. Сега можете да изпратите SMS, с който да 
въведете и останалите телефони, на които устройството ще се обажда и които могат да 
му се обаждат  (вижте по-долу).
Всички телефони се вкарват с имена цифри от 0 до 9. Предложение: напишете кратък 
телефонен указател за гостите.
'0' е телефона на 'инсталатора' – той има право да променя настройките, може и да се 
обади на госта на хотела, но гостът не може да му позвъни. 'Инсталаторът' няма да 
получи позвъняване. Ако искате на този номер да може се звъни през устройството, 
въведете го още веднъж с друго име – например 2 .  



РЕЖИМ КОМУНИКАЦИЯ

 Индикация, че устройството е в този режим, е примигването на зеления светодиод на 2 
секунди.

Обаждане от страна на госта:
При еднократно натискане на бутонa със светлинна индикация (чува се един сигнал и 
светлинният пръстен примигва) устройството набира първия записан номер (с име 1). Ако той 
вдигне – говорят. За да набере отново, трябва отново да натисне отново бутона.

Ако гостът иска да позвъни директно на втория записан номер, натиска бутона 2 пъти 
последователно (брои сигналите, които чува при натискане). За третия – 3 натискания и т.н.

Обаждане от страна на някой от записаните в паметта на сим-картата номера:
Гостът чува сигнал, че му звънят. Ако иска да приеме разговора, натиска бутона със светлинна 
индикация. Разговорът приключва, когато обаждащият се затвори.

РЕЖИМ ПАНИКА

За да подаде сигнал за инцидент/злополука/... гостът трябва да натисне и задържи натиснат за 
2 секунди паник бутона в банята.  Тогава устройството започва автоматично набиране на 
въведените в SIM картата номера. Прозвънява се първо телефона, записан с име 1 и освен това
му се изпраща уведомителен SMS с текст 'Panic'. Ако 1 не вдигне – започва прозвъняване на 
останалите телефони в последователност 2--->3--->..... Прозвъняването спира или когато 
някой отсреща вдигне или когато бъдат прозвъняни по веднъж всички записани в СИМ картата 
номера без някой от тях да вдигне (т.е. минал е един цикъл на прозвъняване.  Броят цикли на 
прозвъняване е програмируем параметър и може да бъде променен с SMS)

Важно: изпраща се само един SMS само на телефон с име 1, независимо на кои от 
номерата устройството е звънило в резултат на паник сигнала.

ВЪВЕЖДАНЕ/ПРОМЕНЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА

Въвеждане/смяна на телефонни номера може да бъде направено само от
два телефонни номера – тези, записани в симкартата с име '0' и '1'. 
Използвайте следния формат на SMS: 

1=0888567890,2=0888123456,3=,#1 

С този примерен SMS се въвеждат телефон 1 с номер 0888567890 и телефон 2 с номер 
0888123456; изтрива се телефон 3, а с  командата #1 изисква устройството да изпрати обратно
SMS с всички въведени номера, за да ги проверите.
Обърнете внимание, че в SMS-а няма интервали – разделянето на номерата става със запетая!

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩЕН SMS

Ако забравите формата на SMS-а за въвеждане на телефонните номера, изпратете на номера 
на устройството SMS с текст ** и в отговор ще получите помощен SMS.
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