
Uruchomienie systemu alarmowego PROTECTA 

Aby system alarmowy PROTECTA był w pełni funkcjonalny należy: 

 

1. Przygotować system do uruchomienia. 

Włączyć czujnik/czujniki ruchu PIR przyciskiem ON/OFF, włożyć kartę SIM do centrali 

alarmowej, podłączyć syrenę alarmową do centrali, włączyć zasilacz do centrali oraz 

przestawić przełącznik ładowania centrali w pozycję ON (mieści się od z tyłu w 

pobliżu gniazda karty SIM). 

 

2. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień SMS o alarmie. 

Należy wejść w menu ustawień wpisując hasło administratora (znajdziesz je w 

instrukcji) oraz zatwierdzić klawiszem #. Na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji 

od 57 do 59 (maksymalnie możesz wprowadzić 3 numery do powiadomień SMS) oraz 

wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ komendę 

znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 3 numery dla powiadomień SMS musisz 

powyższe czynności wykonać dla każdego numeru. 

 

3. Wprowadzić numer/y telefonu do powiadomień o alarmie przez połączenie 

telefoniczne. 

Będąc w menu ustawień, należy na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji od 51 

do 56 (maksymalnie możesz wprowadzić 6 numerów do powiadomień telefonicznych) 

oraz wprowadzić numer telefonu do powiadomień z prefiksem 0048. Zakończ 

komendę znakiem #. Jeśli chcesz wprowadzić 6 numerów dla powiadomień 

telefonicznych musisz powyższe czynności wykonać dla każdego numeru. 

 

4. Zmienić hasło dostępu. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła dostępu. Będąc w 

menu ustawień wpisać kod instrukcji „30” (bez cudzysłowów) oraz wprowadzić nowe 

czterocyfrowe hasło dostępu. Zakończ komendę znakiem #.  

 

5. Zmienić hasło administratora. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zmianę hasła administratora. 

Będąc w menu ustawień, należy wybrać na klawiaturze centrali wpisać kod instrukcji 

„31” (bez cudzysłowów) oraz wprowadzić własne czterocyfrowe hasło administratora. 

Zakończ komendę znakiem #. Od tego momentu hasłem administratora potrzebnym 

przy wykonywaniu niektórych operacji na centrali jest te nowo utworzone, a nie to 

standardowe podane w instrukcji. 

 

6. Wyjście z menu ustawień. 

Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć klawisze * oraz #, lub odczekać 30 sekund, 

aby centrala automatycznie wyszła z menu ustawień. 

 

 

 

 

 


