
    ----        ----     
 

Zdalne sterowanie™ Zdalne sterowanie   ™ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GWARANCJA. 
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej 
naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy 
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, 
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu 
urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń 
powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw. 
 

Producent: 
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14 Wyprodukowano w Chrl 

 

Dane techniczne: 
Napięcie zasilania 12v   
Max pobór prądu  w czasie czuwania 1000mA Temperatura pracy w oC -30 ÷ +85 

Max prąd obciążenia wyjścia  10A Masa netto 327g 
    

 

 
  
Ochrona środowiska 
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. 
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży 
lub u przedstawicieli władz lokalnych.  

 

 

 

 

 

 

Zdalne sterowanie telefonem GSM   
„LC4LC4LC4LC4----GSMGSMGSMGSM™” 

 
Ver. 1 

 
 
1. PRZEZNACZENIE  
Urządzenie przeznaczone do sterowania  za pomocą telefonu gsm  
 
2. OPIS DZIAŁANIA  
Sterowanie 4 wyjściami  w urządzeniu odbywa się za pomocą:  sms, Clipa, aplikacji, lub przycisków na 
urządzeniu  
 
3. MONTAŻ URZĄDZENIA. 
Montaż  urządzenia   powinna   przeprowadzić   osoba   o   odpowiednich   kwalifikacjach, 
Montaż powinien być zgodnie z zaleceniami i uwagami producenta umieszczonymi w instrukcji 
 

4. OPIS WYPROWADZEŃ I SCHEMAT PODŁĄCYENIA DO INSTALACJI   
Wyjścia: com1- com4  
250vAC /10A, 125vAC/15A 
 
Zgodnie z rysunkiem  na obudowie   
1 – NO       - styk normalnie rozwarty  
2 – COM    -  styk przełączany  
3 – NC    - styk normalnie zwarty 
 
Przyciski :  
SET – przycisk służący do ręcznego ustawiana  numerów użytkowników 
SW1 – SW4 – przyciski służące do zmiany stanu wyjść com1- com4 
 
Ledy sygnalizacyjne  
SIG – miganie Ledy co 2s  sygnalizuje połączenie z siecią ciągłe świecenie brak połączenia  
STA1 –STA4-  Ledy  pokazują status wyjść  COM1-COM4 
Gniazdo na kartę sim - instalować kartę przy wyłączonym zasilaniu 
 

5. URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA   

- Podłączenie do zasalania 
 EFEKT następuje inicjalizacja urządzenia , która trwa do 30s  
 
- Ustaw hasła urządzenia  
Hasło fabryczne -  „0000” 
Zmiana hasła następuje przez wysłanie SMS z komendą, która zawiera  
SN aktualne hasło  
NEW nowe hasło  
 
Przykład: 
Wysłany SMS o treści:    SN0000NEW1234 
SMS zwrotny o treści:    NEW SN 1234 
Hasło fabryczne zostało zmienione na 1234   
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-  Ustawianie  pięciu użytkowników master  
Ustawianie numeru master przez wysłanie komendy SMS  , która zawiera 
SN hasło 
SET nr telefonu  
 
 
Przykład: 
Wysłany SMS o treści:    SN0000SET48123456789 
SMS zwrotny o treści:    48123456789SETOK 
 
 
Ustawianie numeru master przyciskiem SET 
Przyciskamy przycisk SET  Led STA1 szybko pulsuje przez 30s  w tym czasie wykonujemy połączenie z 
nr telefonu który chcemy dodać do listy, połączenie zostaje odrzucone LED przestaje migać a nr jest 
zapisany  
 
- Sterownie CLIP-em 
Użytkownicy Master mogą sterować wyjściem com1 za pomocą CLIP, 
Wykonując połączenie na nr urządzenia, następuje zmiana stanu na wyjściu  
lub  załączenie wyjścia na określony czas programowany funkcją  JOG 
  
-RESET do ustawień fabrycznych  
Nacisnąć przycisk SET i przycisk SW1na 1s  led STA1 mignie 2 razy powoli  
 - urządzenie zostało przywrócone  do ustawień fabrycznych,  wykasowane numery master ,  hasło 
zmienione na fabryczne „0000’’ 
 
- Pamięć stanu wyjść  po okresowym zaniku zasilania urządzenia 
Przytrzymać na około 15s przyciski SW1 i SW4  
2 piknięcia led  STA1 - pamięć stanu  załączona  
4 piknięcia led  STA1 - pamięć stanu  wyłączona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela programowania za pomocą SMS 

 

Tabela  zestawienie komend do sterowania  SMS 

Typ komendy sms Treść SMS SMS zwrotny 
Zmiana hasła 
 

SN aktualne hasło NEW  nowe hasło 
Przykład: 
SN0000NEW1234 

NEW SN 1234 

Ustawianie nr master SN hasło  SET nr telefonu 
Przykład: 
SN0000SET48123456789 

48123456789SETOK 

Ustawienie czasu 
Wyjścia com1 do 
sterowania CLIP-em, 
Funkcja JOG 
XT- czas (0-9)  
0 = 0,5s 
1-9 = 1s-9s 
C- Wyłącznie funkcji  

SN hasło XT prametr 
Przykład: 
SN0000XT5 
 
SN hasło XT prametr 
Przykład: 
SN000XTC 

JOG FUNCTION IS ON 
 
 
 
 
JOG FUNCTION IS OFF 

Typ komendy sms Treść SMS SMS zwrotny 
Załączenie Wszystkich wyjść,  
komenda ON 

SN hasło ON 
Przykład: 
SN0000ON 

STATE IS ALL ON 

Wyłączanie wszystkich wyjść,  
komenda OFF 

SN hasło OFF 
Przykład: 
SN0000OFF 

STATE IS ALL OFF 

Ustawienie poszczególnych 
wyjść komenda COM 
Parametr: 
 N –on 
 F – off 
 X – bez zmian  

SN hasło COM parametr 
Przykład: 
SN0000COMNNFF 

SW1 IS ON 
SW2 IS ON 
SW3 IS OFF 
SW3 IS OFF 

Zmiana stanu na zadany czas  
wybranych wyjść, komenda T 
T- czas (0-9)  
Parametr: 
0 = 0,5s 
1-9 = 1s-9s 
C – wybrane wyjście  
X – bez zmian 

SN hasło T parametr 
Przykład: 
SN0000T5CCXX 

SW1 SW2 IS INCHING 

Zmiana stanu na długi czas  
wybranych wyjść, komenda L  
L- czas (001-240) 
Parametr: 
001 = 1min 
240 = 240min 
C – wybrane wyjście  
X – bez zmian 

SN hasło L parametr 
Przykład: 
SN0000L060CCXX 

SW1 SW2 IS INCHING 

Sprawdzanie stanu wyjść,  
komenda CHECK 
 

SN hasło CHECK  
Przykład: 
SN0000CHECK 

SW1 IS ON 
SW2 IS ON 
SW3 IS OFF 
SW3 IS OFF 


