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Rozdział 1 
Wprowadzenie 
 
Urządzenie SmartLink jest dostępne poprzez następujące modele: 

• SmartLink-GP 
• SmartLink-G 

 
Poza właściwościami modelu SmartLink-G model SmartLink-GP posiada również następujące 
zaawansowane właściwości: 

1. sterowanie przy włamaniu  
2. dialer głosowy (wymagana jest opcjonalna płyta SmartLogos60) 
3. zarządzanie poprzez telefoniczną linię miejską 

 
Model SmartLink-G nie posiada tych funkcji. 
 
Ten podręcznik opisuje właściwości SmartLink-GP oraz proces jego programowania. Użytkownicy 
urządzenia SmartLink-G mogą ominąć rozdział dotyczący zaawansowanych funkcji urządzenia. 
Zajrzyj do Rozdziału 3 – Załącznik B po szczegółową listę zaawansowanych właściwości urządzenia 
SmartLink-GP oraz elastycznego zoptymalizowania oprogramowania. 



Rozdział 2 

Podstawowe informacje 
 

2.1 Dostarczona dokumentacja 

 
• Instrukcja instalacji  
• Instrukcja programowania (ten podręcznik) 

 
Instrukcja instalacji jest dołączona w pakiecie. Aby zamówić dodatkowe kopie skontaktuj się z Vidicon 
Sp. z o.o. , znajdź kod zamówień pokazany w Instrukcji Instalacji w Załączniku B.  
 
 
2.2 Szczegóły Instrukcji 
 

Tytuł: Instrukcja Programowania  SmartLink-G i SmartLink-GP 

• Wydanie: 1.11 (wersja polska 1.00) 
• Miesiąc i rok wydania 06.2007 (wersja polska 08.2009) 
• Kod zamówienia - DCMPINE0SLINK 
 
 

 
2.3 Adresy 
 

• Instalator 
• Obsługa techniczna 

 
2.4 Informacje o oprogramowaniu 
 

• Smartleague wersja 2.1.x 
• Wersja firmware: 1.1.x 

 
2.5 Prawa własności intelektualnej 
 

Informacje zawarte w tym dokumencie są własnością prywatną. Wszystkie prawa zastrzeżone.  

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub reprodukowana chyba, że otrzyma 

pisemną zgodę Vidicon Sp. z o.o. w szczególności do części odnoszących się do urządzenia 

wyspecyfikowanego w rozdziale 2.8 Identyfikator urządzenia. 

Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie z powodu niewłaściwego użycia 

lub niewłaściwej aplikacji.  

 
 



2.6 Klucz 

 
2.6.1 Słownik i terminologia 
 

Urządzenie: odnosi się do urządzenia opisanego 2 rozdziale 2.8 Identyfikator Urządzenia. 

Lewo, prawo, poza, ponad, poniżej – z punktu widzenia operatora na wprost urządzenia. 

Wyjście impulsowe – to samo, co wyjście „monostabilne” 

Dialer (telefoniczny, SMS, cyfrowy) – to samo co komunikator 

Wykwalifikowany personel: te osoby, które zostały przeszkolone, mają specjalistyczną wiedzę 
na temat aspektów prawnych i około prawnych odnośnie warunków serwisowania oraz 
zapobieganiu wypadkom, są zdolne do identyfikowania i unikania wszelkich możliwych 
niebezpiecznych sytuacji.   

Kliknij – kliknij na wybrany obiekt (z rozwijanego menu, opcji, obiektów graficznych itp.) 

Wybierz – kliknij na wybrany klawisz video.  

2.6.2 Grafika  
 

Teksy pisane kursywą: wskazują na tytuł rozdziału, sekcji, paragrafu, tabeli lub rysunku w tym 
podręczniku lub innym materiale do którego się odnoszą.  

Notatka:  

Obiektywna notatka zawierająca ważne informacje odnoszące się do tekstu. 

 

Uwaga: 

Ten przerywnik wskazuje na to, że całkowite lub częściowe niezastosowanie się do 
procedur może uszkodzić podłączone urządzenia. 

 

Niebezpieczeństwo: 

To ostrzeżenie wskazuje na to, że całkowite lub częściowe niezastosowanie się 
do procedur może spowodować zranienie operatora lub osób z jego otoczenia 
 
 
  



Rozdział 3 

Programowanie SmartLink-GP 
3.1 Wprowadzenie 
 

SmartLink-GP może być zaprogramowany do zarządzania: 
• Sterowania alarmowego 
• Dialerem SMS-owym 
• Dialerem typu Contact ID 
• Sterowaniem zdalnymi aplikacjami 
• Dialerem głosowym (opcja) 

 

Notatka:  

Jeśli SmartLink-GP jest używany jako rezerwowy generator linii, to nie jest wymagane żadne 
programowanie 

 
Wymagania do programowania SmartLink-GP 

• Przenośny komputer do ściągnięcia parametrów do zasilanego urządzenia montowanego na 
ścianie  

• Oprogramowanie SmartLeague 
 

3.2 Instalacja oprogramowanie SmartLeague 
 
3.2.1 Instalacja oprogramowania SmartLeague z płyty CD 
 

Jeśli był załączony w zamówieniu to otrzymasz płytę instalacyjną CD z wersją instalacyjną 
SmartLeague zawierającą oprogramowanie z odpowiednim dla SmartLink-GP firmwarem. 
Sprawdź wersję oprogramowania, zajrzyj do Pomocy, O SmartLeague. Nową wersję 
oprogramowania SmartLeague można ściągnąć ze strony Vidicon Sp. z o.o. :www.vidicon.pl 

 
Instrukcja instalacji 

1. Włóż płytę instalacyjną CD do komputera 
2. Wybierz „Mój komputer” z pulpitu 
3. Znajdź napęd CD, kliknij dwukrotnie na ikonę – zostanie wyświetlona zawartość CD. 
4. Kliknij dwukrotnie na setup.exe: pojawi się okno powitalne programu instalacyjnego. 
5. Wybierz „Kontynuuj” – pojawi się okno wyboru folderu. 
 

Notatka:  

Powinieneś wybrać sugerowany folder 

 
6. Wybierz „Kontynuuj”: rozpocznie się instalacja plików , pojawi się pasek postępu wskazujący ile 

zostało do końca instalacji.  
 
 
Notatka:  

Ukończ instalację, nie wybieraj Anuluj podczas fazy instalacyjnej. 

 



 
7. Jak instalacja zostanie ukończona to ikona programu SmartLeague pojawi się na pulpicie (jeśli tak 

sobie zażyczy użytkownik) oraz w liście programów: . 
 
3.2.2 Sprawdzenie dostępności nowej wersji oprogramowania SmartLeague 
 
8. Połącz się ze stroną www.vidicon.pl by sprawdzić czy jest nowsza wersja SmartLeague. 

9. Sprawdź różnice pomiędzy nowszą wersją a zainstalowaną wersją.  

10. Postępuj ostrożnie i zgodnie z instrukcjami aktualizacji 

3.2.3 Sprawdzenie dostępności nowej wersji 

11. Połącz się ze stroną www.vidicon.pl by sprawdzić czy jest nowsza wersja firmware do SmartLink-

GP.  

12. Postępuj ostrożnie i zgodnie z instrukcjami aktualizacji. Wszystkie aktualizacje są sprawdzone z 

poprawioną wersją instrukcji.  

 
3.3 Oprogramowanie SmartLeague 
 
SmartLeague to oprogramowanie do konfigurowania SmartLink-GP. Program jest zaprojektowany do 

uruchomienia na komputerze serwisowym i pozwoli na zaprogramowanie większości parametrów 

SmartLink-GP bez konieczności podłączenia do systemu.  

Twój komputer serwisowy musi być podłączony do zamontowanego i zasilanego SmartLink-GP 

podczas fazy ładowania parametrów.  

Kabel połączeniowy musi być wystarczająco długi, aby sięgać do zamontowanego urządzenia bez 

naprężenia. Zajrzyj do Instrukcji Instalacji – paragraf 7.14 Podłączenia łącza szeregowego RS232 do 

PC.   

Ustawienie parametrów może być zapamiętane w bazie danych SmartLeague i używane do celów 

serwisowych lub jako „standardowa konfiguracja” dla innych urządzeń typu SmartLink-GP.  

Podczas sesji serwisowej będziesz mógł przejrzeć i zmienić ustawienia parametrów SmartLink-GP.  



3.3.1 Podstawowe Informacje 
 

 

SmartLeague jest to oprogramowanie do konfigurowania całego spektrum produktów INIM.   Możesz 

skonfigurować numery urządzeń/systemów na Twoim biurowym komputerze niezależnie od typu 

urządzenia/systemu.  

Możesz skonfigurować urządzenie na Twoim komputerze biurowym, następnie zapisać dane do 

pamięci EPROM urządzenia kiedy będziesz miał do niego dostęp u klienta.  

Możesz w tym samym czasie pracować na kilku grupach parametrów w tym samym czasie, np. 

możesz kopiować konfigurację urządzenia / systemu i zaprogramować ją w innym urządzeniu tego 

samego typu. Każde rozwiązanie ma własny plik konfiguracyjny.  

 
 
Jeśli chcesz utworzyć nowy projekt musisz najpierw wybrać typ urządzenia i model: 
 

  
 

Strona startowa oprogramowania SmartLeague jest podłączona do strony Vidicon Sp. z o.o. i jeśli 
jesteś podłączony do Internetu to możesz sprawdzić dostępność nowszych wersji jak aktualizacje 
firmware, poprawione instrukcje, czy dostęp do aktualności.  
 
Notatka:  

Aby zmienić adres strony i czas aktualizowania zawartości wybierz Ustawienia, Ustawienia 
aplikacji  oraz Pozostałe. 

 
3.3.2 Ustawienie portu szeregowego komputera 
Używając menu Ustawienia / Ustawienia aplikacji, Porty Szeregowe sprawdź czy wybrane 
ustawienia są odpowiadające połączeniu pomiędzy komputerem a SmartLink-GP. 



3.3.3 Konfigurowanie nowego systemu 

 
1. Tworzenie nowego projektu (wybierz Plik, Nowy) lub otwórz poprzedni projekt używany  

w podobnym systemie (wybierz Plik, Otwórz) i zapisz go z nazwą nowego klienta z nowym 
kodem. 

2. Dopasuj ustawienia parametrów.  
3. Zapisz (wybierz Plik, Zapisz) oraz jeśli konieczne to wydrukuj szczegóły (menu Plik, Drukuj). 
4. Podłącz komputer do portu szeregowego RS 232 urządzenia. 
5. Ściągnij „projekt” (konfigurację) do urządzenia, wybierz Program, Ściągnij): wszystkie sześć 

diod LED będzie migało podczas tej fazy.  
 
Notatka:  

Jeśli pojawi się błąd podczas fazy wgrywania, musisz powtórzyć operację. Nowe dane 
nadpiszą poprzednią konfigurację. 

 

3.3.4 Programowanie zainstalowanego urządzenia 

 
1. Podłącz komputer do portu szeregowego RS 232 urządzenia. 
2. Utwórz nowy projekt (wybierz Plik, Nowy) lub otwórz bieżący projekt konfigurację systemu  

(wybierz Plik, Otwórz). 
3. Aby załadować bieżące parametry wybierz Program, Ładowanie: wszystkie sześć diod LED 

będzie migało podczas tej fazy. 
4. Dopasuj ustawienia parametrów. 
5. Zapisz (wybierz Plik, Zapisz) oraz jeśli konieczne to wydrukuj szczegóły (menu Plik, Drukuj). 

 
Ściągnij „projekt” (konfigurację) do urządzenia, wybierz Program, Ściągnij: wszystkie sześć diod 
LED będzie migało podczas tej fazy. 
 
Notatka:  

Jeśli pojawi się błąd podczas fazy wgrywania, musisz powtórzyć operację. Nowe dane 
nadpiszą poprzednią konfigurację. 

 

3.3.5 Badanie stanu 

 
1. Podłącz komputer do portu szeregowego RS 232 urządzenia. 
2. Wybierz Panel Sterowania, Badanie Stanu: pojawi się okno pokazujące kod IMEI, dane SIM, 

zainstalowaną wersję oraz stany baterii, sieci GSM oraz wejścia.  
3. Wybierz Wyślij SMS, aby wysłać testowy SMS ze SmartLink-a.  

 

3.3.6 Podgląd dziennika zdarzeń 

 
1. Podłącz komputer do portu szeregowego RS 232 urządzenia. 
2. Utwórz nowy projekt (wybierz Plik, Nowy) lub otwórz bieżący projekt (konfigurację) systemu 

(wybierz Plik, Otwórz). 
3. Aby podejrzeć zawartość dziennika zdarzeń wybierz Dziennik. 

4. Wybierz ikonę   z dolnej lewej strony.  
5. Pojawią się zarejestrowane zdarzenia.  

 
Notatka:  

Zawartość dziennika zdarzeń może być wydrukowana lub zapisana w bazie danych.  

 



3.3.7 Drukowanie  
1. Zdefiniuj nagłówek wydruku. (np. Logo, Nazwa Firmy, itp.) 

2. Aby wpisać odpowiednie dane wybierz Ustawienia Drukarki w Ustawieniach, Ustawienia 

aplikacji.  

3. Wybierz ikonę  i kliknij na plik, który chcesz wydrukować.  

 

3.4 Zalecana procedura programowania 

1. Przygotuj dane: 

• Numery telefonów do raportowania w trybie Contact ID, teksty SMS-ów oraz 

wiadomości głosowe 

• Wiadomości tekstowe SMS 

• Wiadomości głosowe 

• Kody identyfikujące dzwoniących 

2. Skonfiguruj parametry urządzenia 

3. Skonfiguruj wejścia i wyjścia (dla sterowania  centralą i aplikacjami linii rezerwowej). 

4. Skojarz przychodzące/wychodzące wywołania z określonym działaniem. 

5. Zaprogramuj zdarzenia, które: 

• Wyślą ustawioną wcześniej wiadomość tekstową SMS 

• Wyślą raporty w trybie Contact ID 

• Wyślą wiadomości głosowe 

• Aktywują / dezaktywują wyjścia 

• Wygenerują „ograniczenia” 

6. Zaprogramuj zdarzenia okresowe 



3.5  Ustawienie danych kontaktowych 
3.5.1 Ustawienie telefonicznych numerów wychodzących  

 
 

 
 

Rys.1. Książka telefoniczna 
Urządzenie SmartLink-GP wysyła raporty w formacie Contact ID, wiadomości głosowe oraz SMS-y 

tekstowe generowane wywołanymi zdarzeniami (bezpośrednio lub przekierowane) do 10 numerów 

telefonicznych w książce telefonicznej.  

Np. wysyła wiadomości na numery Stacji monitorowania alarmów w formacie Contact ID lub na 

numery telefoniczne przeznaczone do wiadomości SMS.  

Notatka:  

Numery międzynarodowe muszą być wprowadzone w następującym formacie: +xxyyyyyyyyy 
(np. +44707284822)  

 
Aby przejrzeć zdarzenia, które wygenerowały wywołania wychodzące na określony numer wybierz „+” 
obok wybieranego numeru.  
 

 
 
 

Parametr Opis Uwagi 
Numer Numer telefoniczny  

 
 



 
Parametr Opis Uwagi 

Opis Opis, który identyfikuje numer 
telefoniczny skojarzony 
z konkretnym zdarzeniem 

 

Numer telefoniczny Numer z prefiksem 
międzymiastowym, jeśli potrzeba 
to również z prefiksem 
międzynarodowym  

 

Przekierowane wiadomości Przekierowuje wiadomości SMS z 
numerów telefonicznych na jeden 
numer (opcja Przekieruj SMS z 
tabeli Funkcji numerów 
telefonicznych)  

Np. ta opcja pozwoli na 
podgląd, która wiadomość 
SMS została otrzymana 
z którego numeru 
w SmartLink. 

 
3.5.2 Ustawienie dialera wiadomości SMS 
 

 
Rys.2. Tabela SMS 

 
SmartLink-GP zarządza 10 wiadomościami tekstowymi SMS do skomunikowania się przy 

rozpoznanych zdarzeniach (problemy, zmiana stanu wejścia, zdarzenia okresowe, itp.) z numerami  

w Książce Telefonicznej. Np. możesz ustawić wiadomość tekstową SMS, aby ostrzec użytkowników 

„powódź w garażu lub piwnicy”. 

 
Notatka:  

Kiedy programujesz dialer SMS musisz przynajmniej zdefiniować  Opis wiadomości tekstowej 
SMS, tekst będzie wprowadzany sukcesywnie. 

 
 
 

Parametr Opis Uwagi 
Numer Numer wiadomości tekstowej  
Opis Opis, który identyfikuje wiadomość 

tekstową SMS skojarzoną ze 
zdarzeniem 

 

 



 
Parametr Opis Uwagi 

Wiadomość Tekst wiadomości Podkreślenie w oknie 
wiadomości pokazuje 

maksymalną jej długość. 80 
znaków dla wiadomości 1 – 5, 

40 znaków dla wiadomości  
6-10 

 
3.5.3 Ustawienie dialera wiadomości głosowych 
 

 
Rys.3. Tabela wiadomości głosowych 

 
SmartLink-GP zarządza ośmioma wiadomościami głosowymi do skomunikowania się przy 

rozpoznanych zdarzeniach (problemy, zmiana stanu wejścia, zdarzenia okresowe, itp.) z numerami  

w Książce Telefonicznej. 

 

Notatka:  

Więcej niż jedna wiadomość głosowa może być dołączona do jednego wywołania. Ta opcja 

optymalizuje wysyłanie wiadomości głosowych. Możesz stworzyć grupę wiadomości  

o zdarzeniach i grupę wiadomości skojarzoną z miejscem , gdzie mogą się one zdarzyć.  

 

Na przykład – zilustrujmy przykładem: możesz wybrać Wiadomość 4:”Usiłowanie otwarcia centrali” 

oraz Wiadomość 6: ”Pokój Jenny” dla jednego wywołania oraz Wiadomość 3” Próba włamania”  

i Wiadomość 6: ”Pokój Jenny” dla innego wywołania.  

    
Parametr Opis Uwagi 

Numer Numer wiadomości głosowej 
przypisany podczas fazy 

nagrywania 

 

Opis Opis, który identyfikuje wiadomość 
głosową skojarzoną ze 

zdarzeniem 

 

 



Nagrywanie wiadomości głosowych 

 

Możesz nagrać wiadomość głosową podłączając zwykły telefon z klawiszami używającymi wybierania 
DTMF do złacza J2 na płytce SmartLogos60. Zajrzyj do Podręcznika Instalacji – paragraf 7.10 
Podłączanie SmartLogos60 (opcjonalne akcesorium). 
Procedura nagrywania wygląda następująco: 
 

 

Podnieś słuchawkę 
(brak tonu) 

nagraj odtwórz 

zakończ 

Inne 

operacje 

zakończ 
zakończ       Inne         

    operacje 

Odłóż słuchawkę 
 

Poczekaj na 1 beep Poczekaj na 2 beep 

x = n-ta 

wiadomość 
(1-8) 

x = n-ta 

wiadomość 
(1-8) 

Poczekaj na 1 beep 

potwierdzenia 

Poczekaj na 1 beep 

Poczekaj na 1 beep 

potwierdzenia 

Rozpocznij 

nagrywanie 

Naciśnij * 

Żeby zakończyć 

Rozpocznij odtwarzanie Naciśnij * 

Żeby zakończyć 

Nagraj wiadomość  
(max. 10 sekund) 

2 sygnały beep  

kończą wiadomość 



3.5.4 Ustawienie kodów ID Dzwoniącego 
 

 
Rys.4. Tabela kodów 

 

Aplikacja SmartLeague używa kodów ID instalatora, użytkownika i klienta do identyfikacji 
dzwoniącego dla wiadomości SMS lub kodów DTMF oraz w przypadku zastosowania identyfikacji 
SmartLink-GP podczas transmisji raportów w formacie Contact ID do stacji monitorowania.  

 
 

Parametr Opis Uwagi 
Kod instalatora Kod dostępu, którego używa 

SmartLeague podczas 
komunikacji z SmartLink-em. 

 

Kod Użytkownika Kod dostępu, który użytkownik 
musi wprowadzić w komendzie 
SMS lub DTMF do SmartLink-a.  

Zajrzyj do rozdziału 3.12 
Zdalne sterowanie SmartLink-
iem – GP poprzez wiadomości 

SMS oraz rozdziału 3.14 
Zdalne sterowanie SmartLink-
iem – GP poprzez tony DTMF 

Kod Klienta To jest kod, który identyfikuje 
SmartLink-GP podczas transmisji 
raportu w formacie Contact ID do 

stacji monitorowania. 

 

 



3.6 Ustawienie parametrów SmartLink-a. 
 
Ta tabela zawiera podstawowe parametry urządzenia SmartLink-GP. 
 

Grupa Parametr Opis Uwaga 
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Włączone 
parametry 
zabezpieczenia 
alarmowego 

Jeśli wybrano, SmartLink-GP będezie 
pracował jako centrala alarmowa. Wejścia 
i wyjścia oraz skojarzone zdarzenia będą 
używane do zarządzania centralą alarmową. 

 

Opóźnienie 
(wejścia / 
wyjścia) 

Jeśli centrala alarmowa w SmartLink-GP 
będzie rozbrojona , to jest to czas pomiędzy 
momentem uzbrojenia oraz momentem 
natychmiastowego wykrycia stanu alarmu na 
wejściu. Jeśli centrala jest uzbrojona to jest to 
czas, który ma użytkownik na rozbrojenie 
SmartLink-GP po naruszeniu opóźnionego 
wejścia. Jeśli użytkownik nie rozbroi centrali 
przed upływem tego czasu to SmartLink-GP 
wygeneruje zdarzenie o alarmie.  

Zobacz rozdział 3.7 
Programowanie wejść i 
wyjść – IN&OUT, 
sekcja wejścia, 
parametr Typ. 
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Sprawdzenie 
sygnału 

Jeśłi wybrane, to urządzenie sprawdzi przed 
wybieraniem numeru czy na linii jest 
słyszalny sygnał. 

 

Wybieranie 
impulsowe 

Jeśli wybrane to urządzenie będzie używać 
wybierania impulsowego, w przeciwnym 
przypadku będzie używać tonów DTMF. 

 

 



 
Grupa Parametr Opis Uwaga 
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Włącz 
ostrzeżenie o 
braku linii 
miejskiej 

Jeśli wybrano to zdarzenie uszkodzenia 
(braku) linii miejskiej będzie wizualnie 
sygnalizowane na diodzie Problem.  

 

Włącz 
ostrzeżenie o 
braku zasięgu 
GSM 

Jeśli wybrano to zdarzenie „Brak zasięgu 
GSM” będzie Jeśli wybrano wizualnie 
sygnalizowane na diodzie Problem. 
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Włącz 
odpowiedź na 
linii miejskiej  

Jeśli wybrano to możliwe będzie zdalne 
sterowanie urządzeniem kodami DTMF na 
linii miejskiej  

Jeśli SmartLink-GP jest 
podłączony do faksu 
lub modemu musisz 
również włączyć opcję 
Podwójne wywołanie. 

Włącz 
odpowiedź na 
linii GSM  

Jeśli wybrano to możliwe będzie zdalne 
sterowanie urządzeniem kodami DTMF na 
linii GSM 

 

Włącz 
Podwójne 
wywołanie 

Tylko w przypadku gdy SmartLink-GP jest 
podłączony do faksu lub modemu to odpowie 
po ustawionej ilości dzwonków (opcja Liczba 
dzwonków) Aby zatrzymać faks lub modem 
podczas wywołania serwisowego najpierw 
włącz opcję Podwójne wywołanie, następnie 
zadzwoń do centrali i odłóż słuchawkę (ilość 
dzwonków musi być mniejsza niż ustawiona 
liczba w opcji Liczba dzwonków), wykonaj 
drugie wywołanie w ciągu 60 sekund od 
odłożenia słuchawki. SmartLink-GP odbierze 
wywołanie przy pierwszym dzwonku drugiego 
wywołania i będzie gotowy na przyjęcie 
komend DTMF.  

Opcja wybrana tylko 
dla włączonej funkcji 
Włącz odpowiedź na 
linii miejskiej. 
Zaprogramuj faks lub 
modem do odpowiedzi 
po ustawionej Liczbie 
dzwonków.  

Liczba 
dzwonków 

Liczba dzwonków, na które faks lub modem  
musi zezwolić zanim odpowie na wywołanie. 

 

 



 
Grupa Parametr Opis Uwaga 
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Dzwoń do 
wszystkich 
numerów 
Contact ID 

Jeśli wybrano to urządzenie będzie 
dzwoniło alternatywnie na dwa lub więcej 
numerów skojarzonych ze zdarzeniem 
(transmisja w formacie Contact ID), aż 
wszystkie numery odpowiedzą 
z powodzeniem na komunikację. Jeśli 
nie wybrany to urządzenie będzie 
dzwonić do momentu, aż jeden numer 
odpowie z powodzeniem na 
komunikację.    

 

Dzwoń pod 
wszystkie 
numery 
głosowe 

To samo co Dzwoń do wszystkich 
numerów Contact ID tylko dla numerów 
głosowych 

 

Ilość prób 
dzwonienia 

Maksymalna liczba prób dzwonienia, 
które SmartLink-GP wykona podczas 
pracy dialera. Jeśli dzwonienie jest 
zakończone niepowodzeniem (np. 
nieodebrane) to SmartLink-GP będzie 
ponawiał próbę dzwonienia tyle razy ile 
ustawiono.  

Od 1 do 10 

Powtórzenie 
wiadomości 

Wskazuje ile razy wiadomości głosowe 
muszą być odtwarzane podczas 
dzwonienia. Jeśli np. rozmowa zawiera 
wiadomości 2 i 4 a ten parametr jest 
ustawiony na 5 to wiadomości 2 i 4 będą 
odtworzone pięciokrotnie.  

 

 



 
Grupa Parametr Opis Uwaga 
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Usuń liczbę 
cyfr 

Liczba cyfr, które będą usunięte 
z prefiksu z każdego numeru 
wybieranego w sieci GSM    

Przykład: numer 0048 22 
1111111 z parametrem 
usunięcia cyfr= 4 da w 
rezultacie numer do 
wybrania 22 1111111 

Dodaj prefiks 
miasta 

Prefiks miasta zawiera cyfry, „*” lub „#” 
i będą dodane do każdego numeru 
wybieranego w sieci GSM.  

Przykład: ma zastosowanie 
w krajach gdzie prefiks  
miejski nie jest wymagany 
w dzwonieniu lokalnym, ale 
jest niezbędny do 
dzwonienia w sieci GSM  

Ukryta 
rozmowa 

Jeśli ta opcja została wybrana, wszystkie 
rozmowy generowane przez urządzenie 
podłączone do terminali 13 i 14 
SmartLink-a nie będą generowały 
wizualnych sygnałów na diodach LED 
jako „Połączenie trwa”.  

Ta właściwość jest 
użyteczna przy ukryciu 
komunikowania się centrali 
w przypadku pojawienia się 
włamywaczy.  
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Ostrzeżenie o 
każdej 
jednostce 
pozostałego 
kredytu 

Jeśli wybrano to SmartLink-GP będzie 
generował zdarzenie „Niski kredyt” gdy 
kredyt osiągnie „Poziom pozostałego 
kredytu”.  
  

Przykład: Jeśli osiągnie 
„Poziom pozostałego 
kredytu” wynosi 12$ i opcja 
„Ostrzeżenie o każdej 
jednostce pozostałego 
kredytu” została wybrana to 
pierwsze ostrzeżenie pojawi 
się kiedy balans wyniesie 
11,90$ , następnie 10,78$ 
i 9,94$.  

Poziom 
pozostałego 
kredytu 

Kiedy kredyt na karcie SIM zejdzie 
poniżej tej wartości to SmartLink 
wygeneruje zdarzenie „Niski kredyt” 
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Priorytet sieci 
GSM 

 Jeśli wybrano, wszystkie rozmowy 
generowane głosem i dialerem 
w formacie Contact ID lub przekierowane 
na generator linii rezerwowej wszystkie 
będą przekierowane do sieci GSM. 

W tych warunkach linia 
miejska (jeśli jest dostępna) 
będzie pracować jako 
rezerwa sieci GSM. Jeśli ta 
opcja zostanie wybrana to 
przy  zdarzeniu „Brak 
zasięgu GSM” urządzenie 
przełączy się na linię 
miejską i co 10 minut 
będzie sprawdzać czy 
powróci sygnał sieci GSM. 
Jeśli powróci zasięg GSM, 
podczas wolnej linii 
miejskiej to urządzenie 
natychmiast przełączy się 
na sieć GSM. 

Dzwonek dla 
numerów na 
„czarnej liście” 

Jeśli wybrano to urządzenie wygeneruje 
dzwonek na terminalach 13 i 14, kiedy 
otrzyma wywołanie z numerów, które 
znajdują się na „czarnej liście”. Ten 
parametr odnosi się wyłącznie do 
rozmów przychodzących.  

 

Menu DTMF 
bez kodu 

Jeśli wybrano , komendy DTMF będą 
wysyłane bez wprowadzania kodu 
użytkownika podczas trwającego 
wywołania. Naciśnij „#”.  

 

 

Grupa Parametr Opis Uwaga 
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Uproszczone 
zarządzanie 
wyjść 
bistabilnych 

 Urządzenie SmartLink-GP 
automatycznie odtworzy zdarzenie 
skojarzone z wyjściem ( przywróci 
początkowy stan WŁ. lub WYŁ.) , kiedy 
nastąpi zmiana na przeciwny stan 
zdarzenia. Ta opcja odnosi się do wyjść 
bistabilnych aktywowanych przez: 

1. Słaby akumulator 
2. Awaria linii telefonicznej 
3. Brak zasięgu sieci GSM 
4. Tylko połączenia alarmowe 
5. Uzbrojenie 
6. Rozpoczęcie dzwonienia 

Jeśli ta opcja jest włączona, 
będzie zbędny powrót wyjść 
skojarzonych  
z odpowiednimi 
zdarzeniami powrotów (np. 
Koniec słabego 
akumulatora, wyjście 2 = 
WYŁ.)  

Stan badania 
nagłówka 
odpowiedzi 

Spersonalizowany nagłówek dla stanu 
badania odpowiedzi (zobacz 3.12.7 
Badanie stanu SmartLInk-GP) 

Maks. 12 znaków 

G
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n
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Głośność 
Wejścia 

Zwiększa lub zmniejsza głośność 
głośnika – w telefonie podłączonym do 
SmartLink-a. 

Zmiany tych parametrów 
mogą wpływać negatywnie 
na funkcjonalność innych 
właściwości urządzenia 
(Menu DTMF, Contact ID). 
Jeśli ich używasz i chcesz 
zmienić głośność to 
najpierw wykonaj testy ich 
funkcjonowania.  Głośność 

wyjścia 
Zwiększa lub zmniejsza głośność 
mikrofonu – w telefonie zdalnego 
użytkownika.  

 
 
 

3.7 Programowanie Wejść i Wyjść – IN&OUT 
 

 
Rys.5. Tabela Wyjść i Wejść 

Grupa Parametr Opis Uwaga 



Płyta z terminalami IN&OUT sklada się z 5 terminali (5 do 9), z których każdy może być używany jako 
wejście, jako wyjście lub oba jednocześnie.  
Używanie terminali  jako rozwijane menu pozwoli na wybór trybu operacji terminala. 
SmartLeague odnosi się do terminali „wejścia” i „wyjścia” używając następującej numeracji: 
 

 
Notatka:  

W tym rozdziale terminale są identyfikowane przez ich typ i numer (np. wejście 1 lub wyjście 3)  

 

Zajrzyj do Instrukcji Instalacji – rozdział 5.1 Terminale płyty – aby dowiedzieć się więcej  

o terminalach. 

 

3.7.1. Wejścia 

Wejścia są używane do urządzeń, które mają tylko dwa stany (aktywny, wygaszony) lub urządzeń  

z trzema lub czterema stanami (wygaszenie, tamper, alarm, tamper i zwarcie) 

 

Te cztery stany są określone przez dwa rezystory parametryzujące, które określają trzy okna 

progowe. Każde przekroczenie progu generuje zdarzenie, które można skojarzyć z wyjściową 

wiadomością tekstową SMS, raportem w formacie Contact ID, wiadomością głosową lub aktywacją 

wyjść i ograniczeniami.  

     WEJSĆIA/WYJŚCIA 

 

 

 

                 TERMINALE 



Domyślne Ustawienia Wejść 
 
Domyślne ustawienia wejść SmartLink-GP określają następujące warunki: 
 

 
Domyślne ustawienia pozwalają na zarządzanie kontaktami typu NC lub NO oraz liniami 
parametryzowanymi (EOL lub DEOL), typowymi dla central alarmowych. Zobacz rozdział 3.8 
Programowanie SmartLink-GP jako centrali alarmowej.  
 
Notatka:  

Aby podejrzeć zdarzenia skojarzone ze zmianą stanu wejścia rozwiń strukturę wybierając „+” 

obok numeru wejścia.  

 

 
 
3.7.2 Wyjścia 
 
Wyjścia typu otwarty kolektor, impulsowe lub bistabilne mogą również być zaprogramowane do 
aktywacji zewnętrznych diod LED lub brzęczyka. W tym przypadku, będą pracować ze specjalną 
charakterystyką.  
Wyjścia mogą być aktywowane przez: 

• Zdarzenia generowane przez zmianę stanu na innym wyjściu lub przez zdarzenia wewnętrzne 
• Przychodzące rozmowy z rozpoznanych numerów telefonicznych 
• Przychodzące SMS-y zawierające komendy 
• Sekwencje tonów DTMF 

Próg 1 

Próg 2 

Próg 3 

Stan 1 
 

(Linia otwarta) 

Stan 2 
 

(Linia zakończona rezystorem 15kΩ) 

Stan 3 
Linia zakończona dwoma 

równoległymi  rezystorami 15kΩ co 
daje 7,5kΩ) 

Stan 4 
 

(Linia zwarta) 



3.7.3 Wejścia/Wyjścia 
 
Terminale wejść i wyjść IN&OUT mogą pracować jako wejścia lub wyjścia. 1 
 Na przykład podczas testowania można wydać komendę dla wyjścia a następnie sprawdzić jej 
stan (jako wejścia)  i zweryfikować rezultat. (tj. otrzymaną komendę lub jej nieotrzymanie) 
Na przykład można: 
1. Używając tonów DTMF aktywować wyjście 2 – zaprogramowane jako NO (normalnie otwarte) 

i bistabilne.  
2. Zaprogramować zdarzenie 8 (wejście 2, które jest stanem wyjścia 2)  do wysłania SMS-a, 

który zmieni stan wyjścia 3 na włączone.  
3. Wynik: zdalna komenda zewrze wyjście 2 do masy. Zmiana stanu będzie przejmowana jako 

wejście zaprogramowanego zdarzenia do wyzwolenia komendy „wyślij SMS” oraz do „aktywuj 
wyjście 3”. 

 
Notatka:  

Jeśli sygnał wejściowy generuje zdarzenie związane z aktywacją wyjścia muszą być użyte 

różne terminale.  

 
 

Wyjście - 
Polaryzacja 

Stan wyjścia w stanie jałowym  (gdy nie 
jest aktywowane)  

Normalnie otwarte, 
normalnie zamknięte 
(zwarte do masy) 

Wyjście - Typ Jeśli wyjście jest impulsowe to będzie 
zmieniać swój stan na uprzednio 
ustawiony czas. Jeśli wyjście jest 
bistabilne aktywacja zmieni jego stan aż 
do czasu jak wyjście będzie 
dezaktywowane.   

Impulsowe lub bistabilne. 
Np. zdarzenie słabego 
akumulatora jest bistabilne: 
Ostrzeżenie będzie istnieć 
dopóki akumulator nie 
zostanie naładowany. 
Impulsowe: wyjście 
generuje impuls, aby 
zasygnalizować stan 
rozładowanego 
akumulatora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Opatentowane 

Parametr Opis Uwaga 



 

Wyjście – 
Czas WŁ.  

Tylko dla wyjść impulsowych – określa 
długość impulsu.  

Normalnie otwarte, 
normalnie zamknięte 
(zwarte do masy) 

Wyjście  - 
Brzęczyk 

Będzie użyty, kiedy wyjście jest 
podłączone do zewnętrznego brzęczyka. 
W tym przypadku aktywacja wygeneruje 
słyszalny sygnał (beep), który trwa przez 
cały czas trwania stanu WŁ. na wyjściu 
(jeśli wyjście jest impulsowe – na 
ustawiony czas – Czas WŁ. , jeśli 
wyjście jest bistabilne – aż do czasu 
dezaktywowania wyjścia). Podczas 
Czasu WŁ. sygnał o częst. 1 KHz będzie 
obecny na terminalach.  

 

Wyjście - LED Będzie użyta, kiedy wyjście jest 
podłączone do zewnętrznej LED. W tym 
przypadku aktywacja wygeneruje 
widzialny sygnał (włączenie diody LED), 
który trwa przez cały czas trwania stanu 
WŁ. na wyjściu (jeśli wyjście jest 
impulsowe – na ustawiony czas – Czas 
WŁ. , jeśli wyjście jest bistabilne – aż do 
czasu dezaktywowania wyjścia) 

Jeśli chcesz, aby dioda 
migała kliknij i zaznacz na 
odpowiedni kwadracik. 
Dioda LED będzie migać z 
częstotliwością 2 Hz (0,25 
sek. WŁ., 0,25 sek. WYŁ). 
Nie należy zaznaczać tego 
kwadracika jeśli dioda ma 
się palić na stałe.  

Wyjście - 
Potwierdzenie 

Jeśli wyjście jest aktywowane / 
dezaktywowane jako wynik wywołania 
przychodzącego  lub SMS-a to 
SmartLink-GP można ustawić tak, aby 
wysyłał potwierdzenie do dzwoniącego 
lub wysyłającego SMS-a. Musi być 
włączona opcja ID dzwoniącego.  

 

Wejście - Typ Możliwe, kiedy SmartLink-GP jest 
używany jako centrala alarmowa.  

Zob. rozdział 3.8 
Programowanie SmartLink-
GP jako centrali alarmowej.  

 

Parametr Opis Uwaga 



 

Wyjście – 
Parametryzacja 
linii   

Możliwe, kiedy SmartLink-GP jest 
używany jako centrala alarmowa. 

Zob. rozdział 3.8 
Programowanie SmartLink-
GP jako centrali alarmowej. 

Wejście – 24 
godz. 

Możliwe, kiedy SmartLink-GP jest 
używany jako centrala alarmowa. 

Zob. rozdział 3.8 
Programowanie SmartLink-
GP jako centrali alarmowej. 

Wejście – Próg 
1 

Wartość rezystora parametryzującego 
określa wartość progową przejścia ze 
stanu 1 do stanu 2 i wyzwala stan 2.  

 

Wejście – Próg 
2 

Wartość rezystora parametryzującego 
określa wartość progową przejścia ze 
stanu 2 do stanu 3 i wyzwala stan 3.  

 

Wejście – Próg 
3 

Wartość rezystora parametryzującego 
określa wartość progową przejścia ze 
stanu 3 do stanu 4 i wyzwala stan 4.  

 

 

Parametr Opis Uwaga 



 

Kalibracja   Klawisz używany do kalibracji wejścia 
i zredukowania efektu strat  
z charakterystyk składników. Wykonaj 
następujące czynności: 

1. Podłącz rezystor kalibracyjny 
(10k, 12k lub 15k w zależności od 
potrzeb), pomiędzy terminale  
4 IN&OUT  a masę.  

2. Podłącz SmartLink-GP  
do komputera. 

3. Wybierz klawisz w kolumnie : 
Rezystancja: okno pokaże 
wartość przeczytaną na 
terminalach.   

4. Jeśli wartości różnią się mocno od 
wartości rezystora podłączonego 
na terminalach to należy wykonać 
kalibrację. Jeśli wartość jest 
podobna to kalibracja nie jest 
potrzebna.  

5. Gdy jest inaczej wybierz 
Kalibracja. I Odpowiedz Tak, 
żeby potwierdzić.  

6. Kliknij na wartość rezystora, który 
użyłeś i wybierz OK. SmartLink-
GP porównuje wartości wybraną  
i mierząną na bieżąco na wejściu. 
Wskaże i zapamięta różnice oraz 
pokaże informację  
o potwierdzeniu i kontynuowaniu.  

7. Poczekaj 3-4 sekundy. Pojawi się 
wiadomość o kalibracji. Wybierz 
klawisz w kolumnie Rezystancja , 
aby sprawdzić wartość na 
terminalach po zakończeniu 
kalibracji.  

Wyślij parametr do 
SmartLink-GP przed 
wyłączeniem. To jedyny 
sposób na wykonanie 
kalibracji.   
Kalibracja jest 
rekomendowana  
w systemie używającym 
stare komponenty, tak by 
sygnały przechodzące 
przez nie miały wartości, 
które można przypisać do 
wykrywania progów 
podczas odpowiedniej 
zmiany stanu. 
 
 
Możesz użyć klawisza 
podglądu w kolumnie 
Rezystancja w dowolnym 
momencie na określonych 
terminalach. Terminal 
otwarty (rozwarty) wskaże 
wartość ponad 30k.  

 
 

3.8 Programowanie SmartLink-GP jako centrali alarmowej  
 

 
Rys. 6  - Tabela wejść i wyjść 

Parametr Opis Uwaga 



SmartLink-GP może pracować jako centrala alarmowa po prostym zaprogramowaniu wejść  i wyjść. 
Np.  
 

 
 
W tym przypadku klucz przełączający uzbraja/rozbraja centralę alarmową. Podczas stanu uzbrojenia, 
każda zmiana stanu na wejściu i/lub pokoju – która pojawi się po zaprogramowanym opóźnieniu   - 
aktywuje syrenę oraz zewnętrzną diodę LED oraz wygeneruje wywołanie głosowe stacji alarmów. 
 
Aby w taki sposób ustawić system należy: 

1. Włączyć opcję pracy SmartLink-GP jako centrali alarmowej w Parametry/Parametry centrali 
alarmowej: W ten sposób wejście 5 będzie automatycznie zarządzać  kluczem 
przełączającym (typu NO)  

2. Zaprogramować pozostałe 4 terminale jako wejścia, do monitorowania oraz wyjścia do 
aktywacji. 

3. Zaprogramować zdarzenie w tabeli Zdarzeń dla każdego stanu obu używanych wejść.  
 
  Notatka:  

Typowe połączenie dla centrali alarmowej w SmartLink-GP można znaleźć w załączonym 

diagramie (zob. Załącznik A – Przykładowy schemat połączeń). Możesz włączyć numer 

telefoniczny, który uzbroi/rozbroi zdalnie centralę. (Zob. rozdz. 3 – 3.9 Skojarzenie wywołań 

przychodzących i wychodzących z działaniami)    

 
 

Wejście - Typ   Wejścia z atrybutem opóźnienia nie 
wygeneruje zdarzenia „zmiany stanu” w 
trakcie trwania zaprogramowanego 
czasu opóźnienia. (zdefiniowanego w 
tabeli Parametry centrali alarmowej) 
Seria powolnych sygnałów „beep” będzie 
emitowana przez buzzer w trakcie tego 
czasu. Wejścia z atrybutem 
„Natychmiastowe” będą natychmiast 
sygnalizować zmianę stanu i generować 
odpowiednie zdarzenie.  

Np. wejście – Wejście  jest 
opóźnione na tyle długo, 
żeby Użytkownik zdołał 
zmienić stan klucza 
przełączającego na 
„rozbrojony” na 
wejściu/wyjściu z budynku.  
 
 
 

 

Parametr Opis Uwaga 

Wejście 

LED lub brzęczyk Syrena 

Pokój  
 

Klucz przełączający 
Uzbrojenie/rozbrojenia 



 

Wejście – 
Parametryzacja 
linii  

Parametryzacja linii  określa logikę stanów  

 

Wejście – 24 
godz.  

Jeśli 24godz. nie jest wybrane, tylko 
zwarcie i tamper będzie monitorowane 
w trakcie stanu rozbrojenia centrali. 
Jeśli będzie wybrane 24 godz. 
Wszystkie warunki będą monitorowane, 
nawet jeśli centrala będzie rozbrojona.   

Np. opcja ta jest użyteczna 
do raportów tampera oraz 
ograniczeń.  

 

3.9 Skojarzenie wywołań przychodzących i wychodzących z działaniami  
 

 
Rys.7. Funkcje numerów telefonicznych 

 
SmartLink-GP może identyfikować do 100 numerów telefonicznych. Identyfikacja dzwoniącego może 
być zastosowana do wywołań przychodzących i wiadomości SMS oraz wywołań wychodzących, 
wyłącznie w sieci GSM. Identyfikacja dzwoniącego musi być włączona, inaczej identyfikacja 
dzwoniącego/wysyłającego nie będzie możliwa.  
 
Rozmowy przychodzące mogą również nie dawać efektu lub być zaprogramowane jako aktywujące 
wyjścia lub dołączony brzęczyk. Przychodząca wiadomość SMS może być przekierowana na 
ustawiony uprzednio numer, używana do badania stanu lub aktywacji wyjść lub dołączonego 
brzęczyka. SmartLink-GP akceptuje 5 numerów z „dziką kartą” tj. takich gdzie operator akceptuje „*” 
zamiast dowolnego numeru. (np. 482261* oznacza, że będą to wszystkie numery w Warszawie 
(kier.22) rozpoczynające się na „61”). Pięć takich numerów musi być na pierwszych pięciu pozycjach 
na liście.  
Aby zapoznać się z innymi przykładami zajrzyj do odpowiednich parametrów w tabeli.  

Parametr Opis Uwaga 



  Uwaga:  

SmartLink-GP może identyfikować te numery podczas wywołań przychodzących lub 

SMS-ów lub wywołań wychodzących wyłącznie w sieci GSM.    

 
  Notatka:  

Dla numerów z „dziką kartą” wpisz je bez prefiksu międzynarodowego. Np. „482261*” wpisz 

„2261*”  

Przy numerach z „czarnej listy” wpisz numery z prefiksem międzynarodowym bez „+” i bez „00”  

Dla wszystkich innych numerów wprowadź numery bez odpowiedniego prefiksu 

międzynarodowego.   

 
SmartLink-GP nie odpowie na wywołania , ale po identyfikacji dzwoniącego wygeneruje określoną 
akcję (np. aktywację wyjścia) i zakończy wywołanie tylko, gdy wywołanie potrzebuje dzwonka 
zwrotnego (zob. rozdz. 3.7.3 Wejścia/Wyjścia)  W innych przypadkach połaczenie będzie 
wykonywane normalnie.  
 
Jeśli funkcja identyfikacji dzwoniącego jest wyłączona, to SmartLink-GP nie będzie mógł 
zidentyfikować dzwoniącego a zatem nie będzie mógł zarządzać połączeniami jak przy normalnym 
wywołaniu.  
 

Parametr Opis Przykład 

Przekieruj SMS Jeśli wybrano, to urządzenie 
przekieruje przychodzącego SMS-a 
z numeru określonego telefonu na 
numer wskazany w treści kolumny, tj. 
numeru wybranego jako 
Przekierowanie odebranej 
wiadomości w Książce telefonicznej.  
 
NOTATKA 
Teks musi zawierać nie więcej niż 70 
znaków. Teksty, które mają więcej niż 
70 znaków będą ucinane.  

Np. możesz przypisać jeden 
ze 100 numerów dostępnych 
na karcie SIM np. na 
wiadomość o ostrzeżeniu o 
„Niskim kredycie” 
i ostrzeżenie będzie wysłane 
na przypisane numery 
telefoniczne.   

 



 
Parametr Opis Przykład 

Czarna lista - 
przychodzące 

Jeśli wybrano, rozmowy z danego 
numeru będą blokowane. „Dzika karta” 
może być używana na pierwsze pięć 
numerów z listy (np. 2261*). W ten 
sposób wszystkie numery 
rozpoczynające się na dane cyfry będą 
blokowane. Zob. Czarna lista 
numerów ostrzeżeń do wyszukania 
jak urządzenia radzą sobie z  tymi 
wywołaniami.  

Np. można zablokować 
wywołania przychodzące 
z nieprzyjaznych numerów 
lub kodów.  
 
NOTATKA 
Musisz wprowadzić co 
najmniej dwie cyfry przed „*” 
i nie więcej niż 7 cyfr dla 
numerów „dzikiej karty”.  

Czarna lista - 
wychodzące 

Jeśli wybrano, wywołania na te numery  
będą zablokowane. „Dzika karta” może 
być użyta dla pierwszych pięciu 
numerów na liście.  

Np. możesz zablokować 
numery „płatne” (typu 0-700 
itp.) 
NOTATKA 
Musisz wprowadzić co 
najmniej dwie cyfry przed „*” 
i nie więcej niż 7 cyfr dla 
numerów „dzikiej karty”. 

Identyfikacja 
Dzwoniącego – 
Wyjścia 1-5 

Jeśli wybrano -  wywołanie 
z określonego numeru wygeneruje 
akcję na wybranym wyjściu. Akcja 
będzie taka, jaką ustawiono w oknie 
Wejścia/Wyjścia.  

Np. możesz zaprogramować 
wywołanie, które otworzy 
bramę lub garaż.  
NOTATKA 
Jeśli wyjście jest już 
skojarzone z jednym ze 
zdarzeń załączonych w 
Załączniku D - Lista 
zabronionych zdarzeń to nie 
może być ono użyte do 
komend wyjścia.  

Identyfikacja 
Dzwoniącego – 
Brzęczyk 

Jeśli wybrano, wywołanie 
z określonego numeru aktywuje 
brzęczyk SmartLink-GP, który 
wyemituje trzy krótkie sygnały „beep” 
w sekundowych interwałach. Jeśli 
numer jest na „czarnej liście” usłyszymy 
5 sygnałów.   

Np. sygnał z niechcianego 
numeru lub numer specjalny.  

 



 
Parametr Opis Przykład 

Identyfikacja 
Dzwoniącego – 
Uzbr/Rozb.  

Jeśli wybrano i jeśli działa funkcja 
centrali alarmowej to przychodzące 
wywołanie z określonego numeru 
rozbroi centralę (wejście 5) 
i natychmiast się rozłączy. Centrala 
automatycznie wyśle dzwonek zwrotny.  

Np. aby uniknąć użycie 
klucza przełączającego.  
NOTATKA 
Centrala wyśle zwrotnie od 4 
do 8 dzwonków jako 
potwierdzenie, że wykonano 
operację 
uzbrojenia/rozbrojenia.  

Włącz SMS 
bez kodu 
Użytkownika – 
Wyjście  

Jeśli wybrano, SmartLink-GP 
zaakceptuje komendy przez 
wiadomości SMS 
(aktywacja/dezaktywacja jednego lub 
więcej wyjść).  Akcja będzie wykonana 
zgodnie z ustawieniami okna 
Wejścia/Wyjścia. Zob. rozdz. 3.12.3 
Zmiana kodu użytkownika i rozdz. 3.5.4 
Ustawienie kodów identyfikacji 
dzwoniącego.   

Np. na pozwolenie 
operatorowi stacji na 
zablokowanie wejścia do 
posiadłości.  

Włącz SMS 
bez kodu 
Użytkownika – 
Brzęczyk 

Jeśli wybrano, SmartLink-GP 
zaakceptuje komendy przez 
wiadomości SMS – aktywowanie 
brzęczyka – z określonego numeru 
dzwoniącego bez kodu Użytkownika. 
Zobacz rozdz. 3.12.6 Aktywacja 
brzęczyka na płycie oraz 3.5.4 
Ustawienie kodów do identyfikacji 
dzwoniącego.  

Np. pozwala operatorowi 
stacji na aktywację 
brzęczyka i ostrzeżenie osób 
będących w chronionej 
posiadłości  o możliwych 
niepożądanych sytuacjach  

Włącz SMS 
bez kodu 
Użytkownika – 
Stan  

Jeśli wybrano, SmartLink-GP 
zaakceptuje komendy przez 
wiadomości SMS badania stanu z 
określonego numeru bez kodu 
Użytkownika. Zob. rozdz. 3.12.7 
SmartLink-GP Badanie stanu 

Np., aby zezwolić technikowi 
serwisu na sprawdzenie 
kredytu karty SIM i stanu 
naładowania akumulatora.  

 



3.10 Programowanie akcji generujących zdarzenia. 
 

 
    Rys.8. Tabela zdarzeń 
 
Zdarzenia są rdzeniem systemu i pozwalają urządzeniom SmartLink-GP na zarządzanie warunkami 
zewnętrznymi (np. sygnałami wejściowymi) oraz warunkami wewnętrznymi (np. słaby akumulator).  
Zdarzenia mogą generować następujące akcje: 

• wysłać wiadomość tekstową SMS 
• wysłać raoprt w formacie Contact ID 
• wysłać wiadomość głosową 
• Aktywacje / Dezaktywacje wyjść 
• Wymuszenie i komendy 

 
SmaertLink-GP zarządza czterema zdarzeniami zmiany stanu na wejściach (tj 20 zdarzeń) oraz 
innych uprzednio ustawionych zdarzeń generowanych przez SmartLink-GP. 
 
  Notatka:  

Pomiędzy tymi zdarzeniami są zdarzenia o powrotach po awariach np. „Koniec słabego 

akumulatora” . Bistabilne wyjście przełączone na stan WŁ. , po zdarzeniu musi zmienić stan 

na WYŁ. , np. Słaby akumulator. Lub użyj „Opcji uproszczonego zarządzania” Zob. rozdz. 

3.7 Programowanie wejść i wyjść.  

 
Wywołanie generowane przez zdarzenie ma priorytet nad wywołaniem trwającym na terminalach  
13 i 14. Jeśli pojawi się zdarzenie podczas trwającego połączenia, SmartLink-GP przerwie 
połączenie, zajmie linię i zadzwoni pod numer skojarzony z danym zdarzeniem. Jeśli zdarzy się kilka 
zdarzeń w tym samym czasie, SmartLink-GP utworzy kolejkę wywołań dialera i wykona wywołania  
w porządku chronologicznym.  
Np. zdarzenie zwarcia wejścia może być zaprogramowane na aktywację wyjścia, które może wpłynąć 
na zwarte urządzenie. Lub Czarna Lista numerów przychodzących może być zaprogramowana na 
wysłanie wiadomości głosowej.  



 
Parametr Opis 

Numer Numer zdarzenia 
Opis  Opis zdarzenia 
Logiczny stan 
wejścia alarmowego 

Włączony, gdy SmartLink-GP jest używany jako centrala alarmowa. Pokazuje 
stany (Czuwanie, Alarm, zwarcie i tamper)  zarządzania wejściami 
w odniesieniu do typu parametryzowania  wybranego w tabeli Wejść/Wyjść.  

Zapisz zdarzenie Jeśli wybrano to określone zdarzenie będzie zapisane w logu zdarzeń 
SmartLink-GP z odpowiednią datą i czasem. Log zapamiętuje 32 zdarzenia. 
Jak jest pełny to nowe zdarzenia nadpisują te najstarsze w logu. Zapamiętane 
zdarzenia są możliwe do podglądu w tabeli logu i mogą być przeglądane 
oddzielnie od innych parametrów. Zob. rozdz. 3.3.6 Podgląd logu zdarzeń 

 
3.10.1 Programowanie usuwania zdarzeń 
Programowane zdarzenia mogą być usuwane, np. jeśli pojawią się błędy programowania. 
Aby wykonać tą operację wybierz klawisz Usuń (Delete) (u dołu z lewej strony) , kliknij jeden lub 
więcej grup a następnie wybierz  Usuń (Delete) : wszystkie zaznaczone okienka zostaną usunięte.  
 
3.10.2 Wyślij wiadomości głosowe wyzwalane zdarzeniami (wymagany SmaretLogos60) 
 

 
     Rys. 9 – Tabela zdarzeń – Wiadomości głosowe 
 
Każde zdarzenie może wyzwolić i wysłać jedną lub więcej wiadomości głosowych na określone 
numery telefoniczne.  
Aby na to pozwolić, wiadomości głosowe muszą być ustawione jak w instrukcji w rozdz. 3.5.3  
Ustawienie dialera wiadomości głosowych (wymaga płyty SmartLogos60). W ten sposób, opis 
wiadomości do wysłania pojawi się na liście wiadomości.  
Na przykład , aby ostrzec jedną lub więcej osób o aktywnym włamaniu. 



 
Parametr Opis Uwagi 

Dialer głosowy Folder zawierający parametry „wyślij 
wiadomości głosowe”. Kliknij dwukrotnie żeby 
otworzyć: pojawią się kolumny zawierające 
odpowiednie parametry. Kliknij dwukrotnie , aby 
zamknąć.   

 = brak ustawionych 
parametrów 

= ustawione parametry 
(niektóre)  

Wiadomości 
głosowe 

Zaznacz okienka odpowiadające 
wiadomościom głosowym zdefiniowanym 
w tabeli wiadomości głosowych. Opis 
wiadomości pojawi się, kiedy najedziesz 
myszką na odpowiedni numer na pasku 
narzędzi. Możesz wybrać kilka wiadomości, 
które będą odtworzone jedna po drugiej. Na 
przykład możesz nagrać wiadomość dla 
pojedynczego „adresu”, która może być  
dodana do wszystkich wiadomości  
o zdarzeniach.  

 

Numery 
telefoniczne 

Zaznacz okienka odpowiadające numerom 
telefonicznym dla wychodzących wywołań 
ustawionych w Książce Telefonicznej.  Opisy 
numerów telefonicznych pojawią się kiedy 
przesuniesz myszką nad określonym numerem 
na pasku narzędziowym.  

Zobacz opcję „Wybierz 
wszystkie numery głosowe”, 
aby wybrać czy wiadomość musi 
osiągnąć tylko jednego 
z wybieranych numerów czy 
wszystkie.   

 
3.10.3 Wyślij SMS generowany zdarzeniem 
 

 
     Rys.10 Tabela zdarzeń – SMS 
 
Każde zdarzenie może wyzwolić i wysłać wiadomość SMS na określony numer telefoniczny.  
 
Aby na to zezwolić, SMS musi być zdefiniowany jak w instrukcjach w rozdz. 3.5.2 Ustawienie dialera 
wiadomości SMS  Opis tekstu SMS-a pojawi się kiedy myszką najedziesz na odpowiedni numer na 
pasku narzędziowym.  
 
Na przykład, aby ostrzec techników o stanie słabego akumulatora.  



 
Parametr Opis Uwagi 

Dialer SMS Folder zawierający parametry „wyślij 
wiadomości SMS”. Kliknij dwukrotnie żeby 
otworzyć: pojawią się kolumny zawierające 
odpowiednie parametry. Kliknij dwukrotnie , aby 
zamknąć.   

 = brak ustawionych 
parametrów 

 = ustawione parametry 
(niektóre)  

Tekst SMS Lista wiadomości tekstowych SMS (uprzednio 
ustawione w tabeli SMS) dostępnych dla 
zdarzeń 

 

Numery 
telefoniczne 

Zaznacz okienka odpowiadające numerom 
telefonicznym dla wychodzących wywołań 
ustawionych w Książce Telefonicznej.  Opisy 
numerów telefonicznych pojawią się kiedy 
przesuniesz myszką nad określonym numerem 
na pasku narzędziowym.  

 

 
3.10.4 Wysyłanie raportów w formacie Contact ID wyzwalanych zdarzeniami. 
 

 
        Rys. 11 Tabela zdarzeń – Contact ID 



Na przykład zdarzenie alarmu linii wejściowej do centrali alarmowej.  
 

Parametr Opis Uwagi 
Dialer Contact ID Folder zawierający parametry „raportowania 

Contact ID”. Kliknij dwukrotnie żeby otworzyć: 
pojawią się kolumny zawierające odpowiednie 
parametry. Kliknij dwukrotnie , aby zamknąć.   

 = brak ustawionych 
parametrów 

= ustawione parametry 
(niektóre)  

Klasa protokołu Klasa protokołu Contact ID. Zdarzenie musi być 
zatwierdzone przez stację monitorującą.  

 

Kod zdarzenia 2 cyfrowy kod heksadecymalny Kod musi być zatwierdzony 
przez stację monitorowania 

Kwalifikator Nowe – dla nowego zdarzenie, Powrót – dla 
zakończonego zdarzenia, W raportach 
kodowanie Nowe – 1 oraz Powrót – 3. 

 

Numery 
telefoniczne 

Zaznacz okienka odpowiadające numerom 
telefonicznym dla wychodzących wywołań 
ustawionych w Książce Telefonicznej.  Opisy 
numerów telefonicznych pojawią się kiedy 
przesuniesz myszką nad określonym numerem 
na pasku narzędziowym. 

Zobacz opcję „Wybierz 
wszystkie numery głosowe”, 
aby wybrać czy wiadomość musi 
osiągnąć tylko jednego 
z wybieranych numerów czy 
wszystkie.   

 
Ustawienie Contact ID jako domyślne  
 
Wybierz Domyślne Contact ID z lewej strony na dole ekranu. SmartLink-GP zastosuje domyślną 
konfigurację Contact ID do wszystkich zdarzeń.  
 
Domyślne kody zdarzeń są w standardzie DCS (Digital Communication Standard) – międzynarodowy 
protokół raportowania np.  
 

Zdarzenie Klasa protokołu Kod zdarzenia Kwalifikator 
Słaby akumulator 3 A2 1 
 
Wskazania: 

• 3 = problem 
• A2 = Słaby akumulator 
• 1 = Nowe zdarzenie 



 
  Notatka:  

Możesz stworzyć „modelowe” rozwiązanie dopasowane do potrzeb specyficznej stacji 

monitoringu, dla każdego rozwiązania możesz: 

1. wybrać domyślny protokół raportowania jako Contact ID 

2. dopasować kody do wymagań stacji monitorującej 

3. wydrukować tabelę Contact ID przy użyciu Plik, Drukuj.     

 
 
Używanie SmartLink-GP jako centrali alarmowej 
 
Zdarzenie skojarzone ze zmianą stanu na wejściu 5 (uzbr/rozb dla centrali alarmowej) nie posiada 
kodu Contact ID. 
Zdarzenie skojarzone ze zmianą stanu na wejściu posiada kod Contact ID, który zależy od stanu 
logicznego wejścia oraz jego parametryzacji: 
 
 
Stan logiczny Wejścia centrali alarmowej Klasa protokołu Kod zdarzenia Kwalifikator 

Alarm 1 3A 1 
Wygaszenie 1 3A 3 

Tamper 1 44 1 
Zwarcie 1 44 1 

 
3.10.5 Aktywacja wyjścia w odpowiedzi na zdarzenie 

 

 
Rys. 12 – Tabela zdarzeń - Wyjścia 

 
Każde zdarzenie może aktywować / dezaktywować wyjście impulsowe oraz bistabilne.  
 Aby na to zezwolić wyjścia muszą być ustawione uprzednio zgodnie z instrukcją w rozdz.  
3.7 Programowanie Wejść i Wyjść. W ten sposób opis wyjść pojawi się na wybieranej liście wyjść.  
Na przykład jeśli pojawi się zdarzenie na wejściu podłączonym do czujnika powodzi, to będzie 
możliwe odcięcie dostarczania wody np. przez wyłączenie bezpieczników.  
 
UWAGA 

Bistabilne wyjścia (aktywowane przez zdarzenia) nie będą dezaktywowane 

automatycznie, gdy zdarzenie się zakończy. Musisz zaprogramować dezaktywację 

poprzez wybór odpowiedniego zdarzenia „Powrót” Lub użyj opcji „Uproszczonego 

zarządzania”   Zobacz rozdz. 3.7 Programowanie Wejść i Wyjść.    

 



 

Parametr Opis Uwagi 
Wyjścia Folder zawierający parametry aktywowania 

wyjść. Kliknij dwukrotnie żeby otworzyć: 
pojawią się kolumny zawierające odpowiednie 
parametry. Kliknij dwukrotnie , aby zamknąć.   

 = brak ustawionych 
parametrów 

= ustawione parametry 
(niektóre)  

WŁ. Zaznacz okienka odpowiadające 
Wejściom/Wyjściom skonfigurowanych w tabeli 
Wejść/Wyjść.  Opisy wyjść pojawi się kiedy 
przesuniesz myszką nad określonym numerem 
na pasku narzędziowym. 

Jeśli wyjście jest impulsowe , 
aktywacja zmieni swój stan po 
uprzednio ustawionym czasie.  

WYŁ. Zaznacz okienka odpowiadające 
Wejściom/Wyjściom skonfigurowanych w tabeli 
Wejść/Wyjść.  Opisy wyjść pojawi się kiedy 
przesuniesz myszką nad określonym numerem 
na pasku narzędziowym. 

Dezaktywacja wyjścia 
impulsowego zakończy się 
każdym trwającym impulsem, 
z drugiej strony  nie przyniesie to 
efektu.  

 
3.10.6 Implementacja ograniczenia po zdarzeniu 

  

 
Rys. 13 – Tabela zdarzeń – Ograniczenia 

 



Do każdego zdarzenia można zaimplementować przymus oraz wygenerować komendy.  
Np. zdarzenie „Brak zasięgu GSM” przełączy dzwonienie na linię miejską.  
 

Parametr Opis Uwagi 
Opcje Folder zawierający parametry przymusu. Kliknij 

dwukrotnie żeby otworzyć: pojawią się kolumny 
zawierające odpowiednie parametry. Kliknij 
dwukrotnie , aby zamknąć.   

 = brak ustawionych 
parametrów 

= ustawione parametry 
(niektóre)  

Ograniczenie linii 
miejskiej 

Jeśli wybrano, wszystkie wywołania 
wychodzące (głosowe, raporty Contact ID) 
generowane przez zdarzenia będą wysłane na 
linię miejską, stąd ignorowanie rezerwowej linii 
SmartLink-GP oraz opcja Priorytetu sieci 
GSM.   

Jeśli ta opcja będzie wybrana, 
urządzenie będzie niezdolne do 
wykonywania wywołań 
skojarzonych ze zdarzeniem 
warunku „linia miejska 
uszkodzona”.  

Ograniczenie linii 
GSM 

Jeśli wybrano, wszystkie wywołania 
wychodzące (głosowe, raporty Contact ID) 
generowane przez zdarzenia będą wysłane do 
sieci GSM, nawet jeśli linia miejska działa.  

Jeśli ta opcja będzie wybrana, 
urządzenie będzie niezdolne do 
wykonywania wywołań 
skojarzonych ze zdarzeniem 
warunku „Brak sieci GSM”. 

Kasuj kolejkę 
dialera 

Jeśli wybrano, to zdarzenie przerwie trwające 
wywołanie i wykasuje wszystkie wywołania 
generowane przez zdarzenia.   

Np. ta opcja jest użyteczna kiedy 
użytkownicy chcą przerwać 
niepotrzebne wywołania 
wygenerowane przez fałszywe 
alarmy.  

 
 



 
Parametr Opis Uwagi 

Okresowe 
ostrzeganie  
o ograniczeniach 

Jeśli wybrano, to zdarzenie będzie generować 
Programowalne Zdarzenie Okresowe.  

Np. możesz zaprogramować 
zdarzenie co 24 godziny. 
W 13-tej godzinie zostanie 
wygenerowane zdarzenie 
zmiany stanu na które 
wprowadzono ograniczenia. 
Programowalne zdarzenie 
okresowe będzie forsowało 
zmianę stanu. Sukcesywne 
zdarzenie pojawi się po 
11 godzinach.    

Ukryj 
wychodzące 
połączenia 

Jeśli wybrano to słyszalne/widzialne sygnały 
trwającego wywołania zostaną ukryte kiedy 
pojawi się zdarzenie: 

• Włączy się dioda LED 
• Rozpocznie się zdarzenie połączenia 

• Zakończy się zdarzenie połączenia 
Jeśli dla zdarzeń startu i końca połączenia 
możesz wybrać Zapamiętaj zdarzenie, to te 
zdarzenie zostanie zapisane nawet jeśli 
słyszalne/widzialne sygnały są wyłączone.  

Np. jeśli chcesz ukryć 
połączenia SmartLink-GP do 
stacji monitorowania podczas 
włamania.  

 
3.11 Programowanie zdarzeń okresowych 

 

 
Rys. 14 Tabela zdarzeń okresowych 

 



Możesz zaprogramować zdarzenia nawracające oraz uprzednio zaprogramowane.  Lista Zdarzeń 
zapewnia trzy programowalne zdarzenia: zdarzenie okresowe (tj. Wyślij raport Contact ID „Wszystko 
OK.” oraz dwa zdarzenia z ustawionymi uprzednio datami (np. Wyślij wiadomość SMS lub 
wiadomość głosową „Serwis” i/lub przypomnienie o ważności karty SIM).     
 

Parametr Opis Uwagi 
Zdarzenie 
okresowe 

SmartLink-GP rozpocznie odliczanie 
zaprogramowanego okresu czasu kiedy 
wybierzesz klawisz „Zainicjalizuj”. Wyzwoli to 
pierwsze zdarzenie okresowe po zakończeniu 
tego okresu. Sukcesywnie wyzwoli kolejne 
zdarzenia każdorazowo kiedy minie okres.    

Na przykład, aby wysłać 
raport w formacie Contact ID 
„Wszystko OK.” do stacji 
monitorującej. SmartLink-GP 
musi być podłączony do 
komputera, aby 
zaimplementować  
tą operację.  

Zdarzenie 
serwisowe 

SmartLink-GP wyzwoli zdarzenie serwisu w 
odniesieniu do ustawionej daty i czasu.  

Np. do wysłania SMS-a do 
Instalatora przypominające 
o potrzebie serwisu.  

Ważność 
zdarzenia SIM 

SmartLink-GP wyzwoli zdarzenie ważności karty 
SIM w odniesieniu do ustawionej daty i czasu. 

Np. do wysłania SMS-a do 
Użytkownika 
przypominającego   
o ważności karty SIM. 
 
UWAGA: Tylko w sieci 
operatorów GSM we 
Włoszech: Za każdym razem 
doładowania kredytu 
(używanie karty typu pre-
paid) SmartLink zaktualizuje 
datę przypomnienia w ten 
sposób, że będzie pasować 
do ważności nowej daty karty 
po doładowaniu.   

 
Notatka 

Przykłady są jedynie sugestiami. Zdarzenia programowalne są w pełni możliwe do 

spersonalizowania.     

 



3.12 Zdalne sterowanie SmartLink-GP przez wiadomości tekstowe SMS 
 
SmartLink-GP można zarządzać ze zdalnego telefonu używając sieci GSM: 
 

• Uzbroić lub rozbroić system 
• Aktywować jedno lub więcej wyjść 
• Aktywować brzęczyk 
• Wysłać SMS-a z odpowiedzią z badaniem stanu  

 
Jeśli wyjście jest już skojarzone z jednym ze zdarzeń załączonym w Załączniku D Lista zabronionych 
zdarzeń- to nie może być użyte jako komenda dla wyjścia.   
Zaobserwuj spacje, które oddzielają kody użytkownika. Komendy są tekstem pisanym dużymi 
literami.  
 
3.12.1 Komendy bez kodu użytkownika 
 
SmartLink-GP zaakceptuje przychodzące komendy SMS bez kodu użytkownika z numerów 
telefonów, które zostały właściwie zaprogramowane w funkcjach „Numery telefoniczne” . Zob. 
rozdz. 3.9 Skojarzenie wywołań przychodzących i wychodzących z działaniami.  
 
3.12.2 Wysłanie kilku komend w jednej wiadomości SMS.  
 
Kilka komend można załączyć w tej samej wiadomości (max. 70 znaków). Spacja oddziela jedną 
komendę od drugiej. 
 
Przykład: 
<Kod użytkownika> <Opis wyjścia_x> ON  <Opis wyjścia_y> OFF STATUS 
 
Przykład: 
„000122 Oświetlenie ON Zraszacz ogrodowy OFF STATUS”  
Jeśli wymagane jest potwierdzenie zwrotne to wiadomość będzie brzmiała: 
Oświetlenie OK Zraszacz ogrodowy OK.  
 
3.12.3 Zmiana kodu użytkownika 
 
Przykład: 
„Haslo 000122 000123 
 
Notatka 

Dla celów ochrony odnośny SMS będzie automatycznie usunięty z karty SIM po przyjęciu.     

 

Ta komenda pozwala Użytkownikowi na zmianę kodu w dowolnym czasie.  
 



3.12.4 Uzbrajanie / Rozbrajanie centrali 
 

• Uzbrajanie centrali  
SYSTEM ON 

• Rozbrajanie centrali  
SYSTEM OFF 

• Operacje uzbrojenia zabezpieczone kodem  
<kod użytkownika> SYSTEM ON 

• Operacje uzbrojenia zabezpieczone kodem 
<kod użytkownika> SYSTEM OFF 
Przykład: 000122 SYSTEM ON 

 
 
Notatka 

Centrala wysyła po ok. 4 sek. zwrotny dzwonek jako potwierdzenie wykonanej operacji 

uzbrojenia lub po ok. 8 sek. zwrotny dzwonek jako potwierdzenie operacji rozbrojenia.       

 

3.12.5 Aktywacja wyjść 
 
<kod użytkownika> <Opis Wyjścia_x> ON 
<kod użytkownika> <Opis Wyjścia_y> OFF 
 
Przykład: 
„000122 Oświetlenie ON” 
 
UWAGA 

Użyj poprawnego formatu (duże litery/ małe litery/spacje) do opisu wyjścia. Jeśli 

aktywowane wyjście jest monostabilne to komenda „ON” zainicjalizuje normalny 

cykl monostabilny.          

 
Jeśli wyjście zostało zaprogramowane w tabeli Wejść/Wyjść, aby zapewnić odpowiedź zwrotną  
to SmartLink-GP wyśle SMS-a lub dzwonek. Zob. 3.7 Programowanie Wejść i Wyjść.  
Jeśli wymagana jest odpowiedź zwrotna to wiadomość będzie brzmiała „Oświetlenie OK”. 
 

3.12.6 Aktywacja brzęczyka na płycie 
 
<kod Użytkownika> BEEP x 
<kod Użytkownika> BEEP  
 
x reprezentuje czas trwania w sekundach sygnału brzęczyka (od 1 do 7). Jeśli x jest pominięte lub 
format jest niewłaściwy to brzęczyk wyda trzy krótkie „beep” z jednosekundowymi przerwami.  
 
Przykład: 
000122 BEEP 5 
 
Jeśli wyjście zostało zaprogramowane w tabeli Wejść/Wyjść to, aby zapewnić sygnał zwrotny 
SmartLink wyśle SMS-a lub dzwonek. Zob. 3.7 Programowanie Wejść i Wyjść. 
  



 
3.12.7 Badanie stanu SmartLink-GP 

 
<kod Użytkownika> STATUS 
 
SmartLink-GP odpowie na tą wiadomość z odpowiednią informacją:  
 

• Stan wejść 
• Stan linii miejskiej 
• Stan sieci GSM 
• Stan akumulatora 
• Stan Wł./Wył. 
• Balans kredytu SIM 

 
Przykład badania stanu: 
„000122” STATUS 
 
Przykład odpowiedzi SmartLink-GP: 
INIM SmartLink-GP Rev. x.xx: IN x-x-x-x-x ; PSTN aa; GSM aa; PWR aa; 
SYS aa; <GSM operator> REMAINING CREDIT ee.ee Euro 
 

Parametr Opis Uwagi 
Rev. x.xx Zainstalowana wersja firmware  
: IN x-x-x-x-x Wejście (1,2,3,4,5) pokaże odpowiedni 

stan (1=stan 1, 2=stan 2 itp)  
Przykład: IN 2 1 1 4 wskaże, że 
Wejście 1 = stan 2, wejście 2 = 
stan 1 itp.  

PSTN  aa Stan linii miejskiej  
OK. = linia pracuje, KO linia 
uszkodzona lub jest z nią problem 

 

GSM  aa Stan linii GSM  
OK. = linia pracuje, KO linia 
uszkodzona lub jest z nią problem 

 

PWR aa Stan akumulatora; 
OK = akumulator ładowany, KO 
=  akumulator rozładowany 

 

SYS aa (tylko dla modeli 
GP jeśli aktywna jest 
funkcja centrali 
alarmowej w SmartLink-
GP)  

Stan centrali : 
ON – centrala jest uzbrojona  
OFF - centrala jest rozbrojona 

 

<GSM 
operator> 
REMAINING 
CREDIT ee.ee 
Euro 

Badanie stanu kredytu od operatora 
sieci GSM 

 

 
Notatka 

Kilka komend może być wysłanych w tej samej wiadomości, a więc możesz wysłać multi-
komendę podobną to takiej: following:“OUT1 ON BEEP 5 OUT2 ON STATUS OUT4 

OFF SYSTEM ON” (maks. Do 70 znaków). 

 



3.13 Programowanie urządzenia za pomocą SMS-ów 
 
Instalator może wykonać część operacji używając karty SIM. Są to następujące operacje : 

• programowanie wyjść 
• programowanie zdarzeń 
• wstaw/zmień wiadomość SMS 
• ustaw parametry ogólne 
• ustaw / zmień numer w książce telefonicznej 

 
Programowanie może być on-line ze SmartLink-GP włączonym, poprzez wiadomości SMS lub off-line 
ze SmartLink-GP używającym telefonu mobilnego do zaprogramowani karty SIM.   
 
Maksymalna liczba wiadomości SMS zależy od karty SIM. W szczególności : 
<SIMCapacity> -10  (tj. jeśli karta SIM może zawierać 40 SMS-ów, to możesz użyć ich do 30) 
 
UWAGA 

Jeśli wprowadzisz parametr używając mniej cyfr niż wymagane (tj. „0100” zamiast 

„01000” do włączenia wyjścia 2), to parametr będzie zignorowany.   

 
Notatka 

Parametry, których nie chcesz zmienić  mogą zostać pominięte jeśli są na końcu 

wiadomości (np. „światło,NO,B”)> Jakkolwiek musisz opuścić „,” (przecinek) jeśli nie 

zmieniane parametry są nie na końcu (tj. światło,NO,B,102,,,3”) 

gdzie nie wyszczególnione  0=nieaktywne, 1=aktywne)   

 



3.13.1 Programowanie on-line przez SMS 
 
Wykonaj następujące czynności: 
 

1. Wyślij wiadomość <kod Instalatora> PRG ON: SmartLink zainicjalizuje fazę programowania 
2. Wszystkie diody LED będą migać. 
3. Wyślij programowanie wiadomości 
4. Wyślij  <kod Instalatora> PRG OFF. 

 
Programowanie on-line poprzez SMS może trwać do 60 minut. Wszystkie wejścia 24 godz. (zob. 3.8 
Programowanie SmartLink-GP jako centrali alarmowej) będą forsować stan wygaszenia podczas fazy 
programowania. Pozwoli to instalatorowi wykonać prace serwisowe na SmartLink-GP bez 
generowania alarmów.  
 
Jeśli liczba SMS-ów wysłanych podczas fazy programowania przekroczy limit to SmartLink zignoruje 
te przekroczenia i wyjdzie z fazy programowania.  
 
UWAGA 

Jeśli nie zamkniesz sesji używając komendy PRG OFF, to wejścia 24 godz. 

pozostaną zablokowane, aż upłynie 60-minutowe programowanie.    

 
Uwaga 

Wiadomości SMS mogą być wysyłane w dowolnej kolejności. Jeśli chcesz odtworzyć 

ustawienia domyślne, musisz najpierw usunąć wiadomości SMS z karty SIM a następnie 

zewrzyj styki (zob. rozdz. Ustawienia domyślne) . Kod instalatora zawsze jest wymagany.  

 
3.13.2 Programowanie off-line przez kartę SIM 
 
Wykonaj dokładnie następujące kroki: 

• Wyłącz SmartLink-a 
• Usuń kartę SIM i przełóż ją do telefonu komórkowego 
• Utwórz i zapisz wszystkie wiadomości, które chcesz zapisać na karcie SIM.  
• Przełóż kartę SIM do SmartLink-a i włącz go.  

 
Przy włączeniu zasilania SmartLink odtworzy wszystkie wiadomości z karty SIM i zmieni odpowiednio 
wszystkie ustawienia.  
 
Jeśli liczba SMS-ów zapisanych podczas sesji off-line przekroczy pojemność karty SIM 
((<SIMCapacity> -10),, to SmartLink zignoruje to.  
 
Jeśli chcesz zaprogramować pozostałe wiadomości SMS, możesz powtórzyć procedurę. Jakkolwiek 
nie powinieneś tego robić aż do fazy poprawnego zakończenia inicjalizacji  SmartLink-a.  



3.13.3 Programowanie wyjść 
 
SL OUT<Numer wyj> <Opis wyjścia_x>,<Polaryzacja>,<Typ>, 
<ONCzas>,<Brzęczyk>,<LED>,<Wiad. Zwrotna> 
 
Przykład 
“SL OUT1 Światło,NO,B,102,0,0,3” 
 

Parametr Opis 
Numer wyj Od 1 do 5 
Opis wyjścia Opis 
Polaryzacja NO – normalnie otwarte, NC – normalnie zamknięte 
Typ B = bistabilne, I = impulsowe 
ON Czas  W sekundach 
Wiad. zwrotna 0 – Brak 

1 – SMS 
2 – Dzwonek 
3 – SMS + dzwonek 

 
Notatka 

Zajrzyj do 3.7 Programowanie Wejść i Wyjść do opisu parametrów  

 
3.13.4 Programowanie zdarzenia 
 
SL EV<NumZdarz> <Numgłosowy>,<NumSMS>, 
<Wiadglos>,<WiadSMS>,<OUT_ON>,<OUT_OFF>, 
<OgrPSTN>,<OgrGSM>,<KasujKolejkędialera> 
Przykład 
“SL EV33 0000000001,0000000010,00010100,2,00100,00010,0,0,0” 
 
Notatka 

Pole programowania (tj. 00000001) odnosi się do elementu w interfejsie oprogramowania 

(1000000000 jest telefonem nr 1 , 0000000001 jest telefonem nr 10. Zdarzenie 

programowane przez SIM posiada opcję zapamiętywania zdarzeń włączoną cały czas.  

Zajrzyj do 3.10 Programowanie akcji generowanych przez zdarzenia dla opisu parametrów.  

 



 
Parametr Opis 

NumZdarz Od 1 do 46 
Numgłosowy Pole programowania włączenia/wyłączenia 10 numerów telefonicznych 

głosowych 
NumSMS Pole programowania włączenia/wyłączenia 10 numerów telefonicznych 

SMS-owych 
Wiadglos Pole programowania włączenia/wyłączenia 8 wiadomości głosowych 
WiadSMS Wiadomość SMS 
OUT_ON Pole programowania do włączenia 5 wyjść 
OUT_OFF Pole programowania do wyłączenia 5 wyjść 
 

3.13.5 Wpisanie/Zmiana wiadomości SMS 
 
SL MS<NumSMS> <SMSTekst> 
 
Przykład  
“SL MS7 Tamper czujnika” 
 

Parametr Opis 
NumSMS Od 1 do 10 
SMSTekst Wiadomość SMS od 1 do 5 akceptują maks. 80 znaków, pozostałe 

wiadomości akceptują 40 znaków.  
 
Notatka 

Zajrzyj do 3.5.2 Ustawienia wiadomości dialera SMS dla opisu parametrów 

 
3.13.6 Ustawienie parametrów ogólnych 

 
SL PAR <PSTNdown>,<CallAllVoice>,<Tonecheck>,<RemoveDigits>, 
<AddAreaCode>,<InstallerCode>,<EnablePSTNanswerphone>, 
<EnableGSManswerphone>, <DoubleCall>,<NumberofRings> 
 
Przykład 
“SL PAR 1,0,1,4,0735,2273,1,0,1,4” 



 
PSTNdown Włączenie sygnalizacji braku linii miejskiej  
CallAllVoice Wywołanie na wszystkie numery głosowe 
Tonecheck Monitorowanie sygnału wybierania  
RemoveDigits Liczba cyfr do usunięcia  
AddAreaCode Prefiks do dodania 
InstallerCod Kod Instalatora 
EnablePSTNanswerphone Włączenie auto-odpowiedzi dla linii miejskiej 
EnableGSManswerphone Włączenie auto-odpowiedzi dla linii GSM 
DoubleCall Włączenie podwójnego wywołania 
NumberofRings Liczba dzwonków 
 
Notatka 

W celach alarmowych odpowiednia wiadomość SMS będzie usunięta automatycznie  

z karty SIM. Zajrzyj do rozdz. 3.6 Ustawienie parametrów SmartLink-a dla opisu 

parametrów.    

 
3.13.7 Wpisanie/Zmiana numerów telefonicznych 

 
SL NUM<TelephoneNum> <number> 
Przykład 
“SL NUM2 063333133” 
 
TelephoneNum Lokalizacja w Książce telefonicznej (od 1 do 10) 
number Zmieniony numer 
 
Notatka 

Zajrzyj do rozdz. 3.5.1 Ustawienie numerów wychodzących dla opisu parametrów.    

 



3.14 Zdalne sterowanie SmartLink-GP za pomocą tonów DTMF. 
 
SmartLink-GP akceptuje komendy przez tony DTMF ze zdalnych telefonów, podczas rozmów 
przychodzących (użytkownik do SmartLink-GP) oraz wychodzących (SmartLink-GP do użytkownika) 
w sieci miejskiej i GSM po to, aby: 

• Uzbroić / Rozbroić centralę alarmową 
• Badanie stanu wejścia 
• Aktywowanie wyjść 
• Kasowanie kolejki dialera 

 
Jeśli  aktywujesz opcję Włączenie auto-odpowiedzi dla linii GSM  to SmartLink-GP odpowie na 
przychodzące tony DTMF w sieci GSM.  
Jeśli  aktywujesz opcję Włączenie auto-odpowiedzi dla linii miejskiej  to SmartLink-GP odpowie na 
przychodzące tony DTMF w sieci miejskiej.  
Jeśli żadna z opcji nie będzie aktywna to tony DTMF będą ignorowane. Obie opcje będą aktywne 
jednocześnie.  
 
Notatka 

Dla linii miejskiej sprawdź ustawienia Podwójnego wywołania. Zobacz rozdz. 3.7 

Programowanie Wejść i Wyjść.     

 
Jeśli wykonujesz połączenie z badaniem stanu SmartLink-a lub odbierasz np. „alarm powodziowy”  
w formie głosowej możesz automatycznie mieć dostęp przez kody DTMF i np. w przypadku „alarmu 
powodziowego” możesz wyłączyć źródło wody wyłączając np. bezpieczniki.  
 
3.14.1 Wysyłanie sekwencji tonów DTMF. 
 
Jeśli dzwonisz do SmartLink-GP w sieci GSM lub z linii miejskiej: 

1. Wykonaj połączenie  
 
Jeśli SmartLink-GP dzwoni do Ciebie: 

1. Naciśnij „#” 
 
Dostęp do menu DTMF: 

2. Poczekaj na 4 sygnały „beep” (potwierdzenie dostępu) 
3. #Kod Użytkownika# (np. „#003472#”) 
4. Poczekaj na potwierdzenie zwrotne (1 beep)  
5. Naciśnij „#”, aby mieć dostęp do menu DTMF 
6. Wpisz kod sterowania (‘0’, ‘1’, ‘4’, ‘5’) 
7. Wykonuj dokładnie instrukcje dla każdego kodu jak poniżej.  

 
 Notatka 

Jeśli (z tabeli Parametrów)  wybrana jest opcja DTMF bez kodu i  otrzymujesz połączenie 

z urządzenia możesz pominąć kod użytkownika opuszczając kroki 3,4 i 5.   

 
Notatka 

Naciśnij „#” w dowolnym punkcie , aby powrócić do głównego menu lub naciśnij „*”, aby 

zakończyć połączenie.    

 



3.14.2 Uzbrojenie lub rozbrojenie systemu (#1) 
 

 
 
Notatka 

Centrala wyśle od 4 do 8 sekund po dzwonek zwrotny jako potwierdzenie wykonanej 

operacji uzbrojenia / rozbrojenia.     

 

Oczekuje komend DTMF 
* aby 

zakończyć 

Nie włączona 
opcja centrali 

alarmowej 

Czekaj Czytaj stan 
centrali 

Uzbrój/Rozbrój 
centralę 

Czekaj 
1 beep = centrala rozbrojona 
2 beep = centrala uzbrojona 

Czekaj 
1 beep = centrala rozbrojona 
2 beep = centrala uzbrojona 



3.14.3 Badanie stanu wejścia (#4) 
 
Po zainicjalizowaniu menu wpisz „#4” po odczytaniu centrala zwróci od 1 do 4 krótkich „beep”  
w zależności od stanu wejścia.  
 

 
 

Oczekuje komend DTMF 

* aby 
zakończyć 

Czekaj 2 beep 

X= wejście „n” 
(1,2,3,4,5) 

Czekaj 
1 beep = stan 1  
2 beep = stan 2 
3 beep = stan 3 
4 beep = stan 4 

Czekaj 1 beep 



3.14.4 Aktywacja wyjść (#5) 
 
Po inicjalizacji menu wpisz „#5”  
 

 
 

Oczekuje komend DTMF 
* aby 

zakończyć 

Czekaj 2 beep 

X= wyjście „n” 
(1,2,3,4,5) 

Wyjście skojarzone z 
zabronionym zdarzeniem 

Tak 

Czekaj 
1 beep = przełącza na WYŁ kiedy naciśniesz # 
1 beep = przełącza na WYŁ kiedy naciśniesz # 

Żądanie 
zmiany 
 stanu 

Czekaj 1 beep 



Notatka 

Wyjście nie zmieni stanu kiedy naciśniesz klawisz numeryczny, ale kiedy naciśniesz #, aby 

potwierdzić operację. Jeśli wyjście jest już skojarzone z jednym ze zdarzeń załączonym  

w Załączniku D, nie może być użyte jako komenda wyjścia. Jeśli próbujesz  wydać 

komendę takiemu wyjściu urządzenie wyemituje słyszalny dźwięk błędu (bop)      

 
3.14.5 Kasuj kolejkę wywołań i zakończ trwające połączenie (#0) 

 
Po inicjalizacji menu wpisz „#0” : urządzenie zakończy trwające połączenie i skasuje wszystkie 
pozostałe wywołania w kolejce.  

 
3.14.6 Zakończenie trwającego połączenia 

 
Po inicjalizacji menu wpisz „*”: urządzenie zakończy trwające połączenie.  
 

3.14.7 Powrót do głównego menu 
 
Po inicjalizacji menu wpisz „#”: : urządzenie będzie gotowe do otrzymywania komend tonów DTMF.  
  

  



Przykład schematu okablowania urządzenia jako centrali alarmowej 
 

 
 



Opisy 

• Wszystkie rezystory @ 15k 

• Kontakt typu NO (normalnie otwarty) 

• Syrena aktywowana przez „dodatnie usunięcie” 

• Urządzenia muszą być Uziemione (zobacz terminal 12) 

• NC1=tamper, NC2=alarm 

Programowanie wejść: 
Parametryzacja: DEOL (podwójna linia z EOL) 
Zdarzenia 1,2,3,4,5,6 oraz 8 przełączają wyjście 4 na WŁ. (ON) 
Zdarzenia 3 i 7 przełączają wyjście 4 na WYŁ. (OFF) 
IO3 
Parametryzacja: EOL  
Zdarzenia 9,11 i 12 przełączają wyjście 4 na WŁ. (ON) 
Zdarzenie 10 przełącza wyjście 4 na WYŁ. (OFF)  
Programowanie wyjść: 
IO4 
Typ: Bistabilne 
Polaryzacja: NO (normalnie otwarte) 
IO5 
Już zaprogramowane przez wybór parametru Włącz sterowanie alarmowe  
Rysunek ilustruje aplikację z: 

• Dwie linie z DEOL dla:  

- dwóch czujników (tj. podczerwieni i kontaktronu) 
- tamper i alarm powracają na to samo wejście 

• Linia tampera z pojedynczą parametryzacją: 

- wykrycie tampera syreny 
- wykrycie usunięcia frontu obudowy 

• Jedno wyjście alarmowe, gdzie wyjście typu otwarty kolektor steruje polaryzacją przekaźnika 

przełączającego: 

- komendy zewnętrznej syreny z własnym zasilaniem 
- komendy wewnętrznej syreny 

• Klucz wejściowy do uzbrojenia/rozbrojenia centrali alarmowej 

 

 



Załącznik B 
 

Funkcje niedostępne w modelu SmartLink-G 
 

Właściwości i ustawienia niedostępne w modelu SmartLink-G 
 
Interfejs linii miejskiej (PSTN) Urządzenie zapewnia głosowy i cyfrowy dialer oraz 

odpowiedzi na linię miejską 
Sprawdzenie sygnału linii Sprawdza czy jest sygnał linii przez wybraniem numeru 
Wybieranie impulsowe Ustawia tryb wybierania impulsowego na linii miejskiej 
Odpowiadanie na wywołanie z linii 
miejskiej i zarządzanie komendami 

Odpowiada na wywołanie z linii miejskiej i zarządza grupą 
komend aktywowanych kodami DTMF  

Dostęp do menu DTMF bez kodu Pozwala na dostęp do menu komend DTMF bez kodu 
Użytkownika 

Priorytet GSM Używa sieci GSM gdy jest ono dostępne. Przełącza na linię 
miejską gdy usługi GSM są niedostępne.  

Linia miejska jako rezerwa sieci 
GSM 

Możesz użyć linii miejskiej jako rezerwy dla GSM 

Podłączenie płytki 
SmartLogos60 

Płytka SmartLogos60 zapewnia wszystkie właściwości 
głosowe 

Dialer głosowy sieci GSM Wysyła wiadomości głosowe po sieci GSM w odpowiedzi na 
rozpoznane zdarzenia.  

Dialer głosowy sieci miejskiej Wysyła wiadomości głosowe po sieci miejskiej w odpowiedzi 
na rozpoznane zdarzenia.  

Dzwonienie na wszystkie numery 
głosowe 

Jeśli SmartLogos60 jest zainstalowana to generuje 
wywołania na wszystkie numery głosowe ustawione 
wcześniej.  

Panel centrali Pracuje jako centrala alarmowa 
Programowanie parametrów 
wejścia 

Użyteczne programowanie właściwości centrali alarmowej 

Opóźnienie Pozwala na opóźnienie wejścia/wyjścia kiedy centrala 
pracuje. 

 



Załącznik C 
Ustawienia domyślne SmartLink-GP 

 
Domyślne ustawienia SmartLink-GP: 

• Limit kredytowy: 5€ 

• Nagłówek wiadomości stanu: „INIM S_LINK” 

• Wszystkie wejścia i wyjścia są bistabilne, normalnie otwarte 

• Wszystkie zdarzenia są zapisywane w logu zdarzeń 

 
Następujące zdarzenia generują akcje wyjść: 
 

Wyjścia 
Zdarzenia 

1 2 3 4 5 

Słaby akumulator WŁ.     
Akumulator naładowany WYŁ.     

Brak Linii miejskiej   WŁ.    
Powrót linii miejskiej   WYŁ.    

Brak zasięgu GSM   WŁ.   
Powrót zasięgu GSM   WYŁ.   

Tylko numery alarmowe    WŁ.  
Powrót tylko numery alarmowe     WYŁ.  

Początek dzwonienia     WŁ. 
Koniec dzwonienia     WYŁ. 

 
Włączone parametry: 

• Włączone ostrzeżenie o braku linii miejskiej  

• Włączone ostrzeżenie o braku zasięgu GSM 

• Uproszczone zarządzanie wyjściami bistabilnymi 

 Kody 

• Kod instalatora 0000 

• Kod Użytkownika  0001 

• Kod Klienta  0001 

 
Przywrócenie ustawień fabrycznych do urządzenia 
Zewrzyj końcówki 2 i 3 złącza DB9 i zasil płytkę. Po 1 sekundzie parametry , włączając w to kalibrację 
wejść, będą przywrócone do fabrycznych ustawień.  



 Załącznik D 
 
Lista zabronionych zdarzeń do sterowania wyjściami (poprzez DTMF, SMS lub po rozpoznaniu 
dzwoniącego) 
 
Jeśli wyjście w tabeli Zdarzeń zostanie skojarzone z jednym z następujących zdarzeń może być 
aktywowane/dezaktywowane tylko przez inne zdarzenie a nie przez tony DTMF, wiadomości SMS lub 
po rozpoznaniu dzwoniącego.  
 

• Rozpoczęcie wywołania dialera 

• Słaby akumulator 

• Pełna kolejka dialera 

• Rozbrojenie 

• Wywołanie zakończone niepowodzeniem (na linii miejskiej) 

• Wywołanie zakończone niepowodzeniem (na linii GSM) 

• Wywołanie dialera zakończone 

• Uzbrojenie 

• Brak zasięgu GSM 

• Brak linii miejskiej 

• Zasilanie włączone 

•  Akumulator naładowany 

• Powrót linii miejskiej 

• Powrót zasięgu sieci GSM 

• Powrót tylko telefony alarmowe 

• Tylko telefony alarmowe 



Notatki: 
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