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OBECNÝ POPIS
GSM Klíč HOME 2 je aplikace sloužící k ovládání 
současně až dvou elektrických pohonů bran, závor a vrat 
mobilním telefonem. Otevírání a zavírání je ZDARMA a je 
uskutečněno tzv. prozvoněním (zavoláním a zavěšením 
hovoru) telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení.

GSM Klíč HOME 2 obsahuje čtyři vstupní porty, jejichž 
prostřednictvím informuje o změnách stavu čidel. 

Autorizace oprávněného uživatele probíhá pomocí 
seznamu telefonních čísel uložených v GSM Klíči. 
GSM Klíč se vyrábí a je distribuován ve dvou verzích, 
GSM Klíč HOME 2 a GSM Klíč PROFI 2.

OVLÁDÁNÍ
Ovládání GSM Klíče HOME 2 připojeného k elektrickému 

pohonu je mobilním telefonem velice snadné. Stačí 

prozvonit číslo uložené v seznamu Vašeho mobilního 

telefonu (nejlépe pod rychlou volbou, umožňující volání 

stiskem jedné klávesy) a vjezd se otevře pouze Vám a 

dalším oprávněným uživatelům. 

Zařízení pracuje v jednom ze dvou Pracovních módů 

(Průběžné vyhodnocování/Zpětné vyhodnocení), ve 

kterých jsou drobné rozdíly. Pracovní mód nastaví 

jednorázově administrátor podle vhodnosti jeho použití 

pro konkrétní účely (viz kapitola ADMINISTRACE v 

podrobném Návodu k použití).

INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením zařízení do provozu je nutno zkontrolovat 
stavební připravenost místa instalace, připravit SIM kartu, 
připojit ovládací kabely a příslušenství.
Při montáži věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti 
práce. Doporučujeme svěřit montáž osobám k tomu 
řádně vyškoleným.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
Před započetím instalace zařízení je nutné místo 
instalace připravit a zajistit následující:

Zvolte místo instalace vyhovující technickým h
parametrům zařízení (viz tabulka podrobný Návod k 

použití na CD). GSM Klíč instalujte v místě s 
omezeným přístupem pro neoprávněné osoby, nejlépe 
uvnitř budovy. Zamezíte tak odcizení zařízení nebo 
manipulaci se zařízením (např. neoprávněné přidání 
nebo změnu telefonního čísla administrátora). Ideální 
umístění je v uzamykatelné rozváděcí skříni, která je 
současně zdrojem elektrické energie pro elektrický 
pohon.

Zařízení umístěte na vodorovnou nevodivou podložku h
nebo na DIN lištu 35 mm.

Připravte elektrickou zásuvku 230 V.h
Zajistěte pokládku ovládacího kabelu (pro zvonkové h
tlačítko dle doporučení výrobce pohonu brány) od 
pohonu brány do místa instalace GSM Klíče. Počet žil 
kabelu volte s ohledem na příslušenství pohonu brány, 
které by mělo být připojeno k zařízení. Při volbě kabelu 
pamatujte také na rezervní žíly pro případ porušení 
kabelu.

ZAPOJENÍ GSM KLÍČE HOME 2

PŘÍPRAVA A VLOŽENÍ SIM KARTY   

Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a zapněte ho.h
Dle manuálu k telefonu deaktivujte na SIM kartě PIN.h
Aktivujte SIM kartu odchozím hovorem na zákaznickou h
linku operátora.

Odstraňte z adresáře SIM karty veškeré záznamy h
(kontakty, SMS), zrušte hlasovou schránku.

Pokud je Vaše SIM karta předplacená (GO, Twist, h
Vodafone karta) informujte se u operátora o 
podmínkách pro provoz SIM karty, aby nedošlo k 
jejímu zablokování.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vybalte GSM Klíč HOME 2 a veškeré příslušenství z h
krabice.

Otevřete hrotem šuplík SIM karty (obr. 1), vložte SIM h
kartu do držáku a zasuňte ji opatrně do přístroje (obr. 
2).

Připojte ke svorkovnici kabeláž (obr. 3) a zasuňte h
svorkovnici do zařízení (obr. 4).

Připojte anténu. (obr. 5).h
Napájecí zdroj zasuňte do zásuvky síťové zásuvky h
230 V AC, 50 Hz.

Připojte napájecí kabel k zařízení (obr. 6).h
Vyčkejte minutu na přerušovaný signál zelené h
kontrolky P, která signalizuje pohotovostní režim.

str. 4

4x s puv t2x ý u v st p

Kontrolní panel

AnténaZdroj

SIM karta


