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1     Základní funkce GSM komunikátoru GITA Pager4  
 
Zařízení může plnit funkci ovládání alarmového zabezpečovacího systému, samostatného GSM 
vysílače nebo malého samostatného 4/6 zónového zabezpečovacího systému s možností  
zastřežení /odstřežení. 
 
Základní funkce: 
 

 Odesílání SMS zpráv s nastavitelným textem pro jednotlivé typy událostí 

 Odesílání hlášení o událostech pomocí SMS, telefonicky prostřednictvím hlasové nahrané 
zprávy, hlášení IP po internetu na pult centrální ochrany (PCO) s použitím různých 
komunikačních protokolů a hlasovým voláním s použitím DTMF Contact ID protokolu. 

 Typy hlášení: 
- SMS zpráva s nastavitelným textem zasílána na max.10 telefonních čísel 
- Push oznámení s programovatelnou zprávou pro max.4 uživatele (mobilní aplikace) * 
- E-mail s naprogramovanou zprávou zasílána na max. 4 adresy * 
- Hlasové volání na max.10 telefonních čísel s odesláním max. 15 různých nahraných 

hlasových zpráv o délce 10 vteřin každá 
- Hlášení na CMS (Cenrální monitorovací stanice) po internetu na max. 4 IP adresy 

s použitím protokolů SIA IP DC-09, TELLMon a TEX 
- Hlášení na CMS  hlasovým voláním s použitím DTMF Contact ID protokolu na max. 2 

telefonní čísla 
 

 Vytvoření a max.10 šablon oznámení událostí s nastavením prioritních kanálů pro hlášení na 
PCO 

 Konfigurovatelné kódy Contact ID pro jednotlivé události obsahující identifikaci sekcí a  zón 

 Ovládání výstupu může být nastaveno individuálně pro každou událost s použitím různých 
operačních módů 

 Typy událostí: události vstupy, ostatní /chybový stav (nová událost, obnovení) 

 Lokální zapnutí/vypnutí zastřežení použitím bezpotenciálového kontaktu na vstupech (nebo 
volitelně vypínačem, dálkovým ovladačem nebo přístupovou klávesnicí s reléovým 
výstupem) 

 Dálkové zapnutí/vypnutí zastřežení, zjištění stavu a ovládaní výstupu hlasovým voláním nebo 
pomocí SMS 

 Podpora IP kamer: zaslání linků na max.4 IP kamery e-mailem, nebo Push oznámení spolu 
se zprávou o poplachu. 
(* dostupná pouze u modelů PRO) 

 
1.1  Rozdíly mezi  modely Pager4 a Pager4 PRO 
 
Modely Pager4 a Pager4 PRO mají některé odlišné funkce. Model Pager4PRO má funkce navíc: 

 Oznámení e-mailem 

 Push oznámení 

 TELL Control Center – multiplatforma pro mobilní aplikace (iOS a Android) 

 Podpora IP kamer 

 
1.2 Rozdíly mezi modely 2G a 3G 
Jediný rozdíl je v použitém GSM modemu 2G (GPRS) nebo 3G (UMTS), který má vyšší rychlost 
přenosu. Z hlediska funkcí a konfigurování se nijak neliší. 
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1.3  Rozdíl mezi modely IN4.R2 a IN6.R1 

 
Model IN4.R2 má kontakty pro 4 vstupy (IN1-IN4) a 2 reléové výstupy (OUT1-OUT2). 
Model IN6.R1 má kontakty pro 6 vstupů (IN1-IN6) a 1 reléový výstup (OUT1). 
 

2     Zapojení svorkovnic modulu a jeho aktivace 
 
UPOZORNĚNÍ!! Nepřipojujte kovové části anténního konektoru nebo svorek zařízení přímo 
nebo nepřímo k zemnícímu vodiči protože tím může dojít k jeho poškození !!  
 
2.1  Automatické vypnutí napájení při poklesu napájecího napětí  
       (Under Voltage Lock Out – UVLO) 

               
                  Zařízení má integrovanou funkci automatického vypnutí napájení při poklesu  
                     napájecího napětí. V závislosti od typu zařízení se toto automaticky vypne při 
                     poklesu napájecího napětí pod úroveň 8,4- 8,2V a opětovně toto automaticky 
                    zapne když napájecí napětí dosáhne 11,2-11,4V. Úroveň  napájecího napětí 11,2- 
                    11,4V je minimální nezbytná pro normální fungování zařízení. 
 
Pokud je zařízení napájeno ze zdroje s osazenou zálohovacím akumulátorem, který nemá možnost 
jiného nouzového napájení při výpadku proudu, bude zařízení napájeno z akumulátoru dokud 
výstupní napětí z něj nepoklesne na úroveň 8,4-8,2V. Pak se zařízení automaticky vypne. 
Pokud je akumulátor v dobrém stavu po obnovení napájení se znovu dobije na minimálních 
požadovaných 11,2-11,4V a může komunikátor znovu napájet. V případě, že se tato situace bude 
nastávat opakovaně a často může dojít do stavu, že akumulátor již nepůjde zregenerovat na 
požadovaných 11,2-11,4V. Pak je nezbytné akumulátor vyměnit. 
 
2.2  Zapojení vstupů 

 
Na vstupech se bezpotencionálový kontakt normálně sepnuto nebo normálně rozepnuto IN1- 
IN4/IN6 propojí se záporným konektorem V- (v případě DC). 
 
Pokud je normálně rozepnutý bezpotencionálový kontakt použit pro aktivaci vstupu zvolte při 
nastavení příslušného vstupu volbu NO(normálně rozepnuto). V tomto případě se daný vstup 
aktivuje pokud je vstup IN1- IN4/IN6 zkratován s konektorem V-. 
 
Pokud je normálně sepnutý bezpotencionálový kontakt použit pro aktivaci vstupu zvolte při 
nastavení příslušného vstupu volbu NC(normálně sepnuto). V tomto případě se daný vstup aktivuje 
pokud je zkratování vstupu IN1- IN4/IN6 s konektorem V- přerušeno. 
 
2.3  Zapojení výstupů 

 
Výstupy OUT1-OUT2 mají bezpotencionálový kontakt v klidovém stavu NO (normálně rozepnuto) a 
při ovládání NC (normálně sepnuto). 
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2.4  Svorkovnice a zapojení modelu IN4.R2 
 
Popis vstupů a výstupů: 
V+      svorka napájení 12…30V AC/DC (min 500mA) 
V-       svorka napájení záporná 
IN1     bezpotencionálový kontakt vstup 1 
IN2     bezpotencionálový kontakt vstup 2 
IN3     bezpotencionálový kontakt vstup 3 
IN4     bezpotencionálový kontakt vstup 4 
OUT1 reléový výstup 1 (normálně rozepnuto) 
OUT2 reléový výstup 2 (normálně rozepnuto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  Svorkovnice a zapojení modelu IN6.R1 

 
Popis vstupů a výstupů: 
V+      svorka napájení 12…30V AC/DC (min 500mA) 
V-       svorka napájení záporná 
IN1     bezpotencionálový kontakt vstup 1 
IN2     bezpotencionálový kontakt vstup 2 
IN3     bezpotencionálový kontakt vstup 3 
IN4     bezpotencionálový kontakt vstup 4 
IN5     bezpotencionálový kontakt vstup 5 
IN6     bezpotencionálový kontakt vstup 6 
OUT1 reléový výstup 1 (normálně rozepnuto) 
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2.6  Slot pro kartu SIM    

 
Slot pro kartu SIM je přístupný po vyjmutí krytky na čelní části komunikátoru GITA Pager4.Krytku 
vyjmete zatlačením na krytku směrem k sousední LED diodě a jejím nadzvednutím. Vložte SIM 
kartu do slotu a zajistěte ji posunutím kovové západky. Služby, které máte aktivované na SIM kartě 
od operátora, musí odpovídat službám, pro které chcete zařízení použít. V zásadě pro komunikaci 
s příjemci a servery je nezbytné mít SIM kartu s aktivovaným mobilním přístupem k internetu, který 
umožňuje veřejný nebo privátní APN. Pro zasílání SMS zpráv musíte mít aktivovánu službu SMS a 
pro zasílání hlasových oznámení musí být aktivovánu neomezenou službu volání. 
 
Instalace SIMM karty: 
 
      1. Zatlačte kovovou západku slotu SIMM směrem k LED  

    diodě vlevo dokud cvakne 
2. Nadzvedněte západku nehtem nahoru a tím slot otevřete 
3. Zasuňte SIM kartu do otevřené části slotu kontakty  
    směrem dolů viz. obrázek 
4. Zatlačte opatrně kartu se západkou směrem dolů a  
    Západku zajistěte jejím posunutím vpravo, dokud cvakne 

 
 
 
 
 
 
2.7  Připojení antény 

 
Připojte kabel antény ke konektoru FME-M na horní straně komunikátoru. Součástí dodávky 
zařízení je anténa zajišťující dobrý přenos signálu za normálních podmínek příjmu. V případě, že 
signál není dostatečně silný, nebo dochází k rušení, použijte raději směrovou anténu, nebo zkuste 
umístit anténu na vhodnější místo s lepším příjmem signálu. Pokud je komunikátor umístěn do 
kovové skříně, anténa musí být vyvedena ven ze skříně a umístěna na místo s nejlepším příjmem 
signálu. 
 
 
2.8  Signalizace pomocí LED 

 
 

Bliká červeně Služba GSM je nedostupná nebo právě probíhá 
zapnutí/vypnutí 

Trvale svítí červeně Chyba SIM karty 

Rychle bliká rudě, pomalu bliká zeleně Probíhá předávání hlášení o událostech 

Pomalu bliká zeleně, červená nesvítí Připojeno k sítí GSM, zařízení nestřeží 

Zelená a červená blikají střídavě Připojeno k sítí GSM, zařízení střeží 
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2.9  Instalace zařízení 

 
Před instalací zařízení prověřte místo instalace 
 

 Zkontrolujte sílu signálu GSM Vaším mobilním telefonem. Může se stát, že signál ve 
vybraném místě instalace nebude dostatečně silný. V takovém případě zvolte pro instalaci 
jiné vhodnější místo. 

 Neinstalujte zařízení v místě, kde může být ovlivněno silným elektromagnetickým rušením 
(poblíž elektromotorů, vedení vysokého napětí atd.. 

 Neinstalujte zařízení v mokrých prostorách, nebo místech s vysokou úrovní vlhkosti. 
 
 
 
2.10 Aktivace zařízení 

 
 Deaktivujte na SIM, kterou budete instalovat do zařízení službu hlasové schránky a 

zasílání SMS zpráv při nepřijatých voláních 

 Zařízení umí ověřovat PIN kód instalované SIM karty. Pokud chcete tuto funkci 
využívat, nastavte PIN při programování zařízení v sekci „Nastavení“. V opačném 
případě zablokujte na SIM funkci ověřování PIN kódu. 

 Povolte na u Vašeho operátora SIM kartě službu identifikace volajícího a zobrazení ID 
volajícího (CLIP) –tytu služby mohou být v základním nastavení služeb u operátora vypnuty. 
Pro povolení obou služeb vložte SIM kartu do Vašeho mobilního telefonu, zavolejte na 
středisko zákaznických služeb operátora a obě služby povolte. Nebo navštivte osobně 
prodejní místo operátora a požádejte jej o aktivaci těchto služeb na dané SIM. 

 Prověřte, že SIM karta je do zařízení instalována správně viz. bod 2.6.. 

 Prověřte, že je anténa připojena k zařízení správně viz. bod 2.7. 

 Prověřte, zda jsou kabely zapojeny v souladu s pokyny k zapojení 

 Můžete připojit zařízení k napájení (12…30V AC/DC). Ujistěte se, že Váš napájecí zdroj 
vyhovuje spotřebě zařízení. Nominální spotřeba proudu je 120 mA nicméně během 
komunikace a ovládání zařízení může spotřeba proudu vzrůst až na 500 mA. Pokud použijete 
slabší napájecí zdroj může to zapříčinit poruchy činnosti zařízení. 

 

2.11 Technická specifikace 
 
         Napájecí napětí:        12….30V AC/DC 
  Nominální spotřeba proudu:      120 mA 
 Maximální spotřeba proudu:      500 mA 
 Provozní teplota:        -20ºC až +70 ºC 
 Přenosová frekvence:       2G -GSM 850/900/1800/1950 MHz /M95) 
           3G-GSM 900/1800MHz, UMTS 900/2100 MHz (UG95) 
 Nejvyšší zatížení na výstupech:      1A@24VAC/DC 
 Použitý typ GSM modulu:        Quectel M95/UG95 
 Rozměry:          84 x 72 x 32mm 
 Váha:           200g netto (300g brutto vč.balení) 
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3      Všeobecné informace o způsobu zasílání oznámení     
 
Oznámení jsou vytvářeny na základě událostí zaznamenaných zařízením. Zařízení lze 
nakonfigurovat tak, aby o každé události odeslalo na CMS nebo hlasovým voláním s použitím DTMF 
Contact ID protokolu a zároveň zaslalo hlášení uživateli pomocí SMS, nebo telefonicky 
prostřednictvím hlasové nahrané zprávy. Existují 2 skupiny událostí registrované zařízením: události 
registrované na vstupech a servisní události. Události na vstupech jsou generovány v případě, že   
vstup je aktivován v střeženém stavu zařízení, nebo je vstup nakonfigurován jako zóna aktivní 24 
hodin. Pokud vstup není nakonfigurován jako zóna aktivní 24 hodin, nebude registrovat události, 
když bude zařízení v nestřeženém stavu. Servisní události jsou generovány a zařízení může o nich 
odesílat hlášení i v případě, že je v nestřeženém stavu. Mezi servisní události se řadí např. střežení, 
vypnutí střežení, chybové stavy, pravidelný servisní test. 
 
V případě, že zařízení zaznamená událost, začne následně rozesílat naprogramovaná oznámení. 
Priorita oznámení je následující: hlášení na CMS, SMS, volání. 
Přístupová čísla pro hlášení na CMS mají zvláštní logiku a využívají nastavené šablony oznámení. 
Více informací k této problematice najdete v bodě 5.2.3  „Šablony oznámení“. Při zasílání SMS 
zpráv nebo volání s oznámením zařízení provede 3 opakování odeslání SMS a 3 volání na telefonní 
číslo uživatele. Zařízení nebude provádět opakování zaslání SMS, nebo volání s oznámením o 
události, které se nepodařilo provést během 24 hodin. 
 

4      Nastavení komunikátoru GITA Pager4 
 
Zařízení můžete nastavit dvojím způsobem: 

 Z PC nebo NTB přes port USB s použitím programovacího softwaru 

 Z PC po internetu s použitím programovacího softwaru 
 
Programovací software pro GITA Pager4 je kompatibilní s následujícími operačními systémy: 

 Windows 10  (32/64 bit) 

 Windows 8.x (32/64 bit) 

 Windows 7 (32/64 bit) 
 
Instalace programovacího SW: otevřete aplikaci  SETUP softwaru a na základě pokynů na 
obrazovce proveďte jeho kompletní instalaci. Nejnovější aktuální verzi programovacího softwaru si 
můžete stáhnout z webu výrobce (http://www.tell.hu). 
 
4.1   Uživatelské rozhraní a možnosti nastavení softwaru 
 
V uživatelském rozhraní si můžete nastavit 
jazyk a vzhled zobrazení softwaru. 
 
V pravém horní části obrazovky je ikona 
„ Nápověda“ 
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4.2   Způsoby připojení k zařízení  
  

 
 
 
 

 
Pro spojení se zařízením a použití programovacího softwaru můžete použít následující možnosti: 
 
USB: přímé spojení s NTB přes USB A-B kabel. 
 
TEX-MVP: dálkový přístup po internetu přes server TEX-MVP. Tento způsob je vhodný zejména 
pro řídící centra, která mají k dispozici server TEX-MVP. 
 
TELLMon: dálkový přístup po internetu přes server TEX-MVP. Tento způsob je vhodný zejména 
pro řídící centra, která mají k dispozici server TELLMon. 
 
Cloud: dálkový přístup po internetu přes cloudový server výrobce. 
 
Peer-to-peer: přímé dálkové spojení po internetu. Tento způsob lze použít pokud PC 
s programovacím SW a SIM karta instalovaná v zařízení Pager4 jsou ve stejné VPN nebo privátní 
APN síti. 
 
4.2.1 Nastavení pomocí USB připojení 
 
Při programování zařízení postupujte takto: 

 Spusťte programovací SW Pager4. 

 Zvolte v menu „Typ připojení“ variantu USB. Zapněte zařízení Pager4 a připojte jej k PC 
nebo NTB kabelem USB A-B. 

 Zadejte připojovací heslo. 
o Přístup SUPER ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením. (výchozí heslo 1234) 
o Přístup ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením s výjimkou identifikačních 

nastavení. 
o Přístup bez zadání hesla: přístup k údajům o nastavení a log pouze ke čtení. 

 Klikněte na ikonku „Připojit“  
 

 Pokud je zadáno nesprávné heslo SW se spojí se zařízením s přístupem k údajům pouze ke 
čtení 

 SW se spojí se zařízením s použitím standardu HID, který je integrován do operačních 
systémů Windows. Není teda třeba instalovat speciální USB drivery. Při prvním připojení 
zařízení Pager4 přes USB OS Windows nainstaluje drivery automaticky. 

 Stav připojení indikuje ikonka USB stavu umístěná v levém horním rohu okna 
programovacího SW:                  
                                           USB odpojeno (zelená)           USB připojeno (šedá) 

 

 Pokud po připojení zadáte správné heslo, můžete zařízení programovat, měnit nastavení, 
stahovat logy událostí, kontrolovat stav systému a provádět kontrolu a systém ovládat. 
 

 Pro ukončení připojení přes USB klikněte na ikonu           . 
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4.2.2 Vzdálené připojení přes službu cloud 
 
Tento typ připojení můžete použít pokud se chcete se zařízení Pager4 spojit a ovládat jej 
vzdáleně s využitím služby cloud. Pro toto připojení musíte nejdřív nastavit přístup k APN 
v menu “Obecné nastavení“ a je rovněž nezbytné mít v zařízení instalovanou SIM kartu 
s povoleným přístupem k internetu, která používá veřejnou APN síť, nebo má přístup 
k privátní APN síti přes IP adresu cloudového serveru, na kterou má v APN povolený přístup. 
 
Pokud je povoleno  připojení přes cloud a přístupy ke cloudovému serveru jsou nastaveny v menu, 
zařízení bude připojeno neustále online a lze s ním komunikovat kdykoliv přes cloudový server. 
Jinak bude zařízení přístupné pouze na základě požadavku ne připojení zaslaného prostřednictvím 
SMS /viz. postup níže). 
V tomto typu připojení mezi zařízením Pager4 a programovacím SW bude realizováno přes 
cloudový server výrobce zařízení. 

 
  

 
 
 
 

Admin heslo: bezpečnostní přístupové heslo zařízení (výchozí heslo 1234) 
Adresa serveru: IP adresa cloudového serveru (výchozí nastavení 54.75.242.103) 
Port: číslo komunikačního portu cloudového serveru (výchozí nastavení 2020) 
ID zařízení: identifikační číslo zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. Formát ID je unikátní, 
nastavený ve výrobě a neměnný pro případ připojení přes cloud ve formátu FF:FF:FF:FF:FF:FF 
(6x2 hexadecimálních čísel). Toto nastavené ID číslo můžete vidět v sekci 5.3.1.„Monitorování 
stavu zařízení“ – ID zařízení, když jste k zařízení Pager4 připojeni.  
Zařízení rovněž zasílá tento identifikátor jako odpověď na Váš požadavek o spojení přes cloudový 
server zaslaný do zařízení Pager4 přes SMS. O postupu jak zaslat takový požadavek se dočtete 
níže. 
 
Postup připojení k zařízení Pager4 přes cloudový server: 
 

 Zadejte připojovací heslo. 
o Přístup SUPER ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením. (výchozí heslo 1234) 
o Přístup ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením s výjimkou identifikačních 

nastavení. 
o Přístup bez zadání hesla: přístup k údajům o nastavení a log pouze ke čtení. 

 Pokud je zadáno nesprávné heslo SW se spojí se zařízením s přístupem k údajům pouze ke 
čtení 

 Zvolte „Cloud“ v sekci „Typ připojení“ 

 Zadejte do příslušných políček „Adresu serveru“, číslo „Port“ a „ID zařízení“ 

 Pokud je povoleno  připojení přes cloud a přístupy ke cloudovému serveru jsou nastaveny 
v menu, zařízení bude připojeno neustále online a lze s ním komunikovat kdykoliv přes 
cloudový server. Jinak bude zařízení přístupné pouze na základě požadavku na připojení 
zaslaného prostřednictvím SMS. Připojení přes cloud se povoluje v menu „Obecné 
nastavení“.  Pokud není připojení přes cloud  povoleno, zařízení nebude nadále  v  trvalém 
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        spojení s cloudovým serverem a spojí se s ním pouze po obdržení požadavku na připojení  
        zaslaného prostřednictvím  SMS na číslo SIM karty instalované v zařízení GITA  Pager4.  
        Zařízení akceptuje požadavek na při pojení ke cloudovému serveru pouze z autorizovaných  
        čísel uložených v paměti zařízení přes programovací SW. V případě, že je požadavek zaslán 
        z neautorizovaného telefonního čísla, které není naprogramováno v zařízení, bude potřeba 
        zaslat heslo zařízení přidané k požadavku o spojení přes cloud s použitím „PWD“ parametru  
        jak se uvádí níže. Pokud toto heslo k požadavku o připojení k cloudovému serveru zaslaném  
        z  neautorizovaného telefonního čísla připojeno nebude, zařízení Gita Pager4 bude požadavek 
        ignorovat a nezašle volajícímu žádnou odpověď. 
 
 
Pošlete požadavek o připojení k cloudovému serveru (*CONNECT,PWD=YYYY#) prostřednictvím  
SMS na číslo SIM karty instalované v zařízení GITA  Pager4 a vyčkejte, dokud Vám neodpoví. 
Jakmile se zařízení spoji s cloudovým serverem, vyšle Vám následující odpověď: 
 

Connected to (IP adresa:číslo portu)  Připojeno k 
ID= (identifikační číslo zařízení) 

 
Použití „PWD“ parametru je volitelné následujícím způsobem: 
PWD=yyyy : heslo zařízení. Akceptování jsou Super administrátor i Administrátor (výchozí heslo 
super administrátora je 1234). PWD je volitelný parametr, který se má zadat pouze když jsou 
zasílány příkazy z neautorizovaného telefonního čísla, které není naprogramováno v zařízení, 
anebo z telefonních čísel, které jsou sice naprogramované v zařízení, nicméně mají zadanou volbu 
„Přijmout volání a požádat o heslo“. Tato volba se nastavuje v sekci „Řízení příchozích volání“. 
Tato telefonní čísla jsou rovněž považované za neautorizované a je od nich požadované heslo. 
 
 
Takové požadavky se zadávají ve formátu: 

 U autorizovaných telefonních čísel:  *CONNECT#     *PŘIPOJIT# 

 U neautorizovaných telefonních čísel: *CONNECT,PWD=1234# *PŘIPOJIT,PWD=1234# 
 
Pokud není připojení ke cloudu zadáno v nastavení zařízení, toto zařízení bude ke cloudu připojeno 
pouze po dobu 10 minut, poté v případě neaktivity dojde k automatickému odpojení. To znamená, 
že máte pro připojení k zařízení 10 minut od okamžiku, kdy Vám zařízení zašle odpověď na Váš 
požadavek. 
 
Pokud neobdržíte ze zařízení odpověď v průběhu 1-2 minuty, zkontrolujte prosím, zda jsou 
nastavení v pořádku a zda odeslání požadavku není znemožněno některým z níže uvedených 
faktorů: 

 

APN není k dispozici Síť APN není definována 

Porucha připojení k síti Zařízení se nemůže připojit k internetu v důsledku poruchy, 
nesprávného nastavení, nebo služba připojení k internetu není k 
dispozici 
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Pokud síť APN, nebo cloudový server nejsou v zařízení nastaveny, nebo jsou nastaveny chybně, 
lze je prostřednictvím SMS nakonfigurovat s použitím následujících příkazů: 
 
 

Příkaz SMS Specifikace 

*APN=APN, PWD=yyyy# Nastavení APN 

*APN=APN, jméno uživatele, heslo,PWD=yyyy# Nastavení APN po zadání jména uživatele a 
hesla pro tuto síť 

*CONNECT=adresa serveru, heslo, číslo 
portu,PWD=yyyy# 

Nastavení adresy cloudového serveru a čísla 
portu, poté připojení k serveru 

 
Příklady použití výšeuvedených SMS příkazů: 
 
*APN=internet,PWD=1234# 
 
*APN=net,guest,PWD=1234# 
 
*CONNECT=54.75.242.103:2020,PWD=1234# 
 
 
Vyčkejte na odpověď ze zařízení. Poté jak zařízení potvrdí, že se připojilo ke cloudovému serveru, 
pokračujte následujícími kroky. 
 

 Klikněte na ikonu „Připojit“             a počkejte na navázaní spojení. Proces může trvat několik 
vteřin. 
 

 Stav připojení je indikován ikonkou v levém horním rohu programového okna: 
              
           Odpojeno  (zelená) 

 
                      Připojeno (šedá) 
 

 Po připojení s použitím platného hesla můžete programovat zařízení, měnit nastavení, 
nahrávat logy událostí, zjišťovat stav systému a provádět jeho kontrolu. 
 

 Pro odpojení od zařízení klikněte na ikonku „Odpojit“        . 
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4.2.3 Přímé vzdálené připojení (peer to peer) 

 
Tento typ připojení lze použít výhradně ve virtuální privátní síti (VPN), nebo v privátní síti 
APN. V případě privátní sítě APN musí SIM karty uvnitř APN mít povolené zasílání a příjem 
dat mezi sebou. SIM karta instalovaná v zařízení Pager4, ke kterému se chcete připojit 
vzdáleně, musí mít přidělenou pevnou IP adresu a musí být součástí zvolené sítě VPN nebo 
privátní sítě APN stejně jako PC, ze kterého se k zařízení připojujete.Pokud PC není součástí 
zvolené sítě, nemůžete se l zařízení připojit. Musíte rovněž nastavit APN parametry Tato 
nastavení zadáte v sekci menu „Obecné nastavení“. 
 
U tohoto typu připojení se spojení mezi zařízením Pager4 a programovacím SW naváže přímo 
(peer-to-peer). 
 
Volba „Systémové logy“ nemůže být použita při vzdáleném přístupu po internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admin heslo: bezpečnostní přístupové heslo zařízení (výchozí heslo 1234) 
IP adresa zařízení: statická IP adresa zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. 
 
Postup přímého vzdáleného připojení peer-to-peer k zařízení Pager4: 
 

 Zadejte připojovací heslo. 
o Přístup SUPER ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením. (Výchozí heslo 1234) 
o Přístup ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením s výjimkou identifikačních 

nastavení. 
o Přístup bez zadání hesla: přístup k údajům o nastavení pouze ke čtení. 

 

 Zvolte „Peer-to-peer“ v sekci „Typ připojení“ 
 

 Zadejte do příslušného políčka IP adresu zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. 
 

 Klikněte na ikonku „Připojit“  
 

 Pokud je zadáno nesprávné heslo, SW se spojí se zařízením s přístupem k údajům pouze 
ke čtení 

 Stav připojení je indikován ikonkou v levém horním rohu programového okna: 
              

            Odpojeno  (zelená)    Připojeno (šedá)             
 

 Po připojení s použitím platného hesla můžete programovat zařízení, měnit nastavení, 
nahrávat logy událostí, zjišťovat stav systému a provádět jeho kontrolu. 
 

 Pro odpojení od zařízení klikněte na ikonku „Odpojit“        . 
 

- 13 – 
 



 

 
 
4.2.4 Vzdálené připojení prostřednictvím TEX-MVP protokolu 

 
Tento typ připojení můžete použít pokud zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit a ovládat 
jej vzdáleně, je připojeno TEX-MVP serveru. Použijte tento typ připojení rovněž v případě, že 
Pager4 je připojený k TELLMon přijímači a zařízení Pager4 má nastavenou komunikaci 
s TELLMon přijímačem prostřednictvím TEX-MVP protokolu. 

 
U tohoto typu připojení se spojení mezi zařízením Pager4 a programovacím SW naváže přes 
server/přijímač, se kterým je zařízení Pager online spojeno. 
 
Volba „Systémové logy“ nemůže být použita při vzdáleném přístupu po internetu. 
 
 
 
 

 
 
 

Admin heslo: bezpečnostní přístupové heslo zařízení (výchozí  heslo 1234) 
Adresa serveru: IP adresa nebo doména serveru, ke kterému je Pager4 online připojen. 
Port: číslo komunikačního portu (výchozí nastavení TEX komunikačního portu:3333) 
Heslo serveru: hexadecimální číslo –heslo TEX serveru o 20 číslicích (5x4 číslic oddělených 
pomlčkami) 
ID zařízení: TEX identifikátor zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. Formát TEX identifikátoru 
je: FFF (3 hexadecimální čísla).  
 
Postup vzdáleného připojení přes server/přijímač používající TEX protokol 
 

 Zadejte připojovací heslo. 
o Přístup SUPER ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením. (Výchozí heslo 1234) 
o Přístup ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením s výjimkou identifikačních 

nastavení. 
o Přístup bez zadání hesla: přístup k údajům o nastavení pouze ke čtení. 

 

 Zvolte „TEX-MVP“ v sekci „Typ připojení“ 
 

 Zadejte do příslušného políčka IP adresu zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. 
 

 Klikněte na ikonku „Připojit“  
 

 Pokud je zadáno nesprávné heslo, SW se spojí se zařízením s přístupem k údajům pouze 
ke čtení 

 Stav připojení je indikován ikonkou v levém horním rohu programového okna: 
             Odpojeno  (zelená)            

          
              Připojeno (šedá)  

 Po připojení s použitím platného hesla můžete programovat zařízení, měnit nastavení, 
nahrávat logy událostí, zjišťovat stav systému a provádět jeho kontrolu. 

 Pro odpojení od zařízení klikněte na ikonku „Odpojit“  
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4.2.5 Vzdálené připojení prostřednictvím TELLMon protokolu 
 
Tento typ připojení můžete použít pokud zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit a ovládat 
jej vzdáleně, je připojeno k přijímači TELLMon a zařízení Pager4 má nastavenou komunikaci 
s TELLMon přijímačem prostřednictvím TELLMon protokolu. 

 
U tohoto typu připojení se spojení mezi zařízením Pager4 a programovacím SW naváže přes 
přijímač, se kterým je zařízení Pager online spojeno. 
 
Volba „Systémové logy“ nemůže být použita při vzdáleném přístupu po internetu. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Admin heslo: bezpečnostní přístupové heslo zařízení (výchozí heslo 1234) 
Adresa přijímače: IP adresa nebo doména přijímače, ke kterému je Pager4 online připojen. 
Port: číslo komunikačního portu (výchozí nastavení TELLMon komunikačního portu:3535) 
ID zařízení: identifikační číslo zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. Formát ID je unikátní, 
nastavený ve výrobě a neměnný pro případ připojení přes TELLMon protokol ve formátu 
FF:FF:FF:FF:FF:FF (6x2 hexadecimálních čísel).  
 
Postup vzdáleného připojení přes server/přijímač používající TEX protokol 
 

 Zadejte připojovací heslo. 
o Přístup SUPER ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením. (Výchozí heslo 1234) 
o Přístup ADMINISTRÁTOR: plný přístup ke všem nastavením s výjimkou identifikačních 

nastavení. 
o Přístup bez zadání hesla: přístup k údajům o nastavení pouze ke čtení. 

 

 Zvolte „TELLMon“ v sekci „Typ připojení“ 
 

 Zadejte do příslušného políčka „Adresu přijímače“, „Port“ a „ID zařízení“ Pager4, se 
kterým se chcete spojit. 
 

 Klikněte na ikonku „Připojit“  
 

 Pokud je zadáno nesprávné heslo, SW se spojí se zařízením s přístupem k údajům pouze 
ke čtení 

 Stav připojení je indikován ikonkou v levém horním rohu programového okna: 
             Odpojeno  (zelená)            

          
 

              Připojeno (šedá)  

 Po připojení s použitím platného hesla můžete programovat zařízení, měnit nastavení, 
nahrávat logy událostí, zjišťovat stav systému a provádět jeho kontrolu. 

 Pro odpojení od zařízení klikněte na ikonku „Odpojit“  
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5     Nastavení zařízení pomocí programovacího SW Pager4 
 
5.1  Menu připojení 
 
5.1.1 Nastavení typu připojení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto menu můžete zvolit typ připojení (přes USB nebo některý typ připojení přes internet. V tomto 
menu máte možnost sledovat průběh připojení a měnit heslo administrátora a super administrátora. 
Výchozí nastavení hesla je 1234. Pokud chcete používat rovněž přístup administrátora musíte 
nejdříve nastavit rovněž heslo administrátora kliknutím na ikonku „Změnit Admin heslo“ ( do 
políčka aktuální heslo napište heslo super administrátora). 
 
Možné varianty volby: 
 

 Pro změnu hesla Admin klikněte na ikonku  

 Pro změnu hesla Super Admin klikněte na ikonku 

 Restart zařízení: klikněte na ikonu restart, pokud 
chcete restartovat připojené zařízení 

 
Zadejte aktuální heslo, potom nové heslo , 
potvrďte nové heslo a klikněte na „OK“. 
Heslo musí mít minimálně 4 a maximálně 8 
znaků (obsahující číslice 0….9, malá 
písmena a…z, nebo velká písměna A…Z). 
Nelze použít znaky jako:<>=~&$I˄. 

 
Poznámka: V okně tohoto menu můžete sledovat, jak probíhá připojení. 
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5.1.2 Úložiště zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrace zařízení umožňuje uložení a jednoduché použití voleb pro vzdálené programování. 
Můžete zde do databáze přidat nové volby připojení, odstranit, upravit je, klonovat volby připojení 
pro jednoduché přidání zařízení s podobnou dostupností. 
Při vzdáleném připojování můžete jednoduše vybrat název zařízení ze seznamu, který si v této 
databázi vytvoříte vybrat název zařízení, se kterým se chcete spojit. Databáze je lokálně uložena 
na disku PC nebo NTB. 
 
V tomto menu jsou v horní liště funkční ikonky: 
 
 
 
Kliknutím na příslušnou ikonku můžete přidat další volby připojení, upravit je, klonovat nebo 
odstranit volby připojení, které již nechcete ponechat v databázi. 
 
Údaje uložené do databáze v PC nebo NTB: 

 Název zařízení 

 Typ připojení -vyberte typ připojení (TEX-MVP, TELLMon, cloud, peer-to peer) dle toho 
k jakému serveru/přijímači se budete připojovat 

 Adresa serveru/přijímače: IP adresa nebo doména serveru/přijímače 

 IP adresa zařízení: prvná IP adresa zařízení (v případě připojení do sítě VPN nebo APN) 

 Port: číslo komunikačního portu serveru/přijímače 
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 Heslo serveru: hexadecimální číslo –heslo TEX serveru o 20 číslicích (5x4 číslic oddělených 
pomlčkami) 

 ID zařízení: identifikační číslo zařízení Pager4, se kterým se chcete spojit. Formát ID je 
unikátní, nastavený ve výrobě a neměnný pro případ připojení přes cloud a protokol 
TELLMon ve formátu FF:FF:FF:FF:FF:FF (6x2 hexadecimálních čísel). Toto nastavené ID 
číslo můžete vidět v sekci 5.3.1.„Monitorování stavu zařízení“ – ID zařízení, když jste 
k zařízení Pager4 připojeni.  

 
ID zařízení pro protokol TEX-MVP je ve formátu: FFF (3 hexadecimální číslice) 

 
5.2  Menu nastavení zařízení  
 
5.2.1 Obecná nastavení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V této sekci menu můžete nastavit parametry vztahující se k obecním vlastnostem fungování 
zařízení. 
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Možné varianty volby kliknutím na níže uvedené ikonky: 
 
          Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na 
tuto ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
   Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
   Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 

Kliknutím na tuto ikonku bude aktualizován firmware zařízení. Po kliknutí se       
otevře okno se složkou obsahující firmware (má příponu tf3). Po ukončení 
stažení firmwaru se okno automaticky zavře a po 5 vteřinách se zařízení 
restartuje s novým firmwarem. 

 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
 
SIM: 
PIN kód: V případě, že chcete využívat pro přístup PIN kód, zadejte do tohoto políčka PIN kód karty 
SIM, kterou instalujete do zařízení. Jinak bude požadavek identifikace PIN kódem deaktivován. 
Pokud je PIN kód zadán chybně, zařízení zapíše chybové hlášení v sekci menu systémové logy. 
Pokud je chybný PIN zadám 3x za sebou SIM karta se překlopí do stavu, kdy je požadováno zadání  
PUK kódu. V takové situaci SIM kartu vložte do mobilního telefonu a odemkněte SIM kartu zadáním 
PUK kódu a následně zadejte nový správný PIN kód do nastavení zařízení Pager4. 
 
APN: Název sítě APN je potřebný v případě připojení po internetové síti. Zjistěte si název u 
operátora, kterého SIM používáte v zařízení Pager4. Pokud název sítě APN nezadáte, zařízení se 
nebude pokoušet připojit k internetu. V takovém případě budete mít k dispozici pouze funkce 
nevyžadující připojení k internetu jako hlasové volání nebo zasílání SMS. 
 
APN jméno: APN jméno uživatele vyplňujte pouze, pokud Váš operátor GSM sítě toto jméno ve 
své síti poskytuje a požaduje jeho používání. 
 
APN heslo: APN heslo uživatele vyplňujte pouze, pokud Váš operátor GSM sítě toto heslo ve své 
síti uživatelům poskytuje a požaduje jeho používání. 
 
Střeží / Nestřeží: 
 
Možnosti střežení / nestřežení: Zařízení GITA Pager4 lze použít jako samostatné zařízení EZS, u 
kterého režim střeží / nestřeží lze zapnout pomocí bezpotecionálového kontaktu, dálkově pomocí 
telefonického volání, prostřednictvím SMS nebo nastavením parametrů zapnutí / vypnutí střežení 
v programovacím SW. Pro zapnutí / vypnutí střežení pomocí bezpotecionálového kontaktu použijte 
příslušenství, které má takový kontakt na výstupu např. klávesnice, čtečka karet, RF bezdrátový 
ovladač, jednoduchý přepínač, nebo tlačítko atd.. Zařízení můžete nastavit do několika režimů 
v závislosti od toho, jaký způsob zapnutí / vypnutí střežení Vám nejlépe vyhovuje: 
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 Neustále střeží: Toto nastavení použijte v případě, že nechcete zapínat / vypínat střežení, 
ale vstupy zařízení budou neustále střežit, budou zaznamenány případné události a budou 
odesílány hlášení (pokud tuto funkci aktivujete). Vstupy budou aktivní jako 24 hodinové 
poplachové zóny. 
 

 Bistabilní kontakt: Toto nastavení použijte v případě, že chcete zapínat / vypínat střežení 
pomocí páčkového vypínače nebo reléového výstupu (otevřeno / zavřeno). Toto ovládání 
využívá vstup IN4 (u modelu IN4.R2), nebo vstup IN6 (u modelu IN6.R1), které jsou v tomto 
případě používány jenom pro účel zastřežit / odstřežit. Pokud jsou vstupy IN4/IN6 aktivní 
zařízení bude zapnuto, pokud jsou neaktivní, bude vypnuto. Změna zadání statusu otevřeno 
/ zavřeno bezpotencionálového kontaktu na status aktivní / neaktivní může být provedena 
nastavením typu vstupu (normálně otevřeno, nebo normálně zavřeno) pro zvolený vstup 
(IN4/IN6). 
Pro normálně otevřeno (NO):otevřen=neaktivní=zařízení nestřeží, zavřen=aktivní=zařízení 
                                              střeží. 
Pro normálně zavřeno (NC):otevřen=aktivní=zařízení střeží, zavřen=neaktivní=zařízení 
                                              nestřeží. 
Vzhledem k tomu, že status bezpotencionálového kontaktu určuje status střeží/nestřeží 
nelze v tomto nastavení zařízení dálkově zastřežit / odstřežit. 
 

 Impuls na jednom vstupu: Toto nastavení použijte v případě, že chcete zastřežit / odstřežit 
zařízení pomocí impulzu na bezpotencionálovém kontaktu (např. pomocí tlačítkového 
vypínače nebo monostabilního reléového výstupu (otevřeno / zavřeno), který použije jeden 
výstup. Tento typ ovládání využívá vstup IN4 (u modelu IN4.R2) nebo IN6 (u modelu IN6.R1), 
které jsou v daném jenom pro účel zastřežit / odstřežit. Zařízení bude zastřeženo pokud 
vstupy IN4/IN6 budou aktivovány krátkým impulsem a odstřeženo po opětovném obdržení 
krátkého impulsu na tyto dané výstupy. Změna zadání statusu otevřeno / zavřeno 
bezpotencionálového kontaktu na status aktivní / neaktivní může být provedena nastavením 
typu vstupu (normálně otevřeno, nebo normálně zavřeno) pro zvolený vstup (IN4/IN6). 
Pro normálně otevřeno (NO):otevřen=neaktivní, zavřen=aktivní. 
Pro normálně zavřeno (NC):otevřen=aktivní, zavřen=neaktivní. 
nelze v tomto nastavení zařízení dálkově zastřežit / nestřežit. 
 
V tomto nastavení lze zařízení dálkově zastřežit / odstřežit. 
 

 Impuls na 2 vstupech: Toto nastavení použijte v případě, že chcete zastřežit / odstřežit 
zařízení pomocí impulzu na bezpotencionálovém kontaktu (např. pomocí tlačítkového 
vypínače nebo monostabilního reléového výstupu (otevřeno / zavřeno), který použije až dva 
výstupy. Tento typ ovládání využívá vstupy IN3 a IN4 (u modelu IN4.R2) nebo IN5 a  IN6 (u 
modelu IN6.R1), které jsou v daném jenom pro účel zastřežit / odstřežit. Zařízení bude 
zastřeženo pokud vstupy IN3/IN5 budou aktivovány krátkým impulsem a odstřeženo po  
obdržení krátkého impulsu na vstupy IN4/IN6. Změna zadání statusu otevřeno / zavřeno 
bezpotencionálového kontaktu na status aktivní / neaktivní může být provedena nastavením 
typu vstupu (normálně otevřeno, nebo normálně zavřeno) pro zvolený vstup (IN3/IN5 a 
IN4/IN6). 
Pro normálně otevřeno (NO):otevřen=neaktivní, zavřen=aktivní. 
Pro normálně zavřeno (NC):otevřen=aktivní, zavřen=neaktivní. 
nelze v tomto nastavení zařízení dálkově zastřežit / odstřežit. 
 
V tomto nastavení lze zařízení dálkově zastřežit / odstřežit. 
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 Pouze dálkově zastřežit / odstřežit: Toto nastavení použijte v případě, že chcete zastřežit 
/ odstřežit zařízení uživatelským oznámením na všechny vstupy. V daném případě zařízení 
nesmí být zastřeženo / odstřeženo přes vstupy lokálně. Zastřežit / odstřežit zařízení lze 
dálkově hlasovým voláním, přes SMS, nebo s použitím programovacího SW. 

 
Limitace poplachů (automatické vyřazení zón): 
 

 Maximální počet poplachů pro zónu (počet 1-100): V daném okně můžete nastavit 
maximální počet poplachů (aktivací událostí), který může vstup přijmout. Účelem je zamezení 
stavu, kdy by vadný detektor připojený ke vstupu generoval kontinuálně poplachy a 
oznámení. Pokud počet poplachů dosáhne zde nastavený maximální počet, daný vstup bude 
případné další poplachy a vygenerovaná oznámení ignorovat. 
Pokud typ zastřežení / odstřežení není nastaven na Neustále střeží, odstřežení  a opětovné 
zastřežení zařízení znovu uvolní daný vstup a tento začne opět přijímat poplachy a generovat 
oznámení dokud jejich počet znovu nedosáhne maximálního počtu poplachů. Pokud typ 
zastřežení / odstřežení je nastaven na „Neustále střeží“, nebo je pro daný vstup nastavena 
volba „zóna 24 hod“, se daný vstup automaticky znovu aktivuje, když vyprší čas nastavený 
v okně „Trvání limitace“. Omezení se uplatňuje pouze u vstupů, pro které je nastavené 
„Automatické vyřazení“. 
 
Trvání limitace 1-24 hod): V dané sekci můžete nastavit čas, ve kterém bude zařízení 
ignorovat vstup s dosaženým limitem maximálního počtu pro zónu. Když tento časový úsek 
skončí, sledování počtu poplachů se automaticky resetuje a vstup opět začne přijímat 
poplachy. Zadání trvání limitace je možné pouze u vstupů v nastavení současně režimu 
„Neustále střeží“ a  „zóna 24 hod“, nebo u kteréhokoliv vstupu v nastavení „„Automatické 
vyřazení“  a typ zastřežení / nestřežení je nastaven na „Neustále střeží“. 
 

Periodické zasílání  testovacích zpráv: 
 

 Interval posílání (1-168 hod): Nastavení intervalu posílání testovacích zpráv. 

 Čas dne (hh:mm): Nastavení času dne pro poslání zprávy ve formátu hodiny:minuty. 
 
Cloudový server: 
 
Užívání cloudu: Nastavení povoleno/ vypnuto. Pokud je povoleno zařízení se spojí s cloudovým 
serverem výrobce a zůstane k němu permanentně připojeno. V tomto nastavená lze využít speciální 
služby jako vzdálené programování, ovládání a monitorování Vašeho zařízení. V tomto stavu je 
zařízení neustále online a kdykoliv dosažitelné. Pokud je nastavení vypnuto připojení ke 
cloudovému severu je možné pouze na základě požadavku zslaného prostřednictvím SMS na 
telefonní číslo zařízení. Podrobosti viz bod 4.2.2 Vzdálené připojení přes službu cloud. 
 
Adresa serveru: IP adresa cloudového serveru (tovární nastavení 54.75.242.103) 
Port serveru: číslo portu cloudového serveru (tovární nastavení 2020) 
 
Identifikace: 
 
ID objektu pro CID: zadání ID uživatele je nezbytné pro odeslání Contact ID zprávy na PCO. 
Události a, pokud je používán TEX protokol i dohledové zprávy, jsou zasílány s využitím zde 
zadaného ID účtu uživatele. Číslo tvoří 4 hexadecimální číslice nebo nebo znaky: 0..9, A,B,C,D,E,F. 
 
 
       -21– 



 

 
 

ID skupiny: identifikátor PCO v hexadecimálním formátu. Je požadován pouze, když pro zprávy 
zasílané na PCO je používán TEX protokol. Pokud nemáte tento identifikátor, kontaktujte Vašeho 
prodejce. 
 
ID zařízení: identifikátor zařízení v hexadecimálním formátu Je požadován pouze, když pro zprávy 
zasílané na PCO je používán TEX protokol. Délka je 3 znaky z následujícího výběru: 0..9, 
A,B,C,D,E,F. 
 
ID objektu pro SIA účet: pokud používáte TELLMon nebo SIA protokol jsou dohledové zprávy na 
PCO zasílány s využitím zde zadaného ID účtu uživatele. Délka ID SIA účtu je 1-6 hexadecimáních 
číslic nebo znaků: 0..9, A,B,C,D,E,F. Doporučujeme nepoužívat nuly! 
 
Pozn. Výše uvedená ID je nezbytné vyplnit pouze pro zasílání zpráv na PCO. 
 
Událost nízkého napětí: 
 
Hodnota pro nízké napětí: Zařízení má integrovanou funkci automatického vypnutí napájení při 
poklesu napájecího napětí. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 10-30V. Zařízení generuje zprávu o 
události, pokud napětí trvale klesne na, nebo pod nastavenou hodnotu po dobu minimálně 30 vteřin. 
 
Hodnota pro obnovu nízkého napájecího napětí: Hodnotu lze opět nastavit v rozmezí 10-30V. 
Zařízení generuje zprávu o události, pokud napětí trvale vystoupá na, nebo nad pod nastavenou 
hodnotu po dobu minimálně 30 vteřin. 
 
Systémový čas: 
 
NTP server 1,2: zde vyberte jeden z přednastavených NTP serverů pro synchronizaci systémového 
času. Zařízení se synchronizuje s časem GSM sítě, ale v případě její poruchy použije zvolený NTP 
server. Pokud dojde i k jeho výpadku provede synchronizaci data a času dle časového razítka, které 
obdrží ze serveru/přijímači PCO, pokud jste k němu připojeni. 
 
Časové pásmo: zvolte pásmo dle lokalizace umístění zařízení. Systémový čas se nastaví 
v souladu se zvoleným časovým pásmem. Pokud je pásmo nastavené nesprávně, bude rozdíl mezi 
místním  
 
Různá nastavení: 
 
Příchozí volání z neznámého telefonního čísla: zde můžete zvolit, pokud zařízení obdrží volání 
z telefonního čísla, které v něm není uloženo jako číslo uživatele, nebo z telefonu se skrytým číslem. 
Zařízení rovněž vygeneruje servisní událost, kterou můžete nastavit na kontrolu výstupu nebo 
zaslání oznámení. 
 
Číslo pro přesměrování SMS zpráv: zde můžete zadat telefonní číslo, na které zařízení přepošle 
SMS zprávy došlé na SIM kartu instalovanou v zařízení. Přeposlané zprávy jsou po odeslání ze SIM 
automaticky smazány.  Pokud to tohoto okna žádné telefonní číslo nezapíšete, došlé správy se 
smažou automaticky bez přeposlání. 
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5.2.2 Mobilní zařízení (platí pouze pro Pager4 PRO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto menu můžete řídit přístup k mobilním aplikacím. Zařízení podporuje přístup k max. 4 
mobilním zařízením, pro které můžete nakonfigurovat přístupové heslo požadované po spojení 
mobilní aplikace se zařízenímPager4 PRO, můžete mobilní zařízení odebrat tj. zrušit jeho přístup 
nebo registraci. Mobilní aplikace může být přiřazena k zařízení s pomocí QR kódu, který lze 
vygenerovat kliknutím na ikonu „QR kód“ 
 
Dostupné volby jsou: 
 
 
          Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na 
tuto ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
   Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
   Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
 

 QR kód: 
 

Ikonu „QR kód“ můžete použít pro generování QR kódu potřebného pro přihlašování 
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mobilní aplikace k zařízení. QR kód obsahuje spojovací údaje: ID zařízení, IP adresu a číslo portu 
severu a číslo z řady povolených přístupů  na mobilní zařízení / uživatel (1-4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každé mobilní zařízení (1-4) má vlastní QR kód. Požadované mobilní zařízení můžete vybrat 
rolováním v menu „Mobilní zařízení“.  QR kód vybraný tímto způsobem můžete kopírovat do 
schránky, uložit do vybrané složky nebo tisknout kliknutím na příslušná tlačítka. 

 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
 
 
Správa zařízení: 
 
V případě připojení mobilní aplikace k zařízení Pager4 PRO může zařízení  odeslat  upozornění 
rovněž prostřednictvím Push oznámení.Pro tento účel můžete v průběhu konfigurování událostí 
vybrat, které ze zadaných mobilních zařízení (PUSH1-PUSH4) má obdržet Push oznámení, pokud 
dojde k události. 
 
Název: zadejte název mobilního zařízení uživatele. Název zadaný v tomto okně bude použit 
k identifikaci mobilního zařízení rovněž ve výběru kanálů pro hlášení při nastavování událostí. 
 
Registrační kód: registrační heslo vyplňte v okně u vybraného zařízení, pokud chcete, aby jej 
mobilní aplikace používala. Kód lze zadat individuální pro každé mobilní zařízení. Registrační kód 
může mít 4, nebo 8 znaků tvořených pouze písmeny, nebo číslicemi. Používejte pouze písmena 
bez diakritiky. 
 
Mobilní zařízení: v tomto okně se zobrazuje název dříve přidělený danému zařízení a načítá 
se  mobilní aplikací z mobilního zařízení. Nelze jej proto v programovacím SW měnit. 
 
APP ID: toto okno zobrazuje identifikátor přidělený pro identifikaci mobilnímu zařízení a je jedinečný 
pro každé zařízení. 
 
Delete/Zrušit: tlačítko zrušit se použije, pokud chcete příslušné mobilní zařízení zrušit, t.j. zrušit 
jeho přihlášení / registraci. Dané mobilní zařízení pak již nebude mít přístup k zařízení Pager4. 
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5.2.3 Kanály pro hlášení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V této sekci můžete nastavit všechny možnosti, kam mají být odeslány hlášení a oznámení jako 
např. servery PCO, přijímače, uživatelské telefonní čísla, na které bude zařízení volat, nebo zasílat 
SMS. 
 
Dostupné volby: 
 
          Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na 
tuto ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
   Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
   Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
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CID hlášení na CMS přes IP: 
 
Můžete  nastavit maximálně  4 servery CMS, nebo přijímače pro připojení přes internet. Pro každou 
zadejte: 
 
Název: jméno serveru CMS, nebo příjemce. Jméno bude použito v programovacím SW a rovněž 
při nastavování šablon oznámení. 
IP adresa/doména: IP adresa, nebo doména severu CMS, nebo příjemce. 
Port: číslo komunikačního portu serveru PCO, nebo příjemce. 
Protokol: zvolte komunikační protokol: TELLMon, TEX, SIA IP (ANS/SIA DC-09-2007) 
Dohledová zpráva: povolit / nepovolit zasílání zpráv. Můžete to nastavit, pokud používáte TEX, 
nebo TELLMon komunikační protokol. 
Interval dohledových zpráv: pokud je povoleno zasílání dohledových zpráv můžete nastavit 
interval dohledových a jednotku měření (min/hod.). 
Síťový protokol: podle zvoleného komunikačního protokolu nastavte TCP nebo UDP síťový 
protokol. UDP umožňuje menší datové přenosy. Pro TEX komunikaci vždy nastavte TCP protokol. 
AES klíč: uživatelský AES šifrovací protokol můžete použít pouze v případě SIA IP protokolu.SIA 
IP datové pakety budou šifrovány zařízením a dešifrovány  na straně příjemce. Maximální délka 
šifrovacího klíče je 16 znaků, v případě použití hexadecimálního formátu pak 32 znaků. 
 
 
CID hlášení na CMS pomocí DTMF hlasového volání: 
 
Pamatujte na to, že v určitých situacích můžete potřebovat podat zprávu na CMS pomocí DTMF 
hlasového volání. Úspěšnost komunikace je vysoce závislá na parametrech sítě GSM jako kvalita 
přenosu, zarušení a dostupnost DTMF přenosu. V důsledku digitalizace sítě DTMF signál tónové 
volby může být zkreslený do takové míry, že příjemce nebude schopen přečíst přenesené Contact 
ID kódy událostí. Toto riziko se zvyšuje zejména, pokud odesílatel a příjemce jsou zákazníky 
různých GSM operátorů. Zařízení nabízí možnost vyladění signálu s cílem korekce problému. 
Speciální DTMF komunikační parametry můžete nastavit v menu „ 5.2.7. Pokročilé nastavení“. 
 
 
Můžete nastavit max.2 DTMF telefonní čísla (TEL1 DTMF a TEL2 DTMF) takto: 
 
Název: zadejte název /jméno příjemce DTMF volání. Název bude použito v programovacím SW a 
rovněž při nastavování šablon oznámení. 
 
Telefonní číslo: zadejte telefonní číslo příjemce. 
 
Telefonní čísla uživatelů – nastavení: 
 
Můžete zadat max. 10 telefonních čísel (TEL1…TEL10) pro hlasová volání, zasílání SMS a ovládání 
pomocí SMS a volání. 
Název: zadejte název/jméno příjemce Zde zadaný název bude použit  při výběru kanálů pro hlášení 
v průběhu nastavování událostí. 
 
Telefonní číslo: zadejte telefonní číslo uživatele. 
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Možnosti potvrzení události: když zařízení zasílá oznámení prostřednictvím hlasového volání a 
žádá potvrzení, že oznámení bylo přijato. Jinak se bude pokoušet oznámení odeslat opakovaně. 
V dané sekci můžete nastavit, co má zařízení požadovat od každého uživatele po obdržení 
oznámení prostřednictvím hlasového volání. Možnosti jsou následující: 
 

 Přijmout hovor pro potvrzení: oznámení bude přijato automaticky po přijetí hovoru. Po 
přijetí hovoru vyčkejte minimálně 3 vteřiny, než hovor ukončíte. 
 

 Odmítnout, nebo přijmout  hovor pro potvrzení:  oznámení bude přijato automaticky, 
pokud je hovor odmítnout uživatelem, ale také když je hovor přijat. 
 

 Pro přijetí hovoru stiskněte * oznámení by mělo být přijato stiskem tlačítka (*) poté kdy jste 
přijmuli hovor. Zařízení potvrdí krátkým zvukovým signálem, že příkaz byl přijat. 
 

 Stiskněte * pro přijetí hovoru, nebo # pro ukončení oznámení: oznámení by mělo být 
přijato stisknutím tlačítka (*) poté kdy jste přijmuli hovor. Zařízení potvrdí krátkým zvukovým 
signálem, že příkaz byl přijat. Odeslání oznámení o události dalším uživatelům může být 
ukončeno stiskem tlačítka (#) na telefonu. Zařízení potvrdí trojím krátkým zvukovým 
signálem, že příkaz byl přijat. Stiskem tlačítka (#) zároveň potvrdíte příjem oznámení, takže 
již není nezbytné přijmout oznámení stiskem (*). Tímto způsobem je rovněž možné zrušit 
všechna oznámení zadáním příkazu *heslo zařízení# (např. *1234#) na klávesnici telefonu. 
Jsou akceptovány hesla SUPER ADMINSTRÁTORA  i ADMINISTRÁTORA. 

 
Nastavení příchozích hovorů: v této sekci můžete u každého uživatele nastavit, co má dělat 
zařízení, když obdrží hovor od daného uživatele. Nezávisle na vybraném způsobu příjmu hovoru 
volání z telefonního čísla uživatele zároveň vyvolá událost, pro kterou můžete nastavit buď její 
přenos na ovládací výstup, nebo odeslání oznámení. Možnosti jsou následující: 
 

 Přijmout hovor a požádat o heslo: zařízení hovor přijme a potvrdí krátkým pípnutím. 
Následně musí být zadané heslo. Jsou akceptovány hesla SUPER ADMINSTRÁTORA  i 
ADMINISTRÁTORA. Uživatel musí zadat platné heslo ve tvaru: *heslo zařízení# 
(např.*91234#). Po zadání platného hesla zařízení potvrdí trojím krátkým zvukovým 
signálem, že heslo bylo přijato. Jinak vyšle dlouhý zvukový signál. Pokud je zadáno chybné 
heslo (chybí * nebo #), zařízení nevyšle žádný zvukový signál. Po přijetí hesla volající může 
zadat příkaz ze seznamu DTMF příkazů. Zařízení identifikuje prostřednictvím služby CLIP 
(Identifikace volajícího) číslo uživatele, čímž mu automaticky zpřístupní další akce. Pro tento 
účel je nezbytné nastavit v sekci servisních událostí „ příchozí hovor od uživatele“ pro dané 
telefonní číslo. 
 

 Přijmout hovor a nežádat heslo: zařízení hovor přijme a potvrdí krátkým pípnutím. 
Následně může být zadán příkaz ze seznamu DTMF příkazů. Zařízení identifikuje 
prostřednictvím služby CLIP (Identifikace volajícího) číslo uživatele, čímž mu automaticky 
zpřístupní další akce. Pro tento účel je nezbytné nastavit v sekci servisních událostí „ 
příchozí hovor od uživatele“ pro dané telefonní číslo. 
 

 Odmítnout hovor: zařízení nepřijme hovor daného uživatele, ale identifikuje prostřednictvím 
služby CLIP (Identifikace volajícího) číslo uživatele, čímž mu automaticky zpřístupní další 
akce, které jsou přístupné v nastavení události „ příchozí hovor od uživatele“. Odmítnutím 
hovoru nastavené akce mohou být provedeny bezplatně (s výjimkou situace, kdy GSM 
operátor účtuje platby i za nepřijaté hovory). 
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Oznámení příjemcům e-mailem (pouze u modelu Pager4 PRO): 
Můžete nastavit 4 e-mailové adresy (MAIL1 až MAIL4), na které bude zařízení v souladu 
s nastavením událostí zasílat oznámení, v případě, událost nastane. 
 
Název: název nebo jméno uživatele / příjemce. Zde zadaný název bude použit při výběru 
kanálu oznámení při konfiguraci událostí. 
 
E-mail:  e-mailová adresa uživatele / příjemce. U každého uživatele můžete nastavit jednu 
e-mailovou adresu. 

 
 
5.2.4 Šablony oznámení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šablony oznámení nastavte pouze v případě, že potřebujete odesílat reporty na PCO.V tomto menu 
můžete nastavit různé oznámení, které zařízení bude rozesílat na PCO a příjemcům. Pro rychlé 
nastavení menu obsahuje dvě přednastavené šablony nazvané „Žádný“ a „DEAFAULT“ 
(Výchozí), které nemohou být smazány, ale jejich nastavení lze, pokud je to nezbytné, změnit. 
Pokud potřebujete přidat novou šablonu, učiňte tak před nastavením události. Každá šablona může 
být přiřazena ke každé události, tudíž zprávy mohou být zaslané na zvolené servery a příjemcům 
dle nastavených priorit. Servery/příjemci jsou zařazeni do dvou skupin, základní a záložní. Pokud 
nastane událost, bude odeslána na všechny servery definované jako základní určená zpráva 
obsahující šablonu oznámení pro danou událost. V případě, že žádný ze základních 
serverů/příjemců není k dostupný, zařízení odešle zprávu na všechny servery/příjemce definované 
jako záložní. 
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Pořadí serverů/příjemců zadaných v šablonách je v nich číslováno dle důležitosti jako kanály (1..6). 
Priorita závisí od zařazení serveru/příjemce (primární, nebo záložní). Oznámení budou zasílány 
nejdříve na primární servery / uživatele rozeslány v pořadí čísla kanálu. Oznámení budeou zaslány 
na všechny primární servery / uživatele, zatím co na záložní servery / uživatele budou rozeslány 
pouze pokud selže zaslání na všechny primární servery. Pokud odeslání oznámení na primární 
kanály neprojde, bude oznámení automaticky odesláno na záložní kanály pro danou specifickou 
událost. Zařízení se vždy pokusí odeslat zprávu na příslušný server opakovaně s počtem opakování 
dle čísla kanálu. Počty opakování pokusů k odeslání oznámení pro jednotlivé kanály je následující: 
 
        
Kanál č.1: 10 opakování 
 
Kanál č.2:   9 opakování 
 
Kanál č.3:   8 opakování 
 
Kanál č.4:   7 opakování 
 
Kanál č.5:   6 opakování  
  
Kanál č.6:   5 opakování 
 
 
Tento postup platí i pro záložní kanály – např. na záložní server/příjemce na pozici kanálu č. 2 se 
zařízení pokusí odeslat zprávu 9x. Pokud odeslání na záložní server 9x selže, příslušný primární 
server se automaticky stane se záložním serverem pro tuto specifickou událost. Dodatečně 
v případě, že kanál pro odeslání zprávy selže, zařízení začne na příslušný server/příjemce 
v nastavených intervalech zasílat dohledové signály a pokud se spojení obnoví, odešle na server 
zprávu oznámením události. Zařízení se bude pokoušet o odeslání zprávy opakovaně, maximálně 
ale po dobu 24 hod. 
 
Šablony oznámení nelze vymazat, dokud jsou přiřazeny k určité události. Systém umožňuje 
zadat celkem 10 šablon oznámení (včetně 2 přednastavených). 
 
Dostupné volby: 
 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
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                     Přidat další šablonu hlášení. 
 
 

Vytvořit kopii vybrané Šablony oznámení. Klikněte na ikonu „Klonovat“ 
 
 
      

  Pro upravení existující Šablony oznámení klikněte na „Upravit“ 
 
 
  Pro odstranění uložené Šablony oznámení klikněte na „Smazat“ 
 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
 
 
 
 
Vytvoření nové šablony hlášení: 
 

  Klikněte na ikonu „Přidat další“ 
 

  Zadejte název nové šablony. Může mít max.20 znaků. Nelze použít znaky jako:<>=~&$I˄. 
 

 Nastavte kanál a prioritu zasílání zpráv. 
 

 Klikněte na tlačítko „OK“ 
 

 Pro uložení klikněte na Ikonku  
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5.2.5 Vstupy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto menu nastavíte vlastnosti a volby bezpotencionálového kontaktu. 

 
Dostupné volby: 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
                      

Pro upravení existující Šablony oznámení klikněte na „Upravit“ 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
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Vlastnosti vstupu: 
 
Název: název vstupu nelze změnit. Název se používá pro identifikaci vstupu v SW. 
 
Typ vstupu: vstup může být typu normálně otevřeno (NO), nebo normálně zavřeno (NC). Pokud je 
zadáno NO, událost je generována v případě, že obvod se sepne, a  naopak, pokud je zadáno (NC) 
a obvod se rozepne, vstup generuje událost. Vstup je zavřen pokud daný vstup IN1..IN4/IN6 je 
zkratován s se svorkou „V“ svorkovnice (záporný pól DC). 
 
Citlivost / jednotka měření: změny stavu kratší, než hodnota nastavena zde budou ve vztahu 
k aktivaci vstupu zařízením ignorovány. Jako jednotka měření může být nastavena v milisekunda, 
sekunda nebo minuta. 
 
Obnovení citlivosti / jednotka měření: změny stavu kratší, než hodnota nastavena zde budou ve 
vztahu k aktivaci vstupu zařízením ignorovány. Jako jednotka měření může být nastavena 
v milisekunda, sekunda nebo minuta. 
 
Nastavení zpoždění: 
 
Vstupní zpoždění: v této sekci můžete nastavit dobu pro nestřežení zařízení po narušení příslušné 
zóny. Zařízení ignoruje změny stavu příslušného vstupu po dobu nastavenou jako vstupní zpoždění 
a událost není generována, dokud tato doba neskončí. Když nastavená doba skončí a zařízení je 
stále ve stavu střežit vstup vygeneruje událost. 
 
Výstupní zpoždění: v této sekci můžete nastavit dobu, v průběhu které od momentu zapnutí 
střežení budou změny stavu příslušného vstupu zařízení po narušení příslušné zóny ignorovány a 
událost nebude generována. Jednotkou doby výstupního zpoždění jsou vteřiny. 
 
Nastavení zóny: 
 
24 hod. zóna: pokud je toto nastavení povoleno, generování událostí příslušným vstupem je trvale 
aktivní a nevypne se, když je zařízení nestřeženo. Změna stavu příslušného vstupu generuje 
událost i v případě, že zařízení je nestřeženo. 
 
Limitovaná: pokud je toto nastavení zadáno, generování událostí příslušným vstupem je omezeno 
v souladu s nastavením v sekci „Limitace poplachů“ viz. menu „Obecné nastavení“. 
Zařízení bude ignorovat změnu stavu příslušného vstupu, pokud počet generovaných poplachů 
dosáhne nastavený limit. Další podrobnosti najdete ve výše uvedené sekci „Obecné nastavení“. 
Pokud toto nastavení zadáno příslušný vstup může generovat neomezený počet událostí. 
 
Vynucená: pokud je toto nastavení povoleno, zařízení bude ignorovat změny stavu příslušného 
vstupu po zastřežení. Pokud toto nastavení zadáno není, zastřežení bude zakázáno, když příslušný 
vstup bude aktivován.  
 
Následná: pokud je toto nastavení povoleno, příslušný vstup převezme charakter (vstupní 
zpoždění, okamžité) první narušené zóny (vstup) po zastřežení. Když je u první narušené zóny   
nastavené vstupní zpoždění, následující zóna použije stejné zpoždění a když  je u první narušené 
zóny   nastaveno okamžitě, následující zóna zareaguje okamžitě. 
 
Klikněte na „OK“ pro schválení změn, nebo „Zrušit“ pro odchod bez uložení změn. 
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5.2.6 Události vstupů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto menu můžete nastavit události vstupů generované vstupními kontakty. Události vstupů 
budou přidány a generovány u vstupů, které chcete používat. Pokud pro příslušný vstup událostí 
vstupů nenakonfigurujete, nebude generovat žádné události ani hlášení. Pro každý vstup můžete 
přidat jednu novou a jednu obnovenou událost. 
 
 
Dostupné volby: 
 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
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Přidání nové události vstupu: 
 
                     Přidat další šablonu hlášení. 
 
 

Vytvořit kopii vybrané Šablony oznámení. Klikněte na ikonu „Klonovat“ 
 
 

  Pro upravení existující Šablony oznámení klikněte na „Upravit“ 
 
  Pro odstranění uložené Šablony oznámení klikněte na „Smazat“ 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku „Zapsat“ 
        
Událost: 
 
Název: název události. Uložený název slouží k identifikaci v programovacím SW i ve vstupech 
událostí. 
 
Vstup:  číslo vstupu, který generuje příslušnou událost. 
 
Typ: Zvolte typ události: nová událost, nebo obnova události. Nová událost bude generována, pokud 
se vstup aktivuje, nebo obnoví pokud se vstup vrátí do normálního stavu. V protokolu Contact ID je 
nová událost označena  1 (nebo E) a obnova události označena 3 (nebo R). 
 
Vzdálený dohled: 
V této části můžete nastavit kód události pro označení druhu zprávy na CMS a můžete pro danou 
událost vybrat jednu z přednastavených šablon oznámení. Contact ID kód událostí nastavte pouze 
v případě, když je požadováno zasílání zpráv na CMS, jinak zvolte šablonu „Žádný“. 
 
Kód událostí: v této části můžete nastavit třímístný Contact ID kód události obsahující znaky: 0..9, 
A,B,C,D,E,F, které můžete přiřadit k dané události. Výchozí konfigurace pro události vstupu je 130, 
co znamená poplach. 
 
Skupina: V této části můžete nastavit číslo skupiny, kterou chcete přiřadit k dané události. Výchozí 
nastavení skupiny je 01. 
 
Zóna: V této části můžete nastavit číslo zóny, kterou chcete přiřadit k dané události. Číslo zóny 
zodpovídá číslu vstupu (001..006). 
 
Šablony oznámení: V této části můžete pro danou událost zadat přednastavenou šablonu 
oznámení. Pokud chcete přidat další šablonu oznámení, musíte tak učinit před nastavením události. 
Pokud nechcete u dané události zasílat zprávy na CMS, jinak zvolte šablonu „Žádný“. 
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Výstupní relé: 
V této části můžete konfigurovat výstupy, které mají být řízené v případě zaznamenání události na 
příslušném vstupu. 
 
Ovládání relé: zde můžete nastavit režim ovládání relé, (v případě modelu IN4.R2 zvolit výstup 1 
nebo 2). Dostupné volby: 

 Žádný: výstup nebude použit 

 Monostabilní: výstup  bude  aktivován  po  dobu zadanou  v  podokně „Doba trvání“ sekce   
„Nastavení parametrů relé“, a následně se automaticky vrátí do normálního stavu. Dobu 
trvání lze nastavit v intervalu 5 milisekund ..60 minut.  

 Bistabilní ON: výstup bude permanentně aktivován a jeho stav se změní pouze po obdržení 
jiného příkazu, nebo při výpadku napájení. 

 Bistabilní OFF: výstup bude deaktivován. 

 Změnit stav: výstup změní stav (pokud je deaktivován, dojde k jeho aktivaci a pokud je 
aktivován, dojde k jeho deaktivaci). 

 Série pulzů: výstup lze ovládat také sérií pulzů, Počet pulzů lze nastavit v rozmezí 1..3. Pro 
každý pulz lze nastavit, jak dlouho bude výstup aktivní a neaktivní, počet opakování a 
prodlení mezi opakováními. Aktivní doby lze nastavit v intervalu 5 milisekund ..60 minut a 
počet opakování 1x..10x. 
 

 
Konfigurace relé: tato konfigurační okno je dostupné v případě, že je zvolený režim ovládání relé, 
který umožňuje další nastavení. V tomto podokně můžete nastavit pro daný výstup další specifické 
parametry jako doba trvání při monostabilním ovládání nebo sérii pulzů. Pro nastavení klikněte na 
tlačítko „Upravit“ a nastavte parametry. 

 
Hlasové oznámení:  
 
Zde můžete nastavit parametry použití hlasových oznámení v případě, že nastane událost. Zařízení 
volá na vybraná telefonní čísla a přehrává jim vybrané hlasové zprávy. Hlasové zprávy lze nahrát 
předem dle návodu v seznamu DTMF příkazů, které najdete v části „Vzdálený dohled a zjištění 
stavu příkazy DTMF prostřednictvím hlasového volání“. 
 
Hlasové volání: V této části můžete vybrat telefonní čísla, na které má zařízení volat. Telefonní 
čísla musíte zadat předem v menu „Kanály hlášení“. Volání se uskuteční na čísla zvolená 
z uloženého seznamu. 
 
Hlasová zpráva: V této části můžete ze seznamu vybrat číslo hlasové zprávy, která má být 
přehrána, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Když vám zařízení zavolá, zazní před 
každou hlasovou zprávou nejdříve siréna vestavěná v zařízení. Pokud pro číslo hlasové zprávy není 
nahraná žádná hlasová zpráva, zvuk sirény bude znít v průběhu celého trvání volání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -35- 
 



 

 
 
Textová hlášení 
 
Zde můžete nastavit textová hlášení, které zařízení odešle, pokud vstup zaznamená událost. 
 
Oznámení SMS: Zde můžete vybrat telefonní čísla, na které bude odeslaná SMS zpráva, pokud 
nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být předem uložena v menu „Kanály 
hlášení“. Text SMS zprávy bude odeslán na čísla zvolená z uloženého seznamu. 
 
 
Push oznámení (pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat mobilní zařízení, na která bude 
odesláno Push oznámení, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být 
předem uložena v menu „Mobilní zařízení“. Push oznámení bude odesláno na mobilní zařízení 
zvolená z uloženého seznamu. 
 
 
Oznámení e-mailem (pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat e-mailové adresy, na které 
bude odeslán e-mail, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být předem 
uložena v menu „Mobilní zařízení“. Adresy e-mailů musí být předem uložena v menu „Kanály 
hlášení“. E-mail bude odeslán na adresy zvolené z uloženého seznamu. 
 
 
Zpráva: Zde můžete vložit uživatelskou zprávu o délce max. 45 znaků, Tu můžete poslat na vybraná 
telefonní čísla, mobilní zařízení, nebo e-mailové adresy, pokud nastane událost na vybraném 
vstupu. Zařízení pošle stejnou zprávu na všechny kanály hlášení (SMS, Push, e-mail). 
 
 
Kamera(pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat IP kameru, kterou chcete přiřadit k dané 
události. Kamery musí být předem uloženy v menu „IP kamery“. Adresy e-mailů musí být předem 
uložena v menu „Kanály hlášení“. Pokud jste nastavili pro danou událost oznámení e-mailem, URL 
IP kamery bude zaslaná spolu se zprávou na vybranou adresu e-mailu. 
 
 
Klikněte na „OK“ pro uložení změn, nebo na „Zrušit“ pro odchod bez uložení změn. 
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5.2.7 Ostatní události  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toto menu umožňuje nastavit parametry přehledu servisních událostí generovaných zařízením. 
Nejdřív musíte ostatní servisní události, které chcete sledovat, přidat a nastavit. Pokud servisní 
událost nepřidáte, zařízení danou událost nevygeneruje a nezašle oznámení vztahující se k této 
události. Ke každé servisní události můžete přidat jednu novou a jenu obnovenou událost s výjimkou  
zastřežení/nestřežení, pravidelné servisní zprávy, příchozího hovoru od uživatele a příchozího 
volání z neznámého telefonního čísla, protože tyto typy událostí jsou fixní. 
 
Dostupné volby: 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
Přidání nové události vstupu: 
 
            Přidat další šablonu hlášení. 
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Vytvořit kopii vybrané Šablony oznámení. Klikněte na ikonu „Klonovat“ 
 
 

  Pro upravení existující Šablony oznámení klikněte na „Upravit“ 
 
 
  Pro odstranění uložené Šablony oznámení klikněte na „Smazat“ 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete, aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
 
 
Událost: 
 
Název: název události. Uložený název slouží k identifikaci v programovacím SW i ve vstupech 
událostí. 
 
Událost: zvolte událost z dostupného seznamu těchto servisních událostí: 
 

- GSM chyba – tento druh události je generovaný, když zařízení ztratí spojení se sítí GSM, 
nebo se nemůže přihlásit do sítě po dobu minimálně 60 vteřin. Událost GSM chyba bude 
generována po obnovení připojení k síti. Nejčastější příčinou této chyby je, že v zařízení není 
instalovaná SIM, nebo není instalovaná správně. Dále může být karta poškozená nebo není 
aktivovaná, je slabý signál GSM, chybí GSM anténa, nebo je nedostatečné napájení. 
 

- GPRS/3G chyba – tento druh události je generovaný, když zařízení ztratí spojení se sítí 
GSM, nebo se nemůže přihlásit do sítě po dobu minimálně 60 vteřin. Událost odstranění 
chyby GSM sítě bude generována po obnovení připojení k síti. 

 
- Nízké napájecí napětí - zařízení má integrovanou funkci monitorování úrovně napájecího 

napětí. Zpráva je generována při poklesu napájecího napětí, pokud doba poklesu napájecího 
napětí trvá více, než 30 vteřin. Když napětí znovu stoupne na požadovanou úroveň po dobu 
delší, než 30 vteřin bude generována událost odstranění chyby napájení. 

 
- Zastřeženo místně – událost je generována po místním zastřežení přes vstupy. 

 
- Zastřeženo vzdáleně  - událost je generována po vzdáleném zastřežení pomocí hlasového 

volání, textové zprávy, nebo programovacího SW. 
 

- Odstřeženo místně - událost je generována po místním odstřežení přes vstupy. 
 

- Místní zastřežení selhalo – událost je generována, když selže místní zastřežení. Obvykle 
se tak stane při pokusu místního zastřežení v době, kdy je vstup aktivován a proto jej nelze 
provést. 

 
- Vzdálené zastřežení selhalo – – událost je generována, když selže vzdálené zastřežení. 

Obvykle se tak stane při pokusu vzdáleného zastřežení v době, kdy je vstup aktivován a proto 
jej nelze provést. 
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- Periodické testovací hlášení - událost je generována po provedení periodického testu 

v souladu s nastavením v menu „Obecné nastavení“ 
 

- Příchozí volání od uživatele – událost je generována, když přijde volání od uživatele, 
kterého telefonní číslo je uloženo v zařízení. ID volajícího (telefonní číslo) musí být zařízením 
identifikováno prostřednictvím služby CLIP. 

 
- Příchozí volání z neznámého čísla – událost je generována, když přijde volání 

z neznámého telefonního čísla, nebo má volající skryté telefonní číslo. 
 
Typ: nastavení typu události – nová událost / obnova události. Nová událost je generována 
v momentě, když servisní událost začne a obnova v momentě, když servisní událost skončí. 
V Contact ID protokolu je nová událost indikována jako 1 (nebo E) a obnova jako 3 (nebo R). 
 
 
Vzdálený dohled  CMS: 
 
V této části můžete nastavit kód Contact ID události pro hlášení na CMS a můžete pro danou událost 
vybrat jednu z přednastavených šablon oznámení. Contact ID kód událostí nastavte pouze 
v případě, když je požadováno zasílání zpráv na CMS, jinak zvolte šablonu „Žádný“. 
 
 
Kód událostí: v této části můžete nastavit třímístný Contact ID kód události obsahující znaky: 0..9, 
A,B,C,D,E,F, které můžete přiřadit k dané události. Výchozí konfigurace kódů jsou nastaveny 
v souladu se základním seznamem Contact ID kódů událostí. 
 
 
Skupina: V této části můžete nastavit číslo skupiny, kterou chcete přiřadit k dané události. Výchozí 
nastavení skupiny je 01, s výjimkou chybových hlášení. 
 
 
Zóna: V této části můžete nastavit číslo zóny, kterou chcete přiřadit k dané události.  
 
 
Šablony oznámení: V této části můžete pro danou událost zadat přednastavenou šablonu 
oznámení. Pokud chcete přidat další šablonu oznámení, musíte tak učinit před nastavením události. 
Pokud nechcete u dané události zasílat zprávy na CMS, jinak zvolte šablonu „Žádný“. 
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Správa příchozích volání 
 
Tato volba je možná pouze v případě události „příchozí volání od uživatele“. V této sekci můžete 
vybrat telefonní čísla pro řízení příchozích volání a přiřadit k nim druh akce na volání. 
 
Telefonní čísla: zde můžete vybrat telefonní čísla uživatelů, při obdržení volání od kterých je 
generována událost  „příchozí volání od uživatele“ a přiřadí k nim druh akce na toto volání. 
 
Akce: zde zvolte akci po obdržení volání z následujícího výběru: 
 
Žádný: zařízení neprovede žádnou akci 
 
Zastřežit: zařízení přejde do stavu zastřežit 
 
Odstřežit: zařízení přejde do stavu odstřežit  
 
Zastřežit / Odstřežit zařízení změní stav ze zastřežit na odstřežit, nebo obráceně z odstřežit na 
zastřežit 
        
Upozornění! Vzdálené zastřežení / odstřežení je možné pouze pokud jsou v zařízení 
nakonfigurována specifická nastavení. Zkontrolujte možnosti zastřežení  a odstřežení 
v menu „Obecná nastavení“. 

 
Výstupní relé: 
 
Zde můžete nastavit výstupy tak, aby bylo umožněno jejich ovládání v případě dané servisní 
události. 
 
Režim ovládání relé: zde můžete nastavit režim ovládání výstupu (nebo vybraný výstup 1 ..2 
v případě modelu IN4.R2. Dostupné volby: 
 

 Žádný: výstup nebude použit 

 Monostabilní: výstup  bude  aktivován  po  dobu zadanou  v  podokně „Doba trvání“ sekce   
     „Nastavení parametrů relé“, a následně se automaticky vrátí do normálního stavu. Dobu 
      trvání lze nastavit v intervalu 5 milisekund ..60 minut.  

 Bistabilní ON: výstup bude permanentně aktivován a jeho stav se změní pouze po obdržení 
jiného příkazu, nebo při výpadku napájení. 

 Bistabilní OFF: výstup bude deaktivován. 

 Změnit stav: výstup změní stav (pokud je deaktivován, dojde k jeho aktivaci a pokud je 
aktivován, dojde k jeho deaktivaci). 

 Série pulzů: výstup lze ovládat také sérií pulzů, Počet pulzů lze nastavit v rozmezí 1..3. Pro 
každý pulz lze nastavit, jak dlouho bude výstup aktivní a neaktivní, počet opakování a 
prodlení mezi opakováními. Aktivní doby lze nastavit v intervalu 5 milisekund ..60 minut a 
počet opakování 1x..10x. 
 

 
Konfigurace relé: tato konfigurační okno je dostupné v případě, že je zvolený režim ovládání relé, 
který umožňuje další nastavení. V tomto podokně můžete nastavit pro daný výstup další specifické 
parametry jako doba trvání při monostabilním ovládání nebo sérii pulzů. Pro nastavení klikněte na 
tlačítko „Upravit“ a nastavte parametry. 
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Hlasové oznámení:  
 
Zde můžete nastavit parametry použití hlasových oznámení v případě, že nastane událost. Zařízení 
volá na vybraná telefonní čísla a přehrává jim vybrané hlasové zprávy. Hlasové zprávy lze nahrát 
předem dle návodu v seznamu DTMF příkazů, které najdete v části „Vzdálený dohled a zjištění 
stavu příkazy DTMF prostřednictvím hlasového volání“. 
 
Hlasové volání: V této části můžete vybrat telefonní čísla, na které má zařízení volat. Telefonní 
čísla musíte zadat předem v menu „Kanály hlášení“. Volání se uskuteční na čísla zvolená 
z uloženého seznamu. 
 
Hlasová zpráva: V této části můžete ze seznamu vybrat číslo hlasové zprávy, která má být 
přehrána, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Když vám zařízení zavolá, zazní před 
každou hlasovou zprávou nejdříve siréna vestavěná v zařízení. Pokud pro číslo hlasové zprávy není 
nahraná žádná hlasová zpráva, zvuk sirény bude znít v průběhu celého trvání volání. 
 
       
Textová oznámení: 
 
Zde můžete nastavit textová hlášení, které zařízení odešle, pokud vstup zaznamená událost. 
 
Oznámení SMS: Zde můžete vybrat telefonní čísla, na které bude odeslaná SMS zpráva, pokud 
nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být předem uložena v menu „Kanály 
hlášení“. Text SMS zprávy bude odeslán na čísla zvolená z uloženého seznamu. 
 
Push oznámení (pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat mobilní zařízení, na která bude 
odesláno Push oznámení, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být 
předem uložena v menu „Mobilní zařízení“. Push oznámení bude odesláno na mobilní zařízení 
zvolená z uloženého seznamu. 
 
Oznámení e-mailem (pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat e-mailové adresy, na které 
bude odeslán e-mail, pokud nastane událost na vybraném vstupu. Telefonní čísla musí být předem 
uložena v menu „Mobilní zařízení“. Adresy e-mailů musí být předem uložena v menu „Kanály 
hlášení“. E-mail bude odeslán na adresy zvolené z uloženého seznamu. 
 
Zpráva: Zde můžete vložit uživatelskou zprávu o délce max. 45 znaků, Tu můžete poslat na vybraná 
telefonní čísla, mobilní zařízení, nebo e-mailové adresy, pokud nastane událost na vybraném 
vstupu. Zařízení pošle stejnou zprávu na všechny kanály hlášení (SMS, Push, e-mail). 
 
Kamera(pouze pro model Pager4PRO): Zde můžete vybrat IP kameru, kterou chcete přiřadit k dané 
události. Kamery musí být předem uloženy v menu „IP kamery“. Adresy e-mailů musí být předem 
uložena v menu „Kanály hlášení“. Pokud jste nastavili pro danou událost oznámení e-mailem, URL 
IP kamery bude zaslaná spolu se zprávou na vybranou adresu e-mailu. 
 
Klikněte na „OK“ pro uložení změn, nebo na „Zrušit“ pro odchod bez uložení změn. 
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5.2.8 Pokročilé nastavení 
 

 
 
V této části můžete konfigurovat pokročilé nastavení, které má vliv na komunikaci s CMS na bázi 
DTMF hlasových volání a další akce v průběhu volání např. hlasitost hovoru, tón sirény, hlasové 
zprávy, DTMF příkazy. Mohou být nastaveny i speciální DTMF komunikační parametry za účelem 
nastavení signálů v případě, když dojde k problémům s předáním hlasové zprávy na CMS 
s využitím DTMF hlasového volání. 
 
Dostupné volby: 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
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Hlasitost: 
 
Mikrofon ( odchozí CID): nastavení hlasitosti ( zesílení/ ztlumení) mikrofonu, který generuje 
odchozí tóny ( Contact ID, tón sirény, hlasová zpráva). Hlasitost lze nastavit v rozsahu 1..15. 
 
Sluchátko (příchozí HSK): nastavení hlasitosti ( zesílení/ ztlumení) reproduktoru, který přehrává 
pří odchozí tóny ( HSK, ACK a DTMF příkazy). Hlasitost lze nastavit v rozsahu 1..100. 
 
Upozornění: i malé změny hodnot nastavení hlasitosti mají za následek podstatné změny 
hlasitosti zvuku! 
 
 
Délka DTMF tónu: 
 
TEL1 (DTMF): nastavení délky DTMF tónu ovlivňuje volání na DTMF přijímač nakonfigurovaný 
v okně „TEL1“ sekce „Kanály pro oznámení“. Nastavení má rovněž vliv na mezery mezi tóny. 
Délka může být nastavena v rozsahu 50 ms až 1000 ms. 
 
TEL2 (DTMF): nastavení délky DTMF tónu ovlivňuje volání na DTMF přijímač nakonfigurovaný 
v okně „TEL2“ sekce „Kanály pro oznámení“. Nastavení má rovněž vliv na mezery mezi tóny. 
Délka může být nastavena v rozsahu 50 ms až 1000 ms. 
 
 
Nastavení sítě: 
 
Volba rádiové sítě: Volba rádiové sítě je v zařízení nastavena ve výchozím stavu. Pokud máte 
nějaké problémy se stabilitou mobilní sítě v lokalitě umístění zařízení např., že GSM modul přepíná 
samovolně své připojení mezi dostupnými sítěmi, nastavte volbu rádiové sítě manuálně. 
 
Dostupné volby: 
 

 Automaticky: zařízení vybere síť automaticky 
 

 Pouze 2G (GPRS):  použije jenom dostupné sítě 2G (GPRS) 
 

 Pouze 3G: použije jenom dostupné sítě 3G (UMTS) 
 
Připojení k sítím 3G (UMTS) je podporováno pouze u modelů , které mají 3G obsaženo 
v označení zařízení (např.Pager4 3G.IN6.R1, nebo Pager4 PRO 3G.IN4.R2). 
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5.2.9 IP kamera ( pouze u modelu Pager4 PRO) 

 

 
 
V tomto menu můžete nastavit až 4 kamery s podporou ONVIF, které následně mohou být přiřazené 
k jednotlivým událostem v menu nastavení událostí. Pokud je u příslušných událostí nastavené 
zasílání e-mailem a URL IP kamery je přiřazeno k těmto událostem, pak v případě vzniku události 
URL kamery bude zasláno spolu s e-mailem. 
 
Následně si můžete prohlédnout v mobilní aplikaci obraz z kamery.  Pokud je u události 
nakonfigurováno Push oznámení, obraz z IP kamery přiřazené k dané události se automaticky 
zobrazí v mobilní aplikaci jakmile obdrží Push oznámení. Tato funkce je nyní ve vývoji a 
současná verze mobilní aplikace ji zatím nepodporuje!! 
 
Dostupné volby: 
 
         Načtení nastavení ze zařízení. Načtou se údaje ze všech sekcí menu. 
 
    

Zapsání provedených změn nebo nového nastavení do zařízení. Kliknutím na tuto  
ikonku budou zapsané změny ve všech sekcích menu.  

 
  Export všech nastavených parametrů do zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
  Import všech nastavených parametrů ze zvolené složky v PC nebo NTB. 
 
 
Pamatujte si, že zadaná nastavení musí být uložena do paměti zařízení, pokud chcete aby 
zařízení po provedení změn pracovalo v režimu dle těchto nastavení. Pro uložení klikněte na 
Ikonku  
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Nastavení kamery 
 
 
Název: V tomto okně můžete nastavit uživatelské jméno Vaší kamery. Název zapsaný v tomto okně 
slouží během nastavování událostí k identifikaci kamer přiřazených k těmto událostem. 
 
Typ: zvolte typ přenosu obrazu podporovaný IP kamerou: 
 

- Stream: video, kontinuální přenos obrazu 
 

- Obrázek: statický snímek 
 
URL:  link přístupu na danou IP kameru. 
 
Existuje více metod, jak získat URL IP kamery. Můžete použít software „ONVIF Detector“ 
vytvořený výrobcem zařízení (ke stažení je webu výrobce: www.tell.hu), případně software „ONVIF 
Device Manager“ (http://sourceforge.net/projects/onvifvdm) nebo postupovat dle návodu k obsluze 
dané IP kamery. 
 
Pro přístup k obrazu z kamery, která je mimo Vaši lokální síť je nezbytné nahradit lokální IP 
adresu a číslo portu v URL externí (WAN) IP adresou Vašeho routeru a číslem externího portu 
získanými pomocí softwaru  ONVIF URL Detector a vložit změněnou URL do programovacího 
SW zařízení Pager4. 
 
Příklad pro úpravu streamu URL, pokud je zapojena pouze jedna kamera: 
Původní URL: 
rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif 
 
Změněná URL v případě použití pevné IP adresy: 
rtsp://WAN IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif 
 
Změněná URL v případě použití pevné IP adresy, uživatelského jména a hesla: 
rtsp://username:password@WAN IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype…….. 
 
Změněná URL v případě použití názvu domény: 
rtsp://domain name:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif 
 
Změněná URL v případě použití názvu domény, uživatelského jména a hesla: 
rtsp://username:password@domain name:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype…….. 
 
Další detaily a informace o routru, přesměřování portu a konfigurace dynds najdete v materiálu 
“Návod na podporu funkcí ONVIF kamery” 
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5.3  Menu stavu zařízení  
 
5.3.1 Monitorování stavu 
 

 
 
Menu „Monitorování stavu“ poskytuje informace o aktuálním stavu zařízení. Upozorňujeme, že z 
důvodu potřeby zrychlení komunikace nejsou v případě vzdáleného připojení některé volby 
přístupné. Informace o stavu se v případě připojení přes USB automaticky nahrává a obnovuje. 
V případě vzdáleného připojení se informace o stavu nahraje nebo obnoví po kliknutí na tlačítko 
„Query“ (Žádost). Stav ovládacích tlačítek se mění v závislosti na informacích o stavu zařízení. 
 

 Verze firmwaru:  číslo aktuální verze firmwaru. 

 SIM Identifikace: identifikátor (ICCID) karty SIM. 

 Typ: typové označení zařízení. 

 ID zařízení: Unikátní identifikátor zařízení Pager4 (6x2 hexadecimálních znaků. Je vypálen 
v průběhu výroby a nezaměnitelný. 

 Napájecí napětí: hodnota naměřeného napětí. 

 Stav zařízení: zastřeženo/ nezastřeženo. 

 Systémový čas:  systémový datum a čas 

 Doba připojení IP: měří dobu připojení k síti internet. 

 Doba provozu zařízení: měří čas, během kterého je zařízení zapnuto. 

 Datový provoz: měří přenesená data. 

 GSM operátor: název poskytovatele mobilního připojení. 

 Typ datového připojení: typ aktuálního  datového připojení. 

 GSM signál: aktuální úroveň GSM signálu. 

 IP adresa: aktuální IP adresa. 

 Počet spojení: počet aktivních připojení k serverům, příjemcům. 

 Stav modemu: aktuální stav GSM modemu 

 Vstupy/výstupy: aktuální stav vstupů (IN1..IN4/IN6) a výstupů (R1..R2) 

 Kanály hlášení: stav připojení k nastaveným serverům a příjemcům 
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V případě, že jste připojeni k zařízení lokálně, nebo vzdáleně, budou aktivní tyto další volby: 
 

 Query:   Tato ikona je aktivní pouze v případě vzdáleného připojení. Kliknutím na něj se 
ze zařízení načte stav. Při USB zařízení se tlačítko nepoužívá, protože po připojení PC 
nebo NTB se data načtou automaticky. 

 

 Střežit: Kliknutím na tuto ikonu zařízení zastřežíte. Tato volba není k dispozici, pokud je 
v sekci „Možnosti zastřežení / odstřežení“ v menu „ Obecné nastavení“ nastaveno 
„Zastřeženo vždy“ nebo „Bistabilní kontakt“ 

 

 Odstřežit: Kliknutím na toto ikonu zařízení odstřežíte. Tato volba není k dispozici, pokud 
je v sekci „Možnosti zastřežení / odstřežení“ v menu „ Obecné nastavení“ nastaveno 
„Zastřeženo vždy“ nebo „Bistabilní kontakt“ 

 

 Poslat test zprávu: Kliknutím na tuto ikonu bude generována pravidelná periodická test 
zpráva. 

 

 Aktivovat výstup 1: (pouze u modelu IN4.R2):  kliknutím na ikonu aktivujete výstup 1. 
Výstup zůstane aktivován, dokud nebude deaktivován manuálně, nebo událostí, která 
byla nastavena pro ovládání daného vstupu a jeho deaktivaci, nebo v případě poklesu 
napájecího napětí. 

 

 Aktivovat výstup 2: (pouze u modelu IN4.R2):  kliknutím na ikonu aktivujete výstup 2. 
Výstup zůstane aktivován, dokud nebude deaktivován manuálně, nebo událostí, která 
byla nastavena pro ovládání daného vstupu a jeho deaktivaci, nebo v případě poklesu 
napájecího napětí. 

 

 Aktivovat výstup : (pouze u modelu IN6.R1):  kliknutím na ikonu aktivujete výstup 1. 
Výstup zůstane aktivován, dokud nebude deaktivován manuálně, nebo událostí, která 
byla nastavena pro ovládání daného vstupu a jeho deaktivaci, nebo v případě poklesu 
napájecího napětí. 

 

 Deaktivovat výstup 1: (pouze u modelu IN4.R2):  kliknutím na ikonu deaktivujete výstup 
1.  

 

 Deaktivovat výstup 2: (pouze u modelu IN4.R2):  kliknutím na ikonu deaktivujete výstup 
2.  

 

 Deaktivovat výstup : (pouze u modelu IN6.R1):  kliknutím na ikonu deaktivujete výstup 
1. 
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5.3.2 Monitorování událostí 
 

 
 
V tomto menu si můžete prohlédnout logy událostí a monitorovat, jak proběhly online hlášení. 
Zařízení zaznamená až 1000 logů hlášení. 
 
Dostupné volby: 
 

 Spustit monitorování: kliknutím na tuto ikonu program stáhne a zobrazí nové 
události. Kliknutím na šipku vedle této ikony můžete zvolit, kolik událostí má být na 
seznamu zobrazeno: 10,20 nebo všechny. 

 

 Zastavit monitorování: kliknutím na tuto ikonu ukončíte zobrazení nových událostí. 
 

 Ukončit nevyřízená hlášení: kliknutím na tuto ikonu bude do zařízení vyslán příkaz 
zrušit nevyřízená hlášení, která zatím nebyla odeslána. Již probíhající hlášení 
nebudou smazána. 

 

 Uložit o souboru: kliknutím na tuto ikonu seznamy událostí budou uloženy do 
souboru ve formátu CSV.  

 
Pokud jste k zařízení připojeni vzdáleně, je možné pouze stažení seznamu událostí, online 
monitorování není možné. 
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Údaje obsažené  v seznamu událostí: 
 

 Datum a čas: uvádí , kdy  událost nastala 
 

 Název: název události v souladu s názvy událostí nastavenými pro vstup a ostatní události 
 

 Zdroj: zdroj události (vstup, nebo ostatní servisní události) 
 

 ID objektu pro CID: ID uživatele nastavené v manu zasílání zpráv na CMS 
 

 Kód události:  Contact ID kód události 
 

 Skupina: číslo skupiny 
 

 Zóna:  číslo zóny 
 

 IP1..IP4: zpráva zaslána na IP1.. IP4 adresu serveru / příjemce 
 

 TEL1..TEL10 (SMS): SMS hlášení zasláno na telefonní čísla TEL1..TEL10 
 

 TEL1..TEL10 (Call): hlasová zpráva zaslaná na telefonní čísla TEL1..TEL10 
 

 PUSH1..PUSH4: Push hlášení zasláno na mobilní čísla 1..4 
 

 EMAIL1..EMAIL4: hlášení e-mailem zasláno na adresy 1..4 
 
 
Vysvětlivky znaků stavu v sloupcích hlášení zasílaných na IP1..IP4, DTMF1..DTMF2, 
TEL1..TEL10 (SMS), TEL1..TEL10 (Call), PUSH1..PUSH4 a EMAIL1..EMAIL4: 
 
 
 
 
 

? Probíhá zpráva o nové události 

R Odeslání zprávy není nutné, protože hlášení bylo úspěšné zasláno prostřednictvím jiného 
kanálu 

* Zpráva úspěšně odeslána 

E Odeslání zprávy se nezdařilo, nastavený příjemce je nedostupný. V případě hlášení na 
CMS se tento stav zobrazí, pokud selhaly všechny pokusy o odeslání. V případě odeslání 
hlášení textovou zprávou, nebo hlasovým voláním, se tento stav zobrazí když se nepodaří 
hlášení odeslat 3x za sebou. 

- Žádná IP adresa serveru, nebo příjemce, nebo telefonní číslo uživatele nejsou nastaveny 

T Přestávka- hlášení nemohlo být odesláno včas 
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5.3.3 Systémové logy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato část menu zobrazuje informace o interních procesech komunikace zařízení. Tyto informace 

mohou pomoct v případě, že se vyskytne chyba ve fungování zařízení. Tyto informace jsou 

dostupné pouze v případě lokálního připojení přes USB!! 

Informace jsou v závislosti od jejich charakteru rozčleněny do kanálů. Můžete sledovat jeden, nebo 

více kanálů současně. Dostupné kanály: 

 DEBUG: podrobné informace o celkovém fungování zařízení 

 MSG:  informace o SMS zprávách odeslaných zařízením 

 GSMA:  informace o činnosti a stavu GSM modemu 

Dostupné volby: 

                Nové okno: kliknutím na ikonu otevřete nové okno 

 

      Zavřít okno:  kliknutím na ikonu otevřené okno zavřete 

 
              Uložit uspořádání:  pro uložení zvoleného uspořádání klikněte na tuto ikonu 

 

                Načíst uspořádání: klikněte na tuto ikonu a následně zvolte uspořádání  

          k načtení. Tím načtete uložené uspořádání 

 

      Start logování: kliknutím na tuto ikonu začnete logování 
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   Logovat na pozadí:  kliknutím na tuto ikonu začnete logování na pozadí. 

  V průběhu tohoto procesu ostatní funkce systémových logů nelze používat 

 

   Stop logování: pro ukončení logování klikněte na tuto ikonu 

 

 

   Nahrát uložený log:  pro nahrání uloženého logu klikněte na tuto ikonu 

 

   Vymazat úložiště logů:  pro vymazání úložiště logů v programovacím SW 

  klikněte na tuto ikonu 

 

   Pauza: pro přerušení logování klikněte na tuto ikonu. Přístupy nahromaděné 

  v průběhu pauzy se zobrazí, jakmile dáte pokyn k pokračování logování 

 

   Pokračovat: pro pokračování logování klikněte na tuto ikonu 

 

   STOP: kliknutím na tuto ikonu logování ukončíte. Přístupy nahromaděné  

  v průběhu ukončování nebudou přidány do seznamu logů 

  

Informace v okně systémových logů: 

 Datum a čas: datum a čas zápisu logu 

 

 Identifikátor:  identifikační číslo zápisu 

 

 Typ:  informace o typu kanálu 

 

 Událost:  podrobnosti o události 

Menu systémových logů umožňuje vyhledávání v seznamu. Ikonky šipek můžete použít pro 

přepínání mezi výsledky. Kliknutím na „Skrýt staré údaje“ můžete skrýt staré logy. 
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5.3.4 Nastavení softwaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této části menu můžete zadat/změnit uživatelská nastavení: vzhled, jazyk a konfigurovat určité 

parametry okna systémových logů. 

Dostupné volby: 

 Obnovit výchozí uspořádání:  Kliknutím na tuto ikonu obnovíte výchozí uživatelské 

uspořádání. 

Uživatelské rozhraní: 

Vzhled:  rolováním v tomto okně si můžete vybrat Vám vyhovující vzhled 

Jazyk:  rolováním v tomto okně si můžete vybrat Vám vyhovující jazyk 

 

Systémové logy: 

Kapacita úložiště: zde můžete konfigurovat počet událostí, které mají být zároveň zobrazeny 

v menu „Systémové logy“. Počet lze nastavit v rozmezí 50..5000. 

Formát času: zde můžete nastavit / změnit formát zobrazení data a času. Stejné nastavení bude 

pak zobrazeno i v menu systémové logy a události vstupy. 
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5.3.5 Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto menu zobrazuje informace o výrobci, verzi programovacího SW a cestu ke složce, ve které 

SW ukládá logy. Dvojklikem na okno s cestou se Vám otevře file manager. 
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6. Vzdálené ovládání zařízení vzdáleně pomocí DTMF příkazů a textových zpráv 
 
6.1 Vzdálené ovládání a dotaz na stav (query) pomocí DTMF příkazů po telefonu 
 
Zařízení můžete ovládat a zjišťovat jeho stav  po zavolání z telefonu na SIM kartu instalovanou 
v zařízení. Pro umožnění přístupu do zařízení bude, nebo nebude požadováno heslo zařízení 
v závislosti od konfiguračního nastavení, které jste zadali pro dané telefonní číslo v menu 
„Nastavení příchozích hovorů“ sekce 5.2.3 Kanály hlášení. Pokud přijde volání z telefonního čísla 
nenakonfigurovaného do zařízení, je heslo požadováno vždy. Akceptovány jsou obě hesla SUPER 
ADMIN i ADMIN. Následně použijte následující DTMF příkazy zadávané z klávesnice telefonu: 
 

Seznam DTMF příkazů 
   

Příkaz Určen pro akci Odpověď modulu v zařízení 

*9heslo# Zadání hesla zařízení Heslo přijato: 3 pípnutí 
Špatné heslo: 4 pípnutí nízkým tónem 

*0# Odstřežit 3 pípnutí 

*1# Zastřežit 6 pípnutí 

*2# Dotaz na stav zastřeženo/odstřeženo Odstřeženo: 3 pípnutí 
Zastřeženo:  6 pípnutí 

*4# Dotaz na stav GSM signálu Sílu signálu udává počet pípnutí 1-5 

*3RS# Ovládání stavu výstupů: R- výstup č.1  
(model IN6.R1) nebo č. 1 a 2 (IN4.R2) 
S-stav: 0=otevřeno, 1= zavřeno 

Otevření provedeno: 3 pípnutí 
Zavření provedeno:   6 pípnutí 

*3R9# Dotaz na stav výstupů: R- výstup č.1  
(model IN6.R1) nebo č. 1 a 2 (IN4.R2) 
S-stav: 0=otevřeno, 1= zavřeno 

Otevřeno: 3 pípnutí 
Zavřeno:   6 pípnutí 

*80MM# Vyslechnout hlasovou zprávu MM č. 1..15 Přehraje hlasovou zprávu 

*89MM# Nahrát hlasovou zprávu MM č. 1..15 Dlouhé pípnutí, potom nahrává 10 vteřin. 
Pak znovu dlouhé pípnutí.  

*85MM# Smazat hlasové zprávy MM č.1..15 Úspěšně smazáno: 3 pípnutí 

  
Příklad: 
1. V nastavení příchozích volání je zadáno: možnost volby „Přijmout volání a požadovat heslo“ 
    a SUPER ADMIN a ADMIN hesla jsou:1234: 

a) Ovládání výstupu R1: 
-    Zadejte heslo zařízení: *1234# (přijato – 3 pípnutí) 
-    Ovládejte výstup R1: *311# (výstup R1 otevřeno/zavřeno – 6 pípnutí) 

 
b) Dotaz na stav výstupu R1: 
-    Zadejte heslo zařízení: *91234# (přijato – 3 pípnutí) 
-    Stav výstupu R1: *319# (pokud je stav otevřeno/zavřeno – 6 pípnutí 
 
c) Nahrání hlasové zprávy do paměti slotu č.3: 
-    Zadejte heslo zařízení: *91234# (přijato – 3 pípnutí) 
-    Nahrajte zprávu: *8903# (dlouhé pípnutí), mluvte 10 vteřin,(dlouhé pípnutí) 

2. . V nastavení příchozích volání je zadáno: možnost volby „Přijmout volání a nepožadovat  
      heslo“ – Deaktivovat výstup R1: 3 pípnutí, volte *910#, výstup deaktivován -3 pípnutí 
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6.2 Vzdálené ovládání a dotaz na stav (query) pomocí SMS 
 
Zařízení můžete ovládat a zjišťovat jeho stav po zavolání z telefonu na SIM kartu instalovanou 
v zařízení. Používejte následující příkazy: 
 
 

SMS příkaz Určen pro akci: 

*ARM,PWD=yyy,CRQ# Zastřežit zařízení. Pokud je to nezbytné použijte parametry 
CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ heslem zařízení 

*DISARM,PWD=yyy,CRQ# Odstřežit zařízení. Pokud je to nezbytné použijte parametry 
CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ heslem zařízení 

*R1=ON, PWD=yyy,CRQ# Aktivovat výstup R1 (v bistabilním módu). Pokud je to nezbytné 
použijte parametry CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ heslem 
zařízení 

*R1=OFF, PWD=yyy, CRQ# Deaktivovat výstup R1. Pokud je to nezbytné použijte parametry 
CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ heslem zařízení 

*R1=ONx, PWD=yyy, CRQ# Aktivovat výstup R1 na „x“ (1-3600) vteřin (v monostabilním 
módu). Nahraďte „x“ požadovanou hodnotou. Pokud je to 
nezbytné použijte parametry CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ 
heslem zařízení 

*R2=ON, PWD=yyy, CRQ# Aktivovat výstup R2 (v bistabilním módu) – pouze u modelu 
IN4.R2. Pokud je to nezbytné použijte parametry CRQ a PWD 
a nahraďte „yyy“ heslem zařízení 

*R2=OFF, PWD=yyy, CRQ# Deaktivovat výstup R2 – pouze u modelu IN4.R2.. Pokud je to 
nezbytné použijte parametry CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ 
heslem zařízení 

*R2=ONx, PWD=yyy, CRQ# Aktivovat výstup R1 na „x“ (1-3600) vteřin (v mostabilním 
módu). Nahraďte „x“ požadovanou hodnotou. Pokud je to 
nezbytné použijte parametry CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ 
heslem zařízení 

*STATUS, PWD=yyy# Požadavek na informaci o stavu. Zařízení po obdržení SMS 
s tímto příkazem odešle informaci o stavu vstupů a výstupů, 
stavu zastřežení/nezastřežení a úrovně signálu GSM. Pokud je 
to nezbytné použijte parametry CRQ a PWD a nahraďte „yyy“ 
heslem zařízení 

 
* Zastřežení a odstřežení nebude provedeno, pokud v menu „Možnosti zatřežení / odstřežení“ 
byly zadány volby „Trvale zastřeženo“ nebo Bistabilní kontakt“.  V těchto případech nelze 
zařízení zastřežit / odstřežit dálkově. 
 
PWD: (Password = heslo) Pokud použijete tento parametr můžete specifikovat heslo zařízení. Lze 
použít heslo SUPER ADMIN i ADMIN ( výchozí nastavení hesla je 1234). PWD je volitelný parametr, 
který můžete použít při zasílání příkazů z telefonu, číslo kterého není nakonfigurováno v zařízení, 
nebo z těch telefonů, které nakonfigurována v zařízení jsou, ale je pro ně zadáno jiné nastavení, 
než „Přijmout volání a nepožadovat heslo“. Takové telefony jsou považovány za neautorizované 
a je u nich požadováno heslo. Pokud zařízení z takového telefonu heslo neobdrží, příkaz z SMS 
zprávy nebude zařízením vykonán. 
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CRQ = (Request confirmation in response SMS)- potvrzení požadavku v odpovědní SMS) je 
volitelný parametr, který můžete použít, pokud je to požadováno) Když tento parametr přidáte do 
kontrolního SMS příkazu, zařízení zašle odesílateli odpovědní SMS s informací o vykonání příkazu. 
 
Příkazy musí mít vždy na začátku hvězdičku „*“ a končit křížkem „#“. Je možné poslat v jedné SMS 
zprávě i více příkazů, celková délka SMS zprávy ale nesmí přesáhnout 60 znaků. Pokud délka 
odpovědní SMS ze zařízení přesáhne 60 znaků, bude odesláno pouze prvních 60 znaků. Pokud 
zprávy s SMS příkazy obsahují chyby, zařízení odešle zpětnou SMS s textem „Chyba v textu“ 
(Syntax error) a příkaz nevykoná. 
 
Odpovědní zprávy odeslané zařízením ( poku je použit parametr CRQ): 
 
Armed    Zařízení bylo zastřeženo 
Disarmed    Zařízení bylo odstřeženo 
Arming failed   Zařízení nemohlo být zastřeženo 
Disarming failed   Zařízení nemohlo být odstřeženo 
Relay activated: 54 sec  Výstup č.1 aktivován na 54 vteřin 
Relay activated: Permanent. Výstup č.1 aktivován trvale (bistabilní mód) 
Relay 1 deactivated  Výstup č.1 deaktivován 
Unauthorized User!  Neautorizovaný uživatel 
 
Příklady použití příkazů: 
 
Pro trvalou aktivaci výstupu č.1 (v bistabilním módu): 
 

- Pokud je z zaslán příkaz z telefonního čísla, pro který je zadaná volba „Přijmout volání a  
  nepožadovat heslo“ v menu nastavení příchozích volání a není požadována odpověď,   

             bude příkaz  ve tvaru: *R1=ON# 
 

- Pokud je z zaslán příkaz z telefonního čísla, pro který je zadaná volba „Přijmout volání a 
  požadovat heslo“ , nebo „Odmítnout volání“ v menu nastavení příchozích volání, bude  
  požadováno také zadání hesla. Příkaz bude   ve tvaru: *R1=ON#, PWD=1234# 

 
 - Pokud je obdržen příkaz z telefonního čísla, které není v zařízení nakonfigurováno a je 
požadována odpověď, pak příkaz bude ve tvaru: *R1=ON, PWD=1111, CRQ# 

 
Příklad pro zprávu o stavu modulu zaslaný zařízením: 
 
Informace o stavu zobrazuje hodnoty neměřené v momentě, když zařízení posílá zprávu! 
 
Z1=R   ukazuje stav vtupů IN1..IN4/IN6 (R=připraven/nečinný, A= aktivní) 
Z2=A 
… 
Z6=R 
Armed  ukazuje stav střeženo/ nestřeženo  
R1=ON, 37 sec ukazuje stav výstupu č.1 ( ON nebo OFF) – zapnuto / vypnuto, čas zbývající do  
   deaktivace, nebo „Permanent“ , pokud je aktivován trvale 
RF: 23  ukazuje sílu signálu GSM 1..31 
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7  Reset do výchozího nastavení 
 
Reset do výchozího nastavení smaže všechna nastavení v menu události – logy v zařízení a obnoví 
původní tovární hodnoty! 
 
Pokud zapomenete heslo zařízení, nebo budete chtít vymazat všechna nakonfigurovaná nastavení, 
můžete provést restart následujícím způsobem: 

 Zapněte zařízení do sítě 

 Stiskněte mikrospínač po dobu minimálně 8 vteřin, pak spínač uvolněte. Mikrospínač 
je umístěn v horizontální poloze na desce PCB, poblíž rohu 

 Zařízení bude restartováno po vymazání paměti, co zabere cca 10-20 vteřin 

 Počkejte minimálně 1 minutu po uvolnění mikrospínače,  aby zařízení mohlo nastavit 
čistou konfigurační sestavu 

 

8 Obsah balení 
 

 Pager4 + propojovací svorkovnice 

 GSM 900/1800 MHz anténa 

 Uživatelský manuál 
 
 

9 Výhradní autorizovaný distributor 
 

 
 
  

ATIS group s.r.o. 
Za Strašnickou vozovnou 7 
100 00 Praha 10 
www.atisgroup.cz 
e-mail: obchod@atisgroup.cz 
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