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GSM Alarm IG LCD 5 WiFi 

Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí 

plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM 

modul a WiFl. Umožňuje zasílání informace o poplachu a ovládání systému přes mobilní telefon. 
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Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém GSM Intelliguard s hlášením 

poplachů přes mobilní síť a WiFi. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti 

narušení pachatelem. V případě narušení objektu je předána SMS zpráva a uskutečněno volání, 

případně i notifikace v mobilní aplikaci. 

Instalační manuál popisuje základní instalační postup zabezpečovacího systému. Jednotlivé 

komponenty a centrální jednotka jsou předpřipraveny a naprogramovány pro okamžité zprovoznění 

bez složitého programování a nastavování pomocí profesionálních nástrojů.  Zabezpečovací systém je 

určen pro amatérskou montáž, při které nejsou předpokládány odborné znalosti z oboru zabezpečovací 

techniky. Instalace systému vyžaduje pouhé rozmístění jednotlivých bezdrátových komponentů do 

zabezpečovaného objektu. 

Bezdrátový zabezpečovací systém GSM Intelliquard je vhodný pro zabezpečení domácností, kanceláří 

a chat. 

Funkce systému 

• Podporuje úplné i částečné zajištění objektu. 

• Zajištění a odjištění systému lze provádět ovladačem, RFID čipem, Mobilním telefonem 

• Automaticky odesílá SMS a volá na přednastavená telefonní čísla při narušení. 

• Až 100 bezdrátových detektorů, dálkových ovladačů a RFID čipů. 

• Upozornění o výpadku síťového napájení.  

• Automatické zapnutí a vypnutí hlídání objektu v nastavený čas. 

• Volba typu bezpečnostní zóny (okamžitá, zpožděná, 24-hodinová). 

• Volba popisu zóny podle typu detektoru. 

• Možnost aktivace a deaktivace mobilním telefonem SMS/Mobilní aplikace. 

• Kompatibilní se všemi operátory v České republice. 

• Obsahuje zálohovací akumulátor v případě výpadku napájení. 

Popis centrální jednotky 

 
Obrázek 1. 
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Obrázek 2. 

Postup zprovoznění 
Pro zprovoznění je nutné vložit aktivní SIM kartu s 

vypnutým požadavkem na PIN kód, připojit sirénu a 

napájecí zdroj. Centrální jednotka je již z výroby v 

základním nastavení s naučenými ovladači a detektory 

které jsou v balení. V případě dokoupení dalších 

komponent je nutno je nastavit. Pokud centrální jednotka 

automaticky nenaběhne zapněte ji krátkým stiskem 

vypínacího tlačítka na boku. Vypnutí lze provést dlouhým 

držením vypínacího tlačítka po dobu 5 sekund (centrální 

jednotka musí mít odemčenou klávesnici). 

SIM kartu vkládejte kontakty k sobě a uřízlým rohem 

směrem ven. Zatlačte dovnitř nehtem, dokud neuslyšíte 

cvaknutí. Se SIM kartou manipulujte pouze pokud je 

centrální jednotka vypnutá. 

 

Nastavení SIM karty 
Centrální jednotka je funkční se všemi běžnými SIM kartami podporujícími funkce hlasového volání a 

zasílání SMS zpráv všech českých operátorů včetně virtuálních operátorů. Lze použít předplacenou 

kartu i kartu vedenou na smlouvu, ale je nutné vždy dodržet následující podmínky. U předplacené 

karty nevkládejte zbytečně vysoký obnos na kredit karty. Kredit si většinou lze hlídat u operátora na 

jeho webových stránkách nebo nastavit varování emailem při vyčerpání. Centrální jednotka nemá při 

běžném provozu velkou spotřebu kreditu.  

Obrázek 3. 

 



 GSM Alarm IG LCD 5 WiFi  verze 1.0 

5 

U smluvních karet a karet, kde se nevyužívá předplacený systém kreditu, nastavte vždy maximální 

limit útraty a počtu SMS u operátora (doporučuje se maximálně 100Kč/měsíčně). Zamezíte tak riziku 

spotřebování většího množství finančního obnosu v případě závady centrální jednotky, nevhodného 

použití nebo z důvodu chybného nastavení. SIM karty nedovolující nastavení limitu útraty nikdy 

nepoužívejte. Výrobce ani prodejce neručí za případné škody, způsobené čerpáním vyšších finančních 

částek při závadě nebo jiném problému způsobeném jakoukoliv stranou. Dále neručí za kompatibility 

a změny v GSM sítích a tarifech provedené operátory a provozovateli komunikačních sítí. 

V případě náhlého nebo podezřelého čerpání kreditu/útraty/spotřeby bez zjevné příčiny, je nutné 

nechat prověřit centrální jednotku v autorizovaném servisu. 

Před vložením karty do centrální jednotky proveďte v libovolném telefonu deaktivaci požadavku PIN 

na SIM kartě. Ujistěte se, že sim karta odesílá SMS zprávy a jde s ní uskutečnit telefonní hovor. 

Pro připojení externího napájení vždy použijte pouze adaptér dodaný s centrální jednotkou. Při 

zapnuté centrální jednotce nemanipulujte s žádným z konektorů. 

Ovládání systému 
Základní jednotkou zabezpečovacího systému je centrální jednotka. Ta zajišťuje veškerou komunikaci 

s komponenty systému a s GSM sítí. Centrální jednotka je vybavena vnitřním akumulátorem pro 

případ výpadku napájení. 

Odemknutí klávesnice 
Pokud na displeji svítí ve stavové liště ikona klíče, je centrála zamčená. Stiskem kterékoli klávesy 

dojde k požadavku na heslo. Zadejte heslo a potvrďte ho. 

Upozornění: Doporučujeme zapnout zamykání displaye. Při delší neaktivitě dojde automaticky 

k zamčení a tím zabráníte neoprávněné manipulaci s alarmem. Menu -> Settings -> Switch -> 

Keypad Lock -> On 

Tovární systémové heslo: 6666 

Tovární uživatelské heslo: 1234 

Ovládání pomocí RFID čipu 
Přiložte čip k centrální jednotce k nápisu „RFID“. Dojde k ke změně stavu odjištěno/zajištěno. Pokud 

čip nereaguje bude nutné ho naučit do paměti. Čip musí být také kompatibilní s čtečkou EM 125kHz. 

Ovládání dálkovým ovladačem 
Systém se ovládá dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač obsahuje čtveřici tlačítek. 

Tlačítko Popis 

 
Odjištění systému/zrušení poplachu 

 
Zajištění systému 

 
Tísňové tlačítko 

 
Částečné zajištění systému 
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Ovládání na centrální jednotce 
Alarm lze ovládat na centrální jednotce, pokud je odemčena. 

Tlačítko Popis 

 
Odjištění systému/zrušení poplachu 

 
Zajištění systému 

 
Tísňové tlačítko 

Ovládání pomocí SMS: 
Systém lze ovládat SMS zprávou, která je zaslána na telefonní číslo SIM uvnitř centrální jednotky. 

(Tovární uživatelské heslo: 1234) 

Texty SMS pro ovládání: 

Úplné zajištění systému:   <heslo>#1 

Odjištění systému:    <heslo>#2 

 

Příklady: 5544#1 – Zajistí systém, když je heslo: 5544 

  6666#2 – Odjistí systém, když je heslo: 6666 

Aplikace pro chytré telefony 
Aplikaci pro mobilní telefony Android/iPhone najdete v Google Play a AppStore pod názvem „Tuya 

Smart“. Alarm přidáte pomocí tlačítka + a zvolíte Sensors -> Alarm (WiFi). V momentě, kdy po vás 

aplikace vyžaduje aby blikala kontrolka na zařízení - přepněte centrální jednotku do režimu párování. 

Menu -> WiFi -> Airlink configure. Potvrďte, že je zařízení v režimu párování a klikněte na další. 

Vyčkejte na dokončení párování. 

 Tuya Smart 

Nastavení systému 
Centrální jednotku lze nastavovat a její nastavení průběžně měnit dle potřeby během užívání. 

Nastavování se provádí přes menu na centrální jednotce nebo přes mobilní aplikaci. 

1. Lišta stavů – signálu, baterie, čas atd.. 

2. Hlavní panel – Datum a čas, a stavy alarmu 

3. Síla signálu GSM 

4. Síla signálu WiFi 

5. Ukazatel volání/zasílání SMS 

6. Zámek displaye 

7. Stav záložní baterie 

8. Digitální hodiny 

9. Ručičkové hodiny 

10. Stav zajištěno/odjištěno/částečně zajištěno 

11. Stav poplachu – aktivní poplach/v pořádku 
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12. Datum Rok-Měsíc-Den a Den v týdnu 

13. Funkční klávesy 

Menu 
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko potvrzení volby. Pokud je klávesnice zamčená je nutné ji nejprve 

odemknout. V menu se pohybujeme tlačítky vpravo klávesnice (šipky, zpět, potvrdit) 

M
E

N
U

 

S
et

ti
n

g
s 

(N
a

st
a

v
en

í)
 

Delay (Zpoždění) 

Doba v sekundách. 

Exit delay (odchodové zpoždění) 

Entry delay (příchodové zpoždění) 

Siren Duration (doba houkání sirény) 

Switch (Vypínače) 

On/off 

Zapnuto/Vypnuto 

Arm Beep (signalizace zajištění) 

Siren (Houkání sirény) 

Arm SMS (SMS při zajištění/odjištění) 

Keypad Lock (Zamykání klávesnice) 

Backlight (Podsvícení) 

Keypad Tone (Zvuky klávesnice) 

Delay Tick (Zvuk zpoždění) 

Door/Window Open Warning (Hlášení otevření 

dveří a oken) 

Human voice (Mluvení) 

Password (Hesla) Systém (Systémové heslo) 

User (Uživatelské heslo) 

Language (Jazyk) Výběr jazyka 

Initializatio. (tovární reset) Vymaže veškerá nastavení a bezdrátové periferie 

Reset (Restart) Restartuje hlavní jednotku 

P
h

o
n

e 

(č
ís

la
) 1st Phone (první číslo) 

… 

5th Phone (páté číslo) 

Telefonní čísla pro poplach. Celkem 5 čísel. Lze 

zapínat a vypínání u každého zasílání SMS a 

volání.  

L
o
g

 

(h
is

to
r

ie
) 

Alarm log (poplachy) Seznam poplachů a výpadků napájení. 

Arm Log (zajištění) Seznam zajištění a odjištění alarmu. 

P
a
rt

s 

(B
ez

d
rá

to
v
é 

p
er

if
er

ie

) 

Remote (dálkový ovladač) Add (přidání) 

Delete (smazání jednoho) 

Delete all (smaže vše) 
Detector (detektor) 

RFID (čip) 

Siren Learn (učení sirény) Odešle signál na bezdrátovou sirénu. 

W
iF

i 

(K
o
n

fi
g

u
ra

ce
 

W
iF

i)
 Airlink Configure (párování) Přepne do režimu párování s mobilní aplikací 

Unbind (odpojení od WiFi) Zruší párování jednotky s WiFi sítí 

MAC/IP Zobrazí IP a MAC adresu. 

SoftAP Configure (párování AP) Starý způsob párování 

R
ec

o
rd

 

(H
la

so
v

á
 

zp
rá

v
a
) Record (nahrát) Spustí nahrávání hlasové zprávy 

Play (přehrát) Přehraje hlasovou zprávu 

Delete (smazat) Smaže hlasovou zprávu 

Duration (délka) Délka hlasové zprávy v sekundách. 

T
im

er
 

(Č
a

so
v

é
 

fu
n

k
ce

) 

Arm Timer (čas zajištění) Automaticky zajistí každý den v nastavený čas. 

Disarm Timer (čas odjištění) Automaticky odjistí každý den v nastavený čas. 

Zone&Sync (časová zóna) Časová zóna. Nutné nastavit pro správný čas. 

Date&Time (datum a čas) Ruční nastavení času. 

WiFi Sync (čas z internetu) Automaticky načítat čas z internetu 

2G/3G Sync (čas z GSM) Automaticky načítat čas z GSM sítě 

Version 

(Verze) 

Verze firmware, MAC, IMEI atd.. 
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Instalace detektorů 
Zabezpečovací systém je vybaven několika detektory, které se rozmisťují po objektu. V případě, že 

detektor detekuje narušení objektu, informuje bezdrátově centrální jednotku. Ta podle typu detektoru a 

aktuálnímu nastavenému režimu vyhodnotí, zdali má vyhlásit poplach nebo ne. Abyste dosáhli 

maximální ochrany objektu, je nutno, jednotlivé detektory správně rozmístit.  

Základy montáže bezdrátových komponent 
Bezdrátové komponenty tohoto zabezpečovacího systému komunikují elektromagnetickým vlněním 

na frekvenci 433 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. Komponenty 

vždy komunikují s centrální jednotkou. Vzdálenost od centrální jednotky, na kterou jsou komponenty 

schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost budou komponenty 

schopny komunikovat až na vzdálenost 100 metrů v otevřeném prostoru. V běžné cihlové stavbě je 

možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 100 metrů. Pokud se jedná o 

železobetonovou stavbu, je možné, že komponenty nebudou schopny komunikovat i přes jednu zeď. 

Při výběru umístění komponent je nutné vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti 

rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, 

regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst. 

Komponenty jsou určeny do vnitřních prostor, kde nedochází k povětrnostním vlivům a poklesu 

teploty vzduchu pod bod mrazu. Výjimkou jsou exteriérové komponenty. 

Umístění magnetických senzorů 
Magnetický detektor detekuje poplach vždy, když se oba díly magnetického detektoru 

od sebe oddálí více jak 2-3 cm. Magnetické detektory je třeba umístit jeden díl na rám 

okna nebo na futra dveří a druhý přímo na okna nebo dveře. Vzhledem k tomu, že 

detektor pracuje na bezdrátové technologii, řiďte se při umisťování i pokyny pro 

bezdrátové komponenty. 

Lze pořídit i verzi na garážová vrata, která je odolná proti přejezdu a hrubému zacházení. Detekční 

vzdálenost vratového detektoru je přibližně dvojnásobná. 

Umístění pohybových detektorů 
Pohybové detektory se umístí do rohu místnosti tak, aby hlídaly vámi určený 

prostor. Nejčastěji prostor okolo vstupních dveří nebo oken. Detektory pohybu byste 

neměli umisťovat do místnosti, kde se pohybuje nějaké zvíře. Detektor také není 

vhodné umisťovat přímo proti zdrojům tepla (topení, nebo klimatizace). Při zapnutí 

nebo vypnutí tepelného zdroje by mohlo dojít k falešnému poplachu. Vzhledem 

k tomu, že detektor pracuje na bezdrátové technologii, řiďte se při umisťování i pokyny pro 

bezdrátové komponenty. 

Umístění požárního detektoru 
Rozmístění požárních hlásičů po objektu je třeba pečlivě zvážit. Rozhodně není třeba 

jej instalovat do každé místnosti. Ve většině případů je to dokonce nežádoucí. Nejprve 

je nutné zvážit a vytipovat nejpravděpodobnější místa vzniku požáru. Požár může 

vzniknout od elektroniky (televize, věž, počítač) případně některých zdrojů tepla či 

ohně (kamna, krby, svíčky). Velmi často také například od vánočního stromečku. 

Nyní, když znáte potenciální místa vzniku požáru, bylo by v ideálním případě vhodné instalovat do 

každé této místnosti jeden požární hlásič. Avšak pokud se jedná o místnosti, kde může vzniknout kouř 

(kuchyň, místnost s krbem, místnost kde se kouří), neinstalujte do ní požární hlásič. V takovém 
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případě je vhodné nainstalovat požární hlásič do některé ze spojovacích místností (schodiště, chodba). 

Reakce bude sice pomalejší, ale nebude docházet k poplachu při každém kouření krbu či připálení 

jídla. Jediná místnost, kam požární hlásič patří v každém případě, je ložnice. Zde vás spolehlivě 

ochrání před kouřem, který ve spánku dokáže velmi rychle udusit. Vzhledem k tomu, že detektor 

pracuje na bezdrátové technologii, řiďte se při umisťování i pokyny pro bezdrátové komponenty. 

Umístění plynového detektoru 
Detektor plynu se umisťuje do místnosti k blízkosti možného úniku plynu a zapojí se 

do zásuvky. Důležité je, abyste jednou za čas otestovali funkčnost detektoru pomocí 

testovacího tlačítka. Při umisťování si nejprve zjistěte typ plynu, který by mohl 

uniknout. Pokud je plyn lehčí než vzduch, umístěte detektor cca 15 cm pod strop. 

Pokud je plyn těžší než vzduch, umístěte detektor 15 cm nad podlahu. Detektor by 

neměl být zakryt nábytkem nebo závěsem či jiným předmětem. Detektor nikdy nemontujte do 

blízkosti klimatizace nebo místa s velkým prouděním vzduchu. Vzhledem k tomu, že detektor pracuje 

na bezdrátové technologii, řiďte se při umisťování i pokyny pro bezdrátové komponenty. 

Přidání dalších detektorů 
Zabezpečovací systém dovoluje přidání různých detektorů. Tím lze zabezpečovací systém libovolně 

v budoucnu rozšiřovat. 

Komponenty, které lze připojit k tomuto systému 
• Detektor pohybu – Detekují pohyb osob v místnosti. 

• Magnetický detektor – Detekují otevření dveří nebo okna, na kterém jsou namontovány. 

• Požární detektor – Pokud jej přiřadíte do zóny 24h(požární), budete informováni o vznikajícím 

požáru 24hodin jak sirénou, tak upozorněním na mobil. 

• Plynový detektor – Pokud jej přiřadíte do zóny 24h, budete informováni o úniku plynu 24hodin 

jak sirénou, tak upozorněním na mobil. 

• Bezdrátový ovladač – Ovladač dovoluje systém zapnout/vypnout nebo vyvolat tísňový poplach.  

• Tísňové tlačítko – Je vhodné zejména k přivolání pomoci pro starší a nemocné osoby. Má velké 

červené tlačítko, jehož stiskem se vyvolá poplach a zašle SMS s voláním o pomoc. Tlačítko neumí 

zapínat a vypínat systém. 

Při zakoupení dalších komponent jsou nové komponenty nenaprogramované. Před jejich použitím je 

nutno, je naučit do vašeho systému. 

Údržba a kontrola 
Tento systém je elektronický výrobek, proto je třeba jeho pravidelná kontrola a testování pro zajištění 

maximální spolehlivosti a bezpečí. Jednotlivé části je nutné pravidelně testovat a kontrolovat jejich 

stav a funkčnost. 

Testování a kontrola se provádí tak, že se vyzkouší jednotlivé funkce systému podle manuálu, 

vyzkouší se funkce jednotlivých komponent a zhodnotí se kompletní funkční stav celého systému. 
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Tuto kontrolu také proveďte vždy, když se vymění jakákoliv součást systému, včetně napájecích 

baterií a jiných částí. Zamezí se tak nekompatibilitě, nefunkčnosti nebo jiné závadě.  

V případě, že systém jeví jakékoliv odlišnosti od standardního chování nebo popisovaných funkcí, je 

nutné systém ihned odpojit od napájení a kompletně vypnout. Následně kontaktovat autorizovaný 

servis, nestandardní chování popsat a konzultovat další postup. 

Pravidelnou kontrolu funkčnosti a stavu provádějte alespoň jednou za 6 měsíců. U kritických částí 

systémů jako je tísňové volání je vhodné provádět kontrolu každý měsíc. Doporučujeme vést záznam o 

prováděných kontrolách funkčnosti. 

Řešení nejčastějších problémů 

Centrální jednotka se nechce připojit k GSM síti 

• Zkontrolujte, zda-li máte vypnutý požadavek na PIN kód na SIM kartě. 

• Pomocí telefonu zjistěte, zda-li je dostatečný signál v místě centrální jednotky. 

• Ujistěte se, že máte připojené externí napájení. 

Centrální jednotka neodesílá SMS zprávy 

• Ujistěte se, že na SIM kartě je dostatečný kredit.  

• Ujistěte se, že máte správně nastavená čísla pro zasílání SMS. 

Kontaktování technické podpory 
Před odesláním centrální jednotky na reklamaci nejprve kontaktujte prodejce a konzultujte s ním 

problém. Některé problémy lze vyřešit bez zasílání do servisu. Při zasílání centrální jednotky do 

servisu je nutné dohodnout se servisem jednotlivé komponenty potřebné k úspěšné opravě. Vyhnete se 

tak dozasílání chybějících komponent. 

Technické parametry 
• Napájení: DC 5V microUSB 

• GSM frekvence: Quad-band(850/900/1800/1900MHz) 

• Frekvence detektorů: 433,92 MHz 

• Dosah ovládačů: 60m (otevřený prostor) 

• Dosah externích detektorů: 100m (otevřený prostor) 

• Záložní baterie: 3,7V / 1000mAh 

• Provozní teplota: -10°C až 55°C 

• Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující 

• Prostředí: vnitřní, suché 

• Rozměry: 185x125x14.7 mm 

• Odběr: < 80uA standby, < 120mA pracovní , < 500mA při poplachu 

Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 

24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od 

zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, použitím 
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v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržením doporučených postupů v aktuálním 

uživatelském manuálu či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto 

vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s 

komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 

místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo 

nejbližšího sběrného místa. 

Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná 

se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí 

být použito pro zajištění životních funkcí. 

Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na stránkách servisu. 

Tento uživatelský manuál platí pro všechny verze zařízení GSM IG LCD 5 a nahrazuje předchozí 

manuály. 

Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 

Název zařízení: GSM IG LCD 5 


