
 

 

Rychlá instalace předkonfigurovaného 
bezdrátového setu PROFI GSM 

Jak namontovat zabezpečovací set Profi GSM. 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací set Profi GSM sestavený firmou 
ČIP plus s.r.o. Zabezpečovací set je sestaven z profesionálních komponent bezpečnostních 
systémů firmy Jablotron.  

 
 
Instalační manuál popisuje základní instalační postup bezpečnostního systému. Jednotlivé 
komponenty a centrální ústředna jsou předpřipraveny a naprogramovány pro okamžité 
zprovoznění bez složitého programování a nastavování pomocí profesionálních nástrojů.  
Bezpečnostní set je určen pro amatérskou montáž, při které nejsou předpokládány odborné 
znalosti z oboru zabezpečovací techniky. Instalace systému vyžaduje pouhé rozmístění 
jednotlivých bezdrátových komponent do zabezpečovaného objektu. Nastavení a 

Tento text může být použit pouze k montáži setů Profi GSM zákazníky firmy ČIP plus s.r.o. Další šíření jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. 



 

 

naprogramování bezpečnostního setu bylo provedeno odborníky firmy ČIP plus s.r.o. Souhrn 
nastavených voleb bezpečnostního setu je na konci tohoto manuálu. 

Instalace 
Následující text popisuje instalaci bezdrátového bezpečnostního setu Profi GSM. Veškeré 
potřebné komponenty a příslušenství k instalaci jsou obsaženy v dodaném balení. Pro instalaci 
je nutné vlastnit základní nářadí pro elektroniku (šroubovák, vrtačku, kleště, vruty).  

Základy montáže bezdrátových komponent 
Bezdrátové komponenty tohoto bezpečnostního setu komunikují elektromagnetickým vlněním 
na frekvenci 433,92 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. 
Komponenty vždy komunikují s centrální ústřednou. Vzdálenost od centrální ústředny, na 
kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na 
přímou viditelnost budou komponenty schopny komunikovat až na vzdálenost 100 m. 
V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 100 m. 
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. 

Instalace ovládací klávesnice 
Ovládací klávesnice by měla být umístěna s ohledem na její časté používání 
při aktivaci a deaktivaci bezpečnostního systému. Zároveň by měla být 
chráněna vlastním bezpečnostním systémem, což není podmínkou. 
Klávesnice může být umístěna v hlídaném objektu tak, aby nedošlo  při 

vstupu do objektu k aktivaci detektoru nastaveného na okamžitou reakci (viz tabulka na konci 
tohoto manuálu) před vlastní deaktivací celého bezpečnostního systému. Jinými slovy, při 
vstupu do objektu oprávněnou osobou před deaktivací zabezpečovacího systému může dojít 
k narušení (aktivaci) pouze zpožděného detektoru. Jinak by došlo k okamžitému poplachu. 
Ovládací klávesnici je vhodné umístit do výšky očí dospělé osoby. Bude používaná pro 
každodenní ovládání bezpečnostního systému. 

Postup pro bezdrátovou klávesnici JA-60F 
Z klávesnice sejměte zadní kryt tak, že do obdélníkového otvoru podél pravého kraje vsunete 
šroubovák a tlačíte s ním směrem dovnitř. Zadní kryt připevněte na vybrané místo pomocí 
přiložených šroubů nebo vhodně zvoleného lepidla ( v závislosti na podkladu). Dodržujte 
základy montáže bezdrátových komponent. Nevkládejte baterie do klávesnice. Nyní můžete 
klávesnici nasadit na zadní kryt. Pozor, pérko na zadní straně klávesnice musí procházet 
otvorem v zadním krytu a dotýkat se podkladu. Jedná se o bezpečnostní kontakt proti 
odmontování klávesnice. Tím je její instalace hotová.  

 



 

 

Postup pro drátovou klávesnici JA-60E 
Z klávesnice sejměte zadní kryt tak, že do obdélníkového otvoru podél pravého kraje vsunete 
šroubovák a tlačíte s ním směrem dovnitř. V zadním krytu vytvořte otvor pro protažení 
přívodního kabelu. Nepoužívejte již existující kulatý otvor. Ten je určen pro péro 
bezpečnostního kontaktu. Prostrčte přívodní kabel vytvořeným otvorem a kryt připevněte na 
vybrané místo pomocí přiložených šroubů nebo vhodně zvoleného lepidla ( v závislosti na 
podkladu). Využijte přiloženého přívodního kabelu s konektory. Vsuňte konektor do šedé 
zásuvky na zadní straně klávesnice. Druhý konec kabelu vsuňte do konektoru na centrální 
ústředně. Konektor se nachází ve spodní části boxu centrální ústředny. Nyní můžete 
klávesnici nasadit na zadní kryt. Tím je její instalace hotová. 

Instalace detektorů 
V bezpečnostním setu je přiloženo několik detektorů (v závistlosti na typu setu).  Různé 
detektory reagují na různé podněty a podle toho je nutné rozhodnout o jejich umístění 
v zabezpečovaném objektu.  

Infrapasivní detektor pohybu 
Infrapasivní detektor pohybu reaguje na pohyb osob v prostoru a jejich 
teplotu. Detektor se umísťuje tak, aby nebyl zakryt žádným předmětem a 
zabíral celý prostor hlídané místnosti. Nejlépe jej umístíte do rohu místnosti 
do výšky přibližně 2 metrů.  
Detektor by neměl přímo mířit na topení nebo předměty vyzařující 

nadměrné teplo či chlad. Vyhnete se tak falešným poplachům od detektoru. Dosah detektoru 
je okolo 8 – 12 metrů s klesající citlivostí. Detektor není schopen detekovat pohyb skrze sklo 
a čiré předměty.  
Otevřete detektor stiskem horního krytu na obou bocích. Na červeném přepínači lze zvolit 
okamžitou nebo zpožděnou reakci detektoru. Zpoždění je nastaveno na 60 vteřin a slouží 
obsluze k deaktivaci bezpečnostního systému. Pokud je přepínač v poloze 2, bude reakce 
zpožděna, pokud v poloze ON bude reakce okamžitá. Přepínač 1 ponechejte v poloze 1. Nyní 
připevněte detektor na vybrané místo a vložte do něj baterie. Nasaďte kryt. V následujících 5 
minutách zjistíte pohybem po místnosti kde detektor reaguje. Reakce je indikována červenou 
kontrolkou v čočce detektoru. Po několika minutách již kontrolka nebude reagovat. Opět 
začne reagovat když bude nutno vyměnit baterie za nové.   

Magnetické kontakty 
Magnetický kontakt je schopen detekovat otevření dveří nebo oken. Skládá 
se z magnetické  části (menší) a detekční části (větší). Magnetická část se 
montuje na hranu dveří tak, aby došlo při otevření k oddálení magnetické 
části od detekční části. Detekční část se montuje na zárubně nebo rám okna 
tak, aby byla v době zavření dveří těsně vedle magnetické části (viz popis 
dodaný ke kontaktu). Vyvarujte se montáži detektoru na místa dveří, kde 

by mohlo dojít k jeho poškození či ukopnutí. Magnetický kontakt komunikuje s centrální 
ústřednou bezdrátově, proto je nutné montovat jej mimo dosah kovových předmětů. Pokud jej 

 



 

 

chcete montovat na kovové zárubně je nutné vyzkoušet, zda-li bude a v kterých místech 
správně fungovat. To lze provést v testovacím režimu (viz. kapitola 5 uživatelského manuálu). 
Otevřete kontakt stiskem pacičky v dolní části krytu. Na červeném přepínači lze zvolit 
okamžitou nebo zpožděnou reakci detektoru. Zpoždění je nastaveno na 60 vteřin a slouží 
obsluze k deaktivaci bezpečnostního systému. Pokud je přepínač v poloze 2, bude reakce 
zpožděna, pokud v poloze ON bude reakce okamžitá. Přepínač 1 ponechejte v poloze 1. Nyní 
připevněte detektor na vybrané místo a vložte do něj baterie. Nasaďte kryt. Pérko musí 
procházet otvorem v zadním krytu a dotýkat se podkladu. 

Požární detektor 
Požární detektor reaguje na kouř, zápach  nebo plyny (v závislosti na typu 
detektoru). Detektor se montuje nad místa předpokládaného vzniku požáru 
nebo na střed místnosti. Pokud se jedná o detektor výbušných plynů JA-60G, 
je nutné jej montovat u podlahy místnosti pro detekci těžkých plynů a ke 

stropu pro detekci lehkých plynů. V místnosti vybavené požárním detektorem nelze kouřit ani 
provozovat krb. Požární detektor není vhodné montovat do rohu místnosti ani do míst se 
silným pohybem vzduchu. Ionizační detektor JA-60SR není vhodné montovat na místa kde 
vzniká zápach. Mohl by vyvolat poplach například při vaření. Kouřový detektor JA-60SP není 
vhodné montovat na místa se zvýšenou prašností. 

Akustický detektor tříštění skla 
Akustický detektor je vhodný pro hlídání větších prosklených ploch. Reaguje 
na zvuk a tlakovou vlnu tříštěného skla. montuje se do maximální 
vzdálenosti 9 m od prosklené plochy. Nejlépe proti středu prosklené plochy. 
Je schopen detekovat tříštění skleněné plochy o velikosti 0,7m2 výše. Často 

bývá podpořen detektorem pohybu pro případ, že by došlo k vyříznutí části skleněné plochy. 

Instalace akustických sirén 
Bezdrátové akustické sirény lze vybrat z interiérového typu a exteriérového typu. Akustická 
siréna vydává pronikavý hlasitý zvuk. Ten upozorní své okolí na možné vniknutí nepovolané 
osoby do hlídaného prostoru. Hlasitým zvukem také znejistí případného pachatele, který 
zpravidla okamžitě opustí střežený objekt. Proto je vhodné montovat vždy akustickou sirénu 
tak, aby její zvuk byl dobře slyšet do okolí. 

Instalace akustické sirény interiérové 
Přiloženou interiérovou sirénu lze montovat pouze do místností bez 
povětrnostních vlivů. Nelze ji montovat na balkóny, verandy nebo přístřešky. 
Pro tento případ je určena exteriérová siréna. Sirénu montujte tak, aby 
nemohlo dojít k jejímu odpojení před narušením objektu. Místo montáže je 
vhodné vybrat tak, aby vyvolaný akustický poplach byl dobře slyšet. Závisí 

na tom úspěšnost ochrany objektu. Tato siréna se montuje pouhým zasunutím do zásuvky 
220V. 



 

 

Instalace akustické sirény exteriérové 
Exteriérová siréna je určená pro venkovní montáž (na fasádu) na viditelné 
místo. Působí tak i preventivně. Je vhodné ji montovat z dosahu lidí, aby 
nemohlo dojít k jejímu úmyslnému narušení i přesto, že siréna má ochranu 
proti stržení z podkladu a proti otevření. 
Sejměte vrchní kryt sirény. Kryt je upevněn dvěma šrouby na spodní straně 

sirény. Připojte přiložený dvoužilový kabel do zelené šroubovací svorky označené 15V. Na 
polaritě zapojení nezáleží. Druhý konec kabelu zapojte do svorek napájecího zdroje 
přiloženého k siréně. Dále připojte záložní akumulátor sirény. Ten se připojuje červeno-
černým kablíkem uvnitř sirény. Je nutné dodržet polaritu napájení (červená je + a černá je -). 
Nakonec dobře připevněte sirénu na vybrané místo a zpět ji zakryjte krytem. 

Instalace centrální ústředny 
Centrální ústředna se instaluje do míst nepřístupných narušiteli objektu (WC, 
spíž, chodba v bytě). K centrální ústředně není třeba při běžném provozu 
systému přístup. Je umístěna v plastovém boxu společně se záložním 
akumulátorem. Všechny komponenty bezpečnostního systému jsou připojeny 

bezdrátově do této centrální ústředny. Ústředna by měla být umístěna na místech, kde nemůže 
dojít k přehřátí systému či vznícení okolních předmětů. Systém je napájen z rozvodu 220V.  
Celý box připevněte na vybrané místo. Nejlépe na zeď vruty určenými do podkladového 
materiálu. Na tyto vruty lze centrální ústřednu zavěsit. 
Při montáži dbejte základu montáže bezdrátových komponent. Příliš vzdálené komponenty 
nebudou fungovat správně. Po montáži lze komponenty otestovat. 

Zprovoznění bezpečnostního systému 
Nyní máte již všechny komponenty bezpečnostního systému nainstalované a jsou v nich 
vloženy baterie. Centrální ústředna je připevněna na svém místě. Otevřete ji. Při otevření 
nesmí být centrální ústředna zapojena do 220V. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
V žádném případě nezasahujte do jakéhokoliv zapojení v centrální ústředně. Do GSM 
komunikátoru v pravém horním rohu vložte SIM kartu. SIM karta nesmí požadovat při 
zapnutí PIN kód. Soket SIM karty dobře uzavřete. Dále vložte akumulátor (na levou stranu na 
výšku) Akumulátor připojte k červenočernému kabelu. Je nutné dodržet polaritu. Červený 
kabel nasuňte na svorku + akumulátoru a černý na svorku – akumulátoru. Nyní dobře 
uzavřete kryt ústředny a zašroubujte jej. Nakonec vložte centrální ústřednu do zásuvky. Do 
klávesnice vložte baterie a připevněte ji k zadnímu krytu. 
Na klávesnici se po chvilce objeví písmeno U. V tomto režimu lze otestovat jednotlivé 
detektory, zda-li správně fungují a komunikují s centrální ústřednou. Pokud detektor 
aktivujete (otevřete dveře, projděte místností), na klávesnici se objeví krátce číslo detektoru a 
rozsvítí se kontrolka poplach nebo sabotáž. Po úspěšném otestování všech detektorů a  jejich 
případné změně polohy zrušte testovací režim stiskem klávesy N.  

 

 



 

 

Nastavení GSM komunikátoru 
GSM komunikátor je přednastaven a připraven k použití okamžitě po zadání vašich 
telefonních čísel. Zasílání informací na telefon formou SMS je možno vybrat ze dvou 
přednastavení. Zasílání informací o poplachu (telefonní čísla 1 až 4) a zasílání informací o 
poplachu a zajištění/odjištění systému (telefonní čísla 5-6). 
Zadání telefonního čísla naleznete v uživatelském manuálu GSM modulu v kapitole 2. 
Nyní můžete začít používat svůj nový bezpečnostní systém. 

Vhodné nastavit 
Nyní a přibližně každý měsíc je vhodné systém otestovat. Test proveďte podle postupu 
popsaném v uživatelském manuálu v kapitole 5. Tím si budete jisti správnou instalací a funkcí 
systému.  
Pokud si chcete být jisti absolutní bezpečností systému, doporučujeme Vám nastavit vlastní 
kódy. Jak nastavit master kód a uživatelské kódy naleznete v kapitole 3.1 a 3.2. Abyste mohli 
Vy nebo servisní firma zjišťovat čas událostí, je vhodné nastavit aktuální čas. Nastavení 
aktuálního času je popsáno v uživatelském manuálu v kapitole 3.3. Pro správné ovládání 
zabezpečovacího systému je nutné se seznámit minimálně s kapitolou 2.1 až 2.4 
v uživatelském manuálu.  

Slovníček pojmů 
24 hodinová reakce: Detektor reaguje bez ohledu zda-li je bezpečnostní systém aktivován či 
ne. Tento režim je vhodný pro požární detektory a tlačítka pomoci v nesnázích. 
 
Okamžitá reakce: Detektor spustí poplach v okamžiku narušení prostoru, který hlídá. Tento 
režim je vhodný pro detektory mimo vstupní cestu ke klávesnici. 
 
Zpožděná reakce: Detektor reaguje se zpožděním nastaveným v centrální ústředně. Tento 
režim je vhodný pro detektory hlídající vstupní cestu ke klávesnici. Dávají tak čas obsluze 
k deaktivaci bezpečnostního systému. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V případě problémů nebo nejasností při instalaci setů Profi GSM kontaktujte svého dodavatele

zboží nebo odbornou firmu v oblasti zabezpečovacích systémů. 
Další případné podrobnosti a rozšíření k setům Profi GSM lze nalézt na www.cip.cz. 
 
Na veškeré komponenty v setu Profi GSM se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka nemůže být
uznána v případě, pokud nebylo postupováno přesně podle tohoto návodu nebo bylo s komponenty
hrubě zacházeno, čímž by mohlo dojít k mechanickým nebo elektronickým závadám na
komponentech či komponentech k nim připojených. 



 

 

Konfigurace detektorů zabezpečovacího setu Profi GSM: 
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Master kód:   

Servisní kód:   

Uživatelské kódy: 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 

Typ sirény: 
 

 
 


