
 
    

Stránka 1 z 10 

 

Uživatelská příručka pro SMS Alert      
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1. Použití 

Přístroj funguje v síti GSM s externím napájením a záložními bateriemi. Zařízení odesílá SMS zprávy a volá na 

zadaná telefonní čísla při přerušení dodávky elektrické energie nebo při poruše čerpadla, případně při výpadku 

průtoku vody. 

Je vhodný pro zabezpečení trvalého dohledu nad cirkulací vody v chovech ryb a zahradních jezírkách . 

 

Výhody  

- SMS Alert je vybaven čidlem průtoku vody 

- pracuje pomocí SIM karty 

- lze snadno propojit s každým mobilním telefonem 

- umožňuje nastavení až 5 telefonních čísel 

- funkce automatického upozornění na vybité baterie 

Přístroj je z výroby standardně předprogramován z výroby, pro změnu nastavení užijte kapitolu 3. 

 

Výrobní nastavení přístroje 

- v případě výpadku proudu přístroj pošle SMS zprávu „Main power failure“ a volá na zadaná telefonní 

čísla 

- v případě obnovy dodávky proudu přístroj pošle SMS zprávu „Main power restored“ a volá na 

naprogramovaná čísla 

- v případě přerušení průtoku vody v potrubí přístroj odešle zprávu „ Pump failure“ a volá 

naprogramovaná čísla 

- v případě připojení hlídače hladiny na vstup čidla 2 a jeho aktivace přístroj odešle zprávu „Water level 

too low“ a volá na zadaná telefonní čísla 

- v případě, že je nutná výměna baterií přístroj odešle zprávu „Battery too low“ pouze na 

administrátorovo telefonní číslo (1. uložené telefonní číslo) 

 

Upozornění 

Tento návod k použití obsahuje důležité pokyny k užití a instalaci přístroje, čtěte pečlivě. V případě 

nesprávného použití nebo instalace se na vzniklé vady nevztahuje záruka. Uživatel musí pravidelně kontrolovat 

správnou funkčnost přístroje. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou manipulací. 

 

Bezpečnostní pokyny 

- rozsah teplot při použití přístroje od -10° do  +50°C 

- přístroj instalujte pouze na suchém a čistém místě 

- chraňte před nadměrnou vlhkostí, vysokou teplotou a vodou 

- používejte pouze předepsaný druh baterií 

- nevystavujte přístroj vibracím 

- chraňte přístroj před pádem z výšky 

- neumisťujte do hořlavého, prašného a vlhkého prostředí 

- v případě závady vyhledejte autorizovaný servis 

- používejte pouze originální součástky a náhradní díly 

Přístroj užívejte pouze k účelu, pro který je vyroben. 

 

Recyklace baterií 

Použité baterie vracejte na sběrných místech. 

 

SIM 

Užijete-li předplacenou SIM kartu, přístroj neposílá upozornění na nízký kredit. 

 

2. Aktivace 
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Přístroj musí být aktivován podle následujících pokynů. 

1. vložte SIM kartu (s PIN kódem 0000 nebo bez PIN kódu) (viz text o SIM v odstavci 2.1) 

2. připojte vstupy čidel 

3. vložte baterie 

4. připojte externí napájení přes trafo 

5. naprogramujte nejméně 1 telefonní číslo (administrátorovo) 

6. vypněte/zapněte přístroj 

Tyto body jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. 

 

2.1 Vložení SIM karty 

Odšroubujte 4 šrouby na zadní straně přístroje a sejměte kryt. Vložte SIM kartu na místo určení a zajistěte ji. 

Před vložením musí být SIM karta bez PIN kódu nebo musí být PIN kód nastaven na 0000 (PIN kód může být 

změněn nebo odstraněn pomocí mobilního telefonu v sekci zabezpečení telefonu). SIM kartu je nutné vložit do 

přístroje před vložením baterií. Před vyjmutím SIM karty musí být baterie vyjmuty a přístroj musí být odpojen 

od externího napájení, jinak muže dojít k poškození SIM karty. 

 

2.2 Připojení vstupů 

K přístroji je možné připojit 2 externí čidla. Přístroj je standardně vybaven čidlem průtoku vody. Připojte 2 

kabely průtokového čidla přes otvor v obalu přístroje do vstupů č. 8 (viz obrázek 1). Pořadí kabelů není důležité. 

Pokud je to nezbytné, je možné kabel prodloužit až na 5 metrů, pomocí odpovídajících materiálů. Použijete-li i 

druhé čidlo připojte ho do otvoru č.9 (viz obrázek 1). V tomto případě je nutné do obalu přístroje vyvrtat další 

otvor o průměru 8 mm. Balení obsahuje přídavný O kroužek pro průchod kabelů. Čidla 1 a 2 jsou z výroby 

nastavena jako NC což znamená, že se alarm aktivuje ve svislé poloze čidla. Nastavení aktivace čidla lze změnit 

(viz kapitola 3.4.5.). Na NO tzn. alarm se aktivuje při vychýlení čidla. Pokud je potřeba nastavit zpoždění času 

hlášení poruchy, přejdeme do kapitoly 4.4.6. 

 

2.3 Vložení baterií 

Vložte dvě baterie (CR 123) do přístroj, dodržte polaritu. Zelené LED světlo začne blikat, což znamená, že 

přístroj není nastaven (nejméně jedno telefonní číslo by mělo být naprogramováno). 

 

2.4 Připojení externího napájení 

Připojte kabely z trafa do vstupu č. 7 (viz obrázek 1). Kabel s bílým proužkem (+) do první zástrčky, černý kabel 

(-) do druhé zástrčky (viz obrázek č.7). Ihned po připojení externího napájení začne přístroj vyhledávat GSM síť. 

Během této doby zelené LED světlo bliká. Po nalezení sítě LED světlo svítí nepřerušovaně. 

 

2.5 Programování telefonních čísel 

SMS Alert umožňuje posílání zpráv na jedno až pět telefonních čísel. První uložené číslo vždy náleží 

administrátorovi. Technické informace např. „Battery low“ jsou posílány pouze jemu. Bez administrátorova 

telefonního čísla je přístroj nefunkční. Z výroby je přístroj nastaven tak, že administrátorovo číslo se 

naprogramuje zavoláním na telefonní číslo SIM karty přístroje. SMS Alert si uloží toto telefonní číslo jako číslo 1 

a pošle administrátorovi potvrzující SMS včetně bezpečnostního kódu 1111. tento kód je nutný k programování 

a nastavení přístroje. Tel. číslo administrátora lze změnit viz kapitola 3.4.1. Při programování administrátorova 

čísla musí být telefon zapnutý. 

 

2.6 Zapnutí/vypnutí přístroje 

Po provedení předchozích kroků je přístroj připraven k použití. Zelené LED světlo bliká po 3 sekundách. 

Vypnutí přístroje 

- zmáčkněte tlačítko on/off na čelní straně po dobu 1 sekundy 

- zelené LED světlo zhasne 

Zapnutí přístroje 

- zmáčkněte tlačítko on/off po dobu jedné sekundy 
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- zelené LED světlo bliká 1x za 3 sekundy nebo nepřetržitě (v případě externího napájení) 

 

3. Možnosti nastavení 

K programování přístroje je nutné GSM připojení. Programování se provádí pomocí SMS zpráv. Všechna 

nastavení zůstávají uložena v paměti přístroje.  

 

3.1 Režim programování 

Pokud je přístroj připojen k napájení a síti GSM, je připraven přijímat SMS příkazy. Během doby, kdy modul 

hledá GSM připojení, zelené světlo bliká 2 sec./1 sec. Do 30 sekund by mělo dojít k připojení k síti GSM, LED 

světlo svítí trvale (v případě, že není zadáno číslo administrátora LED světlo bliká 1 sec/1 sec). Pokud je přístroj 

napájen pouze bateriemi, vrátí se do programovacího režimu stisknutím tlačítka na čelní straně po dobu 5 

sekund (dokud nezačne LED světlo blikat nebo svítit nepřetržitě). 

 

3.2 Bezpečnostní kód 

Pro jakékoliv změny v nastavení přístroje je nutné užít bezpečnostní kód, který obdržíte SMS zprávou na tel 

číslo administrátora. Z výroby je nastaven kód 1111. Pokud bezpečnostní kód změníte, dostanete potvrzující 

zprávu na tel. číslo administrátora. 

 

3.3 Programování přístroje pomocí SMS 

- ujistěte se, že je přístroj v programovacím režimu (odstavec 4.1) 

- pošlete SMS zprávu v následujícím formátu: 

bezpečnostní kód mezera příkaz 

Upozornění: nezapomeňte vytvořit mezeru mezi bezpečnostním kódem a příkazem. Příkazy je nutno zadávat 

přesně, v opačném případě nebudou provedeny. Přístroj umožňuje zadat i více příkazů v jedné SMS (max. 160 

znaků). Mezi jednotlivými příkazy je nutno zadávat #.  
bezpečnostní kód mezera příkaz1#příkaz2....#příkazX 

 

)Přístroj potvrdí přijetí SMS příkazu trojitým zablikáním LED světla. V případě chybného zadání LED světlo 

zabliká 5x. V kapitole 3.5 je kompletní schéma nastavení pomocí SMS. 

 

3.4 Základní nastavení 

3.4.1 Zadávaní telefonních čísel 

Přístroj je schopný zasílat zprávy až na 5 telefonních čísel. Jen první uložené číslo (administrátor) přijímá 

všechny zprávy. Ostatní zadaná tel. čísla přijímají pouze hlášení o poruchách.  

 

Nastavení telefonních čísel 

SMS příkaz pro první telefonní číslo (administrátor) 

 

bezpečnostní kód mezera TEL1:telefonní číslo 

 

SMS příkaz pro nastavení druhého telefonního čísla 

 

bezpečnostní kód mezera TEL2:telefonní číslo 

 

Podobně postupujte u nastavení čísel 3-5. 

 

Smazání telefonních čísel 

SMS příkaz ke smazání prvního tel.čísla 

 

bezpečnostní kód mezera DEL1 

 



 
    

Stránka 7 z 10 

 

...podobně pro čísla 2-5. 

 

V případě použití telefonu registrovaného v jiné zemi je nutné zadat mezinárodní předvolbu. 

 

3.4.2 Změna znění odesílaných zpráv 

U každé zprávy lze změnit odesílaný text. Můžete použít max. 20 znaků. 

 

3.4.3 Text SMS zpráv – změna textu a postup při změně  

Předprogramované texty SMS varování: 

aktivace vstupu 1:  TEXT1  Pump failure  (Porucha čerpadla) 

aktivace vstupu 2   TEXT2  Water level too low (Nízký stav hladiny vody) 

výpadek napájení přístroje TEXT3  Main power failure (Výpadek napájení) 

obnova napájení přístroje  TEXT4  Main power restored (Obnovení napájení) 

 

SMS příkaz pro změnu textu 1 

 

bezpečnostní kód mezera TEXT1:vlastní text  (např. „čerpadlo nefunguje“) 

 

SMS příkaz pro změnu textu 2 

 

bezpečnostní kód mezera TEXT2:vlastní text  (např. „nízká hladina“) 

 

Podobně postupujte při změně textu 3 a 4. 

 

3.4.4 Zpoždění času nahlášení výpadku napájení 

Pomocí SMS příkazu lze nastavit zpoždění odeslání SMS hlášení o poruše v případě výpadku napájení. Jestliže 

je napájení obnoveno během doby nastaveného zpoždění, není SMS hlášení o poruše odesláno. Čas zpoždění 

může být nastaven mezi 0 – 999 minutami. Základní nastavení je 0 minut.  

 

SMS příkaz pro nastavení zpoždění. 

 

bezpečnostní kód mezera DELAYPOW:xxx 

 

3.4.5 Typy vstupů čidel 

Vstupy čidel jsou nazvány IN1 a IN2. Mohou být nastaveny jako NO nebo NC viz kapitola 2.2. Nastavení NO 

nebo NC lze změnit.  

 

SMS příkaz pro změnu nastavení čidla 1 

 

bezpečnostní kód mezera TYPEIN1:xx  (NO nebo NC) 

 

SMS příkaz pro změnu nastavení čidla 2 

 

bezpečnostní kód mezera TYPEIN2:xx  (NO nebo NC) 

 

3.4.6 Zpoždění času prvního nahlášení závady čidel 

Tímto se rozumí čas mezi vznikem závady a odesláním SMS zprávy o poruše. Jestliže je závada na čidle 

odstraněna do nastaveného času zpoždění, není odeslána žádná zpráva o poruše. Čas může být nastaven mez 0 

– 999 sekundami. Z výroby je tento čas nastaven na 60 sekund. U vstupu čidla 2, je tento čas nastaven na 1 

sekundu. 
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SMS příkaz pro nastavení zpoždění čidla 1 

 

bezpečnostní kód mezera DEALAY1:xxx   

 

SMS příkaz pro nastavení zpoždění čidla 2 

 

bezpečnostní kód mezera DEALAY2:xxx 

 

3.4.7 Zpoždění času mezi prvním a opakovanými hlášeními o závadě čidel 

Přístroj umožňuje nastavit u obou čidel čas, po který jsou po prvním nahlášení poruchy vyřazeny z provozu. 

Můžeme toho využít například doteče-li voda k průtokovému čidlu za delší dobu, po opětovném zpoždění 

čerpadla. Čas můžeme nastavit mezi 0 – 60 minutami. Z výroby je tento čas nastaven „0“ minut, což znamená, 

že čidlo je aktivní ihned po odstranění poruchy (např obnovení chodu čerpadla). 

 

SMS příkaz pro deaktivaci čidla 1 

 

bezpečnostní kód mezera INACTIVEIN1:xx  

 

SMS příkaz pro deaktivaci čidla 2 

 

bezpečnostní kód mezera INACTIVEIN2:xx  

 

3.4.8 Opakování hlášení poruchy 

Přístroj umožňuje opakování zpráv o poruše, do doby než dojde k jejímu odstranění. Tento čas může být 

nastaven mezi 0 – 24 hodinami. Z výroby je čas nestaven na „0“, což znamená, že zpráva o poruše přijde jen 1x.  

 

SMS příkaz pro zadání času opakování hlášení o poruše 

 

bezpečnostní kód mezera REPEAT:xx 

 

3.4.9 Ověření funkčnosti zasílání SMS zpráv 

Přístroj umožňuje pravidelně zasílat SMS zprávy (pouze administrátorovi) o své funkčnosti. Intervaly posílání 

ověřovacích zpráv mohou být nastaveny mezi 0 dnů (žádná zpráva) a 30 dny. Z výroby je nastaven čas 0 (žádná 

zpráva). 

 

SMS příkaz pro nastavení intervalu ověřovacích zpráv  

 

bezpečnostní kód mezera TEST:xx 

 

3.5 Seznam SMS příkazů pro nastavení přístroje 

Nastavení SMS příkaz Rozsah 

nastavení  

Přednastavené 

hodnoty 

Změna bezpečnostního kódu INSTCODE:xxxx 0000...9999 1111 

Nast.tel.čísla pro hlášení poruch TEL1:tel.číslo   

.....    

TEL5:telefonní číslo  prázdný  

Smazání telefonního čísla DEL1   

....    

DEL5    

Identifikační text NAME:text max. 20 znaků SMS Alert 

Zpoždění času nahl.výpadku napájení DELAYPOW:min 0...999 min 0 

Typy vstupů čidel (čidlo 1) TEPYIN1:type NO, NC NC 
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Typy vstupů čidel (čidlo 2) TYPEIN2:type NO,NC NC 

Zpoždění času 1.nahlášení závady čidel DELAY1:sekundy 0...999 (sekund) 60 

Zpoždění času 2.nahlášení závady čidel DELAY2:sekundy 0...999 (sekund) 1 

Zpoždění času mezi prvním a opak. hlášeními 
o závadě čidla 1 

INACTIVEIN1:min 0...60 (minut) 0 

Zpoždění času mezi prvním a opak. hlášeními 
o závadě čidla 2 

INACTIVEIN2:min 0...60 (minut) 0 

Opakování hlášení poruchy REPEAT:hod 0...24 (hodin) 0 

Text SMS zpráv – změna textu – čidlo 1 TEXt1:text max. 20 znaků Pump failure 

Text SMS zpráv – změna textu – čidlo 2 TEXT2:text max. 20 znaků Water level too low 

Text SMS zpráv – změna textu – výpadek 
proudu 

TEXT3:text max. 20 znaků Mains power failure 

Text SMS zpráv – změna textu – obnovení 
dodávky proudu 

TEXT4:text max. 20 znaků Mains power 
restored 

Ověření funkčnosti zasílání SMS zpráv TEST:dny 0...30 (dnů) 0 

 

3.6 Resetování systému a návrat k výrobnímu nastavení 

- odpojte přístroj od externího napájení a vyjměte baterii 

- současně s vkládáním baterií zpět zmáčkněte a držte hlavní tlačítko po dobu 5 sekund 

- uvolněte hlavní tlačítko ihned, jakmile začne LED světlo blikat 

- připojte přístroj k externímu napájení 

Po úspěšném provedení funkce „reset“ začne LED světlo blikat. Nezapomeňte, že i číslo bezpečnostního kódu 

se vrátí k výrobnímu nastavení.  

 

4. Ověření nastavení a stavu přístroje 

Pomocí ověřovací SMS můžeme zjistit stav nastavení a funkčnost přístroje. Před odesláním ověřovací SMS se 

ujistěte, že je přístroj v programovacím režimu (odstavec 4.1). 

 

4.1 SMS příkaz pro odeslání zprávy o stavu přístroje 

 

bezpečnostní kód mezera STATUS? 

 

Pomocí SMS zjistíme, je-li přístroj naprogramován nebo ne, jsou-li jeho čidla aktivní a stav baterií. 

 

4.2 Kontrola nastavení 

SMS příkaz ke kontrole nastavení 

 

bezpečnostní kód mezera SET? 

 

Po odeslání žádosti přístroj pošle seznam nastavených programů. 

 

4.3 Kontrola nastavených telefonních čísel 

 

SMS příkaz ke kontrole nastavených tel. čísel 

 

bezpečnostní kód mezera CALL? 

 

Po odeslání žádosti přístroj pošle seznam nastavených tel. čísel. 

 

5. Kontrola technického stavu přístroje a stavu baterií 

V případě technických problémů obdrží administrátor automaticky SMS zprávu. 

Příklady možných problémů 
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Zpráva Důvod 

Low batteries, external power supply OK Externí napájení je v pořádku, nutná výměna baterií 

No external power supply, batteries OK Výpadek externího napájení, baterie zajišťují jen 
nutný chod přístroje 

Low batteries, no external power supply Výpadek externího napájení, nutná výměna baterií 

External power supply OK, batteries OK Dodávka proudu je znovu obnovena, baterie jsou v 
pořádku 

Message(s) missed due to network/SIM failure Jedna nebo více SMS nemohly být poslány, z důvodu 
nízkého kreditu na SIM, její poruše nebo poruchy 
v síti GSM 

 

Na zprávy o technickém stavu přístroje je nutné reagovat velmi brzy. Během výměny baterií nesmí být vyjmuta 

SIM karta. 

 

Ověřování stavu přístroje vizuálně, pomocí LED světla 

Stav Způsob signalizace LED  Řešení 

Přístroj není nastaven bliká po jedné sekundě Nastavte alespoň jedno telefonní číslo 

Přístroj je zapnut a napájen jen 
bateriemi 

bliká 1 x za 3 sekundy Není nutný žádný zásah 

Přístroj je zapnutý a je napájen 
externím napájením 

trvale svítí Není nutný žádný zásah 

Vyhledávání připojení k síti GSM bliká 2 sekundy / 1 sekunda Po nalezení sítě GSM je přístroj 
schopen zasílat zprávy 

Vyhledání připojení k síti GSM bliká 3 sekundy / 1 sekunda Po nalezení sítě GSM je přístroj 
připraven k programování 

Není nalezeno připojení k síti GSM bliká 2 x za 3 sekundy Vyzkoušejte SIM kartu z jiného tel. 
přístroje, vyzkoušejte SIM kartu jiného 
operátora nebo změňte umístění 
přístroje 

Nefunkční SIM karta nebo špatný 
PIN kód 

bliká 3 x za 3 sekundy Vyzkoušejte SIM kartu z jiného tel. 
přístroje, odstraňte PIN kód, 
zkontrolujte kredit SIM karty, vyměňte 
SIM kartu 

Úspěšné naprogramování zabliká 3 x  Není nutný žádný zásah 

Neúspěšné naprogramování zabliká 5 x Zkontrolujte zaslaný SMS příkaz 

Vybité baterie bliká 4 x každé 3 sekundy Vyměňte obě baterie 

 

Technická specifikace 

GSM:     850/900/1800/1900 MHz 

Anténa:     900/1800/1900 MHz 

Baterie:     2 x CR123 (lithium)  

Životnost baterií v norm. režimu:   max. 2 roky 

Externí napájení:    12 VDC (+/- 2 VDC) min. 500mA 

Spotřeba trafo 12V:   cca 50 mA stand by/ max. cca 500 mA 

Rozměry:    80 x 60 x 40 mm 

Rozsah použití:    -10 až +50°C 

  

  
 


