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GSM  RS – 200M                              

                             

 
 
  
 
Modul GSM RS - 200M se používá k ovládání pohonů vrat, brán a závor mobilním telefonem. Otevírání a zavírání 
ZDARMA prozvoněním telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení. Je určeno maximálně pro 200 uživatelů. 
Modul GSM RS - 200M obsahuje jeden výstupní port pro připojení pohonu.  
Na zadní straně zařízení pod víčkem je slot pro vložení SIM karty a pod ním tlačítko pro resetování. 
 
 

                                                                                         

 
 
 
 
 
                                                   

 
 
 

Připojení 
napájení 
 

Výstup 
relé 

 
LED bliká rychle: probíhá registrace do GSM sítě.            
LED bliká pomalu: normální stav GSM sítě. 
LED nesvítí: nelze připojit na SIM kartu nebo 
                      neregistrovaný k mobilní síti. 

LED indikátor signálu GSM 
 
 
Relé ON: relé sepnuto (zapnuto - spojeno NO a COM) 
Relé OFF: relé rozepnuto (vypnuto – spojeno NC a COM)  
Relé výstup: NO COM NC 
 

LED indikátor relé 



                          
Nastavení přes SMS 
Základní nastavení 1234TEL123456789#  (Tady je třeba zadat tel. Číslo SIM karty – zaměnit za 123456789 ) 
Autorizace 1. čísla 1234A001#774516252# 
Autorizace 2. čísla 1234A002#774516253#  Atd. 
Vypnutí notifikace pro všechny čísla 1234GOFF##  (notifikace vypnout – přestanou chodit zprávy o stavu vrat, brány 
nebo závory. 
Zapnutí notifikace 1234GON## (notifikace zapnout) 
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 30 sekund) 1234GOT030# 
Nastavení doby sepnutí relé při prozvonění (nastaveno 0,5 sekund – závora) 1234GOT000# 
Nastaveno sepnutí relé při prozvonění – relé sepnuto do dalšího prozvonění 1234GOT999# 
Změna hesla z 1234 na 1111:  1234P1111  
Reset zařízení – odpojit napájení – zmáčknout tlačítko reset pod SIM kartou a držet, zapnout napájení a držet 6 vteřin, 
po uvolnění bude zařízení resetováno. 
Po resetu je zařízení uvedeno do továrního nastavení. 
 
 

                                                                                                             
 
ZÁRUKA: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku poškozením. 
Montáž zařízení svěřte do rukou odborníka! 
 
LIKVIDACE: 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. 
Výrobce má uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. a plní své povinnosti zajistit likvidaci a využití 
odpadu. 
 
Bližší informace o likvidaci obdržíte u ASEKOL a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem 
okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve zběrně odpadů. 
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 Pro externí umístění a vyšší zisk signálu lze 
 přikoupit magnetickou anténu s 3 metrovým 
 přívodem. 
 


