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MH-3005 
GPS alarm PIR čidlo 
Uživatelský manuál 
Informace 
MH-3005 GSM pohybový detektor se signalizací SMS nebo volání pomocí sítě GSM.s dálkovým ovladačem 
pro aktivaci deaktivaci. 
PIR detekce pohybu, alarm spustí sirénu, zašle SMS a může volat na přednastavená čísla. 
 
Čidlo se nechá umístit na zeď pomocí držáku nebo postavit na rovnou plochu. 

Popis: 
 
SIM karta a instalace baterií: 
Alarmová jednotka 
1:baterie a SIM karta se vkládají pod zadní kryt alarmu. Zadní kryt odstraníme pomocí dvou šroubků na 
zadní straně alarmu. 
2: Vložte SIM kartu do zásuvky z boku alarmu. (5) 
3: Poté vložte 3x „BAT 1,5V AA“ baterie (nejsou součástí), dodržte polaritu zapojení. Používejte výhradně 
kvalitní alkalické baterie. 
4:Po vložení baterie alarm 1x pípne pro potvrzení inicializace a že jsou baterie správně vloženy. 
5: Poté opět vraťte zadní kryt a připevněte jej pomocí dvou šroubků. 
Poznámka: 
1: baterie měňte, když červená LED indikace začne problikávat. 
2: Ujistěte se, že PIN kód na SIM kartě je deaktivovaný, SIM karta je aktivována a funkční 
s dostatečnými finančními prostředky. 

Párování ovladače s alarmovou jednotkou. 
Při deaktivovaném režimu stiskněte tlačítko „LEARN“ na zadní straně alarmu a zároveň stiskněte tlačítko 
„LEARN“ z boku ovladače a po několika vteřinách se ozve zkuk potvrzující úspěšné párování. Poté můžete 
tlačítka „LEARN“ uvolnit 
Pro vymazání dálkových ovladačů stiskněte tlačítko „LEARN“ a vložte baterie. 3x pípnutí potvrdí vymazání 
ovladačů.  

Aktivace Klávesnice. 
Pro aktivaci klávesnice stiskněte krátce 1x tlačítko LEARN (7) Klávesnice není aktivní, dokud tento krok 
nepodstoupíme. Po úspěšné aktivace klávesnice zvu “Di” potvrdí její aktivaci. 
Když 15 vteřin nedojde k žádné akci klávesnice se automaticky opět deaktivuje. . 
Poznámka: 
Pod aktivovaným režimem je klávesnice deaktivována pořád. 

Nastavení telefonních čísel: 
Při deaktivovaném režimu, Stiskněte* 1+ telefonní číslo+ * pro nastavení prvního čísla, 
A zelená LED dioda 3x zabliká pro potvrzení . 

Příklad: nastavení prvního telefonního čísla 777 777 777 =  

[LEARN + * + 1 + 777 777 777 + *] 



Pro nastavení 2 a 3 telefonního čísla použijte: 

[*+2+druhé telefonní číslo +*]; [* + 3 + třetí telefonní číslo + *] 

 

Pro vymazání telefonních čísel zadejte: 

[* + 1 + *] nebo [* + 2 + *] nebo [* + 3 + *] 

Zelená dioda 3x blikne pro potvrzení vymazání telefonního čísla. 

 

Aktivace/Deaktivace SMS režimu 

Při deaktivovaném režimu zadejte na klávesnici: 

[# + 9 + #] = zvukd „Di“ 1x znamená deaktivaci SMS režimu. Zvuk „DiDi“ 2x znamená aktivace SMS 

režimu. 

Při aktivaci alarmu bude zasílat nebo vytáčet přednastavená čísla v daném pořadí. 

Nahrání hlasové zprávy. 

Při deaktivovaném režimu zadejte [# + 1 + #] a červená LED se rozsvítí. Nyní máte 6 vteřin pro nahrání 

vzkazu.  Poté co červená LED zhasne je režim nahrávání vzkazu ukončen. Pro změnu vzkazu zopakujte 

předchozí kroky. 

Nastavení tichého režimu. 

Při deaktivovaném režimu máte možnost deaktivovat/aktivovat sirénu příkazem: 

[* + 7 + * ] alarm jedním „Di“ potvrdí deaktivaci sirény a alarm při aktivaci bude pouze vytáčet zadaná 

telefonní čísla. Dvěma „DiDi“ potvrzuje aktivaci sirény. 

 

Ovládání alarmu: 

Při odcházení ze střeženého prostoru jednoduše stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „ARM“. 

Potvrzovací tón spustí 30 vteřinové odchodové spoždění. Po této době bude alarm reagovat na 

veškerý pohyb v daném prostoru a v případě narušení spustí nastavené akce SMS/volání a sirénu. 

Při vcházení do střeženého prostoru stiskněte tlačítko „CLR“ pro deaktivaci alarmu. (deaktivovaný 

režim/nestřeženo) 

Při vstupu do střežené oblasti se ozve krátké „DI“ a poté je pět vteřin na deaktivaci alarmu jinak 

dojde k vytáčení nastavených čísel. 

Technické parametry: 

GSM 850,EGSM 900,DSC 1800,PCS 1900 



Siréna: 130dB 

Pracovní teplota -10°C / +60°C (vysoká nebo nízká teplota má značný vliv na životnost baterií a funkci 

PIR čidla, ideální pracovní teplota je pokojová teplota 15/30°C) 

Pracovní frekvence:868MHz 

Dosah dálkového ovladače: až 80m (ve volném, nezarušeném prostoru) 

Poznámky: 

používejte jednoduché SIM karty standardního typu bez funkcí jako je LTE, microSIM, nanoSIM atd. 

Používejte pouze baterie stejného typu. 

Při dlouhém nevyužití alarmu vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození. 

Nepoužívejte nabíjecí baterie. 
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