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1 WPROWADZENIE 
Drogi Kliencie, 
Dziękujemy za zakup bramki 2G GSM Lift 72H. 

 

Bramka 2G GSM Lift 72H symuluje analogową linię 
telefoniczną w miejscach, gdzie tradycyjna linia 
stacjonarna nie jest dostępna, lub gdzie nie ma 
możliwości jej podłączenia. 

Dzięki Bramce 2G GSM Lift 72H analogowa linia 
telefoniczna jest zawsze gotowa i można kontynuować 
korzystanie z tradycyjnych komunikatorów bez 
podłączania stałej linii stacjonarnej, oraz oszczędzając 
koszty utrzymania stałej linii. 

Bramka 2G GSM Lift 72H jest idealnym rozwiązaniem dla systemów alarmowych, 
instalowanych w windach, które muszą być zgodne z rozporządzeniem EN81.28, przepisach 
bezpieczeństwa dotyczących budowy i instalowania dźwigów 

1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
 Bramka 2G GSM LIFT 72H 

 Zasilacz sieciowy (IN: 100-240 VAC/50-60 Hz/ 0.5A – OUT 12 VDC/1A) 

 Antena GSM z kablem (3 m) 

 Kabel telefoniczny do podłączenia z urządzeniem (1.5 m) 

 Zestaw do montażu na ścianie 

 Podręcznik użytkownika 

 Karta gwarancyjna 

1.2 DANE TECHNICZNE 
 Moduł GSM: GSM/GPRS Dual-Band 900/1800 MHz 

 Wyjście zasilania: 

o Class 4 (2W / 33 dBm max) mocy w GSM 900 MHz 

o Class 1 (1W / 30 dBm max) mocy w DCS 1800 MHz 

 Interfejs FXS 

 Impedancja w trybie off-hook (linia aktywna): 600 ohm 

 Napięcie na linii w trybie on-hook: 48 VDC 

 Pobór prądu w trybie off-hook: 32 mA 

 Typ wybierania połączenia: tonowe (DTMF) 

 Połączenia głosowe  

 Temperatura pracy: od 0oC do +45oC 

 Sygnalizacja trybu pracy przed diody LED 

 Wbudowana bateria (opcja) 

 Zgodność z dyrektywą CE Mark i Rohs 

 EN 81-28, EN 81-1, EN 81-2 Test raportu TUV 
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1.3 DANE MECHANICZNE 
 2 złącza RJ11 ( głos) 

 Gniazdo karty SIM typu plug-in (zgodna z 1,8V - 3V) 

 Zewnętrzna antena GSM 

 Wymiary: 115 x 80 x 45 mm 

 IP 30 

 

1.4 DIODY LED 
Bramka 2G GSM posiada 2 diody LED pokazujące poszczególne tryby pracy bramki: 

 

 

LED STATUS OPIS 

Status OFF Urządzenie wyłączone 

 ON Urządzenie włączone, ładowanie baterii 

 Powolne miganie Urządzenie zasilane z baterii 

 Szybkie miganie Bateria niepodłączona (brak baterii lub niezainstalowana) 

GSM OFF Szukanie sieci GSM, lub słaby poziom sygnału, brak karty 
SIM lub niewprowadzony kod PIN 

 Miganie powolne Dobry poziom sygnału GSM 

 ON 

Szybkie miganie 

Bardzo dobry poziom sygnału GSM 

Usługi w roamingu 

Activity - Nieużywane 

 

  



 

 

6 Instrukcja Obsługi Bramka GSM 2G TEL/FAX 

1.5 RODZAJE ZŁĄCZ NA URZĄDZENIU 

 

 ZŁĄCZE OPIS 

A PWR Zasilanie 

B  USB Złącze USB do połączenia z PC (serwisowe) 

C TEL1/TEL2 Gniazda RJ11 do podłączenia urządzenia końcowego 

D Antena Złącze SMA/f do podłączenia anteny GSM 

E SIM Gniazdo karty SIM 

F Przełącznik Włączenie/wyłączenie zasilania urządzenia 
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2 INSTALACJA URZĄDZENIA 
Do poprawnej instalacji wyłącz urządzenie i zapoznaj się z instrukcją. 

1. Podłącz antenę GSM do złącza SMA. 

2. Włóż kartę SIM do gniazda. Upewnij się, że karta jest umieszczona odpowiednio (złote styki na 

karcie powinny być skierowane w dół). 

3. Podłącz urządzenie końcowe do gniazda TEL1 lub TEL2, (gniazda są ze sobą połączone). 

4. Podłącz zasilacz do gniazda PWR I przesuń przełącznik w prawo. 

Jeśli karta SIM nie jest zabezpieczona kodem PIN, diody święcą następująco: 
 
 Activity: OFF (nieużywana) 
 GSM: OFF lub ON lub miganie (zależnie od siły sygnału) 
 Status: ON (włączona) 
 

 
 
Jeśli po kilku sekundach status diod LED jest następujący: 
 
 Activity: OFF 
 GSM: ON lub powolne miganie 
 Status: ON 
 
Wprowadź kod PIN używając, analogowego telefonu podłączonego do bramki (patrz punkt 2.1.) 
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2.1 WPROWADZANIE KODU PIN 
Jeśli karta jest zabezpieczona kodem PIN, i kod nie jest przypisany do bramki, dioda Status jest w 
pozycji ON, a żądanie kodu jest sygnalizowane na linii telefonicznej (podwójny przerywany sygnał z 
krótką przerwą). 

Wprowadź kod PIN używając klawiatury telefonu (z wybieraniem DTMF) podłączonego do TEL1 lub 
TEL2: 

1. Podnieś słuchawkę, usłyszysz dźwięk żądania kodu PIN. 

2. Wprowadź kod PIN używając klawiatury telefonu, i zatwierdź wciskając klawisz hash ”#”. 

 kod PIN# (np. 0123#) 

3. Aby anulować źle wpisany kod PIN, rozłącz się przed wciśnięciem klawisza hash ”#”. 

4. Jeśli kod PIN został wprowadzony poprawnie, w słuchawce usłyszysz dźwięk poprawnej 

konfiguracji (ciągły dźwięk powtórzony dwukrotnie). 

5. Odłóż słuchawkę, i poczekaj na zalogowanie w sieci GSM. 

6. Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny, usłyszysz dźwięk nieodpowiedniej konfiguracji 

(pojedynczy długi sygnał). 

 
Kod PIN jest automatycznie zapisywany w bramce, i będzie używany, gdy będzie to konieczne. Jeśli 
karta SIM zostanie usunięta z bramki lub skradziona, konieczne jest wprowadzenie nowego kodu PIN 
ręcznie. 

Aby usunąć kod PIN z pamięci urządzenia, wprowadź kod #*99# używając klawiatury telefonu 
podłączonego do bramki. 

Upewnij się, że poziom sygnału GSM jest odpowiedni, i ewentualnie spróbuj umieścić antenę w 
innym miejscu. 

2.2 WPROWADZANIE KODU PUK 
Żądanie kodu PUK jest sygnalizowane przez odpowiedni sygnał (podwójny przerywany sygnał bez 
przerwy). 

Wprowadź kod PUK używając klawiatury telefonu (z wybieraniem DTMF) podłączonego do TEL1 lub 
TEL2: 

1. Podnieś słuchawkę, usłyszysz dźwięk żądania kodu PUK. 
2. Wprowadź kod za pomocą klawiatury telefonu, potwierdź klawiszem hash ”#”, następnie podaj 

nowy kod PIN zawierający 4 znaki, ponownie wciśnij klawisz hash ”#”. 
 
 kod PUK#kod PIN# (np. 12345678#1234#) 
 

3. Aby usunąć źle wpisany kod PUK, odłóż słuchawkę przed pierwszym wciśnięciem klawisza 
hash ”#”. 
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4. Jeśli wprowadzony kod PUK jest właściwy, usłyszysz dźwięk poprawnej konfiguracji (ciągły 
dźwięk powtórzony dwukrotnie). 

5. Odłóż słuchawkę, i poczekaj na zalogowanie w sieci GSM. 

6. Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny, usłyszysz dźwięk nieodpowiedniej konfiguracji 
(pojedynczy długi sygnał). 

 

2.3 BATERIA (OPCJA) 
Bateria znajduje się wewnątrz urządzenia.  

Parametry baterii: 

 Li-polymer 3,7 V 

 1400 mAh 

 
Podczas pierwszego uruchomienia, pozostaw urządzenie podłączone do zasilania, przez co najmniej 
20 godzin, w celu poprawnego sformatowania baterii. 

Bateria uzyska najlepszą skuteczność, po 3 cyklach pełnego ładowania i rozładowania.  

 
W pokojowej temperaturze, czas działania baterii wygląda następująco: 

 czuwanie: około 6 godziny (*) 

 linia aktywna: około 1,5 godziny (*) 

(*) Czas działania baterii zależy on kilku czynników: m.in. status urządzenia (stan gotowości lub stan 
rozmowy), temperatura otoczenia, poziom sygnału GSM. 

2.3.1 USUNIĘCIE BATERII 

Wymianę baterii powinna być przeprowadzona przez 
wykwalifikowany personel w naszym centrum obsługi 
klienta. 
W wyjątkowych przypadkach, aby usunąć baterię, odłącz 
urządzenie od zasilania sieciowego oraz przełącz 
przełącznik, aby odłączyć zasilanie z baterii. 
Otwórz urządzenie, ściągając górną pokrywę: nie używaj 
śrubokręta. 
Odłącz wtyczkę, jak na rysunku. 
Ostrożnie wyciągnij płytę główną.  
Dostęp do baterii jest możliwy. 
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3 ZDALNE STEROWANIE PRZEZ SMS 
Urządzenie konfiguruje się przez wysłanie SMS, dzięki czemu można nim zarządzać. W każdej chwili 
istnieje możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem, aby dowiedzieć się o statusie baterii oraz 
poziomie sygnału GSM. 
Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zdalnie zarządzać bramką, która identyfikuje numer każdej 
otrzymanej wiadomości. 
 
Poprzez zdalne sterowanie można ustawić następujące pozycje: 

 Książka telefoniczna z 4 użytkownikami upoważnionymi do konfiguracji urządzenia 
 Książka telefoniczna z 4 użytkownikami upoważnionymi do odbierania wiadomości informacyjnych 

wysyłanych przez bramkę 
 Informacja rozładowania baterii, wysyłana, gdy stan baterii wystarczy na 60-90 minut 
 Odbiór wiadomości „wyłączanie w toku”, gdy stan baterii wystarczy na 30-5 minut 
 Zdalny restart, do ponownego zalogowania się w sieci GSM 
 Zapytanie o status, do sprawdzenia stanu baterii oraz poziomu sygnału GSM 

 

3.1 LISTA AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 
 
Pierwszy SMS z konfiguracyjny będzie listą użytkowników autoryzowanych, mogących zdalnie 
konfigurować urządzenie oraz listą użytkowników, którzy będą otrzymywali wiadomości wysyłane 
przez bramkę. 
 

3.1.1 LISTA AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW: KONFIGURACJA 

 
 *1 # ID # conf1 , conf2 , conf3 , conf4 # dest1 , dest2 , dest3 , dest4 
 

POZYCJA OPIS 

*1 Klucz do konfiguracji listy autoryzowanych użytkowników 

# Separator 

ID Nazwa urządzenia. Maksymalnie 8 znaków: DIGICOM 

# Separator 

conf1 Numer upoważniony do konfiguracji i zarządzania bramką 

, Separator 

conf2 Numer upoważniony do konfiguracji i zarządzania bramką 

, Separator 

conf3 Numer upoważniony do konfiguracji i zarządzania bramką 

, Separator 

conf4 Numer upoważniony do konfiguracji i zarządzania bramką 

# Separator 

dest1 Numer upoważniony do odbierania wiadomości wysyłanych przez bramkę 

, Separator 
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dest2 Numer upoważniony do odbierania wiadomości wysyłanych przez bramkę 

, Separator 

dest3 Numer upoważniony do odbierania wiadomości wysyłanych przez bramkę 

, Separator 

dest4 Numer upoważniony do odbierania wiadomości wysyłanych przez bramkę 

Przykłady: 
*1#2GLIFT#+48335123456, +48340987654#+48335123456,+48340987654 
*1#2GLIFT##+48335123456,+48340987654 
 

3.1.2 LISTA AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW: KONFIGURACJA WIADOMOŚCI 

POTWIERDZAJĄCYCH 

 

Kiedy bramka 2G GSM Lift 72H odbiera wiadomość, w pierwszej kolejności sprawdza czy wiadomość 
została ona wysłana od autoryzowanego użytkownika, a następnie ją analizuje. W innym przypadku 
wiadomość będzie zignorowana. Jeśli wiadomość jest wysłana przez autoryzowanego użytkownika, ale 
treść wiadomości konfiguracyjnej jest nieodpowiednia, bramka odpowie wysyłając wiadomość 
NACK(no acknowledge – brak potwierdzenia). W przypadku, gdy wiadomość konfiguracyjna jest 
poprawna, bramka odpowie wiadomością ACK (acknowledge - potwierdzenie). Gdy lista numerów 
autoryzowanych jest pusta (confx), można nią zarządzać z każdego numeru. 
Wszystkie wiadomości wysyłane przez bramkę, łącznie z ACK i NACK, zaczynają się od indeksu SMS 
(Idx-Sms) oraz separatora hash #. Maksymalna wartość indeksu może wynosić 255, po czym zostanie 
wznowiona od 0. 
 
Przykład: 
12#*1#2GLIFT#ACK 
 

3.1.3 LISTA AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW: SPRAWDZANIE KONFIGURACJI 

 

Aby sprawdzić konfigurację w książce telefonicznej wystarczy wysłać następujący komunikat: 
 

*1? 
 

Użytkownik otrzyma odpowiedź w tym samym formacie, z indeksem SMS oraz znakiem hash #. 
 
Przykład: 
13#*1#2GLIFT#+48335123456,+48340987654#+48335123456,+48335123457 
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3.2  NISKI STAN BATERII 
 
Bramka 2G GSM Lift 72H jest dostarczana z wewnętrzną baterią, która w przypadku zaniku zasilania z 
sieci elektrycznej, podtrzymuje pracę urządzenia. Gdy stan baterii wystarczy na 60-90* minut 
działania, bramka wyśle wiadomość ”Low Battery” (niski poziom baterii). 
Jeśli nadal brak zasilania z sieci elektrycznej, przed wyłączeniem (około 30-5 minut*), bramka wyśle 
drugą wiadomość ”Shutdown in progress ” (wyłączanie w toku). 
Wiadomość jest wysyłana na numer telefonu zdefiniowany na liście autoryzowanych użytkowników 
(destx). 
 
(*): Czas działania baterii zależy od kilku czynników, m.in. status urządzenia (stan gotowości lub stan 
rozmowy), temperatura otoczenia, poziom sygnału GSM. 

 

3.2.1 NISKI STAN BATERII: KONFIGURACJA 

 
Użytkownik może dostosować informację ”Low battery” i ”Shutdown in progress” wysyłając 
następującą wiadomość: 

*2 # Pierwsza wiadomosc , 60 # Druga wiadomosc , 5 # N retry , Time retry 
 

POZYCJA OPIS 

*2 Klucz do konfiguracji wiadomości o niskim stanie baterii 

# Separator 

Pierwsza wiadomosc Treść pierwszej wiadomości (tzn. Low Battery - niski stan baterii); użytkownik 
otrzyma wiadomość, gdy stan baterii wystarczy na 90-60 minut. 

Maksymalnie 30 znaków;               Domyślnie: Low Battery 

, Separator 

60 Ustawiona wartość 

# Separator 

Druga wiadomosc Treść drugiej wiadomości (tzn. Shutdown in progress - wyłączanie w toku); 
użytkownik otrzyma wiadomość, gdy stan baterii wystarczy na 30-5 minut 

Maksymalnie 30 znaków;               Domyślnie: Shutdown in progress 

, Separator 

5 Ustawiona wartość 

# Separator 

N retry Ilość prób wysłania wiadomości z bramki, w przypadku błędu transmisji 

Wartości: od 0 do 9                          Domyślnie: 2 

, Separator 

Time retry Czas oczekiwania na ponowne wysyłanie 

Wartości: od 0 do 9 min                  Domyślnie: 1 
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Przykład: 
*2#Baterry low,60#Shutdown in progress,5#2,1 
 

3.2.2 NISKI STAN BATERII: KONFIGURACJA WIADOMOŚCI POTWIERDZAJĄCYCH 
 

Gdy bramka otrzyma wiadomość konfiguracyjną, będzie postępować tak jak opisano wyżej, wysyłając 
wiadomość ACK lub NACK. 
 
Przykłady: 
16#*2#2GLIFT#ACK 
17#*2#2GLIFT#NACK 
 

3.2.3 NISKI STAN BATERII: SPRAWDZANIE KONFIGURACJI 
 

Aby sprawdzić konfigurację, wyślij następujący komunikat: 
*2? 

Użytkownik otrzyma odpowiedź w tym samym formacie, z indeksem SMS oraz znakiem hash #. 
Przykład: 
18#*2#2GLIFT #Battery low,60#Shutdown in progres,5#2,1 
 

3.2.4 NISKI STAN BATERII: KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 
 

Kiedy wystąpią wyżej wymienione sytuacje, i bramka jest poprawnie skonfigurowana, wyśle ona 
następujące komunikaty: 
14#*B#2GLIFT#Battery Low (Około 90 – 60 minut działania) 
15#*B#2GLIFT#Shutdown in progress (Około 30 – 5 minut działania) 
 
*B - Polecenie kluczowe, o rozładowaniu baterii 
 
 
 

3.3 RESET KONFIGURACJI 
 
Aby przywrócić ustawienia fabryczne konfiguracji *1 i *2, trzeba wysłać następującą wiadomość SMS: 
 

*9 # ID 
 

POZYCJA OPIS 

*9 Klucz do przywrócenia ustawień fabrycznych 

# Separator 

ID Nazwa urządzenia 

 
Polecenie to spowoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień urządzenia. 
Przykład: 
*9#2GLIFT 
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3.4 RESET URZĄDZENIA 

 
Autoryzowany użytkownik może przeprowadzić zdalny restart urządzenia wysyłając wiadomość: 

RESET 
Po otrzymaniu wiadomości, urządzenie odpowie wysyłając wiadomość ACK, a następnie 
przeprowadzi restart w celu ponownego zalogowania w sieci GSM. 
Przykład: 
18#RESET#2GLIFT#ACK 
 

3.5 ŻĄDANIE INFORMACJI 
 
Autoryzowani użytkownicy mogą zażądać od urządzenia informacji nt. operatora GSM, poziomu 
sygnału GSM oraz statusu baterii, wysyłając SMS o treści: 

INFO 
Bramka odpowie następującą wiadomością: 
 

Indeks SMS # INFO # ID #Operator GSM , Sygnał GSM # Status baterii 
 

POZYCJA OPIS 

Indeks SMS Numer indeksu SMS wysłany przez bramkę 

# Separator 

INFO Odpowiedź na żądanie informacji  

# Separator 

ID Nazwa urządzenia 

# Separator 

Operator GSM Nazwa operatora GSM 

, Separator 

Sygnał GSM Poziom sygnału GSM, wskazywany przez diodę led GSM 

H= bardzo dobry High), M= dobry Medium), L = słaby (Low) 

# Separator 

Status baterii Informacja o stanie baterii: 

Absent – brak baterii lub niepodłączona 

Charging – ładowanie baterii 

In Use – urządzenie pracuje wyłącznie na zasilaniu bateryjnym 

Low – kilka minut do rozładowania baterii (30 – 5 min.) 

#        Separator 

 
IMEI         GSM moduł: IMEI 
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,    Separator symbol 
 

YYMMDD   Data systemu 
    YY= rok, MM=miesiąc, DD= dzień 

 
,    Separator symbol 

hhmm    Czas systemu 
    hh= godzina, mm= minuta 

 
#    Separator symbol 
 

Auto test SMS: Częstotliwość wysyłania 
 
    0= auto test wyłączony, 1= każdego dnia, 2= co drugi dzień 

 
,    Separator symbol 
 

 
Auto test SMS:    godzina   
 

 
,    Separator symbol 
 

 
Auto test SMS:  Odbiorca 1 Odbiorca #1 auto testu SMS 
 

 
,    Separator symbol 

 
Auto test SMS:  Odbiorca 2 Odbiorca #2 auto testu SMS 
 

 
,    Separator symbol 
 

 
Auto test SMS:  Odbiorca 3 Odbiorca #3 auto testu SMS 
 

 
,    Separator symbol 
 

 
Auto test SMS:  Odbiorca 4 Odbiorca #4 auto testu SMS 
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3.6 AUTOMATYCZNY WYBÓR OPERATORA 

Aby aktywować opcje automatycznego wyboru operatora należy wpisać następujący kod: 

##1111#1#1#  

3.7 MANUALNY WYBÓR OPERATORA 
Aby ręcznie wybrać operatora należy wpisać następujący kod: 

##1111#1#2#operator_code#  

operator_code – pięciocyfrowy kod operatora (np. 26001 Plus, 26002 T-Mobile, 26003 Orange, 
26006 Play) Za pomocą tego kodu można wybrać dowolnego operatora(takiego, na jakiego pozwala 
nam nasz operator, w tym zagranicznych - roaming)  

3.8 Certyfikat (deklaracja zgodności) 
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