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Wprowadzenie 

Moduł G2S-T ułatwia sterowanie dowolnym urządzeniem z normalnie otwartym stykiem przekaźnika. Za 

pomocą telefonu komórkowego można na przykład sterować zatrzaskami, bramami i podobnymi 

urządzeniami. Maksymalne obciążenie styku przekaźnika wynosi 240 V / 2 A. Ponadto w trybie 

monitorowania temperatury moduł może monitorować dwie temperatury za pomocą termometrów 

rezystancyjnych podłączonych do wejść IN1 i IN2. Po przekroczeniu ustawionej temperatury użytkownik 

może dzwonić lub wysyłać alarmowe wiadomości SMS do wybranej grupy użytkowników. Moduł jest 

przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, w których nie będzie narażony na działanie temperatur i 

wilgotności granicznych. Podłączone urządzenie jest kontrolowane tylko przez dzwonienie, kredyt nie jest 

zużywany, a na włożonej karcie SIM wymagany jest tylko minimalny kredyt. W przypadku korzystania z 

modułu monitorowania temperatury i opcji wysyłania alarmowych SMS-ów są one naliczane zgodnie z 

taryfą użytego operatora. W każdym razie konieczne jest zapewnienie ważności kredytu lub wybranie 

taryfy bez ograniczenia czasowego zgodnie z warunkami operatora. W miejscu, w którym moduł jest 

używany, musi istnieć wystarczający sygnał odpowiedniej sieci GSM. Można to sprawdzić na miejscu, 

wykonując połączenie z telefonu komórkowego. Jeśli można nawiązać połączenie, sygnał jest 

wystarczający do obsługi modułu G2S-T. 
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1. Opis modułu G2S-T 

Moduł wraz z baterią podtrzymującą 3,6 V / 600 mAh jest umieszczony w plastikowym pudełku 

o wymiarach ok. 115 x 67 x 28 mm. Z przodu jest wyposażony w złącza do zasilania, wejścia 

T1, T2 do podłączenia termometrów oraz złącze wyjściowe z przekaźnikiem. Po przeciwnej 

stronie znajduje się złącze SMA do podłączenia anteny GSM, a z boku skrzynki znajduje się 

złącze USB do podłączenia komputera i gniazdo karty SIM. Dioda sygnalizacyjna znajduje się 

na górze modułu.  

  

Zestaw obejmuje zasilacz 230 V / 50 Hz o napięciu wyjściowym 12 V / 1 A, dwa czujniki 

temperatury 10 kΩ (ß = 3435), kabel USB, dysk z programem i instrukcje. W pamięci modułu 

można zapisać do szesnastu numerów użytkowników, które mogą konfigurować urządzenie za 

pomocą telefonów komórkowych lub zadzwonić po przekroczeniu ustawionych limitów 

temperatury lub odebrać alarmowy SMS. Numery telefonów autoryzowanych użytkowników 

można wprowadzić do G2S-T z komputera za pomocą USB Communicator, numery w 

pozycjach od 0 do 9 można również przenieść do modułu za pomocą karty SIM przygotowanej 

w telefonie komórkowym.  

Przygotowanie i wkładanie karty SIM do modułu 

Aby zapewnić prawidłowe działanie, konieczne jest wykonanie tych procedur przed 

włożeniem karty SIM do modułu: 

1. Jeśli karta SIM nie jest aktywowana, aktywuj ją w telefonie komórkowym zgodnie z 

instrukcją karty SIM 

2. Anuluj pocztę głosową, dzwoniąc na linię klienta 

3. Wyłącz korzystanie z kodu PIN zgodnie z instrukcją obsługi telefonu komórkowego 

4. Usuń wszystkie zapisane kontakty i SMS-y z karty SIM 

5. Korzystając z USBCommunicator, musisz włożyć kartę SIM bez autoryzowanych numerów 

użytkowników. Jeśli komputer nie jest dostępny, numery autoryzowanych użytkowników 

muszą być przechowywane w kontaktach karty SIM. Można do tego użyć dowolnego 

telefonu komórkowego.  

Włóż przygotowaną kartę SIM do modułu G2S-T przy wyłączonym zasilaniu. Sposób włożenia 

karty pokazano z boku modułu. Kartę należy wepchnąć, dopóki nie kliknie w gnieździe. Aby 

wyjąć kartę, ponownie naciśnij kartę SIM i wyciągnij ją z modułu.  

2. Ustaw autoryzowane numery telefonów za pomocą karty SIM 

Możesz wprowadzić maksymalnie dziesięć numerów telefonów za pomocą telefonu 
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komórkowego bez użycia narzędzia. Numery muszą być przechowywane na karcie SIM w 

formacie międzynarodowym, w tym wiodący znak + lub 00 (np. +420123456789). Musi mieć 

nazwę USER0, USER1,…, na USER9. Włożenie karty SIM do modułu G2S-T i włączenie jej 

spowoduje przeniesienie zapisanych numerów telefonów z karty SIM do pamięci wewnętrznej 

modułu. Numery są przesyłane z karty SIM do pozycji 0 do 9 modułu G2S-T przy każdym 

włączeniu. Spowoduje to zastąpienie odpowiedniej liczby pozycji pamięci modułu wewnętrznego 

zgodnie z liczbą użytkowników zapisanych na karcie SIM. 

3. Ustaw moduł za pomocą narzędzia 

Możesz użyć programu USBCommunicator dostarczonego z G2S-T dla wygodniejszej 

konfiguracji. Aby uniknąć zastąpienia zapisanych numerów po włączeniu modułu, na włożonej 

karcie SIM nie trzeba zapisywać żadnych numerów, w przeciwnym razie zmiany dokonane za 

pomocą narzędzia na pierwszych 10 pozycjach zostaną nadpisane, gdy moduł zostanie 

włączony z numerami z karty SIM. Przygotowując kartę SIM zgodnie z rozdziałem 3, należy 

wykonać tylko punkty od 1 do 4 i włożyć kartę SIM bez zapisanych numerów do modułu.  

3.1. Montaż 

USBCommunicator wymaga systemu Microsoft Windows 2000 lub nowszego zainstalowanego 

na komputerze. W systemach operacyjnych Windows2000, WindowsXP i Windows Vista należy 

także zainstalować Microsoft .NET Framework 4.0. Jest to już zawarte w systemie operacyjnym 

Windows 7–10 i nie trzeba go instalować. Oprogramowanie instalacyjne można pobrać ze 

strony internetowej Microsoft.  

https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851 

Plik instalacyjny sterownika USBCommunicator jest dostępny do pobrania po zalogowaniu się w 

sekcji B2B na stronie: www.sinclair-solutions.com. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy 

postępować zgodnie z instrukcjami i uruchomić program po zakończeniu instalacji. 

3.2. Główne okno aplikacji 

W tym oknie zakładki pokazują dane z podłączonych urządzeń. W górnej części znajduje się 

menu główne, w dolnej części znajduje się pasek stanu informujący o stanie połączenia i 

trwających procesach.  
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3.3. Menu aplikacji 

Menu aplikacji zawiera te elementy 

 O programie – wyświetla informacje o wersji programu i prawa autorskie. 

 Język – Dostępne są wersje USBCommunicator w języku angielskim, niemieckim, 

czeskim, słowackim, polskim, chorwackim i węgierskim. 

 Koniec – zamyka aplikację. 

3.4. Menu urządzeń 

Menu obsługiwanych urządzeń 

Obsługiwane urządzenia - wyświetla listę wszystkich urządzeń obsługiwanych przez wersję 

USBCommunicator.  

 

3.5. Interfejs użytkownika G2S-T 

G2S-T można podłączyć do portu USB komputera za pomocą dostarczonego przewodu, w tym 

przypadku zasilanie z zasilacza sieciowego nie jest wymagane. Aby ograniczyć pobór prądu z 

portu USB i uniknąć potencjalnych kolizji podczas zapisywania danych z portu USB do pamięci 

G2S-T, logowanie modułu do sieci GSM jest blokowane, gdy port USB jest podłączony, nawet 

gdy jest zasilany z zasilacza sieciowego. Po podłączeniu modułu do portu USB program 

rozpoznaje typ urządzenia i wyświetla odpowiedni interfejs użytkownika na zakładce. 

Jednocześnie numery telefonów i ustawienia modułu są odczytywane automatycznie i 

wyświetlane są w oknie USBCommunicator. Zapisane numery i ustawienia podłączonego 

modułu można również odczytać i wyświetlić za pomocą przycisku Odczyt. Dla G2S-T interfejs 

USBCommunicator jest podzielony na trzy części: 
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Autoryzowane numery telefonów 

W lewej części okna programu znajduje się lista zapisanych numerów telefonów. Numery 

telefonów w pozycjach od 0 do 9 można zastąpić numerami zapisanymi na karcie SIM, gdy 

moduł jest włączony. Liczby w pozycjach od 10 do 15 nie są nadpisywane, gdy moduł jest 

włączony; ich ustawień można dokonać tylko za pomocą programu USBCommunicator. Liczby 

w formacie międzynarodowym można wprowadzić bez wiodącego znaku + lub 00 (np. 

420123456789). Znak początkowy jest wypełniany automatycznie klawiszem ENTER po 

potwierdzeniu wprowadzonego numeru. Aby dodać lub edytować numer, kliknij, aby wybrać 

żądaną pozycję i wprowadź żądany numer. Naciśnij Enter, Strzałka w górę lub Strzałka w dół, 

aby wyjść. Naciśnięcie klawisza lewej strzałki lub kliknięcie innego przycisku w oknie 

USBCommunicator spowoduje wyjście z numeru bez jego zmiany.  

Po edycji zapisz numery w module G2S-T za pomocą przycisku Zapis, w przeciwnym 

razie zmiany nie zostaną wprowadzone i zostaną utracone! 

Ustawienia wyjściowe 

Ustawienie przekaźnika wyjściowego G2S-T pokazane jest w górnej środkowej części okna 

programu. Menu ustawień: 

 Wyjście impulsowe (monostabilne) - po wybraniu tej opcji na wyjściu modułu pojawia 

się jeden impuls o ustawionej długości po zadzwonieniu na autoryzowany numer. 

Zgodnie z ustaloną logiką jego przełączania przekaźnik włącza się lub wyłącza na 

ustawiony czas 

o Czas trwania impulsu - ustaw czas włączenia / wyłączenia przekaźnika 

wyjściowego w trybie monostabilnym. Możesz ustawić od 0,1 do 6553 sekund (tj. 

Około 109 minut)) 
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o Logika przekaźników – ustawienie domyślnego stanu przekaźnika przed 

dzwonieniem. Normalnie otwarty (N.O.) oznacza, że przekaźnik jest otwarty przed 

dzwonieniem i włącza się na ustawiony czas po zadzwonieniu na autoryzowany 

numer. Po wybraniu opcji Odwrócony (N.C. - normalnie zamknięty) przekaźnik jest 

zamknięty przed dzwonieniem i otwiera się na określony czas po dzwonieniu. 

Szczegółowy opis N.O. i N.C. opiera się na oznaczeniu styków przekaźnika. 

 Wyjście przełączające (bistabilne) - ta opcja zawsze zmienia stan przekaźnika 

wyjściowego na przeciwny po zadzwonieniu na autoryzowany numer i pozostaje w tym 

stanie do następnego dzwonienia. 

o Stan przekaźnika po włączeniu zasilania - umożliwia ustawienie domyślnego 

stanu przekaźnika w trybie bistabilnym po włączeniu zasilania. Możliwe jest wybranie 

ON - otwarty, OFF - zamknięty i również RST  - taki sam stan jak przed wyłączeniem 

(awaria zasilania) modułu 

 Bezpieczne otwieranie (dzwonienie i zawieszanie) - ta opcja zapewnia ochronę przed 

przypadkowym uruchomieniem kontrolowanego urządzenia przez przypadkowe 

naciśnięcie klawiszy telefonu komórkowego w torebce, kieszeni kurtki i tak dalej. Jeśli ta 

opcja jest aktywna, moduł G2S-T musi zadzwonić i rozłączyć się po pierwszym 

dzwonku. Moduł następnie wykonuje wymagane działanie. W przeciwnym razie, tj. Bez 

rozłączania się po pierwszym dzwonku, połączenie zostanie odrzucone, a przekaźnik 

wyjściowy nie zostanie aktywowany. Żaden kredyt nie zostanie wykorzystany  

 

 Tryb antywandalowy (odbiera i rozłącza nieautoryzowane numery telefonów) - ma na 

celu ograniczenie prób połączenia z numerami modułów z nieznanych numerów 

telefonicznych (np. Agencje telemarketingowe). W trybie antywandalowym moduł G2S-T 

odbiera połączenie z nieznanego numeru, a następnie rozłącza się bez podejmowania 

żadnych działań. Opłata za takie połączenie zostanie naliczona. Podczas dzwonienia z 

autoryzowanego numeru telefonu moduł rozłącza się i aktywuje przekaźnik wyjściowy. 

Ustawienia alarmu temperatury 

Ustawienia alarmu temperatury modułu G2S-T są pokazane w środkowej dolnej części okna 

programu. Klikając pole po lewej stronie wejść temperaturowych T1 i T2, wybieramy, które 

wejścia temperaturowe modułu będą używane.  

Wybór rodzaju alarmu temperatury - alarm temperatury może wystąpić przy wyższej lub 

niższej temperaturze niż ustawiony limit. W takim przypadku moduł będzie dzwonił do 

wybranego użytkownika z wybranym interwałem przez cały czas trwania alarmu termicznego, 

dopóki połączenie nie zostanie odrzucone (rozłączy się). Pozostałe dwa rodzaje alarmów 

temperatury pozwalają użytkownikom zadzwonić raz, gdy temperatura wzrośnie/obniży się 

powyżej/poniżej ustawionego limitu  

 Ustawienie limitu temperatury - wybór temperatury, przy której powinien wystąpić 

alarm temperatury 

 Wybór sposobu przesyłania alarmu temperatury - wybierz sposób informowania 

wybranych użytkowników o alarmie temperatury. Może to być darmowy dzwonek lub 

alarmowy SMS 

 Liczba użytkowników do powiadomienia - wybór liczby użytkowników, do których 

należy wysłać alarm temperatury. Jest on następnie wysyłany w kolejności, w jakiej ich 
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numery są przechowywane w module 

W przypadku obu wejść temperatury powszechne jest następujące ustawienie interwału i czasu 

trwania ostrzeżenia użytkownika: 

 Interwał powiadomienia (min) - ustaw interwał dzwonienia wybranych użytkowników w 

minutach. Użytkownik może zakończyć dzwonienie, odrzucając połączenie (rozłączyć 

się) 

 Czas trwania alarmu (s) - ustaw czas trwania każdego dzwonka w sekundach 

Zresetuj do ustawień fabrycznych 

Ten przycisk służy do resetowania modułu G2S-T do ustawień fabrycznych 

Inne ustawienia 

W prawej części okna programu można ustawić działanie modułu G2S-T na wypadek awarii 

zasilania. W przypadku awarii zasilania moduł jest zasilany z wbudowanego akumulatora, a po 

ustawionym opóźnieniu czasowym moduł powiadamia wybraną liczbę użytkowników o awarii 

zasilania. W takim przypadku pozostaje on włączony i jest zasilany przez wbudowany 

akumulator aż do powiadomienia o opóźnionym wyłączeniu. Po upływie czasu opóźnienia 

powiadomienia o wyłączeniu moduł informuje wybraną liczbę użytkowników o wyłączeniu, a 

następnie wyłącza się.   

Po edycji należy nacisnąć przycisk Zapisz zmodyfikowane ustawienia do modułu G2S-T, 

w przeciwnym razie zmiany nie wejdą w życie, a zmodyfikowane dane zostaną utracone! 

Aby zablokować logowanie modułu G2S-T do sieci GSM podczas jego podłączania do 

portu USB komputera, konieczne jest odłączenie modułu od portu USB komputera po 

zapisaniu wymaganych danych przed podłączeniem go do zasilacza. Połączenie z portem 

USB jest przeznaczone tylko do ustawień modułu! 

Działanie modułu po zasileniu: 

Po włożeniu karty SIM do modułu i włączeniu zasilania moduł loguje się do sieci GSM. 

Następnie odczytuje autoryzowanych użytkowników z karty SIM i zapisuje ich w pamięci 

wewnętrznej modułu. Ten proces może potrwać do 1 minuty, po czym moduł jest gotowy do 

pracy. Dane przechowywane w pamięci modułu są zachowywane nawet po odłączeniu napięcia 

zasilania. Po zalogowaniu się do sieci GSM autoryzowani użytkownicy otrzymają zgłoszenie w 

ciągu około jednej minuty. Jeśli program narzędziowy jest używany do ustawiania numerów 

telefonów, numery nie powinny być jednocześnie zapisywane na karcie SIM, w przeciwnym 

razie zmiany dokonane za pomocą programu narzędziowego na pierwszych dziesięciu 

pozycjach zostaną zastąpione. 

3.6. Sygnalizacja stanu 

Żółta dioda LED na górze modułu GSM wskazuje status modułu GSM. Po przyłożeniu napięcia 

zasilającego i zainicjowaniu modułu dioda LED lekko się świeci, a jednocześnie miga, 

wskazując status modułu. Podczas wyszukiwania sieci i zalogowania modułu do sieci dioda 

LED miga co 1 sekundę, po zalogowaniu się zostaje przedłużona do 3 sekund i moduł jest 

gotowy do użycia. 
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4. Kontrola podłączonego sprzętu 

Każde urządzenie może być kontrolowane przez G2S-T. Zazwyczaj jest to brama, wiata itp... 

Może to być inne urządzenie, jeśli nie zostanie przekroczone dopuszczalne obciążenie styków 

przekaźnika wyjściowego. Dopuszczalne napięcie między stykami wynosi 240 V a pobór prądu 

na styku nie może przekraczać 2 A. Podłączone urządzenie jest kontrolowane poprzez 

wywołanie operacji z modułu z autoryzowanego numeru telefonu. Ta metoda jest bezpłatna i 

domyślnie przekaźnik wyjściowy zamyka się na 1 sekundę za każdym razem, gdy moduł 

dzwoni. Inne opcje ustawiania przekaźnika wyjściowego i sposób jego sterowania opisano w 

rozdziale 5.5. 

5. Tryb monitorowania temperatury 

W trybie monitorowania temperatury moduł może monitorować dwie temperatury zmierzone za 

pomocą termometrów rezystancyjnych podłączonych do wejść IN1 i IN2. W celu prawidłowego 

działania urządzenia należy go najpierw ustawić za pomocą programu USBCommunicator. Aby 

ustawić tryb monitorowania temperatury, zaznacz pole T1, T2 w sekcji alarmu temperatury okna 

zgodnie z liczbą monitorowanych temperatur. Konieczne jest również ustawienie temperatur 

granicznych i warunków temperaturowych do uruchomienia alarmu. Wybranie > lub < powoduje 

wyzwolenie alarmu, gdy monitorowana temperatura jest wzrasta/obniża się powyżej/poniżej 

ustawionego limitu,  moduł informuje wybraną liczbę użytkowników SMS-em lub powtarzającym 

się dzwonieniem na czas alarmu temperatury. Interwał dzwonienia i jego długość należy ustawić 

za pomocą programu. Po wybraniu ↑ , ↓ alarm jest aktywowany, gdy temperatura 

wzrośnie/obniży się powyżej ustawionego limitu, a moduł poinformuje o tym SMS-em lub 

jednorazowym dzwonkiem wybraną liczbę użytkowników. Jeśli alarm temperatury zostanie 

aktywowany i wyzwolony, urządzenie będzie przewijać kolejno wszystkie numery zapisane w 

pamięci i dzwonić zgodnie z liczbą użytkowników i sposobem, w jaki zostaną powiadomieni na 

liście autoryzowanych użytkowników lub wyśle do nich wiadomość tekstową. Zarówno 

monitorowane temperatury, jak i ich ustawione limity są przesyłane w alarmowym SMSie.  

Przykład: 

Gdy używa się obydwu termometrów i przekroczona zostanie ustawiona temperatura 15,0ºC w 

przypadku T1, komunikat alarmowy może mieć następującą postać: 

G2S-T ALARM:    

T1 =  15.8 st.C( 15.0) 

T2 =    8.0 st.C( 10.0) 

NAP = OK. 

Użytkownicy z uprawnieniami - Detect I / O lub Master - mogą sprawdzać monitorowane 

temperatury przez SMS. Ta funkcja jest dostępna niezależnie od stanu alarmu temperatury. 

SMS wywołujący temperatury ma postać: 

GETTEP 
 

Przy tych samych limitach i temperaturach T1 i T2 niższych niż ustawiony limit, urządzenie 

reaguje następująco: 

G2S-T INFO: 

T1 =  12.8 st.C( 15.0) 

T2 =    8.0 st.C( 10.0) 

           NAP. = OK 
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6. Działanie modułu w przypadku awarii zasilania 

Podczas awarii zasilania moduł jest zasilany z wbudowanego akumulatora, a także sprawdza 

jego napięcie. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia powiadomienia o awarii urządzenie 

wyśle autoryzowanym użytkownikom wiadomość SMS o awarii zasilania, uzupełnioną o 

aktualną wartość napięcia wbudowanej baterii 

  G2S-T ALARM: 

T1 =  12.8 st.C( 15.0) 

T2 =    8.0 st.C( 10.0) 
NAP. = OFF 
Bat.  = 4,11V, OK 
5min. 

 

gdzie ustawiono 5 minut opóźnienia powiadomienia o awarii zasilania. Po powiadomieniu moduł 

kontynuuje działanie i monitoruje temperatury zgodnie z ustawieniami. W pełni naładowana 

bateria pozwoli na działanie modułu do 24 godzin. Stan baterii zależy od czasu działania przed 

awarią zasilania, dlatego maksymalny czas opóźnienia powiadomienia o wyłączeniu można 

ustawić na tylko 240 minut. Po upływie ustawionego czasu moduł wysyła wiadomość SMS do 

autoryzowanych użytkowników, a następnie wyłącza się 

  G2S-T ALARM: 

T1 =  12.8 st.C( 15.0) 

T2 =    8.0 st.C( 10.0) 
POWER DOWN 
Bat. = 4.10V, OK 
60min. 
 
 

Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości granicznej 3,50 V przed upływem 

ustawionego czasu opóźnienia, moduł wyśle wiadomość tekstową do upoważnionych 

użytkowników i wyłączy opóźnione wyłączenia niezależnie od ustawionego czasu.  

7. Działanie modułu po powrocie napięcia zasilania 

Działanie modułu po przywróceniu zasilania zależy od czasu trwania awarii zasilania. Jeśli czas 

trwania awarii jest krótszy niż ustawiony czas opóźnienia powiadomienia o awarii, moduł 

wznawia działanie i nie wysyła żadnych komunikatów. Jeśli ten czas upłynął, a moduł wysłał już 

komunikat o zaniku zasilania, ale jeszcze nie został zamknięty, moduł wznawia działanie i 

informuje autoryzowanych użytkowników za pomocą wiadomości SMS. Jeśli moduł został 

wyłączony w przypadku awarii zasilania (po upływie Powiadomienia o opóźnionym wyłączeniu 

lub z powodu spadku napięcia wbudowanej baterii poniżej określonego limitu), rozpoczyna się 

standardowy proces włączania zasilania modułu. 

8. Obsługa i konserwacja G2S-T 

Moduł G2S-T może być używany tylko w warunkach opisanych w tym opisie i instrukcji obsługi. 

W przeciwnym razie gwarancja nie będzie udzielana. Producent nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem urządzenia w sposób inny niż określony w 

instrukcji. W przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia urządzenie musi zostać 

wyłączone i odłączone od sieci. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
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producenta lub upoważnioną przez niego organizację. G2S-T nie wymaga specjalnej 

konserwacji podczas pracy, musi być chroniony przed wilgocią, wodą, limitami temperatur i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto dzieci nie powinny mieć możliwości obsługi 

urządzenia. Wszelkie zabrudzenia i kurz można ostrożnie usunąć z powierzchni modułu miękką 

ściereczką lub użyć wilgotnej ściereczki z nieściernym środkiem czyszczącym. Nie dopuść, aby 

wilgoć lub inne zanieczyszczenia dostały się do modułu lub jego złączy i gniazda karty SIM. 

9. Parametry techniczne 

Napięcie zasilania:            12V DC z zasilacza sieciowego 

Maksymalny pobór prądu: 0,5 A przy napięciu zasilania 12V 

Wymiary (dl x wys x szer): 112 x 67 x 28 mm  

Waga modułu:   160 g 

Temperatura pracy  0 do +40 °C 

Temperatura przechowywania:  -25 do +60 °C 

Pasma GSM:    GSM 900 a 1800 MHz 

Kompatybilna sieć GSM: zgodnie z użytą kartą SIM  

Format karty SIM:  Mini SIM (2FF) 

Max. obciążenie przekaźnika:  24V/2 A  

Port USB:   Mini-B 

10. Warunki gwarancji 

Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 27 

miesięcy od daty sprzedaży klientowi. W tym czasie przeprowadzone zostaną wszystkie 

naprawy spowodowane wadami materiałowymi lub ukrytymi wadami produkcyjnymi bezpłatnie. 

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, wad 

spowodowanych niewłaściwym podłączeniem lub użytkowaniem do celów innych niż 

zamierzone. Naruszenie warunków eksploatacji lub przechowywania oraz nieprzestrzeganie 

instrukcji producenta może doprowadzić do utraty gwarancji. 

11. Zawartość opakowania 

- Moduł G2S-T 

- Zasilacz prądu przemiennego z wyjściem na prąd stały 12V / 1A 

- 2 szt. Czujnik temperatury 10kΩ (ß = 3435), 

- Przewód komunikacyjny USB A –> USB mini B, 5-pinowy, długość 1,8 m 

- instrukcja obsługi  
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Uwaga: 

 

Na Twoim 

produkcie 

znajduje się 

symbol 

informujący, że 

urządzeń 

elektrycznych i 

elektronicznych 

nie wolno 

wyrzucać do 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych, ale 

mają one zostać 

przekazane do 

odpowiedniego 

punktu odbioru 

zajmującego się 

wtórnym 

przetwarzaniem 

sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego. 

A. Informacje o utylizacji dla użytkowników prywatnych 

1. W Unii Europejskiej 

Uwaga: Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do odpadów z gospodarstw 

domowych! 

Zgodnie z nową dyrektywą UE, która wskazuje właściwy sposób odbioru 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich składowania i 

recyklingu, stary i zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny musi być odrębnie 

utylizowany. 

Po wprowadzeniu dyrektywy w państwach członkowskich UE prywatne 

gospodarstwa domowe mogą teraz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny w określonych punktach zbiórki. 

W niektórych krajach istnieje możliwość dostarczenia starego sprzętu do 

dystrybutora urządzeń, pod warunkiem zakupu porównywalnego nowego 

urządzenia. 

Więcej informacji można uzyskać we właściwych urzędach. 

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera baterie lub akumulatory, 

należy najpierw usunąć je i zutylizować oddzielnie, zgodnie z lokalnymi 

przepisami. 

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec 

potencjalnym negatywnym skutkom, jakie dla środowiska naturalnego i zdrowia 

ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami. 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie 

prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się 

z odpowiednim urzędem.  

B. Informacje o utylizacji dla użytkowników komercyjnych 

1. W Unii Europejskiej 

Jeżeli produkt jest używany w celach komercyjnych i zajdzie konieczność jego 

utylizacji, proszę wówczas skontaktować się z dostawcą urządzenia, który 

może udzielić informacji na temat wtórnego przetworzenia produktu. Istnieje 

możliwość, że za zbiórkę i recykling trzeba będzie ponieść pewne koszty (może 

nie dotyczyć urządzeń w znikomych ilościach i niewielkich rozmiarów). 

2. W państwach spoza Unii Europejskiej 

W przypadku sprzedaży urządzeń do państw spoza UE, w sprawie 

prawidłowego postępowania przy ich utylizacji należy skontaktować się 

z odpowiednim urzędem.  

 


