
Automaticky generuje SMS, které jsou posílány na číslo SIM karty vložené do zásuvky

Nová mobilní aplikace

pro Vaši GSM zásuvku

Sídlo fi rmy:
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 230 216
e-mail: elbock@elbock.cz

Technické oddělení:
Mob.: +420 724 001 633
 +420 725 027 685
 +420 725 027 686 

www.elbock.cz

TS11 GST PRO ANDROID
JE ZDARMA NA:

připoj spotřebič 

max. 16 A 

CO UMÍ?

i

°C

zjistit stav

změnit teplotu

zapnout/ vypnout

zapnout časovač

zapnout prozvoněním

vlož SIM kartu

nakonfi guruj přes PC

připoj teplotní čidlo

nebo bezpotenciální 

kontakt

ovládej manuálně

nebo přepni na Auto

poslouchej co se 

děje v místě

restartovat

zapnout odposlech
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JAK TO FUNGUJE?

1) Stáhneš 
 aplikaci

2) Vyplníš 
 telefonní 
 íslo SIM 
 karty 
 vložené do 
 za ízení

3) V záložce
 OLVÁDÁNÍ 
 vybereš
 p íkaz

4) Podržením
 tla ítka na
 cca 2 s
 odešleš
 SMS nebo
 voláš

SMS

zjistit stav

ZJISTI STAV

Zjistí aktuální stav za ízení. 
Aktuální a požadovanou 
teplotu, režim a zda je za ízení 
zapnuté nebo vypnuté.

i

změnit teplotu

NASTAV TEPLOTU

Zm ní požadovanou teplotu na 
hodnotu uvedenou 
v p íkazovém ádku.

°C

zapnout

ZAPNI RELÉ

Uvede p ipojené za ízení do 
zapnutého stavu ON (trvalé 
zapnutí).

prozvonit
Prozvon ním uvede za ízení do 
zapnutého stavu (na nastavený 
as). Neodesílá SMS, volá na 

zadané íslo.

spustit časovač
Zapne p ipojené za ízení na 
as uvedený v p íkazovém 
ádku.

restartovat

RESTART ZA ÍZENÍ

Restartuje p ipojené za ízení 
(na 20 s vypne výstup pokud 
byl p edtím trvale sepnutý 
p íkazem Zapni relé=Re on).

R odposlouchávat
Zapne odposlech, uslyšíte 
co se d je v míst , kde je 
za ízení zapojeno. Neodesílá 
SMS, volá na zadané íslo.

vypnout

VYPNI RELÉ

Uvede p ipojené za ízení do 
vypnutého stavu OFF (trvalé 
vypnutí). 

ZAPNI RELÉ

30 minut


