
 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 

С АНДРОИД ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА  
GSM КОМУНИКАТОРИ 

VALCOR 
 

Това ръководство е за модел: Resident III G2. 
 

 

 
 

 

Мобилното приложение за GSM комуникатори Valcor, може да бъде 
изтеглено от Google Play магазин. Апликацията има безплатен и 
платен вариант, спрямо възможностите на устройствата, които ще 
се използват.  
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1. Начално меню 
 
След изтегляне и инсталиране на програмата, трябва да се 
създаде профил на устройството, което ще се програмира. 
 

 

 
 



1.1 Създаване на профил 
 
За създаване на профил се натиска иконката маркирана с 1.1. 
(плюс) 

 

 
 
* Създаването на нов профил, започва с кръщаване на 
устройството, спрямо желанието на клиента и използването му 
(пример: Климатик, Аларма, Врата и т.н).  
* Следва въвеждане на телефонният номер, на СИМ картата, която 
ще бъде поставена в комуникатора, като за България трябва да 
започва с международният номер на страната (пример: 
+359888123456 за България) 
* При въведено име и телефон, трябва да се зададе модел на 
устройството, което ще се използва (напр. GSM58, GSM580 и т.н) 
* След въвеждането на всички данни, е необходимо да се оторизира 
главният номер, което може да стане посредством СМС или чрез 
обаждане. За тази цел е необходимо да се натисне (окъси) JP1 



върху платката на комуникатора. След окъсяването, диода ще 
започне да свети постоянно, с кратки прекъсвания, като така указва, 
че е в режим програмиране на главен номер. Следва натискане на 
бутон CALL или бутон SMS, съответно се осъществява 
позвъняване или текстово съобщение, което ще програмира мастер 
номера. Ако процедурата е изпълнена правилно, устройството ще 
върне няколко съобщения, в зависимост от модела.  
1. Запитване към комуникатора – Опция, даваща възможност на 
главен номер, да поиска настройките на устройството (пример: по 
този начин се проверява, дали устройството е приело всички 
корекции).  
2. Запазване – След всички направени промени е препоръчително 
корекциите да се запазват. Когато профилът ви е готов, излезте от 
приложението и го стартирайте наново.  
 
 

1.2  Настройки на приложението 

- Не безпокой – възможност за изключване на известията от 
апликацията 
- Преглед на SMS – при включена функция, приложението показва 
съобщението, преди то да бъде изпратено. 
- Собствен номер – номер на телефона използващ приложението 
 

1.3 Опции на приложението 
- Архивиране – опция даваща възможност на потребителя, да 
запази профилите и настройките си във файл, който може да се 
премести на друг носител.  
- Възстановяване – при условие, че има запазени настройки във 
файл, тази опция дава възможност да се зареди информацията 
запазена в него.  
- Моите покупки – меню показващо кои от продуктите са закупени и 
кои не.  
  
 
 
 
 



2. Профили и програмиране 
 

 
 

 
 
Внимание!!! За да получите моментният статус на устройството, 
което сте програмирали, трябва да натиснете посоченият бутон 
“Обнови”! 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1 ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОФИЛА 
 

 
 

 

 
 

„STA” – (Status) прозорец, в който се показва последният приет 
статус от комуникатора. Ако искате да получите моментното 
състояние, натиснете бутон: „Опресняване“. На екрана се показват 
състоянието на входните зони и изходите, състоянието на 
захранването и други измервани параметри, дата, час и тип на 



приетия статус, както и под кой номер сте записан в комуникатора.  
За пакет „VALCOR GSM PRO“ има възможност директно с копче 
пред всеки изход да се включи или изключи изходът, както и за 
изходи от 1 до 3 има червен бутон пред името на изхода, 
натискането на който ще предизвика изпълнението на 
предварително зададена команда за съответния изход. Ако 
комуникаторът е в режим на самостоятелна алармена система, ще 
се появи и бутон, с който ще може да включвате/ изключвате 
охраната. Всички команди в този прозорец се извършват чрез 
автоматично изпращане на командни SMSи от програмата към 
комуникатора и ще има реакция от комуникатора, само ако 
телефонът Ви има права да изпраща командни SMS. Ако нямате 
права да изпращате командни SMS, комуникаторът ще игнорира 
всички изпратени команди към него!  
 

 
 
„LOG” – прозорец, в който се показва историята на приетите 
съобщения от комуникатора с дата, час и тип.  За пакет „VALCOR 
GSM PRO“ при натискане върху дадено събитие се показва 
прозорец със статуса на съответното събитие.   
 



 
 
„INF” – (Information) прозорец, в който се показва информация за 
профила на комуникатора и обекта. Тук срещу всеки телефонен 
номер има символ на слушалка, който ако го натиснете програмата 
ще ви предложи повикване към номера. Така например, можете 
директно да се свържете с лицето за контакт в обекта. Слушалката 
срещу номера на комуникатора може да използвате, ако искате да 
се обадите на комуникатора и проведете разговор чрез него (ако 
имате права за това) или чрез обаждането, комуникаторът да 
изпълни предварително зададена команда, без това да се таксува. 
Например, ако сте задали на комуникатора при позвъняване да ви 
връща статус, може от тук да му позвъните, комуникаторът ще ви 
затвори (без да има таксуване) и ще изпрати текущ статус, който ще 
се обработи от програмата и ще се покаже в статусния прозорец. 
 



 
 
„MAP” – Този прозорец е активен само, ако допълнително сте си 
закупили модул „Карти“. Локализацията може да става по GSM 
клетка и/или GPS, в зависимост от модела на комуникатора. Всички 
комуникатори VALCOR имат възможност да бъдат локализирани 
чрез GSM клетката, в която е свързан. За целта трябва да се включи 
тази функция на комуникатора и в статусните SMS ще се изпраща 
информацията за GSM клетката. На карта в този прозорец ще може 
да видите къде се намира тази клетка. Това няма да ви покаже 
точното местоположение на комуникатора, но ще знаете района 
където е. Ако комуникаторът има GPS модул, на картата ще се 
покаже точното му местоположение, скоростта, височината и 
посоката на движение. Ще може да виждате информацията и от GPS 
и от GSM клетката. За да ви се показва актуална карта, трябва 
програмата да има достъп до интернет! За да получите текущо 
местоположение трябва да получите статусен SMS, чрез натискане 
на бутон “Опресни”. 



 

 
 
„MEM” – (Memory) Този прозорец е активен само за пакет „VALCOR 
GSM PRO“. В него се показва паметта за събития от комуникатора. 
Може да настроите комуникатора да запомня в колко часа са се 
задействали определени входни зони. И при поискване да изпрати 
тази информация. Когато сте в този под-прозорец и натиснете бутон 
„Опресняване“, програмата ще изиска от комуникатора паметта за 
събития и ще ви я покаже в удобен вид, като запазва последните 
100 събития. Паметта за събития може и да я получавате 
автоматично в зависимост от настройките на комуникатора.  
Например, монтирали сте комуникатора в магазин и сте свързали 
трета входна зона със заключваща система или с алармена система 
или друго, което да се включва при отваряне на магазина и да се 
изключва при затваряне на магазина. Настройте комуникатора да 
следи всяка промяна на Входна зона 3 и да я запомня в паметта за 
събития. Настройте часовника на комуникатора от менюто на 
профила. Може да изберете от настройките да ви се изпраща 
автоматично паметта за събитията, когато се натрупат 8 събития 
или да ви се изпраща само при поискване (Когато натиснете бутона 
„Опресняване“ в този прозорец). Ако сте избрали автоматичното 
изпращане, при нормалната работа на комуникатора на всеки 8 
отваряния или затваряния, комуникаторът автоматично ще изпрати 
паметта за събития. Така на всеки 4 дена автоматично ще 



получавате информация в колко часа е отворен и в колко часа е 
затворен магазинът – дистанционен контрол на работно време, без 
да се натоварвате с излишни SMS. Ако изберете да получавате 
паметта за събития при поискване, тогава винаги, когато поискате, 
ще видите последните 32 пъти на кои дати, в колко часа е отварян 
или затварян магазина. Не всички модели GSM комуникатори 
подържат функция „Памет за събития“! 
 

2.2 ОПЦИИ ЗА ТЕЛЕФОН 

 

 
 

2.2.1 Настройки 
 

 



1. Локални настройки 
  
- Зони – имената на зоните може да се сменят (пример: ако 

устройството се използва за аларма, с няколко датчика, може 
да надпишете датчиците според стаи или помещения.) .  

- Релета – надписване на релетата (пример: Климатик, печка и 
т.н) 

- Максимално време без комуникация – тази опция посочва 
времевия интервал, през който комуникатора ще ви изпраща 
съобщение със състоянието си. Обикновено се използва при 
устройства използвани, като алармена система, за да покажат, 
че функционират нормално и са в работен режим. Трябва да 
се има предвид, че комуникаторите имат ограничение за 
максималното време, което е 168 часа. Опцията има 
възможност да се изключи, като се въведе стойност 0.  

 
 



2. Системни настройки 

 

 
 

 
 
Максимално време без комуникация - тази опция посочва времевия 
интервал, през който комуникатора ще ви изпраща съобщение със 
състоянието си. Опцията може да се изключи. 



 
 
Време за разговор – Определяне на максималното време на 
разговор с устройство ( важи само, когато устройството се 
използва за аларма в асансьор или за подслушване на обект.) 
 

 
 
Време за звънене – Определяне максималното време на избиране, 
на устройството към потребителите. 
 

 
 
Отговор с гласов канал. 
 

 
 
Температура в статусния SMS – Включване на тази функция води 
до показване на температурата във всеки статусен SMS.  
 



 
 

 
 
Определя какви събития ще запазва паметта. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. Потребителски телефони 
 

 
 
В това меню се въвеждат телефонните номера на потребителите, 
които ще имат достъп до устройството, както и настройките за тях. 
 

 



 
Функция Статус – Указва кои действия, ще предизвикат статусно 
съобщение от устройството. 
 
 
 

 
 
Указва метода на комуникация от устройството.  
 
 
 

 
 
Указва кой изход ще може да бъде командван от избраният 
телефонен номер.  
 
 
 



 
 
Определя правата на избраният телефонен номер. 

 
4. Зони 

 



 
Определя горната и долната граница на температурата. 
Преминавайки някоя от двете граници води до осъществяване на 
комуникация с телефоните. Използва се в комбинация с 
температурен датчик! 
 

5. Изходи 
 

 
 
Определя времето за активиране на изходите.  
 
 



 

2.1.1 Сверяване на часовник 
 
Опция за въвеждане на часа, с който устройството ще указва 
събитията в реално време. 
 
 
  

 
2.1.2 Редакция 
 

В това меню може да се промени името на устройството (обекта), 
серийният номер, GSM номера, адрес и др. 

 
 
2.1.3 Помощ 
 
Меню с допълнителна информация за приложението. 

 
2.1.4 Изтриване 

 
Изтриване на даденият профил. 
 
 
Внимание!!! 
Обърнете внимание, че устройството, с което комуникирате чрез 
апликацията, приема команди само от оторизираният за мастер 
номер телефон. Опити за изпращане на команди и промени от 
други, неоторизирани телефонни номера, няма да доведат то 
никакви промени!!! След всяко действие по устройството, е 
желателно корекциите да се запазват! 



 
ПОКУПКИ В 

ПРИЛОЖЕНИЕТО 
VALCOR 

 

 
 



Приложението предлага няколко платени опции, които 
предоставят допълнителни възможности към 
комуникаторите. Нещата се закупуват еднократно, като се 
закачат към Google акаунт(профил) на клиента, което дава 
възможност да използват всичко, дори и да сменят 
телефонният си номер.  Безплатната версия на апликацията 
е достатъчна за по-просто използване на устройствата, като 
например включване на електроуред чрез релето и др.  
 

 
 
 



    
- Пакет “Premium” 
Дава възможности на управление на устройството през 
приложението: 

o Директна възможност за управление на изходите и 

охраната от статусния прозорец. 

o При избор на съобщение от историята на SMS се 

дешифрира и показва съобщението в удобен вид. 

o Настройка на часовника на комуникаторите 

(използва се за запис на събития). 

o Визуализация на паметта за събития – до 100 

събития. 

o Модул за Импорт/ Експорт на профили с различна 

информация. Използва се прехвърляне или 

дублиране на профили. 

o Модул „Защити“ в менюто за настройки. Чрез този 

модул ще може да включвате/ изключвате 

различни видове защити от неоторизиран достъп. 

o Разширяване на броя на обслужваните 

комуникатори до 30 бр. 

o Няма реклами. 

o ВНИМАНИЕ -при закупуване на този пакет вие Не 

получавате опция „Карта“ и „Телефони“ 

 



 
 
- Пакет “Premium” + „Карта” 
Този пакет предоставя всички възможности на 
комуникатора, като в добавка се отключва и опция Карта, 
даваща възможност при поставяне на устройството в 
автомобил, да може да се проследи при промяна на 
местоположението. Обърнете внимание, че при 
закупуване на пакети се спестява от общата сума!!! 
 

 
 
- Пакет “Premium” + “Телефони”  
Пакетът отключва всички възможности на устройството, 
като предоставя и опцията „Клиентски телефони”. Този 
модул дава възможност за по-лесна работа с 
потребителските телефони (по специално за модели с 
голяма памет, като GSM520/GSM540). Обърнете внимание, 
че при закупуване на пакети се спестявате 30% от общата 
сума на индивидуалния пакет!!! 
 



 
 
- Пакет “Premium” + „Карта” + „Телефони” 
Включва всички опции за устройствата. Особено удобно е 
за клиенти с много и различни модели комуникатори. 
Обърнете внимание, че при закупуване на пакети се 
спестявате 30% от общата сума на индивидуалния пакет!!! 
 
- Модул „Карта” 
 



 
 
 Модул „Карта” се използва, когато устройството се 
поставя, като „проследяващо. В зависимост от модела, 
може да следи GPS координати или клетките на мобилните 
оператори. По тези координати(клетки) може да се определи 
местоположението, ако например е поставено устройство в 
автомобил.  
 



 
 

- Слотове за 100 профила 
Опция отключваща до 100 профила (безплатната версия 
предоставя до 5 профила) . Особено полезна е за 
асансьорни фирми, които използват аварийни устройства в 
асансьорите си.  
 

 
 

- Неограничени слотове за профили 
Опция даваща възможност на приложението да работи с 
неограничен брой профили на устройства. 

 


