
УПАТСТВО ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НА MICRA БЕЗЖИЧНА 
ЦЕНТРАЛА  

СОФТВЕР  ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ GPRS-SOFT 
 

ВАЖНО: 

Програмирање преку PC (централата мора да се програмира со PC, 

преку тастатура не е возможно програмирање). 

 

За да се програмира MICRA безжична централа - програмирање на 

безжична тастатура, потребни се следниве чекори: 

1. Поврзување на централата со конвертор, се користи кафеаво кабелче 

(конектор со 3 контакти) 

2. Потоа се отвора софтверот  GPRS-SOFT (со двоен лев клик, како и секој 

друг софтвер) 

3. Внесување на тастатура: За MICRA централата се користи MKP-300  

тастатура, се избира “ MKP-300 keypad” табот,  потоа се избира 

“REGISTER” копчето како што е прикажано на слика 1.0 подолу. 

 
Слика: 1.0 MKP-300   

Потоа се отвора тастатурата (на која претходно и е вградена батерија) и на 

компјутерот- на екран се појавува pop-up прозорче, се притиска на OK за 

потврда. Командата задолжително се потврдува уште еднаш на иконата . 

 



 

 

За да се програмира MICRA централа, за програмирање на безжични 

сензори потребни се следниве чекори: 

 

1. Се влегува во “option, zones, outputs” (прикажано на слика 1.1 подолу) 

 
Слика: 1.1 MKP-300   

 

2. Се избира “New detector” копчето  

3. Се отвора сензорот на кој претходно му е вградена батерија, на екран се 

појавува pop-up прозорче, се притиска на OK за потврда, и уште еднаш 

за потврда на иконата . 

 

 

 

 



За да се програмира MICRA централа да врши дојава на телфон преку 

SMS пораки потребни се следниве чекори: 

 

1. Се избира “ GSM telephone monitoring station” табот прикажано на 

сликата 1.2 подолу 

 
Слика: 1.2 GSM telephone monitoring station 

 

2. Потоа во делот “GSM telephone” се внесува т.н “SMS center number”, 

(број на мобилниот оператор од кој се користи картичката) пример 

внесуваме: (+38975000200)- телефонот мора да се внесе со префикс + 

(плус), 00 не е дозволено да се користи, нема да функционира. 

3. Потоа се внесуваат телефонските броеви на кои е потребно централата 

да врши дојава, тел. Броеви се внесуваат во делот: “Tel.numb. for 

messaging and test trans”. Можат да се внесат максимум 4 телефонски 

броеви. 

4. Потоа се избира “CLIP/SMS messaging” (прикажано на сликата 1.3 

подолу)  се прикажува листа, од која се  чекира со X на кои броеви да 

има дојава за состојбата на централата (слаба батерија, нема 220V, 

алармна состојба и сл.) 



 

Слика: 1.3 CLIP/SMS messaging 

 

За да се програмира MICRA централа потребни се следниве чекори 

(програмирање на далечински управувач): 

1. Се влегува во “keyfobs” (прикажано на сликата 1.4 подолу) 



 
Слика: 1.4 Кeyfobs 

 

2. Се притиска било кое копче од далечинскиот управувач, на екран се 

појавува pop-up прозорче, се притика на OK 

3. Во табелата на “keyfobs” во делот “buttons”  се внесуваат опциите –

функциите на копчињата (Пр. 8 означува активирање на централата и сл 

), за секое копче поединечно 

4. Потоа во делот “CIIP/SMS messaging” се чекира на кои телефонски 

броеви да врши дојава и се пишува текстот на пораката 

(активирање/деактивирање и сл.) 

 


