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®Tytan GPS Pager DS511

Cechy charakterystyczne DS511
• sygnalizacja 

komunikatów SMS,
• informacja o pozycji pojazdu jest przesyłana jedynie w czasie 

alarmowania lub po otrzymaniu zdalnego polecenia zabezpieczonego 
kodem PIN,

• w przypadku braku sygnału GPS urządzenie przesyła ostatnią zapamiętaną  
pozycję pojazdu,

• sygnalizacja alarmu za pomocą komunikatów SMS przez GSM,
• możliwość zdalnej (GSM) kontroli stanu systemu alarmowego oraz pamięci 

alarmu za pomocą SMS,
• możliwość ustawienia systemu w stan warsztatowy,
• tryb pracy jako Pager-SMS monitorujący przez magistralę CAN fabryczny 

alarm pojazdu,
• tryb pracy jako Pager-SMS monitorujący analogowo dowolny zamontowany 

w pojeździe system alarmowy, sterowany za pomocą prostych poleceń SMS, 
zabezpieczonych kodem, z dowolnego telefonu,

• współpraca z czujnikiem wypadku – wysyłanie SMS do centrum 
monitorowania pojazdów (opcja dostępna w niektórych krajach),

• wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie urządzenia w przypadku 
sabotażu zasilania,

®• możliwość współpracy z dedykowaną aplikacją Tytan GPS na Android oraz 
iOS, (szczegóły na www.tytangps.com),

• możliwość podłączenia modułu dodatkowego programowanego wyjścia   
AUX w celu sterowania  np. ogrzewaniem postojowym,

• funkcja immobi l i zera z  opcjonalną sygnal i zacją a larmową 
nieautoryzowanego włączenia zapłonu lub nieautoryzowanego otwarcia 
drzwi.

o alarmowaniu za pomocą połączeń głosowych i/lub 
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!!! UWAGA  -  WAŻNE !!!
®Po instalacji systemu Tytan GPS Pager DS511, należy 

zaprogramować indywidualny kod DSPIN (zamiast 
kodu 12345) oraz docelowe numery telefonów dla 
powiadamiania w celu uniknięcia niepożądanego 
dostępu do swojego pojazdu przez osoby trzecie. 
Procedura zmiany DSPIN znajduje się w podrozdziale: 
PROGRAMOWANIE KODU DSPIN I NUMERÓW 
TELEFONÓW na stronie 7 i 8 instrukcji .

Instrukcję można pobrać 
w postaci pliku PDF ze strony: 

www.tytangps.com
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 Pager DS511 łączy w jednym urządzeniu funkcje powiadomienia 
GSM i modułu CAN oraz urządzenia antyporwaniowego (dopuszczalne 
w krajach poza UE, w których nie obowiązuje reg.97 UN ECE).

Podstawowym zadaniem DS511 jest powiadomienie za pomocą połączenia 
telefonicznego i / lub SMS maksymalnie 3 użytkowników o wystąpieniu stanu 
alarmowania w pojeździe.

Urządzenie, jeżeli zostanie wyposażone w dodatkowy zewnętrzny odbiornik 
GPS przesyła informacje o położeniu pojazdu w formie długości i szerokości 
geograficznej oraz link, umożliwiający otwarcie w przeglądarce smartfonu 
strony internetowej obrazującej położenie pojazdu. Informacja o położeniu 
geograficznym pojazdu jest pozyskiwana i wysyłana jedynie w czasie 
alarmowania lub na żądanie użytkownika, przesłane za pomocą GSM 
(zabezpieczone kodem).

Urządzenie posiada także możliwość pracy jako powiadomienie GSM pager 
do alarmu fabrycznego pojazdu lub jako powiadomienie GSM pager do 
dowolnego alarmu już w pojeździe zainstalowanego, niezależnie czy jest tam 
instalacja cyfrowa CAN-bus, czy auto takiej instalacji nie posiada.

Zagadnienia związane z powiadamianiem o alarmowaniu za pomocą GSM, 
®lokalizacją GPS, oraz sterowaniem Tytan GPS za pomocą SMS-ów i / lub 

aplikacji z telefonu GSM użytkownika opisano w rozdziale 3 (w tym funkcję 
zdalnej blokady - antynapad). 

Informacji dotyczących konkretnego rozwiązania zastosowanego w danym 
pojeździe udziela instalator.

®
Tytan GPS
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SYGNALIZACJA LED

LED nie świeci
System alarmowy nie czuwa, immobilizer (jeśli występuje) jest autoryzowany, 
pojazd można uruchomić. 

LED świeci światłem ciągłym (z sygnalizacją kierunkowskazami i syreną)
Trwa procedura antynapadu. 

LED błyska 2x co 2 sekundy 
DS511 jest w trybie warsztatowym. Funkcje immobilizer i antynapad w tym 
trybie nie działają. 

LED błyska szybko 3x co 2 sek. 
Immobilizer jest aktywny. Pojazdu nie można uruchomić. W celu 
uruchomienia należy autoryzować immobilizer. 

LED błyska szybko 4x co 2 sek. (bez sygnalizacji kierunkowskazami i syreną)
Immobilizer jest aktywny i rozpoczęto odliczanie 30 sek. do sygnalizacji 
alarmowej immobilizera. Pojazdu nie można uruchomić. Jeśli immobilizer nie 
zostanie autoryzowany w ciągu 30 sek., rozpocznie się sygnalizacja 
alarmowa. 

LED błyska szybko 4x co 2 sek.  (z sygnalizacją kierunkowskazami i syreną)
Sygnalizacja alarmowa immobilizera trwa. Światła awaryjne pozostaną 
załączone aż do autoryzacji immobilizera. Syrena będzie sygnalizować do 30 
sek. od wyłączenia zapłonu. 
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DZIAŁANIE JAKO POWIADOMIENIE 
DLA INNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

 FABRYCZNEGO CAN- LUB DOWOLNEGO ANALOGOWEGO
TRYB 1 PAGER LUB TRYB 2 PAGER OEM

ROZDZIAŁ 1

®
Urządzenie Tytan GPS Pager DS511 może pracować jako powiadomienie GSM 
PAGER dla dowolnego systemu alarmowego - zarówno montowanego 
fabrycznie w pojeździe, jak też instalowanego później. 
Działanie systemu alarmowego, jego załączanie i wyłączanie odbywa się 
wówczas zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi tego systemu. 

®W przypadku wykrycia alarmowania, Tytan GPS Pager DS511 sygnalizuje 
włamanie, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 2. 
W przypadku monitorowania przez magistralę CAN fabrycznego systemu 
zabezpieczającego, dostępne są informacje o stanie drzwi, zapłonu 
i zamknięcia pojazdu. 
W przypadku monitorowania dowolnego systemu alarmowego, 
rozpoznawanie stanu uzbrojenia systemu, stacyjki i drzwi zależy od 
zastosowanej w danym pojeździe konfiguracji podłączeń - informacji udzieli 
instalator systemu. 

POWIADAMIANIE GSM 
O ALARMOWANIUROZDZIAŁ 2

W zależności od konfiguracji urządzenie może sygnalizować o włamaniu 
wykonując połączenia głosowe  i / lub przesyłać SMS z informacją o włamaniu. 
Połączenia głosowe i SMS są realizowane do wybranych (max.3) numerów 
telefonów. 

W momencie wyzwolenia sygnalizacji alarmowej urządzenie usiłuje 
p o i n f o r m o w a ć  o  a l a r m i e ,  w y k o n u j ą c  p o ł ą c z e n i a  g ł o s o w e  
z zaprogramowanymi (max. 3) numerami telefonów. Urządzenie 1, 2 lub
3-krotnie podejmuje próby dodzwonienia się po kolei do każdego z numerów 
telefonów. Aby potwierdzić otrzymanie informacji o włamaniu, należy odebrać 
połączenie i w ciągu 15s nacisnąć „*" czyli wysłać tonowo z telefonu kod 
DTMF „*".
Potwierdzenie otrzymania informacji o włamaniu przerywa sekwencję 
dzwonienia. Kolejna sekwencja dzwonienia jest możliwa 30 sekund po 
zakończeniu sygnalizacji syreną. 

®W momencie wyzwolenia sygnalizacji alarmowej, urządzenie Tytan GPS Pager 
DS511 wysyła komunikat SMS do 1, 2 lub 3 telefonów GSM o uprzednio
zaprogramowanych numerach. 
Komunikat SMS otrzymują wszyscy zaprogramowani użytkownicy.
W treści SMS znajduje się informacja o przyczynie alarmu oraz (gdy urządzenie 
jest wyposażone w GPS) zapowiedź przysłania SMS z pozycją pojazdu. 
Informacja SMS o rozpoczęciu alarmowania syreną jest przesyłana nie częściej 
niż co 30 sekund.

SYGNALIZACJA ALARMOWANIA ZA POMOCĄ POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH 

SYGNALIZACJA ALARMOWANIA ZA POMOCĄ SMS

UWAGA! wyzwolono ALARM!
czujnik dodatkowy
Lokalizacja zostanie wyslana w czasie do 90 sekund

Zwłoka może wynikać z konieczności uruchomienia odbiornika GPS 
i ustalenia pozycji pojazdu. Odbiornik GPS jest domyślnie w czasie postoju 
wyłączony.  Po ustaleniu pozycji GPS, przesyłany jest SMS w formacie:
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Pozycja LAT={szerokosc geograficzna}
LON={dlugosc geograficzna}

Predkosc= {predkosc pojazdu}
Mapa {link}

Kliknięcie na link zawarty w SMS otwiera w przeglądarce mapę z zaznaczoną 
pozycją pojazdu. W przypadku braku dostępu do internetu w telefonie, można 
skopiować do komputera PC treść linku lub współrzędne geograficzne
i skorzystać z internetowych portali lokalizacyjnych.
Jeżeli ustalenie pozycji GPS w danej chwili nie jest możliwe (np. postój pojazdu w 
garażu podziemnym), przesłana zostanie ostatnia aktualna pozycja pojazdu 
oraz czas zapamiętania tej pozycji (w formacie UTC, czyli tzw. czas Greenwich)

Biezaca pozycja nie jest znana.
Ostatnia znana pozycja z {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0:
LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna}
Mapa {link}

W szczególnym przypadku urządzenie może nie być w stanie określić ostatniej 
znanej pozycji, np. pierwsze uruchomienie lub gdy od momentu instalacji 
systemu GPS nie był aktywowany. W tym przypadku DS511 wyśle zwrotny SMS:

Pozycja niemozliwa do ustalenia.
Brak ostatniej znanej pozycji.

Ze względu na możliwość współpracy z dedykowaną aplikacją mobilną 
®

Tytan GPS na system Android oraz iOS, SMS z informacjami o alarmowaniu 
i pozycji pojazdu mogą zawierać zakodowane informacje zaczynające się od 
znaków ##. Tą część SMS należy zignorować. 

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI ZA POMOCĄ SMS
Urządzenie   pozwala wykonać szereg operacji zdalnie, 
za pomocą komend przesyłanych przez SMS z dowolnego telefonu. 
Potwierdzeniem przyjęcia komendy jest odesłany SMS na numer telefonu 
z którego wysłano polecenie. Polecenia wymagają podania 5 cyfrowego kodu 
DSPIN zabezpieczającego urządzenie przed dostępem osób 
nieupoważnionych (nie mylić z kodem PIN karty SIM!). Domyślną wartością kodu 
DSPIN urządzenia jest 12345. Polecenie można wpisywać małymi lub wielkimi 
literami - nie można mieszać wielkich i małych liter; jedynym wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy pierwsza litera jest wielka, a kolejne małe. W przypadku podania 

®nieprawidłowego kodu DSPIN, Tytan GPS nie odpowie na SMS.
Jeżeli DSPIN będzie prawidłowy, ale polecenie nie zostanie rozpoznane 
(błędnie wpisane polecenie do SMS), urządzenie odpowie:

®Tytan GPS Pager DS511

OBSŁUGA Pager DS511
PRZEZ SMS

  ®
Tytan GPS

ROZDZIAŁ 3

nie rozpoznano polecenia DS511 FW:xxxx yyyy
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W odpowiedzi na polecenie zawarta jest informacja o wersji urządzenia i wersji 
oprogramowania (xxxx yyyy, np. 0012 0106), w celu ułatwienia uzyskania ew. 
pomocy technicznej.
Poniżej opisano polecenia SMS wykonywane przez urządzenie 

®
Tytan GPS Pager DS511.

®System Tytan GPS Pager DS511 można wprowadzić w tzw. tryb warsztatowy,  
stan zablokowania, w którym urządzenie nie powiadamia o alarmowaniu.
Włączenie i wyłączenie trybu warsztatowego odbywa się za pomocą komend 
przesyłanych przez SMS. Wejście w tryb warsztatowy jest możliwe 

WŁĄCZENIE TRYBU WARSZTATOWEGO 
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w dowolnym stanie działania urządzenia tj: (czuwanie, alarmowanie, 
spoczynek...) i może być wykorzystane jako awaryjne wyłączenie systemu 
w przypadku awarii pilota pojazdu. Tryb warsztatowy jest sygnalizowany 
szybkim 2-krotnym błyskaniem diody LED co ok. 1,5 sekundy. 
Wejście i wyjście z trybu warsztatowego jest sygnalizowane 5-krotnym 
dźwiękiem syrenki.
Wejście w tryb warsztatowy:

Wyjście z trybu warsztatowego:

{DSPIN} warsztatkoniec

{DSPIN} warsztat

np.:

12345 warsztat

np.:

12345 warsztatkoniec

ZDALNA BLOKADA POJAZDU (ANTYNAPAD)
UWAGA! 
Funkcja zdalnej blokady może być wykorzystywana tylko w krajach, 
w których nie obowiązują przepisy regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym 

®
wypadku homologacja samochodowego systemu alarmowego Tytan GPS 
staje się nieważna.

Jeżeli w czasie instalacji zaprogramowano w urządzeniu możliwość korzystania 
z funkcji zdalnej blokady, istnieje możliwość zatrzymania pojazdu za pomocą 
polecenia  sms:

{DSPIN} napad

np.:

12345 napad

Po otrzymaniu SMS, urządzenie   rozpoczyna procedurę 
antynapadową: dioda LED świeci się światłem ciągłym, załączana jest 
sygnalizacja akustyczna (syrena) i optyczna (kierunkowskazy). Po 25 sekundach 
od uruchomienia sygnalizacji, pojazd jest zatrzymany, za pomocą obwodu 
blokady pracy silnika. 
Procedura antynapadowa nie posiada ograniczenia czasowego – 
sygnalizacja i blokada trwa, aż do odebrania polecenia zakończenia 
procedury antynapadowej.

®Tytan GPS Pager DS511

{DSPIN} napadkoniec

np.:

12345 napadkoniec
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Zarówno polecenie napad jak i napadkoniec jest potwierdzane przez 
odesłanie z pojazdu SMS ze stanem systemu. 
Alternatywnym sposobem zakończenia procedury antynapadowej jest wejście 
w tryb warsztatowy.

Polecenie umożliwia zmianę kodu DSPIN zabezpieczającego polecenia SMS w 
®urządzeniu Tytan GPS Pager DS511, programowanie liczby i nr telefonów (0, 1, 2 

lub 3) powiadamianych o alarmowaniu, wybór rodzaju sygnalizacji – 
®połączenie głosowe i/lub SMS i/lub współpraca z aplikacją mobilną Tytan GPS 

uruchomioną na danym telefonie. Ponadto polecenie umożliwia włączenie lub 
wyłączenie przekierowania SMS na pierwszy nr telefonu (opis w dalszej części 
instrukcji).

PROGRAMOWANIE KODU DSPIN, NUMERÓW TELEFONÓW I SYGNALIZACJI GSM
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{aktualny DSPIN} ustawgsm {nowy DSPIN}
{nowy DSPIN} {liczba nr tel. alarmowych}
{telefon nr 1} {p1} {t1} {s1} {m1} {telefon nr 2} {t2} 
{s2} {m2} {telefon nr 3} {t3} {s3} {m3}

gdzie:
aktualny DSPIN:

to – obecny (stary) kod DSPIN urządzenia lub domyślny kod (12345),
nowy DSPIN:

to – kod DSPIN, który zostanie ustawiony jako nowy kod,
liczba nr telefonów:

to – liczba numerów telefonów, które zostaną powiadomione w sytuacji 
alarmu przez połączenie głosowe i / lub SMS z informacją (0-3 telefonów),

telefon nr 1, telefon nr 2, telefon nr 3
to – numery telefonów, które zostaną powiadomione w sytuacji alarmu; 
numery w formacie międzynarodowym, z "+" na początku, 
np. +CCCXXXXXXXXX, (gdzie CCC jest międzynarodowym kodem 
kraju, np. +7 lub +81, +359)

p1
to – parametr włączający przekazywanie na pierwszy z zaprogramowanych 
numerów telefonów SMS otrzymywanych przez DS511 (np. SMS od 
operatora)

t1, t2, t3
to – parametr włączający sygnalizację alarmowania za pomocą połączeń 
głosowych, dla danego numeru telefonu, wartość "1" włącza funkcję, "0" 
wyłącza funkcję

s1, s2, s3
to – parametr włączający wysyłanie SMS na dany numer telefonu 
(np. w czasie alarmowania), wartość "1" włącza funkcję, "0" wyłącza 

m1, m2, m3
®to – parametr włączający obsługę aplikacji mobilnej Tytan GPS dla danego 

numeru telefonu, wartość "1" włącza funkcję, "0" wyłącza, uwaga – aby ten 
parametr działał poprawnie konieczne jest również włączenie wysyłania SMS  
(parametr s1–s3)

Potwierdzeniem zmiany jest SMS z informacją:

ustawiono DSPIN: {nowy DSPIN} liczba tel: 
{liczba nr tel. alarmowych}
{telefon nr 1} przekazywanie:{tak/nie} tel:{tak/nie} 
sms:{tak/nie} ap:{tak/nie},
{telefon nr 2} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie},
{telefon nr 3} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}
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Np.  polecenie:

12345 ustawgsm 54321 54321 3 +44501123456 1 1 1 0 
+44502123456 0 1 0 +44503123456 0 1 1 

Ustawia nowy DSPIN 54321 i ustawia 3 numery telefonów, do których urządzenie 
wyśle SMS w chwili rozpoczęcia alarmowania.
Pierwszy numer telefonu ma włączoną funkcję przekazywania sms, włączoną 
sygnalizację alarmowania za pomocą połączenia głosowego oraz wysyłania 
sms.
Drugi numer ma włączone tylko wysyłanie sms.
Trzeci numer ma włączone przesyłanie wiadomości sms oraz współpracę 

®z aplikacją mobilną Tytan GPS.
Urządzenie potwierdzi polecenia za pomocą:
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ustawiono DSPIN: 54321 liczba tel: 3 
+44501123456 przekazywanie:tak tel:tak sms:tak ap:nie,
+44502123456 tel:nie sms:tak ap:nie,
+44503123456 tel:nie sms:tak ap:tak

ODCZYTANIE NUMERÓW TELEFONÓW ORAZ PARAMETRÓW SYGNALIZACJI GSM
Polecenie umożliwia sprawdzenie numerów telefonów oraz parametrów 
sygnalizacji GSM  uprzednio zapisanych w urządzeniu np. za pomocą opisanej 
powyżej funkcji ustawgsm.

{DSPIN} czytajkonfig

np.:

12345 czytajkonfig

Powoduje odesłanie SMS z informacją analogiczną jak dla polecenia 
ustawgsm, tzn.:

Konfiguracja GSM:
DSPIN: {DSPIN} liczba tel: 
{liczba nr tel. alarmowych}
{telefon nr 1} przekazywanie:{tak/nie} tel:{tak/nie} 
sms:{tak/nie} ap:{tak/nie},
{telefon nr 2} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie},
{telefon nr 3} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}

SPRAWDZENIE STANU POJAZDU I SYSTEMU ALARMOWEGO
Urządzenie umożliwia sprawdzenie stanu pojazdu i stanu systemu alarmowego 
za pomocą sms o treści:

{DSPIN} status

np.:

12345 status

Urządzenie odsyła SMS z informacją o pojeździe i stanie systemu alarmowego. 
Status jest przesyłany w wersji pełnej lub uproszczonej w zależności od ustawień 

®konfiguracyjnych Tytan GPS Pager DS511 wynikających z rodzaju 
nadzorowanego systemu zabezpieczeń.
Uproszczona wersja statusu występuje w przypadku gdy DS511 pracuje jako 
PAGER do systemu zabezpieczającego, z którego nie można uzyskać informacji 
o stanie uzbrojenia systemu. 
Informację, jaką konfigurację danych ustawień użyto w urządzeniu udzieli 
instalator. 
Zarówno pełna, jak i uproszczona odpowiedź statusowa zawiera informację 
o wersji urządzenia i wersji oprogramowania, w celu ułatwienia uzyskania ew. 
pomocy technicznej. 
Status w pełnej wersji wygląda następująco:

9

System: {wylaczony / czuwa / czuwa b.czujn / 
czuwa b.bag. i czujn. / ALARMOWANIE! / 
rozbrajanie / tryb warsztatowy / NAPAD! / 
NAPAD pojazd zatrzymany} 
{BYL ALARM} 

Drzwi, bagaznik, maska: {zamkniete / otwarte}
Zaplon: {zalaczony / wylaczony}
Wyjscie dodatkowe AUX: {zalaczone / wylaczone}
Napiecie akumulatora = 12.08V
Zrodlo zasilania:{akumulator pojazdu / wewnetrzna bateria}
DS511 FW:xxxx yyyy
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Znaczenie poszczególnych stanów:
wyłączony: system alarmowy jest wyłączony i nie zabezpiecza pojazdu,
czuwa: system alarmowy jest włączony i zabezpiecza pojazd,
czuwa b. czujn.:

system alarmowy został  uzbrojony bez czujn ików 
dodatkowych (czujnika ochrony wnętrza pojazdu, 
czujnika położenia itp.),

czuwa b. bagażnika i czujn.:
system alarmowy został uzbrojony, ale czasowo wstrzymano 
ochronę bagażnika i wnętrza za pomocą 3 przycisku pilota,

ALARMOWANIE:
system alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja 
alarmowania,

rozbrajanie: System został rozbrojony pilotem, trwa oczekiwanie na otwarcie 
drzwi lub przekręcenie stacyjki pojazdu,

tryb warsztatowy:
DS511 zostało ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje 
systemu zabezpieczającego pojazd,

NAPAD: urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa); pojazd nie został jeszcze 
zablokowany,

NAPAD-pojazd zatrzymany:
urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd został zablokowany.

IMMOALARM: trwa sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego załączenia 
zapłonu lub otwarcia drzwi przez funkcję immobilizera.

Informacja "BYŁ ALARM" pojawia się,  jeżeli alarm w danej chwili czuwa i nie 
realizuje sygnalizacji alarmowej, ale od momentu uzbrojenia systemu 
przynajmniej raz wystąpiło alarmowanie.
Uproszczona wersja statusu wygląda następująco:

Znaczenie poszczególnych stanów:
ALARMOWANIE:

system alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja 
alarmowania,

gotowy: system nie alarmuje, nie dysponujemy informacją czy jest 
uzbrojony czy nie,

tryb warsztatowy:
DS511 zostało ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje 
systemu zabezpieczającego pojazd,

NAPAD: Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa); pojazd nie został jeszcze 
zablokowany,

NAPAD-pojazd zatrzymany:
Urządzenie DS511 otrzymało polecenie zablokowania pojazdu 
(funkcja antynapadowa) ; pojazd został zablokowany.

IMMOALARM: trwa sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego załączenia 
zapłonu lub otwarcia drzwi przez funkcję immobilizera.

system:
{ALARMOWANIE! / gotowy / tryb warsztatowy / NAPAD! / 
NAPAD-pojazd zatrzymany}
DS511 FW:xxxx yyyy
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{DSPIN} pozycja

Potwierdzeniem odbioru polecenia jest SMS o treści:

Lokalizacja zostanie wyslana w czasie do 90 sekund

Zwłoka może wynikać z konieczności uruchomienia odbiornika GPS i ustalenia 
pozycji pojazdu. Odbiornik GPS jest domyślnie w czasie postoju wyłączony.
Po ustaleniu pozycji GPS przesyłany jest SMS  w formacie:

Pozycja LAT={szerokosc geograficzna}
LON={dlugosc geograficzna}

Predkosc= {predkosc pojazdu}
Mapa {link}

np.:

12345 pozycja

Kliknięcie na link zawarty w SMS otwiera w przeglądarce mapę z zaznaczoną 
pozycją pojazdu. W przypadku braku dostępu do internetu w telefonie, można 
skopiować do komputera PC treść linku lub współrzędne geograficzne 
i skorzystać z internetowych portali lokalizacyjnych. 
Jeżeli ustalenie pozycji GPS w danej chwili nie jest możliwe (np. postój pojazdu w 
garażu podziemnym), przesłana zostanie ostatnia aktualna pozycja pojazdu 
oraz czas zapamiętania tej pozycji (w formacie UTC, czyli tzw. czas Greenwich)

Biezaca pozycja nie jest znana.
Ostatnia znana pozycja z {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0:
LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna}
Mapa {link}

W szczególnym przypadku urządzenie może nie być w stanie określić ostatniej 
znanej pozycji, np. pierwsze uruchomienie lub gdy od momentu instalacji 
systemu GPS nie był aktywowany. W tym przypadku DS511 wyśle zwrotny SMS:

Pozycja niemozliwa do ustalenia.
Brak ostatniej znanej pozycji.

Brak GPS - lokalizacja niemozliwa

Jeżeli system nie jest wyposażony w odbiornik GPS, odpowiedzią na polecenie 
jest:

SYGNALIZACJA ROZŁADOWANIA AKUMULATORA POJAZDU 
W przypadku obniżenia napięcia akumulatora pojazdu poniżej 
dopuszczalnego progu wyładowania akumulatora, urządzenie może wysyłać 
do zaprogramowanych numerów telefonów SMS z informacją:

Uwaga! Niskie napiecie akumulatora : 10.9V 

Włączenie tej funkcji oraz wartość progu są programowane przez instalatora. 
Próg wynosi: 11V dla instalacji 12V, 23V dla instalacji 24V lub wartość dowolną. 

11

SPRAWDZENIE POZYCJI (LOKALIZACJI GPS) POJAZDU
Urządzenie umożliwia sprawdzenie położenia geograficznego pojazdu 
odczytywanego za pomocą systemu GPS. Aby uzyskać informację o położeniu 

®pojazdu, należy wysłać do Tytan GPS Pager DS511 SMS o treści:

SYGNALIZACJA ZMIANY STATUSU ZASILANIA
W przypadku odłączenia akumulatora pojazdu DS511 wyśle na 
zaprogramowane nr telefonów SMS z informacją:

Napiecie akumulatora = 12.08V
Zmiana statusu zasilania!
Zrodlo zasilania: {akumulator pojazdu / wewnetrzna 
bateria}
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Ze względu na możliwość współpracy z dedykowaną aplikacją mobilną 
®

Tytan GPS na system Android oraz iOS, SMS z informacjami o rozładowaniu 
akumulatora i zmianie statusu zasilania mogą zawierać zakodowane 
informacje zaczynające się od znaków ##. Tą część SMS należy zignorować. 

PRZEKAZYWANIE  SMS PRZYCHODZĄCYCH DO URZĄDZENIA NA 
ZAPROGRAMOWANY NUMER TELEFONU

ODMOWA WYKONANIA POLECENIA SMS

Urządzenie może przesyłać na pierwszy z zaprogramowanych numerów 
telefonów SMS przychodzące do urządzenia. Funkcja pozwala otrzymywać na 
telefon właściciela np. informacje potwierdzające doładowanie lub utratę 
możliwości wykonywania połączeń karty pre-paid zamontowanej 
w urządzeniu. Funkcja jest załączana przez instalatora.

W przypadku braku możliwości wykonania polecenia, dotyczącego np. kanału 
dodatkowego polecenia nie zostaną wykonane i odesłany zostanie 
komunikat:

Wykonanie polecenia niemozliwe.

12

Opcjonalnie, w DS511/DS512 można uruchomić funkcję immobilizera.

Immobilizer w stanie aktywnym uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. 
W celu uruchomienia pojazdu, immobilizer musi być autoryzowany jednym 
z dwóch sposobów:
- pilotem Joker (wymagany odbiornik RF i pilot joker)
- przyciskiem PA – przytrzymaniem przycisku ok. 1 sekundę.
Immobilizer aktywuje się:
- 30 sekund po wyłączeniu zapłonu
- natychmiast po rozbrojeniu systemu alarmowego
Jeśli immobilizer jest aktywny (silnika nie można uruchomić) dioda LED błyska 
szybko 3x w ciągu 2 sekund. W chwili autoryzacji, LED zapala się na 1 sekundę, 
a następnie gaśnie. Pojazd można uruchomić. 
Immobilizer nie aktywuje się, jeżeli w pobliżu pojazdu będzie czynny pilot 
autoryzujący Joker. 

Opcjonalnie można załączyć dodatkową ochronę pojazdu. W określonych 
warunkach (tryb 2, tryb 3), immobilizer, niezależnie od systemu alarmowego 
rozpocznie sygnal i zację a larmową syreną,  k ierunkowskazami  
i powiadamianiem GSM.

Jeśli immobilizer jest aktywny i zostanie załączona stacyjka, rozpoczyna się 
odliczanie 30 sekund. Jeśli w tym czasie immobilizer nie zostanie autoryzowany, 
rozpocznie się sygnalizacja alarmowa.

Jak wyżej, ale dodatkowo jeśli uzbrojony system alarmowy zostanie rozbrojony, 
a następnie zostaną otwarte drzwi, rozpoczyna się odliczanie 30 sekund do 
alarmowania. Uwaga! Jednokrotnie po każdym rozbrojeniu systemu 
alarmowego. Jeśli w tym czasie immobilizer nie zostanie autoryzowany, 
rozpocznie się sygnalizacja alarmowa.

IMMOBILIZER – TRYB 1

IMMOBILIZER – TRYB 2 WŁĄCZONY Z ALARMOWANIEM 30S. OD WŁĄCZENIA 
STACYJKI

IMMOBILIZER TRYB 3 – WŁĄCZONY Z ALARMOWANIEM 30S. OD OTWARCIA DRZWI 
PO ROZBROJENIU

FUNKCJA IMMOBILIZERAROZDZIAŁ 4
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Sygnalizacja alarmowa immobilizera wygląda następująco:
Po rozpoczęciu odliczania czasu do sygnalizacji alarmowej, dioda LED miga 
bardzo szybko, 4x w ciągu 2 sekund. Następnie załączone zostaną światła 
awaryjne; syrena emituje ostrzegawcze piknięcia. 10 sekund później, syrena 
zostaje załączona na stałe i jest przesyłany komunikat przez GSM. 
Kierunkowskazy pozostają załączone na stałe. Syrena pozostanie włączona tak 
długo jak włączony jest zapłon. 30 sekund od wyłączenia zapłonu syrena 
wyłączy się. Załączenie zapłonu ponownie włączy syrenę na kolejne 30 sekund.

Sygnalizację alarmową immobilizera można wyłączyć autoryzując immobilizer 
przyciskiem PA lub pilotem Joker. 

Polecenia antynapadu lub trybu warsztatowego wyłączają sygnalizację 
alarmową immobilizera. 

Po autoryzacji immobilizera Jokerem lub przyciskiem PA użytkownik 
ma 15 sekund na uruchomienie pojazdu. Po tym czasie immobilizer się 
aktywuje i konieczna jest jego ponowna autoryzacja w celu uruchomienia 
pojazdu.

Funkcja immobilizera jest bezpieczną ochroną przed nieautoryzowanym 
kopiowaniem lub kradzieżą kluczyków pojazdu.

W żadnej konfiguracji nie jest w stanie zatrzymać pojazdu w ruchu.

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w pilot Joker. Jest on 
nadajnikiem radiowym transmitującym samoczynnie co kilka sekund kod 
autoryzujący funkcję immobilizera. Chcąc wydłużyć czas życia baterii, 
w przypadku dłuższej przerwy w stosowaniu pilota (np. urlop) można na ten 
okres pilot wyłączyć. W tym celu, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 
3 sekundy przycisk na pilocie Joker. Potwierdzeniem wyłączenia będzie 
zapalenie i płynne zgaśnięcie diody LED pilota. 
W celu ponownego załączenia pilota Joker, należy nacisnąć i przytrzymać  
przycisk, aż dioda LED płynnie się zapali. 
W celu sprawdzenia stanu pilota Joker, należy nacisnąć krótko przycisk na 
pilocie – dioda błyśnie, jeżeli pilot jest załączony. 
Każde naciśnięcie przycisku, nawet gdy pilot jest wyłączony, powoduje 
wysłanie kodu i autoryzację immobilizera. 

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PILOTA JOKER

Urządzenie DS511 można wyposażyć w moduł wyjścia kanału dodatkowego 
AUX. Moduł umożliwia np. sterowanie ogrzewaniem postojowym, itp.
Wyjście modułu można,  za pomocą SMS lub z aplikacji w telefonie , załączyć 
na stałe lub na zadany przez użytkownika czas w zakresie od 1 sekundy do 
999 minut. Wyłączenie wyjścia następuje po upływie zadanego czasu lub po 
otrzymaniu polecenia wyłączenia wyjścia.
Możliwość zastosowania w danym pojeździe modułu kanału dodatkowego 

®AUX należy skonsultować z instalatorem przed montażem systemu Tytan GPS. 

MODUŁ PROGRAMOWANEGO
WYJŚCIA/KANAŁU DODATKOWEGO

AUX - (OPCJA)

ROZDZIAŁ 5
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POLECENIE SMS ZAŁĄCZAJĄCE WYJŚCIE MODUŁUU 
Załączenie wyjścia modułu umożliwia SMS:

gdzie:
{p1} - czas załączenia wyjścia w postaci liczby 1,2 lub 3 cyfrowej. 

Podanie liczby bez przyrostka lub z przyrostkiem „s" oznacza czas w sekundach. 
Podanie liczby z przyrostkiem „m" oznacza czas w minutach. 
Nie podanie parametru {P1} powoduje załączenie wyjścia na stałe, tzn. do 
otrzymania polecenia wyłączenia wyjścia kanału dodatkowego
np.: 

załączenie wyjścia na 5 sekund

12345 AUXON 5

{DSPIN} AUXON {p1}

załączenie wyjścia na 10 sekund

12345 AUXON 10s

W przypadku przesłania kolejnego polecenia załączającego w czasie  gdy 
wyjście jest załączone powoduje rozpoczęcie odliczania czasu pracy 
przesłanego w nowym poleceniu. 

POLECENIE SMS WYŁĄCZAJĄCE WYJŚCIE MODUŁU

np.:

załączenie wyjścia na 120 minut

załączenie wyjścia na stałe

12345 AUXON 120m

12345 AUXON

12345 AUXOFF

{DSPIN} AUXOFF

14

PL

DS511 PAGER



!!! UWAGA  -  WAŻNE !!!
®Po instalacji systemu Tytan GPS Pager DS511, należy 

zaprogramować indywidualny kod DSPIN (zamiast 
kodu 12345) oraz docelowe numery telefonów dla 
powiadamiania w celu uniknięcia niepożądanego 
dostępu do swojego pojazdu przez osoby trzecie. 
Procedura zmiany DSPIN znajduje się w podrozdziale: 
PROGRAMOWANIE KODU DSPIN I NUMERÓW 
TELEFONÓW na stronie 7 i 8 instrukcji .

15
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Marka: ................................................................

Model: .................................................................................................................................................

Opis pojazdu:

ŚWIADECTWO INSTALACJI

Ja, niżej podpisany.............................................................................
Profesjonalny instalator, zaświadczam, że instalacja systemu: 

opisanego poniżej została przeprowadzona przeze mnie zgodnie z instrukcjami 
instalacji dostarczonymi przez producenta systemu Digital Systems.

Nr nadwozia: .....................................................................................................................................

Nr rejestracyjny: ..................................................................................................................................

Opis systemu alarmowego:

Marka: .............................

Typ: ..................................

Nr homologacji: .............

®Tytan GPS Pager DS511

DS510

E20 116RA-00 2872

Sporządzono w: ........................................... Data: ...................................................

Pieczątka / adres instalatora:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Podpis: ..................................................................

16DS511 PAGER
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PRZEG
LĄ

DY G
WARANCYJN

E

KARTA GWARANCYJNA

marka: Pager®Tytan GPS  DS511  E20 116RA-00 2872

numer seryjny:

nr homologacji:

SPRZEDAWCA - MONTAŻYSTA - GWARANT

pieczątka, czytelny podpis

DATA MONTAŻU

DSPIN NUMER KARTY SIM

GPSZAINSTALOWANE MODUŁY:

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakupienie produktu firmy Digital Systems i gwarantujemy 
jego sprawne działanie zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w 
instrukcji obsługi. W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, 
prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą bądź Autoryzowanym Instalatorem. Wykaz 
Autoryzowanych Instalatorów można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.tytangps.com

fabryczny: 12345

blokada moduł AUX

data, pieczątka, czytelny podpis

bez hologramu karta gwarancyjna jest nieważna

Przegląd gwarancyjny po 1 roku eksploatacji Przegląd gwarancyjny po 2 roku eksploatacji

Przegląd gwarancyjny po 3 roku eksploatacji Przegląd gwarancyjny po 4 roku eksploatacji

data, pieczątka, czytelny podpis

data, pieczątka, czytelny podpis data, pieczątka, czytelny podpis

17
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TWOJA GWARANCJA
Niniejsza gwarancja dotyczy produktu firmy Digital Systems, do którego ją dołączono
w momencie zakupu, pod warunkiem, że zakupu dokonano w obszarze gwarancyjnym.
Firma Digital Systems zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych
 i konstrukcyjnych i udziela na niego 60 miesięcznej /5 letniej/ gwarancji. Okres gwarancyjny 
na syrenę alarmową i piloty wynosi 12 m-cy. 

a) 60 miesięczna gwarancja zostaje uznana pod warunkiem dokonywania corocznych 
/płatnych/ przeglądów kontrolnych, potwierdzonych pieczęcią firmową Autoryzowanego 
Instalatora;
b) Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie, nie 
przekraczającym 14 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy /po 
przestawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu/;
c) Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera 
następujące dane: typ urządzenia, numer seryjny, datę sprzedaży oraz pieczęć i podpis 
sprzedającego.

Jeśli w okresie gwarancyjnym /liczonym od daty zakupu/ produkt zostanie uznany za 
wadliwy firma Digital Systems lub Autoryzowany Instalator na obszarze gwarancyjnym 
dokona bezpłatnej naprawy lub /według uznania Digital Systems/ wymiany wadliwego 
produktu lub jego uszkodzonych części w oparciu o warunki zamieszczone poniżej. 
Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu dostarczonym 
wraz z reklamowanym produktem. Digital Systems i Autoryzowani Instalatorzy zastrzegają 
sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku 
dokumentów, o których mowa powyżej, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne 
albo nieczytelne.
3. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy typ urządzenia lub numer seryjny umieszczony 
na produkcie zostały zmienione, zamazane, usunięte lub zatarte.
4. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy plomba zabezpieczająca umieszczona na 
urządzeniu zostanie usunięta lub uszkodzona.
5. Gwarancja dotyczy samego urządzenia, a nie sposobu jego montażu.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a) naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikającej z ich naturalnego zużycia; 
b) naprawy bądź wymiany części lub podzespołów przewidzianych do okresowej 

wymiany, takich jak baterie, bezpieczniki, itp;
c) uszkodzeń produktu będącego następstwem:

- używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją montażu;
- napraw przeprowadzonych przez osoby nie będące pracownikami DIGITAL SYSTEMS 
lub Autoryzowanego Instalatora; 
- zmian lub przeróbek bez uprzedniej zgody Digital Systems;
- zaniedbania;
- wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, 
powodzi, nadmiernego gorąca, wyładowań elektrycznych oraz działania jakichkolwiek 
sił zewnętrznych i uderzeń. 

Digital Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku włamania lub 
kradzieży pojazdu.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
Za wyjątkiem powyższych postanowień Digital Systems nie udziela gwarancji dotyczących 
jakości produktów. Jeśli powyższe wyłączenie nie jest dopuszczone lub w pełni dopuszczone 
przez obowiązujące prawo, Digital Systems zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ogranicza 
swoje umowy gwarancyjne do maksymalnych granic dopuszczonych przez obowiązujące 
prawo. Jedynym zobowiązaniem Digital Systems według tej gwarancji jest naprawa lub 
wymiana produktu zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Digital Systems nie odpowiada 
za straty lub zniszczenia związane z produktami, serwisem, gwarancją lub inne, łącznie ze 
stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi.

Producent/Gwarant:   Digital Systems  sp. j.  ul. Sedzickiego 57, 84-230 Rumia,  Polska.
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DS511 features
• GSM-SMS pager with voice call and / or SMS alarm notification,
• vehicle position is sent only during alarming or after PIN code protected SMS 

command,
• if it is not possible to fix GPS position (e.g. vehicle in underground parking) 

device sends last know vehicle position,
• external GPS receiver (optional), activated during alarming or SMS/mobile 

application command,
• GSM remote control of VSS and remote access to memory of VSS trigger 

sources,
• service mode / valet mode,
• operation mode as GSM Pager monitoring of OEM security system via 

CAN bus,
• operation mode as GSM Pager monitoring of any analogue security 

system installed in the vehicle,
• controlled by simple SMS commands protected by DSPIN code,
• works with crash sensor – SMS notification to vehicle monitoring center

(optional - available on certain markets),
• internal backup battery power supply in case of vehicle power supply 

breach,
• vehicle low battery SMS notification (optional),

®• dedicated Android and iOS Tytan GPS mobile application can be used 
®to communicate with Tytan GPS Pager DS511(details on www.tytangps.com).

• auxilary output (AUX) module can be connected to DS511, to control e.g. 
parking heater,

• immobiliser function with optional alarming in case of unauthorised vehicle 
start or unauthorised vehicle entry.
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®Tytan GPS Pager DS511
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!!! IMPORTANT !!!
After installation of  Pager DS511, the DSPIN 
must be changed to your personal vehicle code 
(instead default code: 12345) and the vehicle users 
phone numbers must be programmed in order to 
prevent unauthorised access to your vehicle. 
Procedure of changing the DSPIN is described in 
subsection: PROGRAMMING DSPIN AND PHONE 
NUMBERS on pages 26 and 27 of this manual.

®Tytan GPS

This manual can be downloaded
as a PDF file from: 

www.tytangps.com
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The DS511 is intended to work as a complete VSS integrated in a single unit 
with a GSM voice call and/or SMS notifications and anti-hijack functions 
(permitted only outside EU, where the reg. 97 UN ECE does not apply).

DS511 primary task is to notify up to 3 vehicle users by voice call and / or SMS 
about alarm state in vehicle. 

If the device is equipped with additional external GPS module it can provide 
information about vehicle position. Position is sent as longitude and latitude in 
the form of internet link. It can be opened in web browser on a smart phone, any 
other mobile device or personal computer. The vehicle GPS position is sent only 
during alarming or after PIN code protected SMS command.

®
Tytan GPS Pager DS511 can work as GSM pager monitoring OEM VSS or any 

3rd party VSS installed in vehicle.
®Issues related to alarming GSM notification, GPS localisation and Tytan GPS 

SMS control are described in chapter 3 (including remote anti-hijack function).

The information about options that apply to the given installation in the given 
vehicle should be provided for the owner by the device installer.
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LED SIGNALISATION

LED is OFF
VSS is not armed, immobliiser (if applicable) is authorised; vehicle can be driven. 

LED is continuously lit (with hazard lights / siren)
Anti-hijack procedure in progress

LED blinks twice every 2 seconds
The DS511 is in workshop mode. Immobiliser and anti-hijack function do not 
work.

LED blinks quickly 3 times  every 2 seconds
The immobiliser is activated. The engine is immobilised. In order to start the 
vehicle the immobiliser has to be authorised. 

LED blinks quickly 4 times  every 2 seconds (without hazard lights / siren)
The immobiliser is activated and the 30 seconds timer to alarming of 
unauthorised vehicle start/entry has been started. The engine is immobilised. If 
the immobiliser is not authorised within these 30 seconds, the immobiliser 
alarming will start. 

LED blinks quickly 4 times  every 2 seconds (with hazard lights / siren)
The immobiliser alarm is started. The hazard lights will be on until immobiliser 
authorisation. The siren will sound up to 30 seconds after ignition switch off. 
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OPERATION AS STAND-ALONE
VEHICLE SECURITY SYSTEM

MODE 3 (SILENT ALARM) OR MODE 4 (FULL ALARM)

CHAPTER 1
OPERATION AS GSM PAGER

FOR OEM CAN-BUS VSS
 OR ANY AFTERMARKET ANALOGUE VSS

MODE 1 (PAGER) OR MODE 2 (PAGER OEM)

CHAPTER 1

The DS511 can work as GSM Pager for any alarm system – either OEM VSS (Mode 
2 OEM Pager) or any aftermarket analogue VSS (Mode 1 Pager).
Operation of DS511, its arming/disarming is in accordance with the manual of 
installed security system – OEM or aftermarket.
If DS511 detects alarming of OEM or aftermarket VSS it signalises the alarming 
according to description in chapter 2.
When the DS511 monitors an OEM VSS the states of doors, ignition and vehicle 
central locking system are available.
When the DS511 monitors any aftermarket VSS, recognition of arm state, ignition 
and doors depends on the VSS connection configuration – detailed information 
can be provided by installer.

ALARM GSM NOTIFICATIONCHAPTER 2
Depending on the configuration the DS511 can notify theft attempt by voice 
call or SMS to up to 3 programmed phone numbers. 

Right after the alarm trigger the DS511 attempts to notify up to 3 mobile phone 
numbers programmed in device by voice call. DS511 takes 1,2 or 3 attempts to 
voice call each number. In order to confirm receiving of the alarm trigger 
notification and stop the voice call cycle the ‘*’ (asterisk) character must be 
pressed within 15 seconds after answering the voice call.
Voice call notification cycle is stopped. Next voice call cycle is possible 30 
seconds after the siren signalisation ends.

ALARM TRIGGER VOICE CALL NOTIFICATION

WARNING! ALARM has been triggered
additional sensor
Localisation will be sent within 90 seconds

The delay may be a result of starting the GPS receiver and fixing vehicle GPS 
position. By default the GPS receiver is disabled when device is armed. 
After fixing the vehicle position and detailed SMS is sent:

ALARM TRIGGER SMS NOTIFICATION
After the voice call notification cycle the DS511 attempts to notify up to 3 mobile 
phone numbers with SMS messages. 
SMS notification contains information about alarm source and an 
announcement about SMS with vehicle position (only if DS511 is equipped with 
additional external GPS module). SMS notification of the siren signalisation is sent 
not more often then every 30 seconds.
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Position LAT={latitude}
LON={longitude}

Speed= {vehicle speed}
Map {link}

The link can be opened in web browser on smartphone, tablet or other mobile 
device. It leads to an online map with GPS vehicle position marked. If the mobile 
device don’t have internet access the link can be copied to personal 
computer. It is also possible to copy the position coordinates to any localisation 
platform to check the vehicle position.
If fixing the vehicle position is not possible at the moment (e.g. vehicle parked in 
underground parking), the device will send last known position of vehicle and 
the time at which the position was saved (in format UTC+0,00, that is GMT).
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Unable to fix vehicle position.
Last known position from {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0:
LAT={latitude} LON={longitude}
Map {link}

GENERAL SMS COMMANDS OPERATION PRINCIPLE
®Tytan GPS Pager DS511 allows to execute number of commands remotely by 

simple SMS commands sent from any mobile phone. A return SMS is sent by 
DS511 to confirm receiving of the command. Each SMS command needs to 
contain a PIN-code called DSPIN in order to prevent unauthorised use (not to be 
confused with SIM-card PIN code). Default DSPIN is 12345. SMS commands can 
be typed with capital or small letters (e.g. status or STATUS), however they 
capital and small letters should not be mixed (e.g. sTaTUS). Typing commands 
with capital letter is allowed (e.g. Status). DS511 does not respond with a return 
SMS if an incorrect DSPIN is sent with command. If incorrect command is sent to 
DS511 it will respond:

DS511 SMS OPERATIONCHAPTER 3

Command not recognised DS511 FW:xxxx yyyy

In particulat case the last known position may be not defined, e.g. first start of 
DS511 after installation in vehicle or GPS module was not activated after the 
installation. In this case DS511 sends a return SMS:

Unable to fix vehicle position.
No last known position.

Due to the possibility to operate the DS511 with dedicated Android and iOS 
®Tytan GPS mobile application the SMS with alarm status and vehicle position may 

contain ceded information starting with ## marks. This information shall be ignored.

The return SMS on command contains device and firmware version
(xxxx yyyy, e.g. 0012 0106) in order to facilitate technical support.

®Described below are the SMS commands executed by Tytan GPS Pager DS511.

DS511 can be set to service mode, in which the device does not give any 
notifications about alarming.
Enabling and disabling service / valet mode can be done by SMS commands. 
The service /valet mode of DS511 can be enabled at any moment: when system 
is armed, when system is currently alarming or system is disarmed. Enabling this 
mode can be used as emergency disarming of system (e.g. if OEM key is 
broken). When this mode is enabled the LED gives fast 2 blinks every
1,5 seconds.

ENABLING SERVICE / VALET MODE
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Disabling the service / valet mode is signalised by 5 siren chirps.
Enabling service / valet mode:

Disabling of the service / valet mode

{DSPIN} valetoff

{DSPIN} valeton

e.g.:

12345 valeton

e.g.:

12345 valetoff

DS511 PAGER



REMOTE VEHICLE IMMOBILISER (ANTI-HIJACK)
The use of remote anti-hijack functions is permitted only outside EU, where the 

®reg. 97 UN ECE does not apply. Otherwise the homologation of Tytan GPS Pager 
DS511 becomes invalid.
If the anti-hijack function was enabled during installation of DS511 the remote 
immobiliser of vehicle can be started with SMS command:

{DSPIN} antihijackon

e.g.:

12345 antihijackon

When DS511 received this command the anti-hijack procedure starts. The LED 
lights with constant light, audible and visible signalisations are enabled (siren 
and hazard lights). 25 seconds after anti-hijack procedure was initialised the 
vehicle engine is being immobilised by immobilised circuit.
Anti-hijack procedure does not have any time limit – audible signalisation, 
visible signalisation and engine immobiliser are enabled until receiving SMS with 
anti-hijack termination command.

{DSPIN} antihijackoff

Both commands are confirmed by DS511 with a return SMS with vehicle status.
Alternative method to end the anti-hijack procedure is to enable the service / 
valet mode.

Dedicated SMS command allows to change the DSPIN which protects the SMS 
commands to be executed in DS511 and also allows to set the phone numbers 
which would be notified in case of alarm trigger. 0, 1, 2 or 3 phone number can 
be programmed.

PROGRAMMING DSPIN, PHONE NUMBERS AND GSM SIGNALISATION MODE

e.g.:

12345 antihijackoff

{current DSPIN} setgsm {new DSPIN} {new DSPIN} {number of 
mobile phones} {first phone number} {p1} {t1} {s1} {m1} 
{second phone number} {t2} {s2} {m2} {third phone number} 
{t3} {s3} {m3}

where:
current DSPIN:

current (old)DSPIN code or default DSPIN code (12345),
new  DSPIN:

DSPIN, which will be set as new code,
number of mobile phones:

number of mobile phones which will be notified by voice call and/or SMS 
in the even of alarm trigger (0, 1, 2 or 3 phone numbers can me programmed),
first, second and third phone number:

phone numbers which will be notified in the even of alarm trigger, numbers in 
international format, '+' at the beginning, for example +CCCXXXXXXXXXX, 
(where CCC is the international country code, e.g. +7, +81 or +359),

p1
parameter enabling SMS forwarding - any SMS received by DS511 will be 
resent on the first mobile phone number,

t1, t2, t3
parameters for voice call notification for given number, '1' enables voice call 
notification, '0' disables voice call notification,

s1, s2, s3
parameters for SMS notification for given number, '1' enables SMS 
notification, '0' disables SMS notification,

EN

26DS511 PAGER



m1, m2, m3
parameter for activating or deactivating the operation with mobile 

®application Tytan GPS, '1' enables application, '0' disables application, 
important – if this parameter is set to '1' the SMS notification (accordingly s1, s2 

®or s3) must be also set to '1' in order to the application Tytan GPS to run properly.
DS511 sends a return SMS to confirm:

DSPIN set: {new DSPIN} number of mobile phones:
{number of mobile phones}
{first phone number} resend:{yes/no} call:{yes/no} 
sms:{yes/no} app:{yes/no},
{second phone number} call:{yes/no} sms:{yes/no} 
app:{yes/no},
{third phone number} call:{yes/no} sms:{yes/no} 
app:{yes/no}

e.g.:

12345 setgsm 54321 54321 3 +44501123456 1 1 1 0 +44502123456 0 1 0 
+44503123456 0 1 1 

Above example sets new DSPIN to 54321 and 3 mobile phone numbers. These 
numbers will be notified after the alarm trigger. First mobile phone number will 
be notified by voice call and SMS, second number just by SMS, third number by 

®SMS and operation via mobile application Tytan GPS.
The DS511 confirms change of the settings by return SMS:

DSPIN set: 54321 number of mobile phones:3 
+44501123456 resend:yes call:yes sms:yes app:no,
+44502123456 call:no sms:yes ap:no,
+44503123456 call:no sms:yes ap:yes

READING PHONE NUMBERS AND GSM SIGNALISATION MODE
Command allows to check mobile phone numbers and GSM configuration 
saved in the device:

{DSPIN} readgsm

e.g.:

12345 readgsm

Sends SMS with information analogous to setgsm, that is:

GSM config:
DSPIN: {DSPIN} number of mobile phones:
{number of mobile phones}
{first phone number} resend:{yes/no} call:{yes/no} 
sms:{yes/no} app:{yes/no},
{second phone number} call:{yes/no} sms:{yes/no} app:{yes/no},
{third phone number} call:{yes/no} sms:{yes/no} app:{yes/no}
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REMOTE CHECK OF VEHICLE AND DEVICE STATE
The system allows to check the vehicle and device state remotely by simple SMS 
command:

{DSPIN} status

The device sends a return status SMS with information about the vehicle and 
state of VSS. This status SMS can be sent as simple or full form.
In specific case when DS511 works as PAGER to 3rd party VSS, which does not 
allow to get the information about alarm state, the SMS is sent only in simple 
form. Both forms of status SMS contain information about DS511 version and

e.g.:

12345 status
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System: {disarmed / armed / armed w/o sensors / 
armed w/o trunk and sensors / ALARM in 
progress! / disarming / valet mode / 
ANTI-HIJACK / ANTI-HIJACK vehicle stopped}
{ALARM was triggered!}

Door, trunk, bonnet:{closed / opened}
Ignition: {on / off}
AUX output:       {no / off}
Vehicle battery voltage = 12.08V
Power source: {vehicle battery / internal backup battery}
DS511 FW:xxxx yyyy

Meaning of each state:
disarmed: VSS is disabled, vehicle is not protected,
armed: VSS is enabled, vehicle is protected,
armed w/o sensors:

VSS is enabled, additional sensors are disabled (e.g. ultrasonic 
sensor, tilt sensor), 

armed w/o trunk and sensors:
VSS is enabled, trunk compartment temporary not protected 
and sensors temporary disabled due to the use of 3rd button on 
OEM remote transmitter,

ALARM in progress!:
VSS is alarming; audible and visible signalisation enabled,

disarming: system was disarmed with OEM remote transmitter, waiting for 
door to be opened or ignition to be turned on,

service mode: DS511 was set into service / valet mode thus the vehicle is not 
protected,

ANTI-HIJACK: DS511 received a command to immobilise the vehicle (anti-
hijack) function); vehicle is not immobilised yet,

ANTI-HIJACK vehicle stopped:
DS511 received a command to immobilise the vehicle
(anti-hijack) function; vehicle is immobilised.

IMMOALARM: the alarming of unauthorised vehicle start/entry by immobiliser 
function is in progress.

'ALARM was triggered' is displayed only if at the moment the VSS is armed and is 
currently not alarming, but since the systems was armed the alarm was 
triggered at least one time.
Simple version of status SMS:

system:
{ALARM in progress! / ready / service mode / ANTI-HIJACK! 
/ ANTI-HIJACK vehicle stopped}
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 firmware version, in order to facilitate technical support.
Full version of status SMS with possible system information:

Meaning of each state:
ALARM in progress!:

VSS is alarming; audible and visible signalisation enabled,
ready: VSS is not alarming, insufficient information to determine if system 

is armed or not,
valet  mode: DS511 was set into service / valet mode thus the vehicle is not 

protected,
ANTI-HIJACK: DS511 received a command to immobilise the vehicle (anti-

hijack) function); vehicle is not immobilised yet,
ANTI-HIJACK vehicle stopped:

DS511 received a command to immobilise the vehicle (anti-
hijack) function); vehicle is immobilised.
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IMMOALARM: the alarming of unauthorised vehicle start/entry by immobiliser 
function is in progress.

Device allows to check the vehicle GPS position. In order to get this information 
SMS command needs to be send to DS511:

VEHICLE GPS LOCALISATION

{DSPIN} position

Device confirms receiving of command with return SMS:

Localisation will be sent within 90 seconds

The delay may be result of starting the GPS module and fixing vehicle GPS 
position. By default the GPS receiver is disabled when vehicle is parked. After 
fixing vehicle GPS position a SMS is sent:

e.g.:

12345 position

Position LAT={latitude} 
LON={longitude}

Speed = {vehicle speed}
Map {link}

The link can be opened in web browser on smartphone, tablet or other mobile 
device. It leads to an online map with GPS vehicle position marked. If the mobile 
device don’t have internet access the link can be copied to personal 
computer. It is also possible to copy the position coordinates to any localisation 
platform to check the vehicle position.
If fixing the vehicle position is not possible at the moment (e.g. vehicle parked in 
underground parking), the device will send last known position of vehicle and 
the time at which the position was saved (in format UTC+0,00, that is GMT).

Current position is not known.
Last known position from {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0:
LAT={latitude} LON={longitude}
Map {link}

In particular case the last known position may be not defined, e.g. first start of 
DS511 after installation in vehicle or GPS module was not activated after the 
installation. In this case DS511 sends a return SMS:

Unable to fix vehicle position.
No last known position.

GPS not installed.

If the system is not equipped with external GPS module it responds with 
information:

VEHICLE LOW BATTERY SIGNALISATION
If the vehicle battery voltage drops below a certain threshold, the DS511 can 
send SMS information:

Warning! Vehicle battery voltage low: 10.9V 
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®The Tytan GPS system installer enables this function and sets the voltage 
threshold. 12V installations threshold is 11V, 24V installations threshold is 23V, any 
other threshold can be also set.

If the vehicle battery would be disconnected the DS511 sends SMS notification:
CHANGE OF VEHICLE POWER SUPPLY SOURCE

Vehicle battery voltage = 12.08V
Power supply source change!
Power source: {vehicle battery / internal backup battery}
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Due to the possibility to operate the DS511 with dedicated Android and iOS 
®mobile application Tytan GPS the SMS with vehicle low battery and vehicle 

power supply change may contain ceded information starting with ## marks. 
This information shall be ignored.

RESENDING SMS RECEIVED BY DS511 TO THE FIRST PROGRAMMED MOBILE PHONE 
NUMBER
The device can resend to the first programmed mobile phone number any SMS 
received – e.g. sim card provider messages – low funds on pre-paid sim card or 
others. Function may be enabled by installer of system.

The command can not be executed.

SMS COMMAND DENIAL
Sometimes the SMS command cannot be executed: e.g. AUX output 
command without AUX module. In such case, the device does not execute 
command  and returns the SMS:
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On demand the immobiliser function of DS511/DS512 can be enabled. 

This function, when active, does not permit to start the engine.
In order to start the engine the passive immobiliser has to be authorised in one
of two ways:
1. passive JOKER remote authorisation (additional RF module and Joker remote 
are required)
2. PA button authorisation - press the PA button for approximately 1 second
The activation of immobiliser occurs:
- 30 seconds after the ignition is switched off
- immediately after disarming of vehicle security system 
If the immobiliser is active (the engine has been immobilised) the LED blinks very 
quickly 3 times per 2 seconds. 
If the immobiliser is authorised, the LED lights up for 1s and then goes off. The 
vehicle is ready to go.
The immobiliser will not be activated if Joker remote is present in the vehicle.

On demand, additional immobiliser protection can be enabled. 
In the following conditions (mode 2, mode 3) the immobiliser can start alarming 
(siren, hazard lights and GSM paging) independently of VSS.

If the immobiliser is activated and the user switches on the ignition, a 30 seconds 
timer is started. 
If the immobiliser is not authorised within these 30 seconds the alarming will start.

Same as above and additionally if the VSS is armed and then disarmed  and any 
door is opened, the 30 seconds timer is started.   It can happen only once after 
every disarming of VSS!
If the immobiliser is not authorised within these 30 seconds the alarming will start.

The immobilizer alarming works as described below:
When the 30 seconds timer to immobiliser alarming is started, the LED blinks very 
quickly 4 times per 2 seconds. 

Then, the hazard lights start to blink and the siren sends warning chirps. 10 
seconds later the siren is switched on permanently and the GSM paging is sent. 
The hazard lights remain switched on permanently. 

IMMOBILISER MODE 1

IMMOBILISER MODE 2:  ALARMING OF UNAUTHORISED START

IMMOBILISER MODE 3:  ALARMING OF UNAUTHORISED VEHICLE ENTRY

IMMOBILISER FUNCTIONCHAPTER 4
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The siren is enabled as long as the ignition is switched on. The siren is switched off 
30 seconds after the ignition is off. 
If the ignition is switched on again. The siren is on for another 30 seconds. 
The alarming of unauthorised start/entry is finished when the immobiliser is 
authorised (by Joker remote or PA button). 

The anti-hijack command and workshop mode override the immobiliser 
alarming. 

After authorising the immobiliser either with PA button or Joker token there is 15 
seconds to start the vehicle. After these 15 seconds the immobiliser is re-
activated automatically and needs to be authorised again in order to start the 
vehicle.

The immobiliser feature is a safe protection against unauthorised copying or 
theft of OEM car keys. 

It can NEVER make the car stopped during drive.

The Joker is a self-transmitting (every few seconds) remote control for 
authorising the immobiliser function. In order to extend the battery life cycle, the 
Joker remote can be temporary switched off (e.g. during holidays). The 
procedures below concern LED and button set on the Joker.
To switch the Joker off, press and hold the button for at least 3 seconds, until the 
LED lights up and then go off slowly. 
To switch the Joker on, press and hold the button, until the LED slowly lights up. 
To check the state of the Joker, press the button briefly - the LED flashes if the 
Joker is enabled. Every press of the button causes the Joker to send transmission 
and authorise the immobiliser.

HANDLING THE JOKER REMOTE (SELF-TRANSMITTING REMOTE)

The DS511 can be equipped with external module handling the auxiliary (AUX) 
output. The module can control e.g. parking heater. The module output can be 
enabled constantly or for a given period of time (1 second - 999 minutes), via 
SMS command or smartphone application.
The output is disabled after given amount of time or after the dedicated 
command. The possibility to use AUX output in a given vehicle must be 

®consulted with installer before starting instalation of Tytan GPS. 

SMS COMMAND ENABLE AUX OUTPUT 
The command that enables the ouptut is: 

where:
{p1} - output activation time as a 1,2 or 3 digit number. 

The number without suffix or with suffix "S" means operation time in seconds. 
The number with a "m" suffix means number of minutes. 
The command without parameter enables the output constantly, until the 
disable output command is received. 

AUXILIARY OUTPUT (AUX)
MODULE (OPTION)CHAPTER 5

{DSPIN} AUXON {p1}
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e.g.: 

enables the output for 5 seconds

enables the output for  10 seconds

enables the output for 120 minutes

12345 AUXON 5

12345 AUXON 10s

12345 AUXON 120m

enables the output constantly

If the new command enabling AUX output is received while the output is 
already active, the new AUX time overrides the previous timer value. 

SMS COMMAND DISABLE AUX OUTPUT 

{DSPIN} AUXOFF

12345 AUXOFF

e.g.: 

12345 AUXON
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!!! IMPORTANT !!!
After installation of  Pager DS511, the DSPIN 
must be changed to your personal vehicle code 
(instead default code: 12345) and the vehicle users 
phone numbers must be programmed in order to 
prevent unauthorised access to your vehicle. 
Procedure of changing the DSPIN is described in 
subsection: PROGRAMMING DSPIN AND PHONE 
NUMBERS on pages 26 and 27 of this manual.

®Tytan GPS
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Brand: ................................................................

Type: ....................................................................................................................................................

Description of the vehicle:

INSTALLATION CERTIFICATE

I, the undersigned.............................................................................
a professional installer, certify the installation of security system

described below was made by me, according to  installation manual supplied 
by the manufacturer of the security system.

Vehicle no.: ........................................................................................................................................

Registration no.: .................................................................................................................................

Description of the security system:

Draw up in: .............................................. Date: ...................................................

Installer’s full address:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Signature: ..................................................................
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Brand: .............................

Type: ...............................

Certificate no: ...............

®Tytan GPS Pager DS511

DS510

E20 116RA-00 2872



serial number:

certificate no:

VENDOR - INSTALLER - GUARANTOR

stamp - legible signature

DATE INSTALLED

certificate

SIM CARD NUMBERfactory default: 12345
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WARRANTY
 IN

SPECTIO
N

WARRANTY CARD

alarm model:  E20 116RA-00 2872

DSPIN

GPS moduleinstalled modules: IMMOBILISER AUX module

without certificate warranty is void

22

date, stamp, legiable signature date, stamp, legiable signature

date, stamp, legiable signature date, stamp, legiable signature

Warranty review after 3rd year of operation Warranty review after 4th year of operation

Warranty after 1st year of operationreview Warranty review after 2nd year of operation

 Pager®Tytan GPS  DS511



Dear Costumer,
Thank you for choosing Digital Systems products. Let us guarantee you a faultless operation of the 
product in accordance with technical and operating conditions described in the instruction manual.
Should you require assistance of our warranty service, please contact the dealer or an 
Authorized Installer. For the list of Authorized Installers enter our website 
(www.tytangps.com).

YOUR WARRANTY
This warranty concerns and was attached to a Digital Systems product on the day of the 
purchase, provided that the purchase was made within the warranty area.
Digital Systems company guarantees that the product is free from any material and design 
faults and gives a 60-month (5-year) warranty. The warranty period for alarm siren and 
remote controls is 12 months 
I)The 60 month warranty shall be honoured only on the condition that annual (paid) 
inspections are made and confirmed with the brand stamp of an Authorized Installer
II)Warranty repair shall be performed free of charge within the shortest period of time 
possible (no more than 14 workdays from the date of taking the product for repair - upon 
presenting the valid warranty card and the receipt)
III) The warranty card is valid on the condition that it is made on the original form and 
contains the following information: type of the product, serial number, date of sale, stamp 
and signature of the dealer.
If the product is found to be faulty within the warranty period (from the date of the purchase), 
Digital Systems or an Authorized Installer (within the warranty area) shall repair the product 
free of charge or (if Digital Systems so decides) exchange the faulty product or its damaged 
parts according to the terms and conditions specified below.
This guarantee does not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer arising out of 
unconformity of product with contract.

TERMS AND CONDITIONS
1. The warranty is valid only within the territory of the Republic of Poland.
2. To be covered by this warranty the defective product must be supplied with the valid 
receipt. Digital Systems and Authorized Installers reserve the right to refuse providing 
warranty service in case of lack of documents specified above, or in case the information on 
the documents is incomplete or illegible.
3. The warranty shall not be honoured in case the device type or serial number placed on the 
product has been changed, obliterated or removed.
4. The warranty shall not be honoured in case the seal placed on the product has been 
removed or damaged.
5. The warranty covers only the device, not the way it was installed.
6. The warranty does not apply to the following:

a)repair or replacement of parts or sub-assemblies resulting from normal wear and tear;
b)spare parts (parts planned to be exchanged, e.g. batteries, fuse, etc.);
c)damage resulting from:

I) misuse of the product;
II) installation made not in accordance with the manual;
III)repair conducted by anyone other than Digital Systems staff member or an 

Authorized Installer;
IV) changes or alterations made to the product without prior consent of Digital Systems;
V) negligence;
VI)accident, fire, liquid, humidity or chemicals effects, flood, excessive heat, electrical 

discharge or any external force.
7. Digital Systems does not bear responsibility for any damage resulting from burglary 

or vehicle theft.

LIMITATIONS
With the exception of the above conditions Digital Systems does not give warranty 
concerning quality of the products. In case of the above limitation is not fully allowed by the 
valid regulations, Digital Systems reserves the right to limit its warranty terms and conditions to 
the boundaries allowed by the valid regulations. Digital Systems is only obliged to repair or 
exchange faulty product according to the terms and conditions of this warranty. 
Digital Systems does not bear any responsibility for loss or damage concerning products, 
service, warranty or other, including economic and incorporeal loss.

Guarantor/manufacturer:   Digital Systems  sp. j.  ul. Sedzickiego 57, 84-230 Rumia,  Poland.
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