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AQILA
Home
Security
System

Dengan jaringan ganda (wifi & gsm), Aqila Home
Security System diciptakan untuk memberikan
kenyamanan dan rasa aman, karena anda akan dapat
melakukan pemantauan secara langsung (Real-Time)
atas aspek keamanan rumah. Melindungi rumah
anda 7 x 24 jam. Panel Kontrol Aqila Securehub™
adalah perangkat utama dari sistem keamanan Aqila,
yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dengan
seluruh sensor nirkabel yang terpasang dirumah dan
berfungsi menyampaikan notifikasi alarm kepada
anda.
Jika ada kejadian yang memicu alarm seperti pintu/
jendela dibuka atau ada penyusup yang masuk
dalam rumah pada saat alarm diaktifkan, maka Aqila
Securehub™ akan meneruskan informasi mengenai
alarm tersebut secara langsung baik melalui Notifikasi
Apps, SMS ataupun panggilan telepon.

Daftar
Produk

Keluarkan semua perangkat dalam paket Aqila Smart
Security Kit. Jika ada perangkat yang tidak lengkap,
mohon hubungi kami atau distributor terdekat.

Aqila Securehub™
(Panel Kontrol)

2 buah Sensor
Pintu/Jendela

Sensor
Gerak

Remote
Control

Braket/Dudukan
untuk Dinding

Braket/Dudukan
untuk Sensor Gerak

Adaptor
Listrik

Perekat
(Double-tape)

Baterai

Fischer dan
Sekrup

Panduan
Pengguna

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Fitur

Smart Security

Teknologi Nirkabel
dan Pemasangan
dilakukan sendiri
dengan mudah

Sirene 105dB

Perlindungan
24 Jam

Pengaturan jeda
waktu Masuk/Keluar

Jaringan
Ganda Wi-Fi +
GSM

FHSS, Frequency
Hopping Spread
Spectrum

Notifikasi Instan

3 Grup SMS,
5 Grup Panggilan
Telepon

Baterai
Cadangan
1000mA

Kapasitas hingga
10 Remote Control

Kapasitas
hingga 50
buah sensor

Aplikasi iOS &
Android

50 Nama
Zona
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Tampilan
AQILA
Securehub™

LED Putih: Arming (Aktif) / Disarming (Tidak Aktif)
LED Merah: Status Aqila Securehub™

LED Hijau: Daya Listrik AC
LED Kuning/Merah: Indikator Sinyal GSM

Tombol Temper

Tombol On/Off

Tombol Koneksi

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Smart Security

Fungsi Fitur
Indikasi Lampu LED
Status (Besar)

LED MERAH
Menyala: Dalam status menghubungkan
Berkedip cepat: Mengirim SMS atau menghubungkan
jaringan WiFi pada Mode Pintar
Berkedip sekali dalam 1 detik: Peringatan/Alarm
Berkedip sekali dalam 2 detik: Menghubungkan jaringan
WiFi dalam Mode AP
LED PUTIH
Menyala: Sistem terproteksi dalam mode “Away Arm”
Mati: Sistem tidak terproteksi atau dalam mode “Disarm”
Berkedip lambat: Sistem terproteksi dalam mode
“Stay Arm”
Berkedip cepat: Jaringan WiFi hilang

Indikasi Lampu LED
Sinyal/Daya (Kecil)

LED Hijau
Menyala: Daya Menyala
Mati: Daya Mati
LED Oranye:
Berkedip cepat: Mencari jaringan GSM
Berkedip normal: Jaringan GSM ditemukan

Tombol
(Tombol Tamper,
Tombol Koneksi)

Tombol Tamper
Tekan 1 kali: Memicu Alarm Tamper
Tombol Koneksi:
Tekan sekali: Memulai menghubungkan sensor
Tekan dan tahan selama 5 detik hingga 1 kali bunyi bip
terdengar: Memulai pengaturan dengan Aplikasi
Tekan 7 kali: Menghapus semua sensor yang terhubung
Tekan 5 kali: Mengembalikan sistem pada pengaturan
standar. Mengembalikan pengaturan tidak akan
menghapus sensor yang sudah terkoneksi.
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Panduan
Mulai Cepat
Instalasi Aqila
Securehub™
1.

2.

3.

4.
5.

Buka perlahan
tempat penutup
baterai.
Masukkan kartu SIM
(Catatan ! Pastikan
kartu SIM anda telah
diaktifkan sebelum
dimasukan).
Colokan ujung
kabel adaptor ke
tempatnya lalu
sambungkan kepala
adaptor ke listrik.
Geser tombol daya
pada posisi ON.
Uji koneksi ke sensor
dengan menekan
tombol koneksi.

1

2

3

4

5

Penting:
Kartu SIM yang anda beli mungkin tidak meminta nomer
PIN. Namun bila kartu SIM anda meminta nomor pin,
mohon anda nonaktifkan terlebih dahulu PIN tersebut
pada perangkat telepon seluler lain lalu selanjutnya
pasangkan kembali kartu SIM tersebut di Aqila
Securehub™.

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Penggunaan dan
Pengujian Remote
Control

Smart Security

Tekan tombol darurat “SOS”. Lampu LED
kecil pada remote akan menyala dengan
singkat. Lalu suara alarm akan langsung
berbunyi dan lampu LED besar pada Aqila
Securehub™ akan berkedip merah.
Matikan alarm dengan cara menekan
tombol “Disarm” (gambar gembok terbuka)
pada remote control anda. Selamat!
Remote Control AQILA anda telah bekerja!

Penggunaan dan
Pengujian Sensor
Pintu/Jendela

Tarik kertas / Pelindung yang terhubung
dengan baterai agar sensor dapat bekerja.

Aktifkan sistem alarm dengan menekan
tombol “Away Arm” (gambar gembok
tertutup) pada remote control anda.

Selanjutnya, jauhkan/pisahkan dua
bagian sensor dan tahan sekitar 5 cm.

Lampu LED berwarna merah pada sensor
akan berkedip dengan cepat.

Matikan alarm dengan cara menekan
tombol “Disarm” (gambar gembok terbuka)
pada remote control anda. Selamat!
Sensor Pintu/Jendela AQILA anda telah
bekerja!
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Penggunaan dan
Pengujian Sensor
Gerak

Buka sekrup dengan menggunakan
obeng, lalu buka penutup sensor gerak
secara perlahan dengan menekan klip,
Tarik kertas / Pelindung yang terhubung
dengan baterai agar sensor dapat bekerja.
Pasang kembali penutup dan sekrup.

Aktifkan sistem dengan menekan tombol
“Away Arm” (gambar gembok tertutup).

Tekan tombol koneksi pada bagian
belakang sensor gerak.

Matikan alarm dengan cara menekan
tombol “Disarm” (gambar gembok terbuka)
pada remote control anda. Selamat!
Sensor Gerak AQILA anda telah bekerja!

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Smart Security

SENSOR
GERAK
Fitur

Sensor Gerak dengan teknologi Inframerah didesain
dengan desain yang modern, elegan dan dapat
dipasang dengan mudah. Sensor ini mengadopsi
teknologi fuzzy logic, dirancang untuk mendeteksi
gerakan manusia di dalam ruangan. Alarm kecil
didalamnya akan memberikan notifikasi apabila status
baterai lemah atau terjadi upaya pengrusakan dengan
terpicunya alarm tamper. Hal ini dapat meningkatkan
keamanan rumah anda secara lebih maksimal.

1.
2.
3.
4.
5.

Jendela Sensor
Indikator LED
Tombol Koneksi
Klip
Kompartemen Baterai

6.
7.
8.

Zona Jumper
Tombol Tamper
Sensor Inframerah

Sensor Inframerah: Mendeteksi sinar inframerah yang
dilepaskan oleh adanya gerakan tubuh manusia.
Jangan menyentuh bagian permukaan sensor
inframerah dan pastikan tetap bersih.
Tombol Tamper: Ketika kotak sensor dibuka, sakelar
tamper akan terpicu dan mengeluarkan suara sinyal
alarm. Matikan alarm dengan menekan tombol
“Disarm” (gambar gembok terbuka) pada remote
control anda.
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Status Indikator:

LED berkedip 1 kali:
Gerakan terdeteksi.
LED berkedip 5 kali, dan buzzer berbunyi
Bip 5 kali:
Sensor aktif, tamper alarm aktif atau
indikasi daya baterai lemah.
Segera ganti baterai jika baterai dalam
keadaan lemah

Mode Pengujian &
Operasional Normal

Mode Pengujian: Saat sensor dinyalakan, indikator LED
berkedip 5 kali, dan alarm berbunyi 5 kali untuk masuk
ke dalam mode pengujian. Pada kondisi ini, setiap
gerakan akan memicu sensor dan mengaktifkan sinyal
alarm. Sensor akan berpindah ke Mode Kerja setelah
20 deteksi.
Operasional Normal: Ketika mode pengujian berakhir,
sensor gerak ini akan beralih pada operasi normal,
setelah 1 gerakan terdeteksi, sensor akan masuk ke
dalam mode tidur untuk menghemat energi. Mode tidur
akan berakhir setelah 4 menit. Ini dapat menghemat
energi baterai ketika rumah sedang dihuni dan
penghuni secara terus-menerus bergerak.

Uji Berjalan:

Dalam keadaan menyala, indikator LED berkedip 5 kali
dan alarm berbunyi 5 kali untuk masuk ke dalam mode
kerja.
Berjalanlah melintasi area deteksi dan perhatikan
indikator LED untuk memastikan indikator tersebut
berkedip sekali saat mendeteksi gerakan.

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Peringatan

1.

2.

Smart Security

Hindari pemasangan sensor di dekat tempat yang
memiliki suhu panas yang berubah dengan cepat
atau terdapat aliran udara yang cukup kencang
(misalnya AC, lampu tabung, oven, kulkas dan
lainnya).
Hindari area yang menghadap langsung ke jendela
karena kinerja sensor dapat terganggu oleh faktor
lingkungan (seperti sinar matahari, keramaian orang,
mobil yang melintas dan sebagainya).

Area Deteksi

Tampak atas

Tampak samping
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SENSOR
PINTU/JENDELA

Sensor Pintu/Jendela dapat dipasang pada pintu,
jendela dan objek lainnya yang dapat terbuka dan
tertutup.
Sensor mengirimkan sinyal ke Aqila Securehub™ ketika
magnet yang dipasang di dekat sensor bergerak
berjauhan.

1.
2.
3.
4.

Sensor Pemancar
Magnet buka-tutup
Tombol Tamper
Kompartemen Baterai

Tamper Alarm: Ketika seseorang berusaha untuk
merusak, memindahkan atau menggerakan sensor,
maka alarm akan berbunyi. Lalu Aqila Securehub™ akan
langsung mengirimkan notifikasi alarm kepada pemilik
rumah.

Status Kerja:

LED berkedip 1 kali:
Pintu atau jendela terbuka dan sensor akan mengirimkan
sinyal ke Aqila Securehub™.
LED berkedip 5 kali, dan alarm berbunyi 5 kali:
Tamper alarm atau indikasi daya baterai lemah.
Segera ganti baterai jika baterai dalam keadaan lemah

www.getaqila.com

16

PANDUAN
PENGGUNA

Smart Security

Pemasangan
•

Buka kotak sensor dan pasang baterai dengan
benar.

•

Sensor dapat dipasang pada pintu atau jendela
yang dapat terbuka dan tertutup. Pastikan
permukaan yang akan dipasang telah dibersihkan
terlebih dahulu.

•

Pasang perekat (double-tape) pada dua sisi di
bagian belakang sensor pemancar dan magnet.
Pasang sensor pemancar secara hati-hati pada
kusen pintu/jendela dan magnet pada bagian daun
pintu/jendela.

•

Pastikan indikator lampu LED * pada arah yang
benar. Pastikan magnet berada di sebelah kanan
sensor pemancar.

•

Tempatkan sensor pemancar pada lokasi yang
diinginkan. Pasanglah magnet dengan jarak tidak
lebih dari 1 cm dari sensor pemancar.

•

Hindari pemasangan sensor di area yang terdapat
banyak logam dan kabel listrik.

Catatan ! Sensor pintu/jendela diatur dalam zona
1 normal sebagai pengaturan standar. Hal ini akan
menyebabkan alarm berbunyi dan mengirimkan
notifikasi pada aplikasi secara langsung bila magnet
menjauh dari sensor pemancar lebih dari 2 cm saat
mode alarm diaktifkan.
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Pengaturan
Aplikasi
Aqila Smart

Unduh Aplikasi
Masukan kata kunci “Aqila Smart” di Apps Store atau
Google Play.

Sistem Aqila menggunakan Jaringan Wi-Fi: 2.4GHz
(802.11 b/g/n).
Spesifikasi sistem operasi yang didukung
iOS: iOS 8 atau yang lebih baru.
Android: Android 4.0 atau yang lebih baru.

Buat Akun Aplikasi
Klik “Register” atau daftar dan ikuti langkah-langkah
untuk membuat akun pada aplikasi Aqila Smart.

CATATAN
Bahasa pengantar aplikasi ini akan mengikuti pilihan
bahasa pengantar yang digunakan pada ponsel anda.

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

PENAMBAHAN
PERANGKAT

Smart Security

Koneksikan Aqila Securehub™ ke aplikasi dengan
“Smart Mode”
Klik “Add Device” atau
“tambah perangkat” atau
“+”.
Lalu Klik “Security Sensor”
atau “Keamanan & Sensor”

Hidupkan Aqila Securehub™
dan lakukan konfirmasi
bahwa lampu LED (besar)
berkedip berwarna merah
dengan CEPAT.
Bagaimana membuat lampu LED
berkedip berwarna merah dengan cepat?
*Hidupkan perangkat, kemudian tekan
tombol Koneksi / Reset selama 5 detik.

Setelah konfirmasi LED
berkedip secara cepat,
pilih jaringan wifi yang
dikehendaki lalu masukan
kata sandi Wi-Fi anda.
Tunggu beberapa saat
untuk terhubung

Setelah perangkat sukses
ditambahkan. Anda dapat
mengganti nama perangkat
dan memilih lokasi
penempatan perangkat
Aqila Securehub™.
Catatan: Ada kalanya
koneksi dengan Mode
Smart tidak berhasil. Oleh
karena itu, gunakan Mode
AP sebagai alternatif.
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Koneksikan Aqila Securehub™ ke aplikasi dengan
“AP Mode (Access Point)”
•

Apabila koneksi melalui Smart Mode tidak
berhasil, maka akan muncul pilihan alternative.
Klik “Switch Pairing Mode”

•

Tekan tombol Koneksi / Reset selama 5 detik
sampai lampu LED berkedip merah dengan
LAMBAT.

•

Klik “Confirm Indicator Slowly Blinking”

•

Masuk ke menu pengaturan wifi pada ponsel
anda, sambungkan wifi ponsel anda ke pilihan
“Smartlife-xxxx”

•

Tunggu beberapa saat untuk terhubung

•

Setelah perangkat sukses ditambahkan. Anda
dapat mengganti nama perangkat dan memilih
lokasi penempatan perangkat Aqila Securehub™.

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Smart Security

PENGOPERASIAN
CEPAT ALARM
Stay Arm
Mode Rumah:

Digunakan apabila ada
penghuni di dalam rumah,
misalnya dinyalakan malam
hari saat penghuni rumah akan
tidur. Sensor yang diatur pada
Zona Normal akan aktif, sensor
yang diatur pada Zona Stay
akan NON-aktif.

Away Arm
Aktif/Proteksi:

Digunakan saat kondisi rumah
kosong / tidak ada penghuni.
Mode ini mengaktifkan seluruh
sensor alarm. Aqila Securehub™
akan mengirimkan notifikasi/
sms/telp ketika sensor terpicu.
(tergantung pengaturan notifikasi
anda pada aplikasi).

Disarm
Non Aktif:

Digunakan saat tidak
membutuhkan pengawasan dan
pemberitahuan alarm, misalnya
siang hari saat ada penghuni
dirumah. Sistem alarm di nonaktifkan & hanya sensor yang
diatur pada Zona 24 jam yang
dapat memicu alarm.

Two Way Call

Menggunakan panggilan telepon
untuk mendengarkan suara dan
juga berbicara dengan orang
yang berada di ruangan melalui
Aqila Securehub™. Diperlukan
Kartu Sim GSM aktif yang
didalamnya terdapat saldo pulsa
yang cukup.

SOS
Panggilan
Darurat:

Nyalakan sirine pada keadaan
darurat.

Mode Diam:

Pada remote control, tekan
tombol “Stay Arm” satu kali, lalu
tekan tombol “Away Arm” atau
tombol “Disarm” dalam kurun
waktu 3 detik untuk memasuki
kondisi “Away Arm” atau
“Disarm” dalam keadaan “Mode
Diam”.

Kembali

Stay Arm
Gunakan Mode ini apabila ada orang di rumah, sensor yang
diset pada Zona Normal akan aktif, sedangkan sensor yang diset
pada Zona Rumah akan tidak aktif.

Away Arm
Mode mengaktifkan seluruh sensor alarm. Aqila Securehub™
akan mengirimkan Notifikasi/ S ms/Telp ket ika sensor terpicu.

Disarm
Mode ini digunakan ketika anda tidak membutuhkan pengawasan
dan pemberitahuan alarm. Sistem alarm di non-aktifkan & hanya
sensor yang diatur pada Zona 24 jam yang dapat memicu alarm.

Two Way Call
Dengarkan keadaan ruangan melalui Aqila Securehub™ dan
berbicara dengan orang-orang di ruangan tersebut.

SOS
Nyalakan sirine pada keadaan darurat

Setting

Aksesoris

Pilih perangkat “Aqila
Securehub™” pada aplikasi
Aqila Smart untuk masuk ke
dalam tampilan awal sistem
keamanan.

Away Arm
Disarm
Emergency Call
Stay Arm

Melalui remote control
(tekan dan tahan tombol
selama 1 detik).
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KONTROL
FASILITAS LISTRIK
Klik tanda
untuk menghidupkan fasilitas listrik
seperti lampu atau pagar untuk secepatnya mencegah
penyusup pada saat terjadinya alarm.
Stay Arm
Gunakan Mode ini apabila ada orang di rumah, sensor yang
diset pada Zona Normal akan aktif, sedangkan sensor yang diset
pada Zona Rumah akan tidak aktif.

Away Arm
Mode mengaktifkan seluruh sensor alarm. Aqila Securehub™
akan mengirimkan Notifikasi/ Sms/Telp ketika sensor terpicu.

Disarm
Mode ini digunakan ketika anda tidak membutuhkan pengawasan
dan pemberitahuan alarm. Sistem alarm di non-aktifkan & hanya
sensor yang diatur pada Zona 24 jam yang dapat memicu alarm.

Catatan! Fasilitas listrik diatur dalam kondisi TIDAK aktif
sebagai standarnya. Untuk mengaktifkan fasilitas listrik,
Aqila Securehub™ harus tersambung ke aliran daya listrik
AC.

Two Way Call
Dengarkan keadaan ruangan melalui Aqila Securehub™ dan
berbicara dengan orang-orang di ruangan tersebut.

SOS
Nyalakan sirine pada keadaan darurat

NOTIFIKASI ALARM
Sistem alarm memantau aktivitas rumah anda dan
mengirimkan anda notifikasi melalui aplikasi, SMS
atau panggilan telepon, ketika sensor terpicu. Semua
kejadian dapat dilihat dengan mengklik “Me” lalu pilih
“Message Center”.
Aturan notifikasi/pemberitahuannya adalah sebagai
berikut. Jika “Notifikasi” di non-aktifkan, anda tidak akan
menerima pemberitahuan/notifikasi pada aplikasi anda
ketika terjadi suatu kejadian yang dideteksi tetapi akan
tetap diberitahukan melalui panggilan telepon.

Notifikasi
Aplikasi

SMS

Telepon

Keterangan

WiFi Aqila
Securehub™ aktif

Telepon dilakukan berurutan
sesuai urutan nomor telepon yang
diatur pada aplikasi. Jika telepon
telah dijawab maka telepon akan
berhenti dan tidak melanjutkan
panggilan ke nomer lain. Jika alarm
dinonaktifkan (Disarm) dengan klik
tombol dari jendela notifikasi atau
remote control, maka panggilan
akan berakhir.

WiFi Aqila
Securehub™ tidak aktif

Telepon dilakukan berurutan
sesuai urutan nomor telepon yang
diatur pada aplikasi. Jika telepon
telah dijawab maka telepon akan
berhenti dan tidak melanjutkan
panggilan ke nomer lain.

www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

PENGATURAN
AQILA
SECUREHUB™
MELALUI TELEPON

Smart Security

Pada saat alarm berbunyi, sistem akan melakukan
panggilan telepon ke nomor telepon yang telah diatur.
Pengguna dapat menerima panggilan telepon tersebut,
mendengarkan dan memantau situasi dirumah serta
mengatur sistem dari jarak jauh dengan menekan tombol
nomor pada ponsel (dilakukan saat sedang menerima
panggilan telepon) :

0

Non-aktifkan
sistem proteksi
“Disarm”

1

Aktifkan sistem
proteksi dengan
mode “Away Arm”

5

Hidupkan Fasilitas
Listrik

6

Matikan Fasilitas
Listrik

7

Hidupkan sirene
di lokasi

8

Matikan sirene di
lokasi

*

Pantau kondisi
lokasi

#

Keluar atau tutup
telepon

23

MANAJEMEN
SENSOR
Pada aplikasi Aqila Smart, masuk ke dalam Aqila Securehub™ dan pilih “Sensor”,
didalam menu “Sensor” terdapat daftar sensor dan remote control yang terhubung
ke Aqila Securehub™, anda dapat menghidupkan/mematikan sensor, menambah/
menghapus sensor, mengatur nama zona, serta melihat status dan kondisi baterai dari
sensor yang terkoneksi ke Aqila Securehub™ Sangat disarankan untuk mengatur nama
zona untuk mengenali lokasi tempat dimana alarm terjadi.

Koneksi Sensor ke Aqila
Securehub™
Sensor-sensor yang
terdapat pada paket
Home Security Kit
sudah secara langsung
terhubung ke Aqila
Securehub™.
Namun untuk sensor
tambahan, dapat
dikoneksikan melalui
2 cara. Cara pertama
dengan langkah seperti
gambar disamping.

Tekan tombol
koneksi
dibagian
dalam Aqila
Securehub™

Tekan tombol
apapun pada
remote control

Pisahkan
sensor
pemancar dan
magnet

Tekan tombol
hitam pada
bagian
belakang
sensor gerak

Atau cara kedua, pada aplikasi Aqila Smart App, masuk ke dalam Aqila Securehub™
dan pilih ikon “Sensor”, lalu pilih “sensor” atau “remote control” kemudian pilih
“add” pada aplikasi dan ikuti petunjuk. Kemudian tekan “x” untuk keluar dari mode
pendaftaran.

•

Aqila Securehub™ berbunyi sekali dan indikator LED
berkedip sekali, artinya proses menghubungkan/
koneksi telah berhasil.

•

Jika Aqila Securehub™ berbunyi 2 kali dan
indikator LED berkedip sekali, artinya sensor telah
dihubungkan/terkoneksi sebelumnya.

•

Jika Aqila Securehub™ berbunyi 3 kali dan
indikator LED berkedip sekali, artinya berarti
kapasitas koneksi ke Aqila Securehub™ sudah
penuh (mencapai 50 sensor). (Catatan! Mohon
jangan tekan tombol tamper untuk mendaftar atau
mendaftarkan tombol pada status daya baterai
lemah)
www.getaqila.com
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PANDUAN
PENGGUNA

Penghapusan/
Koneksi Sensor

Smart Security

Sensor dapat dihapus secara satu per satu melalui
Aplikasi Aqila Smart atau melalui Aqila Securehub™
dengan menekan tombol Koneksi pada sebanyak 7
kali sampai terdengar bunyi bip 1 kali, maka semua
sensor dan aksesoris nirkabel yang sebelumnya telah
terhubung akan dihapus.

Pengaturan Zona
Melalui Aplikasi

Zona Normal
“Normal Zone”
Sensor yang diatur di zona ini
akan memicu alarm apabila sistem
diaktifkan pada mode “Away Arm”
maupun “Stay Arm”
Zona Tunda
“Delay Zone”
Pengaturan “Exit/Entry Delay”
dapat diaktifkan agar adanya
jeda waktu alarm sehingga anda
memiliki waktu untuk bersiap
keluar atau masuk rumah tanpa
memicu alarm. Hanya sensor
yang diatur di pada zona ini
memungkinkan adanya jeda waktu,
sehingga sensor ini tidak terpicu
selama dalam masa jeda sebelum
alarm aktif. Namun aksesoris pada
zona normal, zona stay, dan zona
24 jam tidak akan ditunda.

Aqila Securehub™

Zona Stay
“Stay Zone”
Pada saat sistem dalam Mode
“Stay Arm”, Sensor yang diatur di
zona ini akan dalam kondisi tidak
aktif sehingga penghuni dapat
dengan leluasa beraktifitas didalam
rumah. Sementara sensor pada
zona normal dan zona 24 jam akan
masih mengaktifkan alarm ketika
terpicu.

Daya penuh

Daya lemah

Zona 24 Jam
Apapun mode alarm yang dipasang
saat itu, Sensor yang diatur di zona
ini akan selalu dalam kondisi aktif
dan dapat terpicu, walaupun sistem
dalam kondisi “Disarm”, Aqila
Securehub™ akan tetap menerima
sinyal dan alarm akan segera
berbunyi.
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Pengaturan
Aqila Securehub™

Untuk melakukan pengaturan pada Aqila Securehub™.
Pada aplikasi Aqila Smart, masuk ke dalam Aqila
Securehub™ dan pilih “Setting”
Pengaturan Kata Sandi Google Home
“Google Home Password Setting”
Gunakan kata sandi untuk mengatur sistem alarm melalui
Google Home.
Catatan: Fitur koneksi Aqila ke Google Home masih
dalam pengembangan. Kami akan menginformasikan
melalui webite atau social media kami apabila fitur ini
sudah dapat digunakan.
Waktu Durasi Sirine
“Siren Duration Time”
Pengguna dapat mengatur durasi bunyi alarm dari 0
detik hingga 300 detik, perangkat akan masuk pada
Mode Diam apabila durasi diatur pada 0 detik.
Simpan Nomor Telepon Alarm
“Store Alarm Phone Number”
Tambahkan nomor telepon yang ingin anda gunakan
untuk pemantauan alarm. Nomor ini terdiri dari 3 nomor
untuk menerima SMS notifikasi. 5 nomor telepon
menerima panggilan peringatan dan 2 nomor CMS
(Central Monitoring System) atau Pusat Pemantauan
Alarm.
Catatan: Fitur CMS masih dalam pengembangan. Kami
akan menginformasikan melalui webite atau social media
kami apabila fitur ini sudah dapat digunakan.
Jadwal
“Schedule”
Mangatur jadwal untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan sistem keamanan sesuai dengan
keinginan anda. Toleransi waktu sekitar kurang lebih
30 detik.

www.getaqila.com
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Pengaturan Pusat Pemantauan Alarm “Central
Monitoring Station Setup”
Atur User ID untuk CMS (Central Monitoring System)
atau Pusat Pemantauan Alarm
User ID adalah nomor akun CMS, yang harus terdiri dari
4-digit angka antara 0 dan 9.
Catatan: Fitur CMS masih dalam pengembangan. Kami
akan menginformasikan melalui webite atau social media
kami apabila fitur ini sudah dapat digunakan.
Unggah Laporan “Report Upload”
Fungsi unggah laporan secara standar diatur dalam
kondisi tidak aktif. Untuk terkoneksi ke CMS, fungsi
unggah laporan harus diaktifkan. Jika diaktifkan, sistem
akan menginformasikan laporan alarm saat alarm terjadi.
Simpan Nomor Telepon CMS
Pengguna dapat mengatur 2 nomor telepon CMS pada
menu “Simpan Nomor Telepon”

Kode Kejadian Kontak
ID dan Isi

Kode Kejadian

Isi Kejadian

3401
1401
1132
1131
1100
3456
1137
1144
1140
1133
1384
1302
1301

Mode Away Arm (Aktif/Proteksi)
Mode Disarm (Non Aktif/Non Proteksi)
Alarm Sensor Gerak
Alarm Sensor Pintu/Jendela
Panggilan Darurat
Mode Stay Arm (Mode Rumah)
Alarm Tamper pada Panel Kontrol
Alarm Tamper pada Sensor
Alarm Normal
Alarm 24 Jam
Baterai Sensor Lemah
Baterai Panel Kontrol Lemah
Daya Listrik AC Panel Kontrol Terputus
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Waktu Jeda Keluar/Masuk “Exit/Entry Delay”
Atur waktu jeda keluar/masuk untuk aksesoris/sensor
pada Zona Delay. Pengaturan ini digunakan untuk
memberikan kesempatan kepada penghuni untuk
keluar atau memasuki rumah tanpa mengaktifkan alarm
secara langsung. Setelah waktu jeda keluar/masuk
diatur dan sistem alarm diaktifkan, apabila waktu jeda
diatur kurang dari 10 detik, maka panel Aqila Securehub™
akan berbunyi satu kali setiap detik. Namun apabila
waktu jeda diatur lebih dari 10 detik, maka panel Aqila
Securehub™ akan berbunyi setiap 2 detik sekali dengan
tempo suara yang akan meningkat di 10 detik terakhir
sebagai pemberitahuan untuk mempercepat proses
masuk atau keluar rumah.
Jenis Alarm “Alarm Type”
Pengguna dapat mengatur bunyi sirine yang diinginkan
dengan Mode Keras atau Mode Diam ketika alarm
diaktifkan.
Jenis Sensor Kabel “Wired Sensor Type”
Pilih tipe sensor kabel setelah sensor tersebut
terhubung, tipe N.C atau NO.
Notifikasi Pengguna Remote Control
“Keyfob Arming/Disarming Alert”
Ketika alarm diaktifkan, pengguna dapat memilih untuk
mendapatkan notifikasi tentang siapa yang melakukan
pengaturan alarm melalui remote control. Notifikasi akan
dikirimkan melalui aplikasi dan sms.
Pengaturan Bahasa “Device Language”
Ubah Bahasa pada sistem sesuai keinginan anda.
Catatan: Penggunaan Bahasa pada aplikasi akan
mengikuti pengaturan Bahasa yang digunakan pada
telepon seluler anda.
Pemantauan Sensor Pintu
“Door Sensor Monitoring”
Ketika sistem alarm akan diaktifkan namun terdapat
pintu atau jendela yang masih dalam kondisi terbuka,
maka sistem akan memberi peringatan dan memberikan
notifikasi. Status pintu / jendela dapat dilihat pada bagian
sensor di aplikasi Aqila Smart.
www.getaqila.com
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Pemantauan Sinyal GSM “GSM Signal Monitoring”
Ketika kualitas sinyal GSM buruk atau terputus, sistem
akan mengeluarkan peringatan dan notifikasi.
Menghidupkan/ Mematikan Sirene “Local Siren”
Ketika sirine dihidupkan, maka panel Aqila Securehub™
akan langsung mengaktifkan alarm.
Pengecekan Saldo Pulsa Kartu GSM
“Sim Card Balance”
Saat ini fitur pengecekan pulsa pada kartu sim masih
kami sempurnakan, sehingga cara yang dapat dilakukan
adalah dengan memindahkan kartu sim ke ponsel lain
dan pengecekan dilakukan pada ponsel tersebut.
Alternatif lain untuk memastikan pulsa selalu tersedia
adalah dengan secara rutin mengisi ulang pulsa setiap
bulan dengan nominal yang terkecil asalkan masa aktif
pulsa tersebut minimal 30 hari.
Kami akan menginformasikan melalui webite atau social
media kami apabila fitur ini sudah dapat digunakan.
Kode Akses SMS “SMS Access Code”
Kode akses digunakan sebagai kata sandi “password”
untuk pengoperasian sistem melalui SMS ketika jaringan
Wi-Fi mati.
Kata sandi standar adalah 1234, namun pengguna dapat
menggantinya sewaktu-waktu. Kata sandi harus terdiri
dari 4-digit angka antara 0 dan 9. Contoh :
Apabila kode akses yang dipakai adalah kode
akses standar 1234, maka untuk mengaktifkan alarm
melalui sms, kirim sms 1234#1 ke nomor telepon Aqila
Securehub™
Namun apabila kode akses diganti menjadi 0000, maka
sms yang dikirim menjadi 0000#1
Nomor Telepon dari Sistem Alarm
“Phone Number of Alarm System”
Masukkan nomor telepon untuk sistem alarm sesuai
dengan kartu sim yang dipasang.
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Pengaturan Aplikasi
Lainnya

RUMAH
“HOME”

Tambah Perangkat
“Add Devices”
Pengaturan Rumah
“Home Management”
Menambah Rumah / Penggantian
Nama Rumah / Pengaturan Ruangan
/ Lokasi Rumah / Tambah Anggota
Keluarga / Keluar dari Akses Rumah
Pengaturan Ruangan
Tambah / Hapus / Ubah Ruangan
Pengaturan Lokasi Rumah

SMART
Klik “Smart” untuk membuat
otomasi/skenario dari perangkat
yang terhubung ke aplikasi.
Ada 2 jenis subfitur pada fitur
“Smart”, yaitu:
Scene/Tap-to Run
Fitur ini mengatur beberapa
perangkat sekaligus hanya dengan
mengklik 1 tombol. Contohnya,
Aktifkan alarm ke mode “Stay Arm”
dan matikan bohlam pintar dengan
1 tombol.
Automation
Fitur ini dapat menjalankan
perintah pengoperasian perangkat
secara otomatis berdasarkan
kondisi yang dipenuhi dan diatur
sebelumnya. Misalnya, aktivasi
perangkat berdasarkan kondisi
status perangkat lainnya, kondisi
cuaca, waktu, lokasi, dll.
Contohnya, Otomatis aktifkan alarm
ke mode “Away Arm” APABILA
pengguna meninggalkan lokasi
rumah.
www.getaqila.com
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SAYA
“ME”

1

2

Pusat Pesan untuk melihat
aktivitas dari sistem termasuk
alarm yang terjadi.

Layanan tambahan

Aqila Securehub™ : System Disarmed

Aqila Securehub™ in Away Arm Mode !

3
Isi bagian ini adalah pertanyaan
yang sering ditanyakan dan
umpan balik.

Pada pengaturan “Setting”,
pengguna dapat mengatur
suara pada aplikasi dan
pengaturan Notifikasi yang
akan diterima oleh
4
aplikasi
Sound
Push Notification
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Menghubungkan Sensor dengan Kabel &
Fasilitas Elektronik yang Terhubung

Kabel Antarmuka 1
Kabel Antarmuka 2
Pentanahan
Port Umum
Normal Terbuka (NO)
Normal Tertutup (NC)
Output Daya untuk aksesoris
menggunakan kabel
Pentanahan
Aksesoris dengan Kabel:
Mendukung aksesoris dengan kabel.
Mohon pilih jenis sensor kabel setelah terhubung.
Sambungkan Sensor yang Menggunakan Kabel ke Zona Kabel 1
Sambungkan Jenis sensor pintu N.C ke Zona kabel. Satu kabel untuk
blok IN1 atau IN2, lainnya untuk blok GND.
Kirim pesan SMS 74 untuk memilih jenis sensor yang menggunakan
kabel menjadi N.C
Lakukan pengujian apakah alarm berbunyi ketika sensor kabel terpicu.
Sambungkan Sirene Kabel
Hubungkan kutub negative ke blok GND, dan kutub positif ke blok N.O.
Kemudian sambungkan blok COM dan blok +12V
Koneksi ke Fasilitas Elektronik yang Menggunakan Arus AC:
Memungkinkan untuk menghidupkan fasilitas elektronik seperti lampu,
atau pagar untuk secepatnya mencegah penyusup pada saat terjadinya
alarm.
Catatan! Aksesoris kabel membutuhkan dukungan daya DC 12V dan
tidak dapat digunakan bila hanya menggunakan baterai.
www.getaqila.com
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Pesan SMS
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Saat sinyal wifi hilang, sistem GSM akan langsung mengambil alih jaringan
untuk operasional sistem alarm dan untuk mengirimkan sinyal alarm. Cara
pengoperasian melalui pesan SMS adalah dengan mengirimkan pesan
SMS ke nomor telepon yang dipasang pada Aqila Securehub™ dengan
panduan format teks sebagai berikut :
Catatan! Kode 1234 dibawah adalah kode akses sms standard, apabila
anda mengganti kode tersebut, maka gunakan kode baru anda.

Operasi Pesan SMS
Fungsi

Kirim kode
operasi ini
dari telepon
seluler

Balasan SMS
yang akan anda
terima

Keterangan

Disarm/
Non Aktif

Sistem
dinonaktifkan

Away Arm/
Aktif

Sistem diaktifkan
dalam mode
Away Arm

Stay Arm/
Mode Stay

Sistem diaktifkan
dalam Mode
Stay Arm

Saat diaktifkan sensor yang
bekerja adalah sensor dalam
zona normal, untuk sensor
dalam mode zona rumah
akan dimatikan.

Tombol
SOS

Panggilan darurat

Langsung memicu alarm!

Fasilitas listrik
mati

Fasilitas Listrik diMATIkan
sebagai standar. Untuk
mengaktifkan, daya listrik
AC panel control harus
dihidupkan.

Fasilitas
Listrik

Two-Way
Call/
Komunikasi
2 arah

Fasilitas listrik
hidup

Kirim pesan sms “43” ke nomor
kartu SIM, maka panel Aqila
Securhub™ akan menelpon
kembali. Selanjutnya anda
dapat mendengarkan dan
berkomunikasi 2 arah.
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Spesifikasi Aqila
Securehub™

Nama Produk:

Aqila Securehub™
(Wi-Fi/GSM)

Sumber Daya Panel Kontrol:

Masukan:
AC110~240V/50~60Hz
Keluaran:
DC 12V/1000mA

Frekuensi Kerja GSM:

2G: GSM
850/900/1800/1900;

Arus Standby:

200 mA tanpa sumber
daya
150 mA ketika daya
hidup

Arus Alarm maksimum:

≥350mA

Baterai Cadangan Internal:

Baterai Litium:
3.7V/900mAh

Sirene Internal:

90dB

Jumlah Aksesoris Nirkabel
yang bisa ditambahkan:

10 buah remote control
50 buah aksesoris
nirkabel

Frekuensi operasi:

2.400~2.4835GHz

Standar Wi-Fi:

802.11b/g/n

Frekuensi Radio:

433MHz FHSS
Frequency Hopping

Bahan pembuat:

Plastik ABS

Kondisi operasi:

Suhu: -20oC~55oC
Kelembaban: ≤80%
(tanpa kondensasi)

Ukuran (L x W x H):

18 x 12.6 x 2.6 cm

www.getaqila.com
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Spesifikasi Sensor
Pintu/Jendela

Spesifikasi
Sensor Gerak

Smart Security

Sumber Daya:

DC 1.5V
(x1Baterai AA 1.5V Lr6)

Arus Standby:

≤20uA

Arus Transmisi:

≤70mA

Jarak Transmisi Nirkabel:

≤80 m
(di Area Terbuka)

Frekuensi RF Nirkabel:

433 MHz FHSS
Frequency Hopping

Suhu/Kelembaban:

-10oC-55oC/≤80%
(Tanpa Kondensasi)

Dimensi (L x W x H):

48 x 71 x 18 mm

Sumber Daya:

DC 1.5V
(x1Baterai AA 1.5V Lr6)

Arus Standby:

≤20uA

Arus Transmisi:

≤30mA

Area Deteksi:

7-8m/110o

Jarak Transmisi Nirkabel:

≤80 m
(di Area Terbuka tanpa
gangguan)

Frekuensi RF Nirkabel:

433 MHz FHSS
Frequency Hopping

Suhu/Kelembaban:

-10oC-55oC/≤80%
(Tanpa Kondensasi)

Dimensi (L x W x H):

90 x 52 x 36.5mm

Dimensi Braket (L x W x H):

48 x 26 x 29mm
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Spesifikasi
Remote Control

Sumber Daya:

DC 3V (2pcs CR 2032
button cell battery)

Arus Transmisi:

≤25mA

Jarak Transmisi:

≤80 m
(di Area Terbuka)

Frekuensi Transmisi:

433 MHz FHSS
Frequency Hopping

Bahan Produk:

Plastik ABS

Suhu Kerja:

-10oC-55oC

Kelembaban:

Hingga 80% (Tanpa
Kondensasi)

Dimensi (L x W x H):

35 x 70 x 12mm

www.getaqila.com
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Tanya Jawab
Apakah memungkinkan
untuk menambah lebih
banyak aksesoris/sensor
untuk sistem keamanan
ini?

Ya, Aqila Securehub™ dapat menampung sampai 50
buah sensor dan 10 remote control. Aqila memiliki
berbagai jenis sensor agar rumah anda terlindungi dari
berbagai macam kondisi yaitu berupa sensor gerak PIR,
sensor pintu/jendela, sensor bocor & banjir, sensor gas,
sensor asap, sirene indoor, sirine outdoor dan masing
banyak pengembangan lainnya. Untuk melengkapinya,
Aqila juga memiliki produk smart camera indoor
dan wireless battery camera oudoor yang dapat
diintegrasikan dengan aplikasi Aqila Smart.

Apa yang terjadi pada saat
terjadinya alarm?

Sistem akan mengirimkan notifikasi secara langsung
melalui aplikasi telepon seluler anda. Aqila Securehub™
juga dilengkapi dengan jaringan selular GSM sebagai
cadangan sehingga ketika jaringan WiFi tersebut mati
maka sistem akan mengirim pemberitahuan melalui
SMS dan panggilan suara. Anda dapat meresponnya
secara langsung melalui aplikasi, SMS atau kode
operasional melalui telepon.

Koneksi Internet seperti apa
yang saya butuhkan untuk
sistem Wi-Fi?

Semua standar Wi-Fi yang bekerja pada 2.4 GHz.
Kecepatan internet memiliki dampak pada kinerja
sistem. Koneksi internet yang cepat dan berfungsi
dengan baik sangat direkomendasikan untuk kinerja
yang optimal.

Apakah saya harus bayar
untuk aplikasinya?

Aplikasi Aqila Smart tersedia secara gratis, namun ada
beberapa fitur tambahan berbayar yang bisa dipilih
sesuai kebutuhan seperti fitur penyimpanan rekaman
smart camera melalui Cloud.

Bagaimana mengunduh
aplikasi Aqila Smart?

Buka App store atau Google play untuk mengunduh
aplikasi Aqila Smart dengan memasukkan kata kunci
“Aqila Smart”.

Apakah aplikasi Aqila Smart
ini dapat digunakan di semua
telepon seluler?

Aplikasi Aqila dapat digunakan di smartphone berbasis
ios atau android dengan versi sistem operasi yang baru.
Koneksi internet Wi-Fi yang baik sangat dibutuhkan
agar dapat menggunakan fitur dalam aplikasi secara
maksimal.
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Berapa jangkauan maksimum 100 meter di area terbuka. Adanya dinding dapat
antara panel Aqila
memperpendek jangkauan, direkomendasikan untuk
Securehub™ ke sensor yang
pasang sensor pada tempat yang tepat dan atur ulang
terhubung?

posisi Aqila Securehub™ agar penerimaan sinyal yang
lebih baik. Jika rumah lebih dari 1 lantai dan/atau
tergolong luas maka disarankan untuk menambahkan
aksesoris berupa Indoor Sirine & RF Repeater untuk
memperluas cakupan area. Namun sebelumnya anda
dapat melakukan pengujian terlebih dahulu dengan
cara memicu alarm melalui sensor yang dipasang.

Akankah sistem alarm akan
bekerja apabila terjadi
pemadaman listrik?

Ya. Sistem memiliki baterai cadangan yang dapat diisi
kembali dimana bisa beropersai selama 6 jam. Ketika
listrik hidup kembali, baterai akan diisi ulang.

Kartu SIM sudah dipasang
pada panel Aqila
Securehub™, namun tidak
bisa terhubung ke jaringan
seluler.

•
•
•

•

Apa yang akan terjadi ketika
listrik padam dan internet
terputus?

Sistem alarm hanya mendukung kartu SIM GSM.
Kartu SIM jaringan CDMA tidak akan bekerja.
Pastikan sistem dalam kondisi off/mati ketika kartu
SIM dimasukkan
Perhatikan lampu LED kecil di bagian bawah, jika
LED berkedip cepat, artinya sinyal GSM tidak
normal, mohon pindahkan panel Aqila Securehub™
dekat dengan dinding atau jendela luar untuk
meningkatkan penerimaan sinyal.
Kartu SIM harus sudah diaktifkan, tidak
menggunakan PIN dan pastikan terdapat saldo
pulsa yang cukup.

Setelah listrik padam dan internet terputus, Aqila Home
Security System akan tetap dapat bekerja karena Aqila
Securehub™ dilengkapi baterai cadangan dan jaringan
GSM.

www.getaqila.com
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Tanya Jawab
Sensor Gerak
Mengapa Sensor gerak
berbunyi bip tanpa
mendeteksi pergerakan
orang?

Jika sensor gerak berbunyi bip, dan indikator LED
berkedip terus menerus, berarti daya baterai lemah.
Segera ganti dengan baterai yang baru.

Mengapa sensor gerak
tidak mendeteksi
gerakan?

•
•
•
•

•
•
•

Mohon pastikan panel Aqila Securehub™ dalam
mode Arm (aktif), bukan pada mode stay Arm atau
mode Away Arm (tidak aktif)
Pastikan LED sensor gerakan akan menyala ketika
kamu berjalan di area deteksi
Gerakannya harus melewati area deteksi dan
dalam cakupan 8 meter
Sensor memasuki mode tidur untuk menyimpan
tenaga setelah deteksi pertama. Jika tidak ada
gerakan dalam 4 menit, the Sensor akan kembali
ke kondisi kerja. Jika deteksi muncul dalam 4
menit, waktu Sensor kembali ke kondisi kerjanya
akan ditambah dan disesuaikan.
Pastikan kontak baterai di bagian dalamnya baik.
Periksa apakah papan elektronik terpasang
dengan baik
Jika zona jumper berubah, Koneksikan kembali
sensor kedalam sistem.

Apakah sensor gerak
dapat membedakan
manusia dengan hewan
peliharaan
(Pet-Immunity)?

Tidak. Peralatan yang didapat pada Home Security
Kit merupakan Sensor gerak standar. Jika anda
memiliki hewan dirumah, mohon sesuaikan ketinggian
pemasangan sensor agar hewan peliharaan anda dapat
berkeliaran dengan bebas dibawah ketinggian area
deteksi sensor tersebut tanpa menyebabkan terjadinya
alarm berbunyi.

Tidak ada orang yang
lewat didalam ruangan,
kenapa sensor tetap
memicu alarm?

•

•

•
•

Periksa, apakah adanya hewan peliharaan di dalam
rumah, Sensor gerak yang ada merupakan unit
standar yang normal, bukan anti hewan peliharaan
(Pet-Immunity).
Hindari pemasangan sensor gerak pada tempat
dimana terjadi perubahan panas yang cepat seperti
jendela, AC, lampu, pemanas elektrik, kulkas, oven,
kompor dan lainnya.
Hindari sinar matahari yang kuat
Ketinggian dan jangkauan pemasangan harus di
dalam area deteksi.
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