
ІНСТРУКЦІЯ ДО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

Benish GUARD 

force



ЗМІСТ

I. Загальна інформація.

II. Завантаження додатка.

III. Запуск додатка та створення аккаунта.

IV. Головне вікно додатка.

V. Історія подій.

VI. Налаштування.

VII. Відстеження стану автомобіля. 

VIII. Відстеження переміщення автомобіля.

IX. Управління системою охорони автомобіля.
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I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.

Мобільний додаток дозволяє керувати функціями автомобіля, 
на якому встановлена супутникова система безпеки Benish GUARD 
Force. 

Мобільний додаток Benish Guard Force це:

• миттєве оповіщення про тривоги, статус автомобіля;
• відслідковування стану автомобіля в режимі реального часу;
• управління центральним замком автомобіля;
• контроль рівня палива в баку і рівня заряду АКБ;
• автозапуск двигуна;
• докладні звіти про переміщення автомобіля; 
• управління системою охорони online.

Benish Guard Force
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Мобільний додаток Benish Guard Force – можна безкоштовно встановити у: 

Google Play 

App Store 
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II. ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ.
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III. ЗАПУСК ДОДАТКУ ТА СТВОРЕННЯ АККАУНТА.

Для запуску мобільного додатка необхідно натисну-
ти на відповідну піктограму, котра розташована в меню 
мобільного пристрою. При натисканні не неї відкри-
вається вікно авторизації, в якому користувачу необхідно 
ввести логін та пароль.

Логіном для входу в мобільний додаток є електронна 
пошта клієнта. Пароль генерується автоматично та при-
ходить клієнту на електрону пошту після прийняття клієн-
та під охорону.

Для того щоб приступити до роботи з додатком, ко-
ристувачу необхідно ввести свої дані у вікні авторизації 
та натиснути кнопку «Авторизація».
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IV. ГОЛОВНЕ ВІКНО ДОДАТКУ.

При натисканні на кнопку «Авторизація» відкриваєть-
ся вікно, в якому користувачу необхідно вибрати авто-
мобіль, за яким потрібна інформація. Після цього почи-
нається завантаження головного вікна додатка, в якому 
розташовані наступні елементи: 
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IV. ГОЛОВНЕ ВІКНО ДОДАТКУ.

Поточний статус режиму 
охорони

Індикатор режиму охорони *

Заряд акумулятора

Рівень прийому GSM сигналу

Рівень залишку палива в літрах чи %

Температура двигуна

Температура в салоні 

Розгорнути карту

Визначити локацію автомобіля
Перехід до головного вікна 

додатка

Кнопка управління  
«Старт двигуна» ***

Кнопка управління  
«Зняття з охорони» **

Історія подій Прокласти маршрут  
до автомобіля

Кнопка управління   
«Активна охорона»****

Карта з відображенням  
локації автомобіля

Налаштування

Особисті дані
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*Індикатор режиму охорони – показує статус охорони авто-

мобіля. 

**Зняття з охорони. Якщо функція відкриття центрального 

замку в автомобілі підтримується, одноразове натискання з 

утриманням (до повного завантаження шкали) на цю зону від-

криває центральний замок та знімає автомобіль з охорони. 

Якщо функція не підтримується – одноразове натискання з утри-

манням (до повного завантаження шкали) на цю зону просто 

знімає автомобіль з охорони. При цьому, «Індикатор режиму 

охорони» виглядає наступним чином –    

***Старт двигуна – при натисканні з утриманням (до повного 

завантаження шкали) на протязі 2-3 секунд на цей індикатор 

відбувається запуск двигуна. 

****Активна охорона – при включенні сервер постійно контро-

лює GPRS з’єднання «Інтернет», при пропажі GPRS-з’єднання, 

сервер відправляє Push-повідомлення.
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IV. ГОЛОВНЕ ВІКНО ДОДАТКУ.

Додаткові кнопки управління приховані та не перекрива-
ють екран. Для їх активації необхідно злегка натиснути на ос-
новну панель. Змінити встановлене призначення і налашту-
вати кнопки можна за бажанням перейшовши в:

Налаштування / Кнопки керування (див. розділ VI даної 
інструкції).

Додаткові кнопки управління.
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V. ІСТОРІЯ ПОДІЙ. 

Додаток Benish Guard Force веде детальну історію всіх 
подій, що відбулися з автомобілем із зазначенням точного 
часу кожної події, координат, а також станом усіх контрольо-
ваних системою зон і датчиків на момент настання події.

При натисканні на даний елемент відкривається вікно, в 
якому відображені оповіщення про:
• пересування автомобіля; 
• статус охорони автомобіля (постановка під охорону,   
 зняття з охорони, тривога); 
• роботу двигуна;   
• різкі рухи автомобіля; 
• індикації різких рухів (швидкість до 60 км/час –  
 зе лений колір; швидкість від 60 до 110 км/час –   
 жовтий колір; швидкість вище 110 км/час –  
 червоний колір); 
• зміну налаштувань пристрою.
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

Інтуїтивно зрозумілі налаштування можуть зробити 
управління та контроль за автомобілем персоналізованими 
виключно під побажання власника.

При натисканні на даний елемент з’являється меню, що 
містить наступні підпункти:

1. Налаштування пристрою.

2. Додаток.

3. Кнопки керування.

4. Bluetooth управління.
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

1. Налаштування пристрою.

У цьому підпункті можна управляти наступними опціями:

1.1. Передача даних.

1.2. Датчики.

1.3. Передпусковий підігрів.

1.4. Запуск двигуна (автоматичний).
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

1.1. Передача даних.

Тут можна налаштувати параметри передачі даних, що 
використовуються системою – включити або відключити 
передачу даних при тривожній події або при поновленні 
GSM-зв’язку, дозволити або заборонити роботу в роумінгу. 
Тут же можна налаштувати часовий пояс.

1.1. Датчики.

Тут користувач може налаштувати чутливість датчиків ав-
томобіля: удару, нахилу, руху. 

Правильна установка і настройка датчиків забезпечує їх 
правильну роботу, запобігає помилковим спрацьовуванням 
і допомагає не допустити різні неточності у функціонуванні 
охоронної системи.

В рамках калібрування датчиків рекомендовано вистав-
ляти більш високий відсоток чутливості, поступово змен-
шуючи його при виявленні помилкових тривог!
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

1.2. Передпусковий підігрів.

Якщо автомобіль оснащений передпусковим підігріва-
чем, користувач може дистанційно керувати ним за допомо-
гою Benish Guard Force. 

Система дозволяє налаштувати передпусковий підігрів 
в автомобілі, з урахуванням таких параметрів: температура 
включення (від -50 до +100 градусів), час роботи (від 1 до 
99 хв.) і температура вимикання (від -20 до +100 градусів). 
Також, можливо встановити опцію використання підігрівача 
як догрівача.

1.3. Запуск двигуна.

Система дозволяє власнику автомобіля встановити 
режими автоматичного запуску і зупинки двигуна. Автома-
тичні запуски можливі за такими параметрами: розклад, 
період часу (від 1 до 99 хв.), температура двигуна (від -40 до 
0 градусів), напруга акумулятора (від 10 до 12,5 В). Також, під 
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

час налаштування автоматичного запуску, можна врахува-
ти рівень палива в автомобілі. Зупинка двигуна відбудеться 
автоматично після закінчення встановленого часу прогріву, 
досягнення заданої температури або командою від користу-
вача.

Запуск і зупинка двигуна по температурі можлива 
тільки за умови наявності підключеного датчика темпера-
тури двигуна !!!
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

2. Додаток.

Для максимального комфорту, клієнти Benish GPS можуть 
налаштувати мобільний додаток на свій смак, змінивши його 
зовнішній вигляд і функції. 

Для найбільшої безпеки можна захистити додаток PIN-ко-
дом і активувати запит пароля після закриття додатку.

 Тут же можна: включити або відключити звуки; налашту-
вати елементи, які відображаються в головному вікні додат-
ку; налаштувати правила приходу Push-повідомлень.
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VI. НАЛАШТУВАННЯ.

3. Кнопки керування.

Для зручності користувача, можна налаштувати кнопки 
керування, які відображаються в головному вікні програ-
ми. Налаштувати кнопки можна дотиком пальця, вибравши 
функції з відповідного кнопці сектора.

Кожній з кнопок управління можна привласнити функції:
• Тайм. Канал (таймерний канал)*
• Викл. Тайм. Канал.*
• Старт / стоп (запуск / зупинка двигуна).
• Підігрів (автомобіля).
• Режим паніка (встановлення / зняття).
• Відкриття багажника.
• Поточний стан (оновлення інформації про  

  поточний стан автомобіля).
• Режим ТО (технічного обслуговування).

* спеціальні вузли охоронної системи, призначені для управління різними 

виконавчими елементами автомобіля або для організації додаткових бло-
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кувань двигуна. Таймерні канали програмуються установниками обладнан-

ня Benish GPS. Їх кількість може відрізнятися в залежності від моделі охо-

ронної системи, тому і можливості з програмування будуть різними.

4. Bluetooth управління.

Для зручності користувача, можна налаштувати кнопки 
керування, які відображаються в головному вікні програ-
ми. Налаштувати кнопки можна дотиком пальця, вибравши 
функції з відповідного кнопці сектора.

VI. НАЛАШТУВАННЯ.
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VII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЯ.

В мобільному додатку Benish Guard Force відображаєть-
ся цілий ряд фізичних та технічних характеристик поточно-
го стану автомобіля. 2-d та 3-d відображення автомобіля на 
головному екрані дає зрозуміле уявлення про стан дверей, 
капота та багажника. Навіть якщо вікна залишились відкрити-
ми, клієнт побачить це в додатку.

При спрацюванні датчика відкриття можна наочно поба-
чити яка з охоронних зон активувала режим тривоги.
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VII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЯ.

При тривозі:
• в мобільний додаток 
 приходить повідомлення про тривогу.

Датчики

Датчик удару, попередній 
рівень.

Даний рівень встановлюється більш чутливим, 
що призводить до його спрацьовування в режимі 
охорони при незначних впливах на автомобіль.

Датчик удару, тривожний 
рівень.

Даний рівень датчика спрацьовує в режимі охорони 
при значних впливах на автомобіль.

Датчик руху, тривожний рівень. Даний датчик спрацьовує в режимі охорони, при 
буксируванні, при русі або при евакуації автомобіля.

Датчик нахилу, тривожний 
рівень.

Даний датчик спрацьовує в режимі охорони при 
нахилі автомобіля.

Додатковий датчик, тривожний 
рівень.

Даний датчик спрацьовує при глушінні GSM-сигналу.

• на фоні зображення автомобіля відображається черво  
  ним кольором датчик що спрацював (якщо причиною   
  тривоги став саме він). 

19:36 Тривога
спрацьовання датчика руху
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VII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЯ.

Іконки в головному вікні додатку
В головному вікні мобільного додатка можуть (в залежності від моделі автомобіля та 

встановлених налаштувань) відображатися наступні значки.

Рівень залишку палива в баку в літрах або %.

Рівень напруги акумулятора.

Температура двигуна.

Температура в салоні.

Температура за бортом.

Робота GPS / ГЛОНАСС-приймача, який визначає місце розташування автомобіля.
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VII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЯ.

Кнопки управління

Автомобіль в стані паркування.

Рівень прийому GSM-сигналу.

Індикатор режиму охорони, показує, знаходиться автомобіль в охороні чи ні.

Автомобіль знаходиться в сервісному режимі.

Стан включеного двигуна.

«Старт двигуна». При натисканні з утриманням (до повного завантаження шкали) на 

протязі 2-3 секундна даний індикатор відбувається запуск двигуна.
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VII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ СТАНУ АВТОМОБІЛЯ.

«Зняття з охорони». За допомогою даного індикатора автомобіль знімається з охорони та 
відкривається центральний замок (якщо дана функція в автомобілі підтримується).

«Активна охорона». При включенні активної охорони сервер постійно контролює GPRS-
з’єднання, відправляє Push-повідомлення.

«Управління багажником». Відкриття / закриття багажника.

«Оновлення інформації про поточний стан автомобіля». 

«Передпусковий підігрів». Включення / вимикання передпускового підігрівача, 
встановленого в автомобілі.

«Встановлення / зняття режиму ТО» (сервісного режиму).

«Режим паніка». Включення / вимикання сирени.
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VIII. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ АВТОМОБІЛЯ.

Власник автомобіля може детально 
подивитися будь-який трек з історії пере-
сування. Ця функція дозволяє стежити за 
розташуванням і всіма переміщеннями ав-
томобіля і здійснюваними діями – заправ-
ками паливом, зупинками, швидкістю руху, 
тривожними маневрами. 

Натискання на цю зону розкриває карту, 
на якій відображається локація автомобіля 
за даними GPS-супутників.

Прокласти маршрут

Розгорнути карту

Визначити локацію автомобіля
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IX. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ АВТОМОБІЛЯ.

Режим «Охорона».

Мобільний додаток Benish Guard Force дозволяє управ-
ляти режимом охорони автомобіля, центральним замком 
автомобіля і відкриттям багажника (якщо дана функція під-
тримується автомобілем).

Для включення режиму потрібно увійти в мобільний 
додаток в момент активного стану системи (інтернет або 
Bluetooth-з’єднання).

 Якщо функція відкриття центрального замка в автомобілі 
підтримується, одноразове натискання з утриманням (до 
повного завантаження шкали) на кнопку «Зняття з охорони» 
* відкриває центральний замок і знімає автомобіль з охоро-
ни. Якщо функція не підтримується – одноразове натискання 
з утриманням (до повного завантаження шкали) на цю зону 
просто знімає автомобіль з охорони.

*Для зміни розміщення чи доповнення кнопок на панелі управління потріб-

но перейти в: Налаштування / Кнопки керування. 
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IX. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ АВТОМОБІЛЯ.

Режим «Паніка».

 В системі передбачений режим «Паніка», який дозволяє 
привернути увагу до автомобіля за допомогою звукових і 
світлових сигналів.

Для включення режиму потрібно увійти в мобільний 
додаток в момент активного стану системи (інтернет або 
Bluetooth-з’єднання), натиснути і утримати кнопку «Режим 
паніка» * на панелі управління до повного завантаження 
шкали.

 Режим «Паніка» буде працювати не менше 60 секунд, 
після чого його можна запустити заново. Кількість запусків 
необмежена.

*Для зміни розміщення чи доповнення кнопок на панелі управління потріб-

но перейти в: Налаштування / Кнопки керування.
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IX. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ АВТОМОБІЛЯ.

Режим технічного обслуговування (ТО, сервісний режим).

 Перевести систему в режим ТО рекомендовано перед 
тим, як здавати автомобіль в автомайстерню, щоб не створю-
вати труднощів під час його обслуговування. В цьому режимі 
система зупиняє роботу охоронних функцій, автоматичних і 
дистанційних запусків. 

 Для активації режиму ТО потрібно вимкнути режим охо-
рони, включити запалювання, розмістити пристрій автори-
зації (мітка, телефон) в зоні розпізнавання системи, увійти 
в мобільний додаток в момент активного стану системи (ін-
тернет або Bluetooth-з’єднання), натиснути і утримати кнопку 
«Встановлення / зняття режиму ТО»* на панелі управління до 
повного завантаження шкали.

Режим ТО буде автоматично вимкнений при початку руху 
автомобіля (набір швидкості від 50 км/год), при цьому при-
стрій авторизації повинен знаходитися в салоні.

*Для зміни розміщення чи доповнення кнопок на панелі управління потріб-

но перейти в: Налаштування / Кнопки керування.
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X. ЗАПУСК ДВИГУНА.

Система дозволяє запустити двигун дистанційно – по ко-
манді користувача або автоматично за допомогою поперед-
ньо налаштованої функції.

Налаштувати автоматичні запуск (за такими параметрами 
як: розклад, період часу, температура двигуна, напруга аку-
мулятора, рівень палива в автомобілі) можна перейшовши в:

Налаштування / Налаштування пристрою / Запуск двигу-
на (див. розділ №VI даної інструкції).

Процедури запуску використовуються з метою прогріву 
двигуна і салону автомобіля, зарядки акумулятора або для 
охолодження салону автомобіля кондиціонером.

Дистанційні і автоматичні запуски двигуна можливі тільки 
при знаходженні системи в режимі охорони. У режимах дис-
танційного і автоматичного старту двигуна система продов-
жує виконувати функції охорони периметра автомобіля. 
Датчик руху в цьому режимі, переходить в режим підвищеної 
чутливості зі зменшенням часу реагування на рух. При пору-
шенні будь-якої контрольованої зони автоматичний або дис-
танційний запуск буде зупинений. 
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X. ЗАПУСК ДВИГУНА.
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X. ЗАПУСК ДВИГУНА.

Під час використання режимів дистанційного і автоматич-
ного старту двигуна слід приділити особливу увагу надійності 
фіксації автомобіля на місці паркування стоянковим гальмом 
або іншими способами, які обмежують можливі переміщен-
ня автомобіля. 

Дистанційний і автоматичний запуск двигуна на авто-
мобілях з автоматичною коробкою передач (АКПП) відбу-
вається, якщо важіль селектора буде знаходиться в положен-
ні «Р».

Якщо автомобіль оснащений механічною коробкою пе-
редач (МКПП), то дистанційний або автоматичний запуск від-
будеться тільки, якщо перед включенням режиму охорони 
була проведена процедура «Програма нейтраль».

 Щоб дистанційно запустити двигун необхідно натиснути 
і утримати кнопку «Старт двигуна»* на панелі управління до 
повного завантаження шкали. 

*Для зміни розміщення чи доповнення кнопок на панелі управління потріб-

но перейти в:Налаштування / Кнопки керування.
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