S t r o n a |1

Lista instrukcji SMS
Fabrycznie:
xxxx xxx

Działanie:

Ustawione numery telefonów
Twoje ustawienie:

Numer tel.

SMS alarmowy raportuje kaŜdy rodzaj alarmu jaki
pojawi się w systemie (włamanie, poŜar,
po
sabotaŜ,
panika).
SMS techniczny raportuje błędy systemu.

1.
Uzbrojenie systemu
2.

xxxx xxx m

Rozbrojenie systemu

SMS alarmowy plus Połączenie tel. dla kaŜdego
alarmu w systemie. Po odebraniu połączenia
poł
usłyszysz
sygnał syreny.
SMS techniczny raportuje błędy systemu.

3.

xxxx xxx mu

PokaŜ obecny status
systemu

xxxx xxx o

PokaŜ ostatnie zapisane
zdarzenie

4.

SMS alarmowy plus połączenie tel. dla kaŜdego
alarmu w systemie. SMS informacyjny przy kaŜdym
uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu..
SMS techniczny raportuje błędy systemu.

5.
6.

xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx
xxxx xxx

Załącz urządzenie pod X-em
7.
Wyłącz urządzenie pod X-em
8.
Załącz urządzenie pod Y-em

Jaki raport będzie
b
wysłany na te numery
telefonów:

Połączenie
czenie tel.
tel dla kaŜdego alarmu w systemie. Po
odebraniu połączenia
połą
usłyszysz sygnał syreny. To
ustawienie jest przeznaczone dla stacjonarnej sieci
telefonicznej .
SMS techniczny raportuje błędy systemu. Ta pozycja
zarezerwowana jest dla instalatora.
Uwaga: Ustawienia w prawej kolumnie moŜna
mo
zmienić.

Wyłącz urządzenie pod Y-em
Załącz urządzenie pod AUXem

xxxx xxxOFF

Wyłącz urządzenie pod AUXem

xxxx xxx m

Sprawdź bilans karty SIM
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Skrótowa lista sekwencji programujących
Funkcja
Programowanie numerów telefonów do
raportowania przez dialer
Wybieranie zdarzeń raportowanych przez
SMS
Wybieranie zdarzeń raportowanych przez
połączenie telefoniczne
Pomiar mocy sygnału GSM
Powtórne zalogowanie się do sieci GSM
Przekierowanie przychodzących SMS-ów

Funkcja symulowanej linii telefonicznej

Numer awaryjny
Edytowanie tekstów SMS
Instrukcji SMS do automatycznego
sprawdzania stanu kredytu karty SIM (opcja
operatora sieci GSM)
Otrzymywanie kodu rejestracji ze strony
www.GSMLink.cz na telefon komórkowy

Sekwencja
81 M xx..x *0

Opcje
M = pozycje od 1 do 7
xx..x = numer tel. (maksymalnie 20 cyfr)
wciśnięcie *9 = +, wciśnięcie *7 = *,
81 M *0 kasuje numer na pozycji M

Ustawienie fabryczne
M1 to M8 wykasowane

M1 & 2 alarmy raportowane przez SMS
M3 & 4 alarmy raportowane przez SMS i połączenie
poł
tel.
M5 & 6 alarmy raportowane przez SMS połączenie
poł
tel. +
uzbrojenie/rozbrojenie przez SMS
83 M ec x
M7 alarmy raportowane przez połączenie
poł
tel.
M8 problemy techniczne przez SMS (dla instalatora)
922
1/4 do 4/4, wyjście przez wciśnięcie #
Dialer zostanie wylogowany i zalogowany do sieci GSM. Dostępne
ępne takŜe
tak za pomocą instrukcji SMS: kod
923
GSM. Kod = master, user lub kod serwisowy.
x=0 nie, x=1 tak = jeśli przychodzący
cy tekst nie jest instrukcją
tak
926 x
SMS będzie
dzie przekierowany na pierwszy numer telefonu
zaprogramowany na pozycjach od M1 do M8
x=0 linia tel. (brama GSM)
x=1 klawiatura systemu alarmowego
951 x
linia tel.
x=2 wyłączona
x=3 automatyczne połączenie
czenie z numerem awaryjnym po
podniesieniu słuchawki
952 xx..x *0
xx..x = numer tel. (max. 20 cyfr)
wykasowany
Tekst moŜ
moŜe być edytowany poprzez program ComLink lub instrukcje SMS:
kod TXT n,text,n,text... lub przez stronę internetową www.GSMLink.cz
Przez instrukcj
instrukcję SMS do systemu alarmowego: kod CREDIT uu..u xx yyy zz gdzie kod = kod master lub serwisowy, uu..u =
komenda do sprawdzenia kredytu (np. ∗104#), xx = częstotliwość auto-zapytania
zapytania w dniach, yyy = minimalny akceptowalny
bilans, zz = pozycja tekstowa na której pokazuje się numer(wartość bilansu) w odpowiedzi uzyskanej od operatora GSM.
Jeślili kredyt na karcie jest mniejszy ni
niŜ minimum, SMS operatora będą automatycznie przekierowane do numerów M1 do M8
do kogoś kto uzupełni stan karty prepaid.
82 M ec x

910 xx...x *0

M = pozycja od 1 do 7
ec = kod zdarzenia
x=1 raportuj, x=0 nie raportuj

xx..x = twój numer telefonu komórkowego

-
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