JA-60GSM robottipuhelin
Asennusohje

JA-60GSM robottipuhelin on suunniteltu JA-60, 63 ja 65 keskusyksiköille. Robottipuhelin käyttää GSM- verkkoa. Sopiva GSM- operaattori
valitaan asianmukaisella SIM- kortilla. Tämä asennusohje on tarkoitettu JA-60GSM- robottipuhelimen versiolle FJ61202.
Kun GSM- moduuli on asennettu keskusyksikköön, on mahdollista:
•
Lähettää tapahtumakohtainen tekstiviesti automaattisesti kaikkiaan 8 matkapuhelimeen.
•
Soittaa ohjelmoituihin puhelinnumeroihin sekä lähettää äänivaroitussignaali.
•
Siirtää tietoa yhteen tai kahteen valvontakeskukseen.
•
Kauko-ohjata ja ohjelmoida hälytysjärjestelmä tekstiviestillä joko matkapuhelimesta tai SMS- vebbisivulta.
•
Kauko-ohjata ja ohjelmoida hälytysjärjestelmä puhelimen näppäimistöä käyttäen (matkapuhelin tai lankaliittymä).
•
Kauko-ohjata rakennuksessa olevaa laitetta (lämmitysjärjestelmä jne.) puhelimen välityksellä (matkapuhelin tai lankaliittymä).
•
Puhua puheluja liittämällä puhelinkoje robottipuhelimeen (GSM- verkon kautta).
• Ohjelmoida ja kaukovalvoa hälytysjärjestelmää Jablotronin vebbisivun gsmlink.jablotron.cz kautta.
1

Robottipuhelimen asentaminen

JA-60GSM- robottipuhelin voidaan asentaa JA-60, 63 tai 65 keskusyksikön puhelinliittimeen (Joko GSM- tai kiinteän linjan kytkentämoduulia voidaan
käyttää – molempia ei voida asentaa yhtäaikaisesti).
a)

Irrota keskusyksikön jännitteensyöttö (sekä verkkoliitäntä että
varmistusakku). Mikäli keskusyksikköä on ennen tätä asennusta
aikaisemmin käytetty, siirry ohjelmointitilaan ennen kuin
jännitteensyöttö irrotetaan.

b)

Suosittelemme, että poistat SIM- kortin PIN- koodin
suojauksen ennen kun pistät kortin paikoilleen. Käytä tämän
suorittamiseen matkapuhelinta (mikäli sinulla on NOKIAmatkapuhelin, valitse valikko Asetukset, Turva-asetukset, PINkoodin kysely, Pois päältä). Mikäli vaadit PIN- koodin käyttämistä,
tutustu kappaleeseen 5.1.

c)

Pistä SIM- kortti paikoilleen – katso Kuva 1.

d)

Sijoita robottipuhelinmoduuli keskusyksikön koteloon ja kytke sen
lattakaapeli keskusyksikön pääpiirikortille.

e)

Kytke GSM- antenni (älä koskaan kytke jännitteensyöttöä ilman,
että asianmukainen antenni on paikoillaan)

f)

Kytke puhelinkoje PHONE- liittimeen (tai PHONE- ja GNDnapoihin) mikäli tarpeen. Robottipuhelimeen voidaan liittää
ainoastaan yksi puhelinkoje. Robottipuhelimen PHONE- lähtöä ei
koskaan saa liittää mihinkään toiseen puhelinverkkoon.

g)

Mikäli käytät AUX- lähtöä ohjaamaan talossa olevaa laitetta, kytke
sen kaapeli AUX- lähdön napoihin (normaalisti suljettu kytkin ,
maks. 100 mA / 60 V – katso kuva 1.

Huomaa: Mikäli keskusyksikkösi sallii AUX- toiminnon PgX- ja
PgY- lähtöjen ohjelmoinnin (ohjauskomento 238 ja 239), voidaan
talossa oleva laite ohjata keskusyksiköstä myös langattomasti
liittämällä järjestelmään UC-216 tai UC-222 vastaanotinmoduuli.
h)

Kytke
keskusyksikön
jännitteensyöttö
uudelleen
(varmistusakku ja AC verkkoliitäntä). Järjestelmä antaa
ilmoituksen P, (ohjelmointitila). GSM- robottipuhelimen punainen
LED- merkkivalo palaa jatkuvasti (ilmoittaen, että moduuli on
aikaansaamassa yhteyden GSM- verkkoon). LED- merkkivalo
sammuu, kun yhteys on aikaansaatu.
Mikäli LED alkaa vilkkua, ei moduuli saanut yhteyttä verkkoon.
Tässä tapauksessa kytke keskusyksikön jännite pois päältä.
Poista SIM- kortti ja sijoita se matkapuhelimeen tarkistaaksesi
onko sillä tässä paikassa mahdollisuus saada verkkoyhteys. Voit
myös suorittaa verkon valinnan manuaalisesti, mikäli tämä optio
on käytettävissä. Varmista, ettei SIM- kortti vaadi PIN- koodia
(vaihtoehtoinen toiminto PIN- koodia käyttäen on selostettu
kappaleessa 5.1). Kun SIM-kortti toimii matkapuhelimessa, pistä
se takaisin GSM- robottipuhelimeen ja toiste kohta h). Mikäli
GSM- signaali on tässä kohteessa heikko, vaihda GSM- antennin
paikkaa ennen kuin yrität uuden yhteyden muodostamista.

i)

Sulje keskusyksikön kansi, kun moduuli on saanut yhteyden GSMverkkoon (LED- merkkivalo sammunut).

j)

Syötä 971 hälytyslaitteiston näppäimistöllä (ohjelmointitilassa)
GSM- signaalin tarkistamiseksi. Näppäimistö näyttää numeron 0
... 9 ja sekunnin välein tulee merkkiääni uuden mittauksen
merkiksi. Jotta robottipuhelin toimisi kunnolla, tulee signaalin
voimakkuuden olla 3 tai korkeampi. Signaalin voimakkuutta
mitatessasi etsi antennille paras mahdollinen paikka. Järjestelmän
vaihtamiseksi takaisin ohjelmointitilaan paina painiketta N.

k)

Ilman lisäohjelmointia voit testata robottipuhelimen käyttäjä
toimintoja (puhelut liitetystä puhelimesta, järjestelmän kaukoohjaus erillisestä puhelimesta, talossa olevan laitteen kaukoohjaus jne.) Tutustu jäljempänä olevaan selostukseen.

l)

Aseta
automaattisen
tapahtumaraportoinnin
ja
muiden
valinnaisten ominaisuuksien puhelinnumerot – katso kappale 3.

m)

GSM- robottipuhelimen ohjelmointi on mahdollista suorittamalla
ohjelmasyötöt hälytysjärjestelmän näppäimistöllä (ohjelmointitilassa). Helpoin ohjelmointimenetelmä on kuitenkin käyttää
liitettyä PC:tä ja Comlink ohjelmistoa, tai
www.GSMlink.cz
vebbisivua.

Kuva 1
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GSM- robottipuhelimen käyttöominaisuudet

Asennettu
GSMrobottipuhelin
tarjoaa
useita
hyödyllisiä
käyttöominaisuuksia, jotka on seuraavassa selostettu. Käyttäjän
pikaoppaassa on näistä myös lyhyt selostus. Asentajan tulee kunnolla
esitellä järjestelmän toiminta sen käyttäjälle, kun asennus on suoritettu.

2.5 Pois päältä kytkentä tekstiviestillä (DM xxxx)
Komento DM, jota seuraa voimassa oleva käyttöoikeuskoodi, kytkee
järjestelmän pois päältä. Mikäli järjestelmä on jo kytkettynä pois päältä, ei
komento muuta tilannetta.
Lähetä robottipuhelimelle tekstiviesti: DM xxxx

2.1 Puhelut liitetystä puhelinkojeesta

xxxx

Kun GSM- robottipuhelin on liitetty GSM- verkkoon, voidaan liitettyä
puhelinkojetta käyttää puheluihin. Kun nostat luurin, kuulet
valintaäänen. Yksinkertaisesti valitse numero, johon haluat soittaa
(aivan kuin soittaisit matkapuhelimesta). Voit myöskin soittaa toisesta
puhelimesta GSM- robottipuhelimen numeroon ja siihen liitetty puhelin
soi ihan kuin normaali kiinteän linjan puhelin.
Mikäli liitetty puhelin antaa varattu- äänen, on joko linja johon soitat
varattu tai GSM- robottipuhelin on käynnissä olevan tiedonsiirron
varaama (esim. tiedonsiirto valvomoon).
Voit
myöskin
käyttää
liitetyn
puhelimen
näppäimistöä
hälytysjärjestelmän ohjaamiseksi. Painamalla painiketta # voit vaihtaa
näppäimistön puhelinmuodosta hälytysjärjestelmän ohjausmuotoon.

Esimerkki: Tekstiviesti DM 1234 kytkee järjestelmän pois päältä
samalla tavalla kuin jos koodia 1234 käytettäisiin järjestelmän päältä
kytkentään.
Huomautuksia:
•
Järjestelmä vahvistaa kytkennän pois päältä tekstiviestivastauksella.
•
Mikäli järjestelmän kytkeminen pois päältä ei ole mahdollista – se on
esim. ohjelmointitilassa, tulee tilanteesta tekstiviestihuomautus.
•
Mikäli hälytysjärjestelmä on jaettu, vaikuttaa ohje osaan, joka kuuluu
käytetyn käyttöoikeuskoodin piiriin.
• Mikäli hälytysjärjestelmä on jaettu ja komentoa käytetään (AM tai
DM), vaikuttaa käyttöoikeuskoodi järjestelmään samalla tavoin kuin
käyttöoikeuskoodi olisi syötetty hälytysjärjestelmän näppäimistöltä –
täysin riippumatta siitä onko kyseessä AM tai DM (järjestelmä
kytkeytyy päälle, jos on ollut päältä kytkettynä ja kytkeytyy pois
päältä, jos on ollut päälle kytkettynä).

Huomautus: jotkut puhelinkojeet ovat herkkiä GSM- radiosignaalille.
Tästä syystä voit soittaessasi kuulla kuulokkeesta tilanteelle ominaisen
äänen. Mikäli ääni on häiritsevä, vaihda puhelinkojeen paikkaa (yritä
pitää se mahdollisimman kaukana GSM- antennista). Tavallisesti on
mahdollista löytää puhelimella paikka, jossa häiriöääni on
mahdollisimman vähäinen.
2.2 Hälytysjärjestelmän kauko-ohjaus puhelimella

2.6 Tilakysely tekstiviestillä (MO)

GSM- robottipuhelimella varustettua järjestelmää voidaan kaukoohjata. Matkapuhelimesta on kaksi mahdollisuutta – joko tekstiviestillä
tai soittamalla ja ohjaamalla järjestelmää puhelimen näppäimistöllä
samalla
tavalla
kuin
hälytysjärjestelmän
näppäimistöllä.
Soittomenetelmää voidaan käyttää myös tavanomaisesta kiinteän linjan
puhelimesta.
Seuraava selostus vastaa robottipuhelimen tehdasasetuksia.
Kuvattuja
ominaisuuksia
voidaan
ohjelmointitilassa
erittäin
monipuolisesti muutella – katso kohta 4.

Komentoa MO voidaan käyttää tiedustelemaan voimassa oleva
hälytysjärjestelmän tila. Robottipuhelin antaa tilailmoituksen tekstiviestillä.
Lähetä robottipuhelimelle tekstiviesti: MO
Esimerkki: Mikäli järjestelmä on päälle kytkettynä, se vastaa MOkomentoon tekstiviestillä: Hälytysjärjestelmä ilmoittaa: Keskusyksikön
tila: Päälle kytketty.
Huomaa: Mikäli haluat suojata tämän komennon salasanalla, laadi
oma käskyteksti sisältäen salasanan – katso 4.2.2.

2.3 Yleisohjeita kauko-ohjaukselle tekstiviestiä käyttäen
•
•
•
•

•

Tekstiviestiohjeet voidaan lähettää joko matkapuhelimesta tai
tekstiviesti- vebbisivulta.
Tekstiviestissä ei isoja kirjaimia oteta huomioon. Ainoastaan
englanninkielinen peruskirjaimisto on käytettävissä.
Kaikki tekstiviestiohjeen sanat on erotettava välilyönnillä.
# symboli tekstiviestin sisällä lopettaa prosessoinnin – kaikki
jäljempänä tuleva teksti jää huomiotta. Tätä symbolia suositellaan
käytettäväksi ohjeen lopussa, mikäli ohjauksen lisänä tallenetaan
muuta tekstiä (ohjeita tms.).
Asentaja voi mukauttaa oletusarvotekstejä (katso 4.2.2).
Esimerkiksi ohje AUXON voidaan muuttaa tekstiksi KYTKE
VALOT jne.

2.7 Viimeisimmän tapahtuman kysely tekstiviestillä (ME)
Komentoa ME voidaan käyttää lukemaan viimeksi hälytysjärjestelmän
muistiin tallennettu tapahtuma. Robottipuhelin vastaa tekstiviestiraportilla.
Lähetä robottipuhelimelle tekstiviesti: ME
Esimerkki: Palohälytyksen jälkeen se vastaa ME- käskyyn
tekstiviestillä: Hälytysjärjestelmän raportointi: Viimeisin tapahtuma:
Hälytys päättynyt, Keskusyksikön aika: 02.06. 19:48
Huomaa: Mikäli haluat suojata tämän komennon salasanalla, laadi
oma käskyteksti sisältäen salasanan – katso 4.2.2.
2.8 Laitekauko-ohjaus tekstiviestillä (AUXON, AUXOFF)

2.4 Päälle kytkentä tekstiviestillä (AM xxxx)

Näitä komentoja voidaan käyttää ohjaamaan AUX- lähtöä (esim. talon
lämmitys). Robottipuhelin vahvistaa komennon suorituksen tekstiviestivastauksella.

Komentoa AM, jota seuraa voimassa oleva käyttöoikeuskoodi,
voidaan käyttää kytkemään hälytysjärjestelmä päälle. Mikäli järjestelmä
on jo päälle kytketty, ei komento muuta tilannetta.

AUX- lähdön kytkemiseksi päälle lähetä tekstiviesti:
AUX- lähdön kytkemiseksi pois päältä lähetä tekstiviesti:

Lähetä robottipuhelimelle tekstiviesti: AM xxxx
xxxx

on voimassa oleva käyttöoikeuskoodi (pääkäyttäjä tai
käyttäjä).

on voimassa oleva käyttöoikeuskoodi (pääkäyttäjä tai
käyttäjä).

AUXON
AUXOFF

Esimerkki: lämmityksen kytkemiseksi päälle lähetä tekstiviesti:
AUXON

Esimerkki: Tekstiviesti AM 1234 kytkee järjestelmän päälle samalla
tavalla kuin jos koodia 1234 käytettäisiin järjestelmän päälle
kytkentään.

Huomaa: näiden ohjeitten tekstit voidaan mukauttaa ja suojata
salasanalla – katso 4.2.2.

Huomautuksia:
•
Oletusasetusta mukaisesti järjestelmä vahvistaa komennon
tekstiviestivastauksella.
•
Mikäli järjestelmän päälle kytkentä ei ole mahdollista – se on
esim. ohjelmointitilassa, tulee tilanteesta tekstiviestihuomautus.
•
Mikäli hälytysjärjestelmä on jaettu, vaikuttaa ohjaus osaan, joka
kuuluu käytetyn käyttöoikeuskoodin piiriin.
•
Mikäli päälle kytkentä ilman koodia on käytössä, voidaan AMkomentoa käyttää ilman käyttöoikeuskoodia. Tässä tapauksessa
suorittaa komento saman toiminnon kuin näppäimen F 1
painaminen näppäimistöllä.

2.9 Hälytyksen kauko-ohjelmointi tekstiviestillä (yyyyy PG seq)
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Komentoa PG voidaan käyttää lähettämään hälytysjärjestelmälle
ohjauskomentoja. Sillä on sama vaikutus, kuin että komennot olisi
syötetty hälytysjärjestelmän näppäimistöltä. Kirjoita käsky seuraavasti:
jossa
yyyyy
PG
seq
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yyyyy PG seq,seq,seq,
on kauko-ohjauksen käyttöoikeuskoodi; tehtaan oletusasetus on
0000 (4 nollaa); koodi voidaan muuttaa, katso 5.4.
on ohjauskomento
ovat ohjelmointi- tai operointijaksoja muodostuen merkeistä 0 …
9, F, N. Yhdessä tekstiviestissä voi olla useampi kuin yksi jakso.
Eri jaksot erotellaan pilkulla tai pisteellä. Tekstiviestissä olevien
jaksojen lukumäärä on rajoitettu ainoastaan GSM- verkon
tekstiviestin maksimipituuteen.
MFJ52500

•

Esimerkki: Mikäli keskusyksikkö on kytkettynä pois päältä ja sen
asentajakoodi on 6060, voidaan hälytyksen kesto ohjelmoida 5
minuutiksi ja poistumisviiveen merkkiääni voidaan kytkeä käytöstä
lähettämällä seuraava tekstiviesti:

•

0000 PG F06060,225,330,N

2.11 Liitettyjen laitteitten kauko-ohjaus puhelimen näppäimistöllä

Saatuaan tekstiviestikäskyn siirtyy keskusyksikkö ensin ohjelmointitilaan (F06060), jonka jälkeen ohjauskomennot 225 ja 330 suoritetaan.
Lopuksi poistutaan ohjelmointitilasta (N).

Mikäli haluat käyttää talossa olevaa laitetta puhelimella (matka- tai
lankapuhelin), toimi seuraavasti:

2.10 Kaukokäyttö ja ohjelmointi puhelimen näppäimistöltä
Mikäli haluat ohjata hälytysjärjestelmää puhelimella (matka- tai
lankapuhelin), toimi seuraavasti:
a)

Valitse hälytysjärjestelmän numero. Liitetty puhelin soi.

b)

Mikäli puhelimeen ei vastata, vastaa järjestelmä 25 s:n kuluttua
– lyhyellä merkkiäänellä.

c)

Syötä
kauko-ohjauksen
käyttöoikeuskoodi;
tehtaan
oletusasetus on 0000 (4 nollaa); koodin vaihtamiseksi katso
5.4.

d)

Vahvistusäänimerkit ilmoittavat keskusyksikön tilan: 1
äänimerkki = päälle kytkettynä, 2 äänimerkkiä = kytkettynä pois
päältä, 3 äänimerkkiä = ohjelmointitila, sireeniääni = hälytys.

e)

Tästä hetkestä alkaen toimii puhelimen näppäimistö kuten
keskusyksikön näppäimistö. Näppäin Ε tulkitaan F:ksi ja
näppäin # N:ksi.

f)

Vahvistusäänimerkit ilmoittavat keskusyksikön tilan: !
äänimerkki = päälle kytkettynä, 2 äänimerkkiä = kytkettynä pois
päältä, 3 äänimerkkiä = ohjelmointitila, sireeniääni = hälytys.

g)

Yhteyden katkaisemiseksi palauta luuri yksinkertaisesti
paikoilleen. Yhteys katkeaa myös mikäli mitään syöttöä ei 60
s:n kuluessa suoriteta.

•

Mikäli puhelimeen ei vastata, vastaa järjestelmä 25 s:n kuluttua –
ilmoittaen lyhyellä merkkiäänellä.

•

Syötä laitteitten kaukokäytön käyttöoikeuskoodi; tehtaan
oletusasetus on 1111, tämän koodin vaihtamiseksi katso 5.4.

•

Järjestelmä vahvistaa koodin voimassaolon merkkiäänellä.

•

Tästä hetkestä eteenpäin voit ohjata AUX- lähtöä syöttämällä:

Ε2 kytkemään päälle 2 sekunniksi
•

Yhteyden lopettamiseksi palauta luuri yksinkertaisesti paikoilleen.
Yhteys katkaistaan myös mikäli ei mitään syöttöä 60 s:n kuluessa
tehdä.

Huomautuksia:
•
Kauko-ohjaus lankapuhelimesta on mahdollinen ainoastaan
äänitaajuusvalintaa (DTMF) käyttäen.
•
Järjestelmän reagointia sisään tuleville puheluille voidaan
modifioida, katso 5.3.
•
Kun olet laitteitten kaukokäyttötilassa on mahdollista siirtyä
hälytysjärjestelmän kauko-ohjelmointiin syöttämällä Ε Ε code
(hälytysjärjestelmän kauko-ohjauksen käyttökäyttökoodi – tehtaan
oletusasetus on 0000.

Teksti- ja äänivaroitusviestit
Poistu tämän jälkeen ohjelmointitilasta painamalla näppäintä N. Voit
nyt kytkeä järjestelmän päälle ja matkapuhelimesi vastaanottaa
tekstiviestiraportin.
3.2 Kohteen nimi tekstiviestiraporteissa
Jokainen tekstiviestiraportti alkaa: ”Hälytysjärjestelmän raportti:” Voit
vaihtaa tämän oletusotsikkotekstin lähettämällä robottipuhelimelle
seuraavan ohjelmoivan tekstiviestin:

3.1 Puhelinnumeroitten syöttäminen

jossa

Robottipuhelimessa on 8 puhelinnumeromuistia. Jokaiselle numerolle
on määritelty tietyt tekstiviesti ja / tai äänivaroitussignaali
tehdasasetukset – katso taulukko 3.3. Syöttämällä puhelinnumero
tiettyyn muistiinpaikkaan, valitset mitä tähän numeroon tullaan
viestittämään:

yyyyy TXT 700,teksti
yyyyy
TXT
700
,
teksti

7t xxx...x F0
t
xxx...x

on muistin numero 1 … 8
on puhelinnumero (maks. 20 merkkiä),
syötä F9 numeron eteen, jos tarvitset +
etumerkin ulkomaanpuheluille.
Viestityksen poistamiseksi käytöstä, tyhjennä ko. numeromuisti
syöttämällä:
7tF0

Valitse hälytysjärjestelmän numero. Oheen liitetty puhelin soi.

Ε1 kytkemään päälle (pysyvästi)

Tehtaan oletusasetus tekee mahdolliseksi lähettää robottipuhelimella teksti- ja äänivaroitusviestejä, kun keskusyksikkö välittää
tärkeää tietoa (hälytyksiä, päälle kytkentöjä jne.). On tarpeen
Informaation lähettämiseksi on määritettävä puhelinnumerot, joihin
tieto tulee lähettää. Näiden numeroitten syöttämiseksi, siirry ensin
ohjelmointitilaan.
Mikäli haluat raportoida enemmän tai erilaisia tapahtumia kuin mitä
tehdasasetukset tuottavat, tutustu kappaleeseen 4.

jossa

•

Ε0 kytkemään pois päältä

Huomautuksia:
•
Kauko-ohjaus lankapuhelimesta on mahdollinen ainoastaan
puhelinkojeella, joka toimii äänitaajuusvalinnalla (DTMF).

3

Hälytysjärjestelmän reagointi sisään tuleviin puheluihin voidaan
modifioida: katso asetuksia kohdassa 5.3.
Järjestelmää on mahdoton kaukokäyttää ilman voimassa
olevaa käyttöoikeuskoodia (mikäli käytössä).

on kauko-ohjauksen käyttöoikeuskoodi; tehtaan
oletusasetus on 0000 (4 nollaa); koodi voidaan
vaihtaa, katso 5.4.
on tekstin ohjelmointikomento
on installaation nimen teksti-indeksi
pilkku (erotin)
on uuden kohteen nimi. Pilkkua ja välilyöntiä voidaan
tekstin sisällä käyttää. (robottipuhelin ei ota huomioon
välilyöntiä ennen erotinta).

Esimerkki: Mikäli robottipuhelimessa on oletusarvoinen
käyttöoikeuskoodi, robottipuhelimeen lähetetty tekstiviesti:
0000 TXT 700,Kultakauppa Timantti Oy:n raportti:
muuttaa kohteen nimen edellä olevan tekstin mukaiseksi.
Huomaa: kaikki robottipuhelimeen tallennetut tekstiviestien tekstit
voidaan vaihtaa samalla tavoin, katso yksityiskohtia kappaleessa 4.2.

jossa t on muistin numero 1 … 8

Viestien testaaminen:
Mikäli haluat raportoida kaikki hälytykset, sekä päälle ja poiskytkennät
tekstiviestillä, syötä keskuksen ollessa ohjelmointitilassa 75xyxyxyxyF0
jossa xyxyxyxy on puhelinnumerosi.

JA-60GSM dialer module
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3.3 Puhelinnumerotaulukko

Muisti

Syöttöjärjestys

1

71 ______ F0

2

72 ______ F0

3

73 ______ F0

4

74 ______ F0

5

75 ______ F0

6

76 ______ F0

7

77 ______ F0

8

78 ______ F0

Tähän numeropariin lähetetään:

Huomautukset

Raportoiva HÄLYTYS TEKSTIVIESTI mikäli järjestelmässä on hälytys päällä
(murto-, palo-, sabotaasi-, paniikki-).

Tekstiviestiraporteille saa ainoastaan syöttää
numeroita, joihin tekstiviestin voi lähettää
(matkapuhelimet, vartiointiliikkeitten
valvontakeskukset jne.).
Äänisignaali voidaan lähettää sekä matkaettä lankapuhelimiin.

HÄLYTYSTEKSTIVIESTIT mikäli jokin hälytys on päällä, jonka lisäksi näihin
numeroihin myös soitetaan kyseiselle henkilölle tiedottamiseksi (jos vastaat
tällaiseen puheluun, kuulet äänivaroituksen).
Kaikki HÄLYTYS-, PÄÄLLE KYTKENTÄ- & POISKYTKENTÄTEKSTIVIESTIT.
Näihin numeroihin myös soitetaan kyseiselle henkilölle tiedottamiseksi (jos
vastaat tällaiseen puheluun, kuulet äänivaroituksen).

Robottipuhelin voi raportoida kaikkia
mahdollisia tapahtumia, ei ainoastaan niitä
tapahtumia, jotka on edellä lueteltu.
Tutustu kappaleeseen 4 yksityiskohtien
selvittämiseksi.

Näihin numeroihin soitetaan, mikäli mikään hälytys on päällä. (jos vastaat
tällaiseen puheluun, kuulet äänivaroituksen). Tämä asetus on erityisen sopiva
antamaan tiedotuksia lankapuhelinnumeroihin.

4

Teksti- ja ääniviestiraporttien mukauttaminen

Oletustekstiviestit- ja äänisignaaliraportointi voidaan modifioida.

Robottipuhelin voi raportoida hälytysjärjestelmän kaikki
mahdolliset tapahtumat tekstiviestillä (katso taulukko 4.1.1).

On mahdollista määrittää, mikä tapahtuma raportoidaan mihinkin
puhelinnumeroon.

Kaikille mahdollisille tapahtumille ja kaikille mahdollisille
tapahtuma-lähteille
on
käytettävissä
tehtaalla
asetetut
oletustekstiviestit. Kaikki nämä tekstit ovat editoitavissa.

Robottipuhelin voi raportoida kaikki mahdolliset tapahtumat
valitsemalla ohjelmoitu puhelinnumero ja soittamalla äänisignaalin –
siinä tapauksessa, että puhelimeen vastataan.

Sisään tulevien tekstiviestien tekstejä, joita käytetään
järjestelmän kauko-ohjaukseen, voidaan muuttaa.

jossa

uu
t
y

on tapahtumanumero 01 … 31
on puhelinnumero 1 … 8
0 = raportointi ei päällä, 1 = raportointi toiminnassa

Huomaa: Tekstiviestiraportit muodostuvat kolmesta tekstiosasta
(kohteen nimi, tapahtuman nimi ja lähteen nimi) – kaikki nämä tekstit
ovat editoitavissa, katso yksityiskohtia kappaleessa 4.2 .
Tapahtuma “ Sisäinen tiedonsiirtohäiriö” annetaan, mikäli radioyhteys
johonkin langattomaan anturiin menetetään.
Tapahtuma “Ulkoinen tiedonsiirtohäiriö” annetaan, mikäli GSMsignaali on katkenneena pitempään kuin 15 min. Tämän tapahtuman
laukeaminen on mahdollista, kun GSM- signaalin valvonta on
kytkettynä toimintaan.

Mikäli käytät seuraavia ohjelmointijaksoja siirry ensin ohjelmointitilaan:

Esimerkki: Mikäli syötät 810381 ja palohälytys on lauenneena
(tapahtumaindeksi 03) anturista N:o 1, lähetetään seuraava viesti
puhelinnumeroon N:o 8: ”Hälytysjärjestelmän raportointi: Palohälytys
langaton anturi # 1 Aika: 16.04. 11:16”.

4.1 Tekstiviestillä raportoitavat tapahtumat
Taulukko 4.1.1 esittää täydellisen luettelon kaikista hälytysjärjestelmän
tapahtumista. Se näyttää myös mitkä tekstiviestillä raportoitavat
tapahtumat on määritetty millekin puhelinnumerolle. Omat asetukset
voit tehdä komennolla:

81 uu t y
4.1.1 Taulukko – tekstiviestiraporttien liittyminen puhelinnumeroihin

Tapahtuma
N:o uu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Tapahtuma

Puhelinnumerot

Murtohälytys – viiveetön alue
Murtohälytys – viiveellinen alue
Palohälytys
Paniikkihälytys
Hälytys – väärä käyttöoikeuskoodi
Hälytys käyttöjännitteen palautumisen jälkeen
Sabotaasihälytys
Sabotaasi OK
Hälytys loppu
Hälytys keskeytetty käyttäjän toimesta
Päälle kytkentä
Poiskytkentä
Osavalvonta (Home)
Pika päälle kytkentä
Ulkoinen tiedonsiirtohäiriö
Ulkoisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Vika

JA-60GSM dialer module

1

2

3

4

5

6

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

7

8
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vian palautus
AC verkkojännitevika yli 30 min.
AC verkkojännitevika
AC verkkojännitteen palautuminen
Akkuvika
Akkuvian palautus
Ohjelmointitilaan siirtyminen
Ohjelmointitilasta poistuminen
Kaukokäyttö
Kaukokäytön lopetus
RF radiohäiriö
Sisäinen tiedonsiirtohäiriö
Sisäisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Testikierto

Merkki x taulukossa näyttää mitkä tekstiviestiraportoinnin tapahtumat on määritetty millekin puhelinnumerolle. Mikäli modifioit näitä, suosittelemme,
että merkitset asetuksesi taulukkoon.
,
text

4.2 Tekstiviestien editointi
Luettelo
robottipuhelimeen
tallennetuista
tekstiviestiteksteistä
muodostuu tapahtumaraporttiteksteistä (kohteen nimi, tapahtuman nimi
ja lähteen nimi) sekä ohjelmointikomennoista. Kaikkia näitä tekstejä
voidaan seuraavalla tekstiviestimuodolla muuttaa:
jossa

TXT
y
4.2.1

Huomaa: yksi TXT- tyyppinen tekstiviesti voi muuttaa useamman kuin
yhden tekstin (rajoitettu tekstiviestin maksimipituuteen GSM- verkossa).

yyyyy TXT y,text, y,text,…..
yyyyy

pilkku (erotin)
on tekstimerkkijono. Pilkkua ei voi tekstin sisällä
käyttää. Välilyönti tekstin sisällä on voimassa oleva
merkki (robottipuhelin ei ota huomioon välilyöntejä
tekstimerkkijonon ulkopuolella).

on kauko-ohjauksen käyttöoikeuskoodi; oletusarvoasetus 0000 (4 nollaa); koodi voidaan muuttaa, katso
4.2.1.
on ohjelmointikomento
on teksti-indeksi (1 … 709, katso taulukko 4.2.1).

Esimerkki:
Mikäli
robottipuhelimessa
on
tehdasasetettu
kaukokäyttökoodi muuttaa robottipuhelimeen lähetetty tekstiviesti:
0000 TXT 201, Mikan radioavain, 202, Maijan radioavain
kauko-ohjaimien N:o 1 ja N:o 2 nimet.

Taulukko – täydellinen tekstiviestiluettelo
Teksti-indeksi y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
101
102
103
104
105
110
201
202
203
204
205
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Tehdasasetettu oletusarvoteksti
Murtohälytys – viiveetön alue
Murtohälytys – viiveellinen alue
Palohälytys
Paniikkihälytys
Hälytys väärä käyttöoikeuskoodi
Hälytys käyttöjännitteen palautumisen jälkeen
Sabotaasihälytys
Sabotaasi OK
Hälytys loppu
Hälytys keskeytetty käyttäjän toimesta
Päälle kytkentä
Poiskytkentä
Osavalvonta (Home)
Pika päälle kytkentä
Ulkoinen tiedonsiirtohäiriö
Ulkoisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Vika
Vian palautus
AC verkkojännitevika yli 30 min.
AC verkkojännitevika
AC verkkojännitteen palautuminen
Akkuvika
Akkuvian palautus
Ohjelmointitilaan siirtyminen
Ohjelmointitilasta poistuminen
Kaukokäyttö
Kaukokäytön lopetus
RF radiohäiriö
Sisäinen tiedonsiirtohäiriö
Sisäisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Testikierto
Keskusyksikkö
Alajärjestelmä
Langaton sireeni
GSM- robottipuhelin
Digitaalinen linja
Pääkäyttäjäkoodi
Käyttölaite #1
Käyttölaite #2
Käyttölaite #3
Käyttölaite #4
Käyttölaite #5
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Tekstiindeksi y
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613

Tehdasasetettu oletusarvoteksti
Langaton ilmaisin #3
Langaton ilmaisin #4
Langaton ilmaisin #5
Langaton ilmaisin #6
Langaton ilmaisin #7
Langaton ilmaisin #8
Langaton ilmaisin #9
Langaton ilmaisin #10
Langaton ilmaisin #11
Langaton ilmaisin #12
Langaton ilmaisin #13
Langaton ilmaisin #14
Langaton ilmaisin #15
Langaton ilmaisin #16
Käyttäjä N:o #1
Käyttäjä N:o #2
Käyttäjä N:o #3
Käyttäjä N:o #4
Käyttäjä N:o #5
Käyttäjä N:o #6
Käyttäjä N:o #7
Käyttäjä N:o #8
Käyttäjä N:o #9
Käyttäjä N:o #10
Käyttäjä N:o #11
Käyttäjä N:o #12
Käyttäjä N:o #13
Käyttäjä N:o #14
Keskusyksikön tila:
Päälle kytketty
Poiskytketty
Poistumisviive
Saapumisviive
Hälytys
Ohjelmointitila
Käyttäjätila
Osavalvonta
Akkuvika
Sabotaasihälytys
Hälytysmuisti
Järjestelmävika
Virtalähdevika
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206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
401
402

Käyttölaite #6
Käyttölaite #7
Käyttölaite #8
Johdollinen ilmaisin #1
Johdollinen ilmaisin #2
Johdollinen ilmaisin #3
Johdollinen ilmaisin #4
Johdollinen ilmaisin #5
Johdollinen ilmaisin #6
Johdollinen ilmaisin #7
Johdollinen ilmaisin #8
Johdollinen ilmaisin #9
Johdollinen ilmaisin #10
Johdollinen ilmaisin #11
Johdollinen ilmaisin #12
Johdollinen ilmaisin #13
Johdollinen ilmaisin #14
Johdollinen Ilmaisin #15
Johdollinen ilmaisin #16
Langaton ilmaisin #1
Langaton ilmaisin #2

614
621
622
623
624
625
650
651
653
654
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

Keskusyksikön tila tuntematon
Aika:
Viimeisin tapahtuma:
SMS tekstiviestin ohjausvirhe
Saldo tuntematon
Saldo:
SMS tekstiviestin lähetys onnistui
Väärä SMS tekstiviestin käsittely
AUX päälle kytketty
AUX poiskytketty
Hälytysjärjestelmän raportit:
PG
TXT
AM
DM
MO
ME
AUXON
AUXOFF
CREDIT

4.2.2 Kauko-ohjauksen tekstiviestikomentojen editointi

4.3 Raportoitavien äänivaroitusten liittyminen

Mikäli muutat merkkijonoista 701 … 709, tunnistaa robottipuhelin uuden
merkkijonon voimassa olevaksi kauko-ohjauskomennoksi. Mikäli
esimerkiksi muutat tekstin “MO” (numero 705) kuulumaan
“Keskusyksikon tila”, on mahdollista lukea keskusyksikön tila
lähettämällä uusi merkkijono tekstiviestikomentona. Tämä toiminto
auttaa asiakasta salaamaan komennot ja suojaamaan robottipuhelin
luvattomalta käytöltä.

Taulukko 4.3.1 esittää täydellisen luettelon kaikista mahdollisista
hälytysjärjestelmän tapahtumista. Se esittää myös mitkä tapahtumat
liittyvät mihinkin puhelinnumeroon raportoitaviksi ääniviestillä. Voit
tehdä oman asetuksen:
jossa

82 uu t y
uu
t
y

on tapahtumanumero 01 … 31
on puhelinnumeromuisti 1 … 8
0 = raportointi ei päällä, 1 = raportointi toiminnassa

4.3.1 Taulukko – äänivaroitussignaalien liittyminen puhelinnumeroihin
Merkki x taulukossa näyttää mitkä tapahtumat on määritetty millekin puhelinnumerolle raportoitaviksi äänisignaalilla. Mikäli muutat näitä,
suosittelemme, että merkitset asetuksesi taulukkoon.

Tapahtuma
N:o uu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tapahtuma
Murtohälytys – viiveetön alue
Murtohälytys – viiveellinen alue
Palohälytys
Paniikkihälytys
Hälytys – väärä käyttöoikeuskoodi
Hälytys käyttöjännitteen palautumisen jälkeen
Sabotaasihälytys
Sabotaasi OK
Hälytys loppu
Hälytys keskeytetty käyttäjän toimesta
Päälle kytkentä
Poiskytkentä
Osavalvonta (Home)
Pika päälle kytkentä
Ulkoinen tiedonsiirtohäiriö
Ulkoisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Vika
Vian palautus
AC verkkojännitekatko yli 30 min.
AC verkkojännitevika
AC verkkojännitteen palautuminen
Akkuvika
Akkuvian palautus
Ohjelmointitilaan siirtyminen
Ohjelmointitilasta poistuminen
Kaukokäyttö
Kaukokäytön lopetus
RF radiohäiriö
Sisäinen tiedonsiirtohäiriö
Sisäisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Testikierto
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Puhelinnumerot
1
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2

3
x
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x
x

5
x
x
x
x
x
x
x

6
x
x
x
x
x
x
x

7
x
x
x
x
x
x
x

8
x
x
x
x
x
x
x
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Esimerkki: Mikäli syötät 820381 ja palohälytys on lauenneena (tapahtuma N:o 03), soittaa robottipuhelin puhelinnumeroon 8 ja äänivaroitussignaali
kuuluu, mikäli puhelimeen vastataan.
4.4 Tekstiviestien ja ääniraporttien salliminen
Mikäli sinulla on tarve pysyvästi kytkeä kaikki tekstiviesti- ja
äänivaroitussignaalit käytöstä, toimi seuraavasti:
801
kaikki raportit mahdolliset
800
kaikki raportit pois käytöstä
Oletusasetus: kaikki raportit mahdolliset (801).

5

Yleiset asetukset
soittoon. Tätä asetusta voidaan käyttää
liitetyn puhelinvastaajan ohittamiseen.

Mikäli aiot käyttää mitään seuraavista toimintoasetuksista, siirry ensin
ohjelmointitilaan.
5.1 SIM- kortin käyttäminen PIN- koodilla

Oletusasetus: 935 – robottipuhelin vastaa 25 s:n kuluttua.

SIM- korttia suositellaan käyttämään ilman PIN- koodisuojausta. (tämä
voidaan tehdä matkapuhelimella (katso osa 1). Mikäli vaadit PIN- koodia
käytettäväksi, syötä se, kun virta on GSM- robottipuhelimeen kytketty,
seuraavasti:

5.4 Kaukokäytön käyttöoikeuskoodien asettaminen
Nämä toiminnot ohjelmoidaan:
5.4.1Hälytysjärjestelmän kaukokäyttökoodi

70 xxxx F0

jossa:

xxxx

94 xxxxxxxx F0
on PIN- koodi (4 numeroa)

jossa

Esimerkki: jos PIN- koodi on 1234 syötä 701234F0
Huomaa:

Mikäli robottipuhelin ei kytkeydy GSM- verkkoon, kun virta on
kytketty (LED alkaa vilkkua), on mahdollista, että virheellinen
PIN- koodi oli syötetty. Tässä tilanteessa:
o
Kun olet ohjelmointimuodossa, syötä 70F0 keskusyksikön
näppäimistöltä (pyyhkii PIN- koodin robottipuhelimesta).
o
Irrota keskusyksikön jännitteen syöttö (verkkojännite ja
akku).
o
Poista SIM- kortti, aseta se matkapuhelimeen ja tarkista
PIN- koodi. Tarkista myös, että robottipuhelimen antennin
sijaintipaikalta on mahdollista saada yhteys haluttuun GSMverkkoon.
o
Mikäli olet varma, että PIN- koodi on oikein ja että GSMverkon signaali kyseisessä paikassa on riittävä, aseta SIMkortti takaisin robottipuhelimeen, kytke jännite päälle, syötä
PIN- koodi (70PINF0) ja odota kunnes robottipuhelin saa
yhteyden GSM- verkkoon (LED sammuu).

Jos aiot vaihtaa robottipuhelimessa käytössä olevan SIMkortin toiseen ja edellinen käytti PIN- koodia, siirry ensin
ohjelmointitilaan ja syötä 70F0 (pyyhkii robottipuhelimessa
olevan PIN- koodin).

Oletusasetus: 0000 (4 nollaa)
5.4.2 AUX- lähtöjen kauko-ohjauskoodi

94 xxxxxxxx F1
jossa

5.5 Vastaus tekstiviestivahvistuksella
Kun käypä tekstiviestikomento on prosessoitu, vastaa robottipuhelin
lähettäjälle automaattisesti tekstiviestivahvistuksella. Tämä vahvistus
on valinnainen:

950
951

Oletusasetus:

Syöttö
96060
aikaansaa
paluun
oletusasetuksiin
(kaikki
puhelinnumerot pyyhkiytyvät, kaikki lähettämätön tieto pyyhkiytyy ja
oletusarvoiset tekstiviestitekstit latautuvat uudelleen).

tarkistus ei päällä
tarkistus toiminnsassa
tarkistus kytkettynä käytöstä (910)

5.7 Täysi asetustietojen tyhjennys – kommunikointi ei toimi
Syöttö 96061 pyyhkii robottipuhelimen muistista kaikki asetukset ja
tekstiviestiluettelo palautuu oletusasetukseen.
5.8 Seuraavaan tulevaan puheluun vastaaminen

93 x

Kun keskusyksikkö on ohjelmointitilassa, voit syöttämällä 970 kytkeä
kertaalleen onnistuvan kauko-ohjelmoinnin toimintaan. Kun tämä
koodi on syötetty, vastaa robottipuhelin kaikkien puhelujen
ensimmäiseen soittoon. Kysymättä käyttöoikeuskoodia se sallii
soittavan puhelimen näppäimistön käytön hälytysjärjestelmän
näppäimistönä (∗ = F, # = N).
Välitön sisään soitto lakkaa toimimasta heti soiton jälkeen tai kun
poistut ohjelmointitilasta

ulkoa tuleviin puheluihin ei reagoida
vastaa 1 = 5 s, 2 = 10 s,…, 8 = 40 s
jälkeen.
vastaa toisen puhelun jälkeen. Kun
ensimmäinen puhelu on tullut, välillä on
oltava 10 … 45 s:n tauko. Robottipuhelin
vastaa toisen puhelun ensimmäiseen

JA-60GSM communicator module

951 – automaattivastaus on toiminnassa

5.6 Asetustietojen tyhjennys oletusasetuksiin

Tämä toiminto määrittää miten robottipuhelin reagoi tuleviin
puheluihin. Tämä asetus on tärkeä puhelimesta suoritettavalle
kaukokäytölle.

x=9

automaattivastaus ei päällä
automaattivastaus toiminnassa

Huomaa: mikäli automaattivastaus ei ole toiminnassa, voit vaatia
vastauksen manuaalisesti lisäämällä tekstiviestikomennon viimeisen
kirjaimen jälkeen välin ja kirjaimen C.

5.3 Reagointi tulevaan puheluun (kaukokäyttö)

x=0
x = 1 to 8

on koodi, siinä voi olla 1 … 8 numeroa

Oletusasetus: 1111

Mikäli tämä toiminto on käytössä, tarkistaa robottipuhelin jatkuvasti,
onko GSM- signaali käytettävissä. Mikäli signaalia ei ole pitempään
kuin 15 min, antaa järjestelmä ilmoituksen ulkoisesta tiedonsiirtohäiriöstä (vika L).

jossa

xxxxxxxx

Mikäli syötät 94F1 - koodi pyyhkiytyy, eikä AUX- lähtöjen kaukoohjaukseen kysytä mitään koodia.

5.2 GSM- signaalin tarkistaminen

Oletusasetus:

on koodi, siinä voi olla 1 … 8 numeroa

Mikäli syötät 94F0 - koodi pyyhkiytyy, eikä hälytysjärjestelmän
kaukokäyttöön kysytä mitään koodia.

Oletusasetus: 70F0 PIN- koodisuojaus on pois päältä

910
911

xxxxxxxx

5.9 GSM- signaalin valvonta
-7-
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Syötä 971 hälytysjärjestelmän näppäimistöllä (ohjelmointitilassa)
GSM- signaalin voimakkuuden mittaamiseksi. Näppäimistön näyttö
näyttää numeron 0 … 9 ja kerran sekunnissa kuuluva merkkiääni
ilmoittaa uudesta mittauksesta. Virheettömän toiminnan kannalta tulee
signaalin voimakkuuden olla 3 tai enemmän. Etsi signaalin
voimakuutta mittaamalla antennille paras paikka. Järjestelmän
vaihtamiseksi takaisin ohjelmointitilaan paina painiketta N.

Oletusasetus: puhelinnumeroa ei ole asetettu (99F0)
5.12 Tarkistussoitto Pre-paid SIM- kortteja käytettäessä
Mikäli
esimaksettua
korttia
käytetään,
voi
robottipuhelin
automaattisesti suorittaa tarkistussoiton, mikäli 3 kuukauden kuluessa
ei ole yhtään puhelua suoritettu. Se valitsee ohjelmoidun numeron ja
katkaisee sen 10 s:n kuluttua. Numero, johon tulee soittaa, voidaan
syöttää seuraavasti:

Huomaa: JA-60GSM toimitetaan varustettuna antennilla, vahvistus
+ 3 dB.

973 xxxxxxxx F0

5.10 Liitetyn puhelinkojeen toiminnot

jossa: xxxxxxx on puhelinnumero (maks. 20 merkkiä) – suositellaan
soitettavaksi esim. neiti ajalle tms.

Robottipuhelimessa on PHONE- lähtö, tavallisen puhelinkojeen
liittämiseksi. Tämän puhelimen toimintoja voidaan modifioida
syöttämällä:

5.13 Pre-paid SIM- kortilla jäljellä oleva saldo
Jos robottipuhelimessa käytetään esimaksettua korttia, voit lukea
jäljellä olevan rahamäärän, jos lähetät seuraavan tekstiviestin
robottipuhelimelle:

98 y
jossa
y=0
y=1

y=2
y=3

Toiminto
kuten tavallinen puhelinlinja, puhelut ovat mahdolliset
(Puhelimessa normaali)
mikäli nostat luurin, toimii näppäimistö samoin kuin
hälytysjärjestelmän näppäimistö. Tässä tilassa puhelut
eivät ole mahdolliset (luurista kuuluu hälytysnäppäimistön äänet).
ei toimi – puhelimella ei ole mitään käyttöä
hätäpuhelu – jos nostat luurin, soittaa se automaattisesti
hätänumeroon (katso 5.11)

CREDIT ∗xxxxx#

Huomaa: robottipuhelimella ei ole kykyä kertoa käyttäjälle, että
esimaksetun kortin saldo on alakantissa. Saldo on säännöllisesti
tarkistettava. Tästä syystä ei esimaksettujen korttien käyttöä
suositella.
Jotta olisit säännöllisesti tietoinen kortin saldotilanteesta lisää edellä
olevaan komentoon välilyönti ja päivien lukumäärä, jonka jälkeen
saldotiedon haluat. Esim. saadaksesi saldotiedon kerran viikossa,
lähetä komento: CREDIT *xxxxx# 7. Saldotiedon tekstiviesti
lähetetään ensimmäiseen puhelinnumeroon, jos tätä ei ole syötetty, se
lähetetään toiseen numeroon jne.

Huomautuksia:

Jos y = 0 ja nostat luurin, voidaan puhelimen näppäimistö
vaihtaa hälytysjärjestelmän näppäimistöksi painamalla #
näppäintä.

Jos y = 3 ja painat ∗ näppäintä 2 s:n kuluessa siitä, kun olet
luurin nostanut, kuulet valintaäänen ja voit soittaa mihin tahansa
numeroon. Jos käytät # näppäintä samalla tavoin, vaihtaa
näppäimistö hälytysjärjestelmän näppäinmuotoon.
Oletusasetus: y = 0

Sen sijaan ei robottipuhelin anna käyttäjälle mitään huomautusta
loppuun kuluneesta saldosta, käyttäjän tulee se itse tarkistaa. Tämän
lisäksi useimmat GSM- operaattorit vaativat säännöllistä saldosta
huolehtimista. Tämän vuoksi esimaksettuja Pre-paid SIM- kortteja
ei suositella.

toimii kuten tavallinen puhelinlinja

5.14 Liitetyn puhelimen äänen voimakkuus

5.11 Hätänumeron syöttäminen

Liitetyn puhelimen äänen voimakkuus ja herkkyys voidaan asetella:

Mikäli liitetty puhelinkoje on ohjelmoitu soittamaan hätänumeroon
(katso 5.10), soittaa se hätänumeroon, kun nostat luurin. Tämä
numero voidaan syöttää seuraavasti:

974x
975x

99 xx...x F0
jossa:

Web- palvelimelta kaukokäyttö

6.1 Asetusmahdollisuudet
Asetuspalvelin antaa käyttäjälle mahdollisuuden keskusyksikön ja
robottipuhelimen konfiguraation lukemiseen ja muuttamiseen.
Tiedonsiirto tapahtuu tekstiviestejä lähettämällä. Vebbisivu antaa
mahdollisuuden muuttaa:
•
keskusyksikön asetuksia
•
robottipuhelimen asetuksia
•
tekstiviestien editointia
•
valvontakeskuksen asetuksia

6.2 Vebbisivulle rekisteröityminen
Rekisteröinti voidaan suorittaa kahdella tavalla:
Vebbisivu www.gsmlink.cz – rekisteröidäksesi järjestelmäsi käytä
rekisterinumeroa, joka on painettu
takuutodistukseen (numero on muotoa
xxxx-xxxxx-xxxx
ja
on
kullekin
järjestelmälle ainutkertainen.
Matkapuhelin – kun hälytysjärjestelmä on ohjelmointitilassa, syötä
972 xxxx F0 hälytysjärjestelmän näppäimistöllä (xxxxx on
matkapuhelinnumerosi). Hetken kuluttua saat rekisterinumeron
sisältävän tekstiviestin ja järjestelmä rekisteröi sen web- palvelimeen.

Vebbisivu osaa myös lukea keskusyksikön tapahtumamuistia.
Lähetetyn tekstiviestitiedon määrä on optimoitu alentamaan
kustannuksia niin paljon kuin mahdollista.

JA-60GSM communicator module

kuulokkeen äänen voimakkuus
mikrofonin herkkyys

jossa x voi olla välillä 1 … 9 (tehtaan oletusasetus molemmille on 5)
Mikäli järjestelmä on ohjelmointitilassa, voidaan äänen voimakkuus
asetella puhelun aikana.

xxx…x on puhelinnumero (maks. 20 merkkiä), syötä
F9 numeron eteen, mikäli tarvitset +
etumerkin ulkomaanpuheluja varten.

6

jossa xxxxx on merkkijono, joka
riippuu GSM- palvelun tarjoajasta.
Lisätietoja saat operaattoriltasi.

-8-
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Viestiyhteysasetukset vartiointiliikkeen valvontakeskukseen

Robottipuhelin voi raportoida tapahtumista kahteen eri vartiointiliikkeen
valvontakeskukseen (MS). Kullakin keskuksella on oma asetuksensa,
joka poikkeaa muuttujalla p (p = 1 MS1:lle ja p = 2 MS2:lle).
Robottipuhelin käyttää Ademco Contact ID-formaattia ja siinä on
myöskin valmius tulevaan GPRS- tiedonsiirtoon. Tuote on valmis
tapahtumaraportointiin joka lankapuhelimella tai GSM- tiedonsiirrolla.

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7.1 Valvontakeskuksen puhelinnumeroitten syöttäminen
Kullekin valvontakeskukselle voidaan syöttää sekä ensisijaiset että
varanumerot:
Ensisijainen numero:
Varanumero:
jossa:

xxx...x
p

01 p xx....x F0
02 p xx....x F0

on puhelinnumero, maksimi 20 merkkiä
1 = MS1, 2 = MS2

Esimerkki: 123456789 voidaan syöttää
numeroksi syöttämällä: 01 2 123456789 F0

MS2:n

ensisijaiseksi

Valvontakeskuksen puhelinnumeron poistaminen on mahdollista
syöttämällä 01pF0 tai 02pF0. Yhteyttä ei valvontakeskukseen synny,
jos sen numero on poistettu.
Oletusasetus: Puhelinnumeroita ei ole asetettu.
7.2 ID- numeron asettaminen
Valvontakeskus (MS) käyttää tätä ID- numeroa hälytysjärjestelmän
tunnistamiseen:

7.5 Valvontakeskussoiton toistotauon asetus

03 p zzzz F0
jossa:

zzzz
p

Kun robottipuhelin on aktiivi, yrittää se saada yhteyden (vaihtaen
ensisijaisen ja varapuhelinnumeron välillä). Mikäli yhteyttä ei saada,
tulee tauko. Tämän taukoajan kuluttua loppuun yritetään soittoa
uudelleen. Taukoaika voidaan asettaa seuraavasti:

on ID- numero (z = numeroita 0 … 9 tai A = F1, B =
F2, C = F3, D = F4, E = F5 ja F = F6)
1 = MS1, 2 = MS2

Oletusasetus: ID on 0000 molemmille valvontakeskuksille

jossa

7.3 Formaatin asetus

Tyyppi
DTMF
SMS type
GPRS type

Testikierto kytketään toimintaan aktivoimalla tapahtuma N:o 31.
Seuraava toiminto asettaa aikavälin viimeksi raportoidusta
tapahtumasta hetkeen, jolloin testikierto tulee lähettää.

x
0
1
2

jossa

Oletusasetus: Contact ID molemmille valvontakeskuksille

Kullekin valvontakeskukselle voidaan raportoida 31 tapahtumatyyppiä
– katso taulukko 7.4.1. Tämä syöttö määrittää mitkä tapahtumat
raportoidaan valvontakeskuksille:

01
02
03

lähetetään

24

tuntia

viimeisimmästä

7.8 Valvontakeskus 2 valvontakeskuksen 1 varmistuksena
Valvontakeskus 2 (MS 2) voi toimia valvontakeskuksen 1 (MS 1)
varmistuksena, jos tiedonsiirto sinne epäonnistuu.

valvontakeskukselle

080
081

Tapahtuman kuvaus

MS 1 ja CMS 2 ovat kaksi itsenäistä asemaa
MS 2 toimii varmistuksena

Mikäli 081 on valittu, käytetään MS 2 asetuksia ainoastaan, mikäli
tiedonsiirto MS 1:een epäonnistuu.

Murtohälytys – viiveetön alue
Murtohälytys – viiveellinen alue
Palohälytys

JA-60GSM communicator module

Testikierto

Oletusasetus: kaikki valvontakeskusraportit pois käytöstä.

Oletusasetus: kaikki raportit on poistettu käytöstä

Tapahtuma N:o
uu

1 = MS1, 2 = MS2
tunnit
minuutit

Mikäli on tarpeen väliaikaisesti estää kaikkien valvontakeskusraporttien lähettäminen, on tämä tehtävissä seuraavasti:
00p0
kaikki raportit valvontakeskukseen p pois käytöstä
00p1
kaikki raportit valvontakeskukseen p käytössä

1 = MS1, 2 = MS2
tapahtumanumero – katso taulukko 7.4.1
0 = raportti ei käytössä, 1 = raportti käytössä

luettelo

p
hh
mm

7.7 Tiedonsiirron keskeytys valvontakeskukseen

05 p uu y

7.4.1 Taulukko – täydellinen
raportoitavista tapahtumista

07 p hhmm

Oletusasetus:
tapahtumasta.

7.4 Valvontakeskukselle raportoitavat tapahtumat

p
uu
y

tauon kesto x 5 min. (1 = 5 min, 2 = 10 min,..., 9 = 45
min.)
1 = MS1, 2 = MS2

7.6 Testikierron aikaväli
1 = MS1, 2 = MS2
protokollatyyppi – katso taulukko

Protokolla
Contact ID
Jablotron SMS
Jablotron GPRS

jossa

t

Oletusasetus: 5 minuuttia molemmille valvontakeskuksille

04 p x
p
x

06 p t

p

Tätä syöttöä käytetään valitsemaan tiedonsiirtoformaatti:

jossa:

Paniikkihälytys
Hälytys - vääräkäyttöoikeuskoodi
Hälytys jännitteen palautumisen jälkeen
Sabotaasihälytys
Sabotaasi OK
Hälytys loppu
Hälytys keskeytetty käyttäjän toimesta
Päälle kytkentä
Poiskytkentä
Osavalvonta (Home)
Pika päälle kytkentä
Ulkoinen tiedonsiirtohäiriö
Ulkoisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Vika
Vian palautus
AC verkkojännitekatko yli 30 min.
AC verkkojännitevika
AC verkkojännitteen palautuminen
Akkuvika
Akkuvian palautus
Ohjelmointitilaan siirtyminen
Ohjelmointitilasta poistuminen
Kaukokäyttö
Kaukokäytön lopetus
RF radiohäiriö
Sisäinen tiedonsiirtohäiriö
Sisäisen tiedonsiirtohäiriön palautus
Testikierto

Oletusasetus: kaksi itsenäistä valvontakeskusta
-9-
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8.2 LED robottipuhelimen näytöllä

Lisätietoja

•

8.1 Tapahtumaraporttien priorisointi:
Mikäli robottipuhelin on aktivoitu lähettämään tapahtumaraportin, se:

lähettää tietoa valvontakeskukseen 1 (yrittäen ensisijaiseen
ja varanumeroon kaksi kertaa), jos on näin ohjelmoitu

lähettää tietoa valvontakeskukseen 2 (yrittäen ensisijaiseen
ja varanumeroon), jos näin on ohjelmoitu

lähettää tekstiviestejä (1. puhelinnumero, 2. numero,…., 8.
puhelinnumero)

lähettää äänisignaaleja (1. puhelinnumero, 2. numero,…. 8.
puhelinnumero) – kuhunkin numeroon soitetaan vain kerran
riippumatta siitä, onko niihin vastattu, tai ei

mikäli yritys lähettää raportti valvontakeskukseen ei
onnistunut, yrittää keskus lähettää raportin uudelleen
toistotauon jälkeen (jakso 06px). Robottipuhelin tuottaa
kaikkiaan
kolme
soittoyritystä
lähettääkseen
tapahtumaraportin valvontakeskukseen, eli se odottaa
toistotaukoa enintään kaksi kertaa. Seuraava yritys lähettää
raportti valvontakeskukseen vaatii uuden tapahtuman.

•

8.3 Siirtyminen ohjelmointitilaan
•
•
•
•

Robottipuhelin sulkee päällä olevan valvontakeskusyhteyden.
Päällä oleva äänivaroitus keskeytyy välittömästi.
Tekstiviestit ja äänivaroitukset, jotka jäävät lähettämättä ennen
ohjelmointitilaan siirtymistä, pyyhkiytyvät – niitä ei ohjelmointitilasta poistumisen jälkeen lähetetä.
Valvontakeskukseen
lähettämättömät
tapahtumaraportit
pyyhkiytyvät ainoastaan, mikäli puhelinnumero, ID- numero tai
tiedonsiirtoformaatti on muutettu.

9

Mikäli jokin tapahtuma, joka pitäisi lähettää valvontakeskukseen, on
lauenneena samanaikaisesti kun hälytysjärjestelmään ollaan
ulkopuolelta puhelinyhteydessä, tulee raportti lähetetyksi, kun
ulkopuolinen yhteys on päättynyt.

JA-60GSM communicator module

LED vilkkuu – robottipuhelin ei ole saanut yhteyttä GSMverkkoon
LED on päällä – yhteydessä GSM- verkkoon
−
siirtymässä GSM- verkkoon
−
robottipuhelin soittaa
−
robottipuhelin lähettää tekstiviestiä

Teho
GSM- jaksoluvut
Lähetysteho
AUX- lähtö
Yhteensopivuus

- 10 -

Tekninen erittely
12 VDC / maksimi 1 A – varustettuna
keskus-yksiköllä
E-GSM / GPRS 900 / 1800 MHz
2 W GSM 900:lle, 1 W GSM 1800:lle
pistokeliitin, maksimi 100 mA / 60V
EN 60950, EN 301489-1, EN 301489-7,
EN 55022, EN 50130-4, EN 301419-1,
EN 301511
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Lyhennetty luettelo ohjelmointisarjoista
optiot

sarja
Toiminto

tehdasoletus

Puhelinnumerot tekstiviesteille ja
äänihälytyksille

7t xxx..x F0

t = muisti 1 … 8
xxxx = puh. N:o (maks. 20 merkkiä), F9=”+”

Tapahtumien tekstiviestiraportit

81 uu t y

uu = tapahtumanumero 01 … 31
t = muisti 1 … 8
y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa

t = 1&2 hälytystekstiviesti
t = 3&4 hälytys- teksti- +
ääniviesti
t = 5&6 hälytys- + päälle
kytkentäteksti- + ääniviesti
t=7&8 pelkkä äänihälytys

Tapahtumien ääniraportit

82 uu t y

Tekstiviestien ja äänisignaalien
salliminen

80 y

y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa

toiminnassa

GSM signaalin tarkistus

91 y

Reagointi tuleviin puheluihin

93 x

Kaukokäyttökoodi. Ohjelmointi ja
käyttö

94 xxxxxxxx F0

AUX- kauko-ohjauksen
käyttöoikeuskoodi

94 xxxxxxxx F1

Vahvistus tekstiviestivastauksella

95 y

Resetointi

96060

Reset & ei raportteja

96061

Seuraavaan tulevaan puh vast.

970

Liitetyn puhelinkojeen toiminnot

98 y

Hätäpuhelinnumero

99 xxxxxx F0

y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa
ei toiminnassa
x = 0 ei reagoi
25 s:n jälkeen
x = 1 … 8 vastaus 5 - 40 s:n jälkeen
x = 9 vastaus 2. puhelun 1. soiton jälkeen
xxxxxxxxx = koodi, muoto 1 … 8 merkkiä
0000
Jos 94F0 syötetty, koodia ei vaadita
xxxxxxxxx = koodi, muoto 1 … 8 merkkiä
1111
Jos 94F0 syötetty, koodia ei vaadita
y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa
toiminnassa
jos ei toiminnassa, saadaksesi vastauksen,
päätä ohje merkkiin C
Palautus tehtaan oletusasetuksiin
Palautus tehtaan oletusasetuksiin & kaikki
raportit pois toiminnasta
Mikäli syötetty ohjelmoinnin yhteydessä, voit ensimmäisen soiton jälkeen soittaa
ilman käyttöoikeuskoodia.
y = 0 puhelinlinja
puhelinlinja
y = 1 hälytysnäppäimistö
y = 2 ei toimintoa
y = 3 hätäpuhelu
xxxxxx = Puh. N:o (maks. 20 merkkiä), F9=”+”
poistettu

Valvontakeskusten
puhelinnumerot

0y p xxxxx F0

ID- numero

03 p zzzz F0

Valvontakeskusprotokolla

04 p x

Tapahtumaraportit

05 p uu y

Valvontakeskussoiton toistotauko

06 p t

Testikierron aikaväli

07 p hh mm

Tiedonsiirron keskeytys
valvontakeskuksiin

00 p y

MS2- valvontakeskus MS1valvontakeskuksen
varmistuksena

08 y

JA-60GSM communicator module

y = 1 ensisijainen numero y = 2 varanumero
p = 1 MS1, p = 2 MS2
xxxx = Puh. N:o (maks. 20 merkkiä), F9=”+”
p = 1 MS1, p = 2 MS2
zzzz ID- numero, z = 0 … 9 tai A = F1, B = F2,
C = F3, D = F4, E = F5 ja F = F6
p = 1 MS1, p = 2 MS2
x = 0 CID, x = 1 SMS, x = 2 GPRS
p = 1 MS1, p = 2 MS2
uu = tapahtumanumero 01 … 31
y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa
p = 1 MS1, p = 2 MS2
t = 1 … 9 (x 5 min.)
p = 1 MS1, p = 2 MS2
hh mm tunnit minuutit
p = 1 MS1, p = 2 MS2
y = 0 ei toiminnassa, y = 1 toiminnassa
y = 0 kaksi itsenäistä valvontakeskusta
y = 1 MS2 on varmistuksena MS1:lle
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kaikki poistettu

0000 molemmille
valvontakeskuksille
CID molemmille
valvontakeskuksille
kaikki raportit pois toiminnasta

5 min.
24 h viimeisen raportin jälkeen
ei toiminnassa kummallekaan
valvontakeskukselle
kaksi itsenäistä
valvontakeskusta
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