JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon
Hälytyksensiirtorobotti on Jablotron JA-63K(R) Profi -järjestelmään kuuluva
komponentti. Se on tarkoitettu viestimään GSM-verkon kanssa. Se asennetaan
suoraan keskusyksikön koteloon ja se mahdollistaa seuraavat:
− tapahtumien raportointi tekstiviestillä (jopa 8 puhelinnumeroon)
− tapahtumien raportointi puhelinsoitolla käyttäen ääniviestivaroituksia
(voit äänittää jopa 7 viestiä eri tapahtumia varten)
− kauko-ohjaus ja ohjelmointi puhelimella (soittamalla ja käyttämällä
ääniohjausta tai tekstiviestikäskyillä)
− järjestelmän kauko-ohjaus (tai ulostulojen ohjaus)
− tietojen lähetys hälytyskeskukseen (ARC) – jopa kahteen (2)
ARC-keskukseen
− ARC-keskuksen etäohjelmointi käyttämällä Internet-sovellusta
− Hälytyksensiirtorobottia
ei
voida
rekisteröidä
osoitteessa
www.gsmlink.cz
Ainoastaan koulutetun asentajan, jolla on hyväksytyn jälleenmyyjän
myöntämä
voimassaoleva
sertifikaatti,
tulisi
asentaa
GSMhälytyksensiirtorobotti.

7. Mittaa GSM-signaalin voimakkuus syöttämällä 888 (näytölle pitäisi tulla
numero väliltä 0 – 9). Sen tulisi olla vähintään 3, jotta laitteen toiminta olisi
luotettavaa. Jos signaali on heikko, vaihda keskusyksikön paikkaa tai
kokeile toisen GSM-palveluntarjoajan SIM-korttia (suuritehoisen tai
suuntaavan GSM-antennin käyttöä ei suositella – katso kohtaa 6.2 GSMsignaalivoimakkuuden mittaus).
8. Jos GSM-signaalivoimakkuus on riittävä, testaa hälytyksensiirtorobotin
toiminnot (järjestelmän ohjaus matkapuhelimella jne.), katso alla olevat
ohjeet.
Varoitus: Jos laite asennetaan lähelle valtion rajaa jossa
signaalivoimakkuus heilahtelee, verkkovierailu ulkomaiseen verkkoon on
hyvin todennäköinen. Tästä syystä suosittelemme estämään SIM-kortin
verkkovierailuominaisuuden, koska tämä voi estää tarpeettomat korkeat
kommunikointimaksut (kysy lisätietoja GSM-operaattoriltasi).

3. Hälytyksensiirtorobotin käyttäjätoiminnot
Seuraavassa tekstissä kuvataan kaikki hälytyksensiirtorobotin ominaisuudet.
Asentajan tulisi näyttää loppukäyttäjälle miten käyttää kyseisen asennuksen
toimintoja.

1. Asennus keskusyksikköön
Jos ostit hälytyksensiirtorobottiyksikön erikseen, se pitäisi ensiksi asentaa JA63 Profi -keskusyksikköön seuraavalla tavalla:

3.1. Tapahtumien raportointi käyttäjän puhelimeen
Hälytyksensiirtorobotti raportoi tapahtumat Profi-järjestelmään lähettämällä
tekstiviestin ja/tai soittamalla ja välittämällä ääniviestin. Raportointi voidaan
asettaa suoritettavaksi jopa 8 puhelinnumeroon. Useimmiten käytetyt
raporttimallit on asetettu valmiiksi, mutta niitä voidaan muokata.

a) Keskusyksikössä ei saa olla jännitettä (sekä verkkovirta että akku)
b) Asenna hälytyksensiirtorobotti keskusyksikön kotelon sisälle ruuveilla ja
kytke sen kaapeli pääkorttiin.
c) Kiinnitä liimattava GSM-antenni keskusyksikön muovikotelon sisäpuolelle
(se voidaan liimata sopivaan kohtaan) ja kytke antenni
hälytyksensiirtorobottiin. Varoitus: älä koskaan kytke keskusyksikköön
jännitettä ellei GSM-moduuliin ole kytketty GSM-antennia, koska
tämä aiheuttaa yksikölle vakavia vaurioita!!!

Huomaa:
− Jos hälytyksien vastaanottokeskus on käytössä, sillä on ehdoton
lähetysprioriteetti (katso 7.4).
− Puhelinsoittoa käytetään tavallisesti ohjaamaan käyttäjän huomio
tekstiviestinä
lähetettyyn
yksityiskohtaiseen
raporttiin.
Jos
tekstiviestiraportointi on käytössä, hälytyksensiirtorobotti lähettää ensin
kaikki tekstiviestit ennen kuin se alkaa soittaa asetettuihin numeroihin.
− Viestin soitto voidaan katkaista painamalla puhelimen #-näppäintä.
Näppäimistön tila vaihtuu tällöin näppäimistösimulointitilaan eikä viestejä
enää lähetetä toisiin numeroihin.

3.2. Puhelimen
näppäimistöksi

väliaikainen

hyväksyntä

järjestelmän

Järjestelmää on mahdollista kauko-ohjata hyväksymällä väliaikaisesti
puhelimen näppäimistö seuraavalla tavalla:
a) soita hälytyksensiirtorobotin SIM-kortin numeroon
b) laitteen soitua 15 sekuntia järjestelmä vastaa puheluun ja pyytää koodin.
c) syötä puhelimen näppäimistöltä oikea keskusyksikön pääsykoodi –
kyseiselle puhelimelle määritetty koodi (katso lukua 6.6) tai käytä kaukoohjauksen asentajakoodia (oletusarvo 0000).
d) kun olet syöttänyt koodin, järjestelmä kertoo sinulle nykytilan ja käynnistää
näppäimistösimulointitilan.
e) yhteys katkeaa kun puhelu lopetetaan. Jollei mitään syötetä minuuttiin,
puhelu katkeaa kuitenkin automaattisesti.
f) puhelun pisin sallittu kestoaika on 30 minuuttia

Kuva 1 hälytyksensiirtorobotin kuvaus:
Kuvaus: 1. Punainen LED ilmaisee yhteyden GSM-verkkoon;
2. Vihreä LED ilmaisee normaalin käyttötilan; 3. Keskusyksikön liitin;
4. GSM-antennin liitin; 5. SIM-kortti

2. Hälytyksensiirtorobotin ensimmäinen
käynnistys
Jos hälytyksensiirtorobotti on asennettu keskusyksikköön ja sen GSMantenni on kytketty:

Huomaa:
− järjestelmän kauko-ohjauksessa voidaan käyttää samalla tavalla myös
lankapuhelinta, jos puhelimessa käytetään äänitaajuusvalintaa (DTMF)
− älä syötä sarjoja puhelimeen liian nopeasti, jokainen avainsignaali
tarvitsee määrätyn lähetysajan (tämä riippuu kyseisestä puhelimesta ja
GSM-yhteyden laadusta)
− kauko-ohjauksen oletusasentajakoodiksi on asetettu 0000

1. Sinulla tulisi olla valmiina sopiva SIM-kortti. Sen tulisi olla aktivoitu
(tarkista ensin, että se toimii matkapuhelimessa). SIM-kortilla tulisi olla
aktivoituna seuraavat palvelut: tekstiviestit, tiedonsiirto (GPRS),
äänipuhelut ja CLIP (soittajan tunnistus). Jos se vaatii PIN-koodia
käynnistettäessä, ota PIN-koodikysely pois päältä, kun käytät sitä
puhelimessa ensimmäisen kerran); esim. Nokia: Valikko / Asetukset /
Turvallisuusasetukset / Pois päältä, syötä PIN-koodi jos SIM-kortti sitä
vaatii, katso 6.17. Hälytyksensiirtorobotti voi toimia myös prepaid-kortilla,
mutta suosittelemme tavallisen kortin käyttöä, koska sen toiminta on
luotettavampaa.
2. Asenna SIM-kortti paikoilleen hälytyksensiirtorobottiin (avaa kortinpidike
työntämällä sen kehystä kevyesti).
3. Kytke keskusyksikköön virta päälle (sekä verkkovirta että akku).
Hälytyksensiirtorobotin punaisen ledin tulisi syttyä palamaan = GSMverkkoon rekisteröityminen; sen tulisi sammua minuutin sisällä =
rekisteröinti suoritettu.
4. Jos punainen LED alkaa hetken kuluttua vilkkua, katkaise virta
keskusyksiköstä, aseta SIM-kortti matkapuhelimeen ja tarkista, että se
rekisteröityy verkkoon ilman PIN-koodikyselyä siinä paikassa, johon
keskusyksikkö on asennettu.
5. Sulje keskusyksikön kansi, hälytysjärjestelmän tulisi olla huoltotilassa –
muussa tapauksessa syötä F0-huoltokoodi (tehdasasetukset: 6060)
hälytysjärjestelmän ollessa poiskytkettynä (pois päältä).
6. Syötä 99101 – tämä asettaa hälytyksensiirtorobotin tekstiviestit ja
ääniviestit englanninkielisiksi.
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3.3. Järjestelmän kauko-ohjaus tekstiviestikäskyillä
Hälytyksensiirtorobotti tarkistaa kaikki saapuvat testiviestit ja suorittaa ne, jos
ne ovat järjestelmää koskevia käskyjä. Jokaisen käskyviestin on oltava
seuraavassa muodossa:

Käsky_koodi

(ts. oikea koodi välilyönti käsky)

SET 1234
Oikea koodi = jokin järjestelmän voimassa oleva koodi (esim. 1234), joka on
tallennettu keskusyksikköön.
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Käskyjen tekstit tehtaan oletuksena (muokattavissa – katso TXT-käskyä).
Käsky
Toiminto
Huomaa
SET
päällekytkentä päällekytkentä tai poiskytkentä (samalla
tavalla kuin jos käytetty koodi syötettäisiin
järjestelmän näppäimistöltä). Jos
UNSET
poiskytkentä
järjestelmä on jo valmiiksi halutussa
tilassa, sitä ei vaihdeta
raportoi
sisältää GSM-signaalivoimakkuuden,
STATUS
järjestelmän
GPRS-yhteyden ja ARC-kommunikoinnin
tilan
(esitetään tunnuksilla MS1, MS2 ja MS3)
raportoi
tämä koskee 3 viimeistä tapahtumaa
MEMORY
viimeisimmät
keskusyksikön muistissa
tapahtumat
kytkee PGPGON
lähdön päälle
PG-lähdön on oltava ohjelmoitu PHONEkytkee PGtoiminnolle (syötä sarja 238/248)
PGOFF
lähdön pois
päältä
tämä on alustettava ennen kuin sitä
SIM-kortin
CREDIT
saldokysely
voidaan käyttää – katso 6.17
tekstiviesti kokoonpanon tiedoista:
tekstiviestitieto
DINFO
firmware (laiteohjelmisto), laitteisto ja
laiteversiosta
versiot + rekisteröintiavain

4
5
6
7
8

taulukko 2 Puhelinnumeromuisteihin M1 – M8 määritetyt raportit
Ohjelmoi puhelinnumerot M-muisteihin syöttämällä huolto/asentajatilassa
seuraava sarja:

81 M xxx...x F0
jossa:

on muistipaikan numero 1 – 8
on puhelinnumero (maks. 20 merkkiä)

Esimerkki: sarjan 81 5 710 123 456 F0 syöttäminen tallentaa numeron
710123456 muistipaikkaan M5 (hälytykset raportoidaan testiviesteillä +
ääniviestin sisältävillä puhelinsoitoilla).
Huomaa:
− Kun jaetussa järjestelmässä muutat ilmaisimen sektoria, säädät ilmaisimen
reaktiota jne., sinun on siirryttävä rekisteröitymistilaan 1 sekunnin ajaksi ja
poistuttava siitä ennen kuin poistut asentajatilasta. Tällä tavoin muutokset
tallennetaan hälytyksensiirtorobottiin.
− Jos painat F9-näppäintä ennen ensimmäistä numeroa, puhelinnumeroon
lisätään kansainvälisen muodon vaatima + -merkki.
− Tekstiviestiraportin teksti muodostuu seuraavista tiedoista: asennuksen
nimi, tapahtuman tyyppi, tapahtumalähteen nimi sekä päivämäärä ja
kellonaika. Esimerkiksi: “Raportti hälytyksestä: päällekytkentä 47: laite aika
11.27 01.08 ”.
− Jos muita tapahtumia tai tekstejä tulisi raportoida tiettyyn numeroon, muuta
hälytyksensiirtorobotin asetuksia (katso 6.4, 6.7 ja taulukko 5 Sellaisten
tapahtumien luettelo, jotka voidaan raportoida puhelimeesi ja niiden
oletustehdasasetukset).

Esimerkiksi lähettämällä: “SET koodi” (SET välilyönti oikea koodi) järjestelmä
kytketään päälle (jos se on jo päällä se ei muuta tilaansa)
Huomaa:
− SET- ja UNSET-käskyt vaativat aina pääsykoodin
− järjestelmä vahvistaa tekstiviestikäskyn suorituksen tekstiviestillä, jos
tämä toiminto on käytössä
− tekstiviestikäskyn tekstissä ei tehdä eroa isojen ja pienten kirjainten välillä,
ja siinä hyväksytään ainoastaan ASCII-merkit
− tekstiviestikäskyn teksti voi sisältää useita pilkulla erotettuja käskyjä
− jos olet lähettämässä käskyn, etkä ole varma lisätäänkö tekstiviestiin
matkan varrella automaattisesti muista tekstejä (jos esimerkiksi käytät
Internetissä tekstiviestiporttia), kirjoita käsky seuraavalla tavalla: %käsky
koodi %%
− oikea koodi voidaan syöttää myös automaattisesti, katso 6.6.

5. Äänivalikko puhelinohjausta varten
Hälytyksensiirtorobotti on varustettu ääninavigoinnilla järjestelmän
perustoimintojen kauko-ohjausta varten (puhelin-etäkäytön on oltava
aktivoituna). Valikossa on tehdasoletuksena ääniraportteja useilla kielillä –
haluttu kieli valitaan syöttämällä sarja 991 xx (katso 6.1). Ääninavigointi toimii
seuraavalla tavalla:

4. Hälytyksensiirtorobotin käyttäjien
ohjelmointi
Hälytyksensiirtorobotin käyttäjäasetukset suoritetaan syöttämällä sarjoja
Profi-järjestelmän näppäimistöltä. Eräitä parametreja voidaan ohjata tai asettaa
myös tekstiviestikäskyillä.
Järjestelmän näppäimistö voidaan asettaa vain jos keskusyksikkö on
huoltotilassa (ellei se ole, syötä F0 pääkäyttäjäkoodi, kun järjestelmä on
kytketty pois päältä – oletustehdasasetus 1234). Hälytyksensiirtorobottiin
asetettujen arvojen muokkaus suoritetaan syöttämällä ohjelmoitavia sarjoja
(katso Taulukko 7).
Poistu huoltotilasta painamalla #-painiketta tai peruuta koodinsyöttö
samalla tavalla jos olet antanut väärän numeron.
Jos keskusyksikön asetuksissa on käytössä puhelinnumeroiden asetus
huoltotilassa (Profi-keskusyksikön sarja 251), seuraavat hälytyksensiirtorobotin
parametrit voidaan asettaa huoltotilassa syöttämällä alla mainitut numerolla 8
alkavat sarjat:
− Aseta puhelinnumerot M1 – M8
− Valitse mitkä tapahtumat tulisi raportoida tekstiviestillä ja soitolla
− Mittaa GSM-signaalivoimakkuus
− Rajoita lähetettyjen tekstiviestien määrää
− Tallenna ääniviestejä

−
−
−
−
−
−

Laitteen soitua 15 sekuntia hälytyksensiirtorobotti vastaa puheluun ja vaatii
oikean koodin syöttämistä.
Kun oikea etäkäytön koodi on syötetty, järjestelmä raportoi nykyisen tilansa
(aina 1x), avaa näppäimistösimulointitilan ja sallii ohjaus/ohjelmointisarjojen
syötön.
Kun syötät oikean pääsykoodin, järjestelmä kytketään päälle / pois päältä
ja se vahvistaa järjestelmän tilan. Jos syöte on virheellinen, järjestelmä
generoi sarjan äänimerkkejä.
Kun syötät ohjelmointisarjoja, oikea syöte vahvistetaan yhdellä
äänimerkillä, kun taas virheellinen syöte hylätään ja se indikoidaan sarjalla
äänimerkkejä.
Kun järjestelmä on asentaja/huoltotilassa, koodin varmistus suoritetaan ja
jos koodi on oikein, kuulet: “Asentajatila, näppäimistösimulointi“.
Syöttämällä sarjan 892 siirryt ääniviestin tallennustilaan.

6. Asennuksen ohjelmointi
Ohjelmointi on kaikkein helpointa ja kattavinta kun se suoritetaan
tietokoneella ja Comlink-ohjelmalla (tai korkeammalla), jotka on kytketty
asennukseen paikallisesti tai Internet-etäyhteyden kautta.
Hälytyksensiirtorobotti voidaan ohjelmoida myös syöttämällä sarjat
järjestelmän näppäimistöltä tai ohjelmoinnin tekstiviestikäskyinä.
Järjestelmän ohjelmointi näppäimistöltä on mahdollista vain jos
keskusyksikkö on asentajatilassa. Jos se ei ole, syötä *0 asentajakoodi
(oletustehdasasetus: 6060) kun hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.
Asetus suoritetaan syöttämällä ohjelmointisarjoja, (katso Taulukko 7
Hälytyksensiirtorobotin ohjelmointisarjat). Poistu asentajatilasta painamalla
#-painiketta tai peruuta koodinsyöttö samalla tavalla jos olet syöttänyt väärän
numeron.

4.1. Raportoinnissa käytettävien puhelinnumeroiden asetus
Hälytyksensiirtorobotti raportoi Profi-järjestelmän tapahtumat lähettämällä
tekstiviestin ja / tai soittamalla ja välittämällä ääniviestin. Raportointi voidaan
suorittaa jopa 8 puhelinnumeroon.
Halutuimmat raportit on jo tehdasasetuksena määrätty puhelinnumeroiden
muistipaikkoihin, joten sinun tarvitsee enää vain ohjelmoida tiettyjen
muistipaikkojen puhelinnumerot:
Yleiskatsaus puhelinnumeroihin määritetyistä raporteista (tätä voidaan
muokata, katso6.4)

6.1. Hälytyksensiirtorobotin kieliasetukset

Raportit
Hälytykset tekstiviestillä ja puhelinsoitolla, oletuksena tekstiviesti
Hälytykset tekstiviestillä ja puhelinsoitolla
Hälytykset tekstiviestillä ja puhelinsoitolla

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

M
xxx...x

Poista numero muistipaikasta M syöttämällä: 81 M F0

Taulukko 1 Tekstiviestikäskyt

M
1
2
3

Hälytykset tekstiviestillä
Hälytykset tekstiviestillä ja puhelinsoitolla
Hälytykset tekstiviestillä ja puhelinsoitolla
Hälytykset tekstiviestillä
Tekniset viat tekstiviestillä (huoltoteknikolle)

Hälytyksensiirtorobotin käyttämien tekstien ja äänivalikon kieli voidaan
asettaa käskyllä:

991 xx
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jossa:

kielelle määritetty numero – katso seuraavaa luetteloa:

xx
01
02
04
05
06
07

EN
CZ
NL
DE
PL
DA

Englanti
Tšekki
Hollanti
Saksa
Puola
Tanska

08
09
10
12
14
15

IT
PT
FI
SV
HU
RU

−

Italia
Portugali
Suomi
Ruotsi
Unkari
Venäjä

−

tekstiviestiraportointi on käytössä, hälytyksensiirtorobotti lähettää ensin
kaikki tekstiviestit ennen kuin se alkaa soittaa.
Jos hälytyksien vastaanottokeskus on käytössä, sillä on ehdoton
lähetysprioriteetti (katso 7.4).
Viestin soitto voidaan katkaista painamalla puhelimen #-näppäintä.
Näppäimistön tila vaihtuu tällöin näppäimistösimulointitilaan eikä viestejä
enää lähetetä toisiin numeroihin.

6.6. Pääsykoodin määritys ohjelmoiduille puhelinnumeroille
Tätä parametria käytetään äänipuhelun aikana käyttäjän tunnistamiseen.
Tee näin syöttämällä:

84 M xxxx

Esimerkki: Syöte 99101 asettaa kieleksi englannin.
Huomaa:
− syöte 00 nollaa tekstit ja ääniviestit tehtaan oletusarvoihin asetetulla kielellä
− aseta kieli ennen järjestelmän tekstien muokkausta (kielen vaihto muuttaa
tekstin tehtaan oletusasetukseen)
− Asetettua kieltä ei vaihdeta nollausta suoritettaessa
Tehtaan oletusasetus:

jossa:

99101 = Englanti

Hälytyksensiirtorobotin luotettava toiminta edellyttää hyvälaatuista GSMsignaalia. Aloita GSM-signaalivoimakkuuden mittaus syöttämällä 888.
Näppäimistö näyttää signaalivoimakkuuden arvona välillä 0–9 ja mittaus
toistetaan kerran sekunnissa – uudet tiedot ilmoitetaan äänimerkillä. Tätä tilaa
käyttämällä käyttäjät pystyvät etsimään hälytyksensiirtorobotin antennille
sopivan sijaintipaikan. Poistu mittaustilasta painamalla #-näppäintä.
Signaalin tulisi olla vähintään 3. Paikoissa, joissa signaali on heikko,
suosittelemme kokeilemaan toisen GSM-operaattorin SIM-korttia.

Tehtaan oletusasetus:

Hälytyksensiirtorobotti sisältää erilaisia tehtaan oletustekstien merkkijonoja,
joita käytetään tekstiviestiraporttien ja myös tekstiviestien käskytekstien
luomisessa. Tekstin kieli voidaan asettaa – katso 6.1. Näitä tekstien
merkkijonoja voidaan muokata paikallisesti ComLink-ohjelmalla tai lähettämällä
seuraava tekstiviestikäsky:

koodi_TXT_n,teksti,n,teksti,......n,teksti
jossa:

teksti

6.3. Puhelinnumeroiden ja tapahtumien asetus
Tehtaan oletuslistaa raportoitavista tapahtumista ja niihin määritetyistä
puhelinnumeroista M1 – M8 (taulukko 1) voidaan muokata. Täydellinen
luettelo raportoitavista tapahtumista näytetään taulukossa 6.
Voit valita tulisiko tapahtuma raportoida tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai
molemmilla tavoilla.
Jokaisella tapahtumalla on tehtaan esiohjelmoima oletusteksti tekstiviestille
(jota voi muokata – katso 6.7).
Aseta tekstiviestillä raportoitavat tapahtumat syöttämällä:

82 M uu x
on puhelinnumeron muistipaikka 1 – 8
tapahtumakoodi 01 – 40 (katso taulukko 5)
0 = ei tekstiviestiraporttia, 1 = tekstiviestiraportti

Esimerkki: Jos 82 8 03 1 ohjelmoidaan ja palohälytys käynnistyy (tapahtuma
03 taulukossa), se raportoidaan tekstiviestillä muistipaikkaan M8 tallennettuun
puhelinnumeroon.

6.5. Ääniviestien asetukset

Viestin äänitys suoritetaan puhelimella järjestelmän ollessa asentajatilassa.
Soita järjestelmän SIM-kortin numeroon. Kun järjestelmä vastaa, syötä
pääsykoodi, sen jälkeen paina 9 (näppäimistösimulaatio) ja syötä *0asentajakoodi tai *0-pääkäyttäjäkoodi (paitsi jos olet asentaja/huoltotilassa).
Syötä sen jälkeen sarja 892. Hälytyksensiirtorobotti vastaa sinulle, että olet
ääniviestin äänitystilassa. Voit kuulla vastaanottimesta tavallisen äänimerkin;
hälytyksensiirtorobotti odottaa näppäimen painamista:
0 – Toista kaikki viestit
1 – Äänitä viesti 1 (murtohälytys)
2 – Äänitä viesti 2 (palohälytys)
3 – Äänitä viesti 3 (kansisuojahälytys)
4 – Äänitä viesti 4 (paniikkihälytys)
5 – Äänitä viesti 5 (vikahälytys)

83 M uu x
on puhelinnumeron muistipaikka 1 – 8
tapahtumakoodi 01 – 40 (katso taulukko 5)
0 = ei puhelinsoittoa, 1 = soitto

Esimerkki: jos 83 1 03 1 ohjelmoidaan ja palohälytys käynnistyy (tapahtuma
03 taulukossa), hälytyksensiirtorobotti soittaa ensimmäiseen muistipaikkaan
tallennettuun numeroon ja toistaa jatkuvasti: Järjestelmä raportoi
palohälytyksen.
Huomaa:
− Puhelinsoittoa käytetään tavallisesti ohjaamaan käyttäjän huomio
tekstiviestinä
lähetettyyn
yksityiskohtaiseen
raporttiin.
Jos
JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

on oikea etäkäytön asentajakoodi (oletus 0000)
välilyönti
on käsky muokata tekstejä
tekstin numero (0 – 611, katso taulukko 6)
pilkku (tai piste)
uusi teksti (maks. 30 merkkiä) joka korvaa aikaisemman
tekstin. On virheellistä syöttää tekstin merkkijonoon pilkku
tai piste, mutta välilyönti on merkkijonossa sallittu (tekstin
merkkijonon ulkopuoliset välilyönnit jätetään huomiotta).

6.8. Ääniviestin äänitys

Aseta ääniviestillä raportoitavat tapahtumat syöttämällä:

M
uu
x

Koodi
_
TXT
N
,

Huomaa:
− Yhdellä tekstiviestikäskyllä voidaan muokata useita tekstejä (tätä rajoittaa
ainoastaan yksittäisen tekstiviestin pituusrajoitus)
− hälytyksensiirtorobotti ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. On
suositeltavaa käyttää ainoastaan englanninkielisiä ASCII-merkkejä (kaikki
verkot eivät tue ei-englantilaisten kansallisten merkkien käyttöä)
− hälytyksensiirtorobotti luo tekstiviestiraportin, jossa on 5 osaa (asennuksen
nimi, tapahtuman kuvaus, lähteen numero (koodi 01–14 tai laite 01–16),
lähteen nimi ja aika). ASCII-tekstiviestin maksimipituus on 160 merkkiä
(vain 70 merkkiä jos se sisältää kansallisia merkkejä). Jos tämä pituus
ylittyy, raportti lähetetään useana tekstiviestinä.
− Hälytyksensiirtorobotti täyttää automaattisesti välilyönnit, erottimet ja ajan.
Esimerkkejä:
jos asentajakoodin tehdasoletus on 0000, niin tekstiviestikäsky:
0000 TXT 33,avaimenpera Bob,34,avaimenpera Jane muuttaa osoitteisiin
33 ja 34 rekisteröityjen avaimenperien kuvausta (nimi).
0000 TXT 609,lammitys paalle,610,lammitys pois paalta muokkaa
kahden käskyn tekstiä, joilla ohjataan lämmitys kytkettäväksi päälle ja pois
päältä PGX/Y-lähtöä käyttämällä (PG-lähdölle on oltava ohjelmoituna PHONEtoiminto).

6.4. Tekstiviestiraporttien asetukset

jossa:

Ei koodia, 0000 – etäkäytön asentajakoodi

6.7. Tekstiviestien ja käskyjen tekstin muokkaus

Varoitus: hälytyksensiirtorobotissa ei suositella käytettäväksi
suuntaavaa GSM-antennia (tällöin hälytyksensiirtorobotti kommunikoisi
vain
yhden
matkapuhelinverkon
tukiaseman
kanssa).
Hälytyksensiirtorobotti kommunikoi tavallisesti vähintään kolmen
matkapuhelinverkon tukiaseman kanssa (yhteys on tällöin vakaampi).
Myöskään suuritehoisen antennin käyttöä ei suositella – jos signaali
välitetään yli 30 km etäisyydelle, tavallinen GSM-toiminnallisuus ei
välttämättä ole käytössä lähetyksen aikaviiveiden vuoksi.

M
uu
x

on puhelinnumeron muistipaikka 0 – 8
oikea UC- / MC- / SC-koodi

Huomaa:
− Syötettyjen koodien ei tarvitse vastata keskusyksikössä määritettyjä
käyttäjäkoodeja
− Sijainti 0 = etäkäytön asentajakoodi,

6.2. GSM-signaalivoimakkuuden mittaus

jossa:

M
xxxx
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6 – Äänitä viesti 6 (hälytysraportti) – asennuksen tunnistus
7 – Äänitä viesti 7 (muu tapahtuma)
8 – Poista kaikki käyttäjän äänitykset = palauta tehtaan oletusäänitykset

6.13. Indikointi GSM-signaalin katoamisesta
Tämä ominaisuus mahdollistaa GSM-verkkosignaalin tilan seurannan. Jos
se on käytössä ja GSM-signaali katoaa yli 15 minuutiksi, keskusyksikkö
ilmoittaa "Ulkoinen kommunikointivika".

Kun painat näppäintä 1–7, kuulet toisen äänimerkin ja voit alkaa puhumaan.
Äänityksen päättyminen signaloidaan äänimerkillä ja viesti toistetaan.
Hälytyksensiirtorobotti palaa sen jälkeen päävalikkoon (tavallinen äänimerkki)
ja lisäviestien äänitys on mahdollista. Viestin numero 6 pituuden ei tulisi ylittää
5 sekuntia, muiden viestien tulisi olla 3 sekuntia pitkiä. Lopeta äänitysvalikko ja
palaa asentaja/huoltotilaan painamalla #-näppäintä.
Viesti numero 7 toistetaan jokaiselle tapahtumalle, jolle olet asettanut
ääniviestin ja joka ei ole hälytys. Tehtaan oletusviesti on: Muu tapahtuma. ts.
sitä käytetään tavallisesti ilmoittamaan tekstiviestin lähetyksestä. Sitä voidaan
kuitenkin käyttää erikseen myös tietylle tapahtumalle (sitä voidaan käyttää
esim. PG-lähdön ohjauksesta raportoimiseen jne. – tämä riippuu 83 M uu x asetuksista, katso 6.5)

906 0
906 1

Tehtaan oletusasetus:

Aseta puhelinvastaanottimen äänenvoimakkuus, jota käytetään soitettaessa
hälytyksensiirtorobottiin:
909 x

9011 kaikki raportit käytössä

803 0
803 1

on puhelinnumero

Tyhjä

rajoitus pois käytöstä
rajoitus käytössä

Tehtaan oletusasetus:

käytössä

Laitteessa on myös rajoitus 500 testiviestiä / 24 tuntia – tätä rajoitusta ei
voi poistaa käytöstä.

6.17. Prepaid SIM-kortin saldokysely
Hälytyksensiirtorobotti voi tehdä SIM-kortille saldokyselyn pyydettäessä
(CREDIT-tekstiviestikäsky). Tämä saldokysely voidaan myös suorittaa tietyin
aikavälein automaattisesti, ja jos käytettävissä oleva saldo on vähemmän kuin
asetettu, laite lähettää siitä tiedon tekstiviestillä. Toiminto asetetaan lähettämällä
seuraava tekstiviestikäsky:

viestit välitetään

koodi_CREDIT_uu..u_xx_yyy_zz
jossa:

Koodi

_
uu..u
xx
yyy
zz

Jos hälytyksensiirtorobotti vastaanottaa oikean tekstiviestikäskyn, se lähettää
vastauksena vahvistustekstiviestin. Tämä vahvistus voidaan poistaa käytöstä
seuraavalla tavalla:
pois käytöstä
käytössä

on oikea etäkäytön pääsykoodi tai asentajakoodi (esim.
0000), parametreja voi muuttaa ainoastaan käyttämällä
asentajakoodia (muilla koodeilla voidaan suorittaa “0000
CREDIT“-tekstiviestikysely)
välilyönti
GSM-verkon käyttämä saldokyselykäsky
automaattisen kyselyn aikajakso päivinä,
pienin sallittu saldo
GSM-palveluntarjoajan vastausviestin tekstikohta, josta
saldomäärän ilmaiseva luku alkaa.

Huomaa:
− Jos raportoitu saldo on vähemmän kuin asetettu raja (yyy), tekstiviesti
numero 545 lähetetään puhelinnumeroihin M1 ja M8, joissa on käytössä
“Alhainen saldo” -tapahtuman (tapahtumanumero 28) lähetys
− Jos CREDIT-käskyä seuraa ainoastaan uu..u-elementti (ei xx yyy zz), niin
saldon määräaikakyselyitä ei suoriteta, vaan saldokysely suoritetaan
välittömästi
− Jos CREDIT-käskyä seuraa lisätietoja, hälytyksensiirtorobotti tallentaa ne
muistiin ja lisää ne automaattisesti viestiin, kun CREDIT-käskyä käytetään
uudelleen (ts. ensimmäisessä lähetettävässä credit-käskyssä on oltava
vähintään uu..u-elementti), jolloin käyttäjä voi yksinkertaisesti lähettää
käskyn: koodi CREDIT

käytössä

6.12. Saapuviin puheluihin reagointi
Tätä sarjaa käyttämällä voidaan asettaa se, miten hälytyksensiirtorobotti
reagoi saapuviin puheluihin:
hälytyksensiirtorobotti ei reagoi saapuviin puheluihin
hälytyksensiirtorobotti vastaa laitteen soitua 15 sekuntia
vastaa laitteen soitua 15 sekuntia

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

voimassaolon

Parametri rajoittaa 24 tunnin aikana lähetettävien testiviestien määräksi 100.
50 voi olla hälytystestiviestejä ja 50 voi olla muita tapahtumia. Tällä estetään
kovin suuret puhelinmaksut.

6.11. Tekstiviestikäskyn vahvistus

Tehtaan oletusasetus:

SIM-kortin

6.16. Lähetettävien tekstiviestien määrän rajoitus

Huomaa:
− Käyttäjän suojaamiseksi (testiviestilahjoitukset jne.) välitys rajoitetaan
ensimmäisiin 50 viestiin. Laskuri voidaan nollata automaattisesti aina
puoliyön aikaan, tekstiviestikäskyn käsittelyllä sekä asentaja/huoltotilasta
poistumisella.

905 0
905 1

xx...x

Tehtaan oletusasetus:

viestejä ei välitetä, mutta hälytyksensiirtorobotti tallentaa 10
viimeistä saapunutta viestiä SIM-kortille
viestit välitetään ensimmäiseen muistipaikkoihin M1 – M8
ohjelmoituun puhelinnumeroon (jos numerot on esimerkiksi
ohjelmoitu vain paikkoihin M5 ja M6, viestit välitetään numeroon
M5). Puhelinnumero, josta tekstiviesti vastaanotettiin, näytetään
välitetyn tekstin aluksi.

Tehtaan oletusasetus:

soitetaan

johon

Huomaa:
− Tyhjennä tämä numero syöttämällä 910 F0
− On suositeltavaa soittaa edullisiin julkisiin palveluihin (esim. sääennuste),
mutta ei ilmaisnumeroihin.

Hälytyksensiirtorobotti mahdollistaa sellaisten saapuvien tekstiviestien
automaattisen välityksen, jotka eivät sisällä järjestelmälle tarkoitettua oikeaa
käskyä:

904 0
904 1

6.15. Numero,
jatkamiseksi

jossa:

6.10. Saapuvien tekstiviestien välitys

Tehtaan oletusasetus:

9 (maks.)

910 xx...x F0

Puhelimeen raportoitavat tapahtumaraportit voidaan ottaa käyttöön / poistaa
käytöstä seuraavalla tavalla:
901 0
kaikki tekstiviesti- ja soittoraportit pois käytöstä
901 1
kaikki tekstiviesti- ja soittoraportit käytössä
901 2
kaikki raportit käytössä paitsi raportit käyttäjien 1 – 4
suorittamasta päällekytkennästä ja poiskytkennästä (ts. heidän
koodinsa ja avaimenperänsä). Pääkäyttäjäkoodin käyttöä ei
myöskään raportoida. Tämä mahdollistaa sen, ettei raportin
vastaanottajien itsensä (omistajat, päälliköt jne.) suorittamia
päällekytkentöjä ja poiskytkentöjä raportoida.

801 1

missä x on numero välillä 1 – 9 (maks.)

Tehtaan oletusasetus:

Tätä toimintoa voidaan käyttää jos laitteessa käytetään prepaid SIM-korttia
jonka voimassaolo katkeaa, ellei sillä soiteta lähteviä puheluita tietyn ajan
sisällä: jos laite ei ole soittanut lähteviä puheluita viimeisten 90 päivän aikana,
hälytyksensiirtorobotti soittaa automaattisesti tällä sarjalla ohjelmoituun
numeroon. Hälytyksensiirtorobotti odottaa, kunnes puheluun vastataan, ja sen
jälkeen automaattisesti katkaisee puhelun 10 sekunnin jälkeen.

6.9. Puhelimiin raportoinnin nopea käyttöönotto / käytöstä
poisto

801 0

pois käytöstä

6.14. Puhelinvastaanottimen äänenvoimakkuus

Huomaa:
− Viestin kuuntelu voidaan katkaista painamalla *-näppäintä.
− Poistu viestin äänitystilasta katkaisemalla puhelu.
− Viestit tallennetaan muistiin, jota ei tyhjennetä kun järjestelmän virtalähde
sammutetaan.
− Sellaisista tapahtumista kuin päällekytkentä / poiskytkentä raportoidaan
ääniviestit “Järjestelmä päällä”, “Järjestelmä pois päältä” ja “Osittain
päällä”; näitä viestejä ei voi muuttaa.

Tehtaan oletusasetus:

signaalin tilan seuranta pois käytöstä
signaalin tilan seuranta käytössä
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Esimerkki: tekstiviestikäskyn “koodi CREDIT ∗101# 7 50 1” lähetys
aikaansaa saldokyselyn joka seitsemäs päivä tekstiviestin lähettämisen
jälkeen, ja jos saldo (joka alkaa GSM-palveluntarjoajan viestin ensimmäisestä
merkistä) on alle 50 valuuttayksikköä, siitä raportoidaan.
Varoitus: prepaid SIM-kortin käytöllä hälytyksensiirtorobotissa voi olla
negatiivinen vaikutus laitteen luotettavuuteen. Jotkin GSM-operaattorit
sulkevat kortin paitsi saldon puuttuessa myös silloin, jos niiden saldoa ei
lisätä tarpeeksi usein. Tämä tarkoittaa, että vaikka kortilla olisikin
tarpeeksi saldoa, kommunikointi voidaan silti katkaista. Tästä syystä
suosittelemme voimakkaasti tavallisten SIM-korttien käyttöä !!!

−
−
−
−

6.18. Etäohjelmointi tekstiviestikäskyillä

−

Hälytyksensiirtorobotti mahdollistaa järjestelmän etäohjelmoinnin seuraavalla
tekstiviestikäskyllä:

−

koodi_PRG_sarja_sarja, toinen käsky
jossa:

Koodi
_
sarja

oikea pääsykoodi tai järjestelmän asentajakoodi (esim.
0000)
välilyönti
ohjelmointisarja, joka tavallisesti syötetään näppäimistöltä

syötä 920 F0 keskusyksikön ollessa asentajatilassa (tyhjentää
hälytyksensiirtorobottiin syötetyn PIN-koodin)
Sammuta virta keskusyksiköstä (sekä verkkovirta että akku)
poista SIM-kortti laitteesta, asenna se matkapuhelimeen ja varmista, että
PIN-koodi on oikein. Tarkista onko keskusyksikön sijaintipaikassa riittävä
signaalivoimakkuus
jos tiedät oikean PIN-koodin ja GSM-signaali on riittävän voimakas,
asenna
SIM-kortti
takaisin
hälytyksensiirtorobottiin,
käynnistä
keskusyksikkö ja syötä sen jälkeen oikea PIN-koodi (920 PIN F0) sekä
odota, kunnes hälytyksensiirtorobotti rekisteröityy GSM-verkkoon (sen
punaisen ledin tulisi sammua minuutin sisällä)
Hälytyksensiirtorobotti muistaa asetetun PIN-koodin ja käyttää sitä
automaattisesti aina kun se rekisteröityy uudelleen GSM-verkkoon.
Jos vaihdat hälytyksensiirtorobotissa käytettävän SIM-kortin toiseen ja
ensimmäinen käytti PIN-koodia, vaihda keskusyksikkö ensin asentajatilaan
ja tyhjennä aikaisempi PIN-koodi syöttämällä 920 F0. Tämän jälkeen voit
vaihtaa SIM-kortin.
Varoitus: PIN-koodia ei voida vaihtaa jos ARC-asetukset on lukittu

Tehtaan oletusasetus:

Huomaa:
− Sarjoissa voidaan käyttää ainoastaan samoja merkkejä, jotka voidaan
syöttää järjestelmän näppäimistöltä (0 – 9, * ja #).
− Kun hälytyksensiirtorobotti vastaanottaa oikean käskyn, se suorittaa sarjan
simuloimalla näppäimistön näppäinpainalluksia. Jos tekstiviestissä on
pilkku, se tulkitaan tauoksi sarjan syötössä.
− Jos haluat etäohjelmoida järjestelmää, se on ensin kytkettävä pois päältä
ja sen jälkeen vaihdettava ohjelmointitilaan.
− Yhteen tekstiviestiin sisältyvien sarjojen lukumäärää rajoittaa GSM-verkon
tekstiviestien maksimikoko.
Esimerkki: lähettämällä tekstiviesti 0000_PRG_F06060_201_#, SET 4321
poistumisviiveeksi asetetaan 10 sekuntia ja järjestelmä kytketään päälle
koodilla 4321.

Järjestelmän ja ARC-keskuksen välisessä kommunikoinnissa käytetään
GPRS-datakommunikointia (langaton Internet GSM-verkon kautta). Ennen kuin
GPRS-datakommunikointia voidaan käyttää, se on aktivoitava SIM-kortilla (ota
yhteys GSM-operaattoriisi ja kysy lisätietoja). GPRS-parametrit (APN ja
mahdollisesti käyttäjätunnus ja salasana, jos SIM-kortti vaatii niitä) on
käytetystä
SIM-kortista
riippuen
ohjelmoitava
lähettämällä
hälytyksensiirtorobottiin seuraava tekstiviestikäsky.

koodi_GPRS_x..x_y..y_z..z
jossa:

6.19. Rekisteröintikoodi
Koodi on merkitty hälytyksensiirtorobotin kilvessä olevaan merkkiin, mutta se
voidaan myös lähettää matkapuhelimeen DINFO-tekstiviestikäskyllä (katso
taulukko 1, 3.3). Pyydä rekisteröintikoodia syöttämällä:

xx..x

oikea järjestelmän asentajakoodi (esim. 0000)
välilyönti
SIM-kortin APN
käyttäjätunnus (älä syötä ellei sitä vaadita)
salasana (älä syötä ellei sitä vaadita)

Tehtaan oletusasetus:

on puhelinnumero, johon koodi tulisi lähettää

APN = Internet

7. Kommunikointi ARC-keskuksen kanssa

Huomaa:
− Koodin välitykseen tarvittava aika riippuu GSM-verkon senhetkisestä
nopeudesta
− Jokaisella hälytyksensiirtorobotilla on seuraavaa muotoa oleva yksilöllinen
rekisteröintikoodi: xxxxx-xxxxx-xxxx

7.1. ARC-keskuksen puhelinnumerot
Tapahtumat voidaan raportoida jopa 2 ARC-keskukseen (nämä voivat olla
riippumattomia tai ARC2 voi toimia ARC1-keskuksen varayksikkönä).
Jokaisella ARC-keskuksella voi olla pää- ja varapuhelinnumerot (tai IPosoitteet), jotka voidaan ohjelmoida käskyllä:

6.20. GSM-kommunikoinnin uudelleenaloitus
Sen jälkeen kun 893 on syötetty, hälytyksensiirtorobotti kirjautuu pois GSMverkosta, ja sen jälkeen rekisteröityy siihen uudelleen. Tämä
uudelleenrekisteröityminen ei muuta hälytyksensiirtorobotin asetuksia. Tätä
tulisi käyttää sen jälkeen kun GSM-verkossa on ollut vikaa tai törmäyksiä
tietojen lähetyksessä, sekä joissain verkoissa sitä on myös käytettävä sen
jälkeen kun GSM-operaattori on avannut estetyn SIM-kortin. Voi olla myös
mahdollista (jos SIM-kortti voi yhä vastaanottaa) käynnistää GSM-verkkoon
uudelleenrekisteröityminen lähettämällä tekstiviestikäsky.

jossa:

Päänumero:

01 p xx....x F0

Varanumero:

02 p xx....x F0

p
xxx...x

1=ARC1, 2=ARC2
puhelinnumero (maks. 20 merkkiä) tai IP-osoite ja portti –
pääsymuoto
Esimerkki: 01 2 F8 192 168 001 123 08080 F0

6.21. Hälytyksensiirtorobotin nollaus
Sarjan 998080 syöttäminen palauttaa hälytyksensiirtorobotin tehtaan
oletusasetuksiin.
Puhelinnumerot
poistetaan
samoin
kuin
kaikki
lähettämättömät raportit, mutta hälytyksensiirtorobotin tekstiasetuksia ei
muuteta.

jossa: F8 (muunnetaan automaattisesti #-merkiksi) tarkoittaa IP-osoitetta,
jossa on oltava 12 numeroa ja jota on seurattava 5-numeroinen porttinumero
(ilman erottimia).
Tyhjennä puhelinnumero / IP-osoite syöttämällä 01pF0 tai 02pF0. Jos
numerot / IP-osoitteet tyhjennetään, kyseiseen ARC-keskukseen ei enää
raportoida.

6.22. SIM-kortin PIN-koodi
Hälytyksensiirtorobotissa suositellaan käytettäväksi SIM-korttia, jossa ei ole
käytössä PIN-suojausta. Jos silti haluat käyttää korttia jossa on käytössä PINsuojaus, syötä PIN-koodi seuraavalla sarjalla (se on syötettävä sen jälkeen,
kun keskusyksikkö on käynnistynyt):

Huomaa:
− hälytyksensiirtorobotti yrittää ensimmäiseksi lähettää tiedot päänumeroon
tai -osoitteeseen, ja jos tämä ei onnistu, se yrittää varanumeroa tai osoitetta.

920 PIN F0

Tehtaan oletusasetus:

Esimerkki: Jos SIM-kortin PIN-koodi on 1234, syötä 920 1234 F0

7.2. ARC-keskuksen
asennustunnus

Huomaa:
− Ellei hälytyksensiirtorobotti rekisteröidy GSM-verkkoon 1 minuutin aikana
PIN-koodin syötöstä (tämä ongelma ilmaistaan vilkkuvalla punaisella
ledillä), olet joko syöttänyt väärän PIN-koodin tai GSM-signaali on liian
heikko. Tässä tapauksessa:
JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

Koodi
_
x..x
y..y
z..z

Esimerkkejä:
Tšekkiläiselle T-mobilelle syötä: koodi GPRS internet.t-mobile.cz
Varoitus: GPRS-parametreja ei voida vaihtaa jos ARC-asetukset on lukittu

911 xx...x F0
jossa:

PIN-koodi on tyhjä

6.23. GPRS-parametrin asetus

kaikki puhelinnumerot / IP-osoitteet ovat tyhjät

käyttämä

hälytysjärjestelmän

Asennustunnus, joka lähetetään ARC-keskukselle jokaisessa raportissa,
voidaan ohjelmoida käskyllä:

03 p zz..z F0
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jossa:

p
zz..z

1=ARC1, 2=ARC2
asennuksen tunnusnumero, maks. 8 merkkiä (0
F1=A – F6=F)

Tehtaan oletusasetus:

– 9 ja

kaikille ARC-keskuksille = 0000

7.3. ARC-kommunikoinnissa käytettävän protokollan valinta
Valitse tarvittava kommunikointiprotokolla syöttämällä:

04 p x
jossa:

p
x

1 = ARC1, 2 = ARC2
0..2 = ARC-tyyppi
0 = kontaktitunnus, 1 = Jablotron GPRS, 2 = Jablotron
SMS

CID-KOODI

Käyttäjä keskeytti hälytyksen
Kaikki kansisuojat OK
Ei virhettä järjestelmässä
Kaikkien laitteiden jännitteet OK
Pääkäyttäjäkoodi muutettu
Verkkojännitteen vika yli 30 min
PG-lähtö päälle
PG-lähtö pois päältä

1406
3137
3300
*
*
1301
1661
3661

Lähde
701
731
741
001 - 016

017 – 032
033 - 040
041
042
500
599
501 - 514

ARC1 – Jablotron GPRS,
ARC2 – Jablotron SMS

7.4. ARC-keskukseen raportoitavien tapahtumien valinta
05 p uu x
p
uu
x

−
−
−
−
−

1 = ARC1, 2 = ARC2
tapahtuman numero 00 – 93
0 = ei raporttia, 1 = raportti

Tehtaan oletusasetus:

CID-KOODI

Tehdasasetukset

uu

CL

1140

raportoidaan

00

1

1130/3130
1134/3134
1110/3110
1120/3120
1144/3144
1461/3461
1330/3330
3401
1401
3408
3402
1350/3350
1301
3301
1384/3384
1330
3330
1302
3302
1355
3402
1402
3402
3402
1402
1402
*
3301

raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
ei raportoida
ei raportoida
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
raportoidaan
ei raportoida
ei raportoida

01
02
03
04
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
30
31
30
31
28
29
50
64

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

1306

raportoidaan

65

30

Asentaja/huoltotilasta poistuminen 3306

raportoidaan

66

31

Hälytys loppu

ei raportoida

67

32

Hälytys järjestelmän
käynnistymisen jälkeen
Välittömän alueen hälytys
Viiveellisen alueen hälytys
Paloalueen hälytys
Paniikkihälytys
Kansisuojahälytys
Väärät koodit annettu
Vika
Päällekytkentä
Poiskytkentä
Täysikytkentä ilman koodia
Osavalvonta
Laitteen yhteysvirhe
Keskusyksikön jännitevika
Keskusyksikön jännite OK
Laitteessa paristovika
Kommunikaattorivirhe
Kommunikaattori toimii
Akkuvirhe
Akku OK
Vastaanottimen häirintää havaittu
Päälle (kaksi sektoria)
Pois päältä (kaksi sektoria)
Alue A päälle
Alue B päälle
Alue A pois päältä
Alue B pois päältä
SIM-kortin saldo alhainen
Keskusyksikkö käynnistyy
Siirrytty asentaja/huoltotilaan

*

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

33
34
35
36
37
38
39
40

Nimi
Keskusyksikkö
Hälytyksensiirtorobotti
Näppäimistö
Johdolliset silmukat
Langattomat ilmaisimet
Kauko-ohjaimet
Langaton sireeni
Alapaneeli
Pääkäyttäjäkoodi
Asentajakoodi

Koodi 1 – koodi 14

ARC-keskukseen lähetettävä raportti muodostuu seuraavista:
Tilan numero, tapahtumakoodi, sektori, lähteen numero.
Sektori: 01 on kytketty päälle kaikille raporteille
Päällekytkennän ja poiskytkennän jaettu järjestelmä: 02 = A, 03 = B
Osavalvonnan jakamaton järjestelmä (koti ohitettu): 03
Aina päällekytketty jakamaton järjestelmä (tavallinen päällekytkentä): 02

Huomaa:
− ARC-keskukseen lähetettävät tapahtumat raportoidaan sektorin tunnisteen
kanssa

Katso alla olevaa taulukkoa

Tapahtuma

CL

taulukko 4 Lähdenumeroiden taulukko

Tällä sarjalla voit valita ARC-keskukseen raportoitavat tapahtumat:

jossa:

Tehdasuu
asetukset
raportoidaan 78
raportoidaan 80
ei raportoida 81
ei raportoida 82
ei raportoida 86
raportoidaan 89
ei raportoida 92
ei raportoida 93

taulukko 3 ARC-tapahtumataulukko

Huomaa:
− Jablotron IP on nopein yllä mainituista protokollista ja se on ainoa, jota
voidaan
käyttää
hyvin
usein
tapahtuvaan
kommunikointiluotettavuuden tarkistukseen ARC-keskuksen kanssa
(esim. 5 minuutin välein).
− CID-protokolla voidaan ohjata tavallisella puhelinlinjalla yhdistettyihin ARCkeskuksiin (jos ne tukevat CID:tä).
− Jos ARC-keskuksesi ei hyväksy Jablotron SMS- tai Jablotron GPRS protokollia, ota yhteys Jablotron-jälleenmyyjäsi, hän kertoo sinulle miten
päivittää ARC-keskuksesi.
Tehtaan oletusasetus:

Tapahtuma

7.5. ARC-kommunikoinnin
määräaikainen

tarkistus

–

periodinen

tai

Tällä sarjalla määritetään suoritetaanko tavallinen lähetys tiettyyn aikaan 07 p
hhmm -sarjan mukaisesti vai jaksollisesti 07 p hhmm -sarjan mukaisesti.

06 p x
jossa:

p
x

1=ARC1, 2=ARC2
0 = jaksollisesti 07 p hhmm -sarjan mukaisesti
1 = asetettuun aikaan 07 p hhmm -sarjan mukaisesti

Tehtaan oletusasetus:

Jaksollisesti viimeisen raportin mukaisesti

7.6. ARC-kommunikointitarkistuksen jakso
Tässä sarjalla ohjelmoidaan se, miten usein kommunikointitarkistus
suoritetaan:

07 p hhmm
jossa:

p
hh
mm

1 = ARC1, 2 = ARC2
tunnit
minuutit

Huomaa:
− Tarkistusraportteja ei lähetetä asentajatilassa.
− Jablotron GPRS -protokolla mahdollistaa hyvin usein tapahtuvan ARCkommunikointitarkistuksen (käytännössä jopa 5 minuutin välein).
− Jos arvoksi asetetaan 00:00, kommunikointitarkistusta ei suoriteta.
Tehtaan oletusasetus:

23:59 (tunnit:minuutit)

7.7. ARC-raportoinnin käyttöönotto (ARC2 varmistaa ARC1keskusta)
Tällä sarjalla ARC-keskuksien raportointi voidaan kytkeä päälle tai pois
päältä sekä asettaa ARC2 varmistamaan ARC1-keskusta.

08 p x
jossa:
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7.12. Yrityskertojen määrä

x

0 = pois päältä, 1 = päällä, 2 = ARC2 varmistaa ARC1keskusta (arvo 2 voidaan syöttää vain ARC2keskukselle)
Huomaa: jos ARC2 varmistaa ARC1-keskusta, niin se saa ainoastaan ne
raportit, joita ei voitu lähettää ARC1-keskukselle. Jokainen tapahtuma
raportoidaan ensin ARC1-keskukselle (sekä pää- että varanumeroon tai URLosoitteeseen) ja jos lähetys epäonnistuu, tapahtuma raportoidaan ARC2keskukselle. "Kommunikointivirhe ARC1-keskukselle" -viestin sisältävä raportti
lähetetään sitten ARC2-keskukselle yhdessä ensimmäisen raportin kanssa.
Tehtaan oletusasetus:

Määrittää montako kertaa peräkanaa hälytyksensiirtorobotti yrittää lähettää
tiedon ARC-keskukseen epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Toistuvia yrityksiä
voidaan asettaa enintään 9. Ne asetetaan seuraavalla sarjalla:

0002 p n
p
1=ARC1, 2=ARC2
n
1 – 9 yritystä
Huomaa: Comlink-ohjelmalla arvoksi voidaan syöttää numero 0
näppäimistöltä voidaan syöttää vain 0 – 9.
jossa:

Lähetys on pois päältä molemmille ARCkeskuksille

7.8. ARC-raportin tallennus keskusyksikön muistiin

Tehtaan oletusasetus:

Tällä sarjalla voidaan tallentaa jokainen ARC-keskukselle onnistuneesti
kommunikoitu raportti keskusyksikön sisäiseen muistiin.
001 0
001 1

8.1. Miten hälytyksensiirtorobotti lähettää raportit
1. Jos tapahtuma on raportoitava (esim. hälytys), hälytyksensiirtorobotti
lähettää tiedon ARC1-keskukselle (hälytyksensiirtorobotti yrittää
pääpuhelinnumeroa / IP-osoitetta / URL-osoitetta. Ellei tämä onnistu, se
yrittää varanumeroa / IP-osoitetta / URL-osoitetta ja mikäli tämäkään ei
onnistu, se toistaa toimenpiteen).
2. Sen jälkeen se lähettää tiedon ARC2-keskukselle samalla tavalla, jos se
on ohjelmoitu riippumattomaksi ARC-keskukseksi. Jos ARC2 on
ohjelmoitu varmistamaan ARC1-keskusta, sille lähetetään tiedot vain jos
lähetys ARC1-keskukselle epäonnistuu.
3. Sen jälkeen yksikkö lähettää tekstiviestiraportit (1. puhelinnumero, 2.
puhelinnumero...)
4. Sen jälkeen yksikkö lähettää ääniviestin jokaiseen puhelinnumeroon, jolla
on tämä asetus. Jokaiseen ohjelmoituun numeroon soitetaan vain kerran
riippumatta siitä vastataanko soittoon tai ei. #-näppäimen painaminen
katkaisee muihin numeroihin soittamisen ja järjestelmä siirtyy
näppäimistösimulaatiotilaan, jolloin järjestelmää voidaan ohjata täysin.
Jos kaikki aikaisemmat yritykset lähettää tiedot ARC-keskukseen ovat
epäonnistuneet, seuraavat yritykset suoritetaan ohjelmoidun toistojakson
jälkeen (katso 7.6).

Huomaa: on suositeltavaa, ettei ARC-keskuksille luotettavia protokollia (IP CID
ja SMS CID) käyttämällä lähetettyjä raportteja tallenneta, vaan ennemmin
otetaan käyttöön ARC-kommunikointivirheiden indikointi (katso 7.9). Tämä
säästää huomattavasti keskusyksikön muistia. Järjestelmä olettaa alustavasti,
että jokainen raportti on välitetty onnistuneesti ARC-keskukseen, mutta jos
raporttia ei ole välitetty 110 sekunnin aikana lähetyksen alkamisesta,
kommunikointivika indikoidaan ja tallennetaan.
pois käytöstä

7.9. ARC-kommunikointivian indikointi
Kommunikointivian indikointi ja tallennus jos raporttia ei ole välitetty
onnistuneesti ARC-keskukseen 110 sekunnin aikana lähetyksen alkamisesta.
002 0
002 1

kommunikointivikoja ei indikoida
kommunikointiviat indikoidaan

Huomaa:
− Hälytyksensiirtorobotti yrittää lähettää tiedon ARC-keskukseen myös
kommunikointivian indikoinnin jälkeen (sen jälkeen kun tiedot on välitetty,
kommunikointivian indikointi lopetetaan)
− kommunikointitarkistuksen raporttien välitysaikaraja (vahvistus ARCkeskukselta) on 300 minuuttia. Mutta jos mikä tahansa muu raportti
lähetetään ARC-keskukselle, siihen on tultava vahvistus 110 sekunnin
aikana (muussa tapauksessa indikoidaan kommunikointivika).
Tehtaan oletusasetus:

Jos käyttäjä keskeyttää hälytyksen sen raportoinnin ollessa kesken,
kaikki lähettämättömät testiviestit ja suorittamattomat puhelut perutaan,
mutta ARC saa silti täydelliset raportit järjestelmän tapahtumista.

8.2. Hälytyksensiirtorobotin LED

kommunikointivikoja ei indikoida

Hälytyksensiirtorobotin levyn punainen LED indikoi seuraavalla tavalla:
− Se sytytetään GSM-verkkoon rekisteröitymisen ajaksi
− kun tekstiviesti lähetetään, LED sytytetään 1 sekunnin ajaksi
− LED vilkkuu nopeasti havaittaessa saapuva puhelu
− Se palaa koko ajan kun laitetta etäkäytetään puhelimella
− Jos LED palaa koko ajan, se saattaa tarkoittaa ettei hälytyksensiirtorobotti
ole rekisteröitynyt GSM-verkkoon
Hälytyksensiirtorobotin levyn vihreä LED indikoi seuraavalla tavalla:
− Vilkkuu 2 sekuntia kun hälytyksensiirtorobotti kytketään keskusyksikköön

7.10. ARC-asetusten lukitseminen
Kaikki ARC-raportointiin liittyvät asetukset voidaan lukita digitaalisella
koodilla. Tee näin syöttämällä:

091 xx..x F0
jossa:

xx..x

on sinun koodisi (4 – 8 numeroa)

Huomaa:
− Asentajatilasta poistuminen sen jälkeen kun lukkokoodi on syötetty lukitsee
kaikki ARC-kommunikointiin vaikuttavat asetukset (katso sarjaluetteloa
kohdassa 12).
− Jos ARC-ohjelmointi on lukittu, se voidaan ottaa väliaikaisesti käyttöön
asentajatilassa syöttämällä 092 xx..x F0 missä xx..x on lukkokoodi. Laite
lukittuu uudelleen asentajatilasta poistuttaessa.
− ARC-asetusten lukitus voidaan pysyvästi avata syöttämällä 091 F0 (koodi
voidaan tyhjentää vain jos ARC-asetusta ei ole lukittu)
Tehtaan oletusasetus:

2 yritystä

8. Hälytyksensiirtorobotin lisäohjeita

pois käytöstä
käytössä

Tehtaan oletusasetus:

– 15,

8.3. Huomaa asentajatilaan siirtymisestä
Jos järjestelmä vaihdetaan asentajatilaan:
1. Hälytyksensiirtorobotti suorittaa loppuun senhetkisen lähetyksen ARCkeskukseen.
2. Käynnissä oleva puhelu katkaistaan.
3. Keskeneräiset testiviestit ja puheluraportit tyhjennetään (niitä ei lähetetä
asentajatilasta poistumisen jälkeen).
4. Lähettämättömät ARC-raportit tyhjennetään vain jos ARC-puhelinnumerot
/ IP-osoitteet / URL-osoitteet tai ARC-kommunikointimuoto tai
asennustunnus muutetaan.
5. Viasta
palautumisraportit
lähetetään
ARC-keskukseen
jopa
asentajatilassa.
6. Hälytyksensiirtorobottiin suoritetut muutokset eivät tule voimaan ennen
kuin asentajatilasta poistutaan.

ARC-asetuksia ei ole lukittu

7.11. ARC-kommunikoinnin toisto
Hälytyksensiirtorobotti yrittää lähettää raportin pääpuhelinnumeroon. Jos
tämä epäonnistuu, se yrittää varanumeroa ja jos sekin epäonnistuu,
hälytyksensiirtorobotti yrittää uudelleen alla esitetyllä sarjalla asetetun viiveen
jälkeen:

0001 p mmss
jossa:

p
mmss

1 = ARC1, 2 = ARC2
aika minuutteina ja sekunteina

Huomaa:
− Comlink-ohjelmalla aikajakso voidaan asettaa 5 minuutin yksiköissä
− Jos syötät esimerkiksi 31 minuutin viiveen, hälytyksensiirtorobotti pyöristää
sen 30 minuuttiin.
− Sekunnit on syötettävä, mutta ne pyöristetään aina arvoon 00 riippumatta
syöttämästäsi arvosta
Tehtaan oletusasetus:

ei viivettä (0000)

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon
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9. Tekniset tiedot

radiolähetykset
CLIP-protokolla (soittajan ID + SMS)
Voidaan käyttää standardin mukaisesti

Jännite
Virrankulutus valmiustilassa (keskiarvo)

12 V DC (keskusyksiköstä)
noin 35 mA
(riippuu GSM-signaalivoimakkuudesta)
GSM-taajuus
NELITAAJUUKSINEN, 850/900/1800/1900MHz
Täyttää CIE Profi -järjestelmässä standardit
EN 50131-1,
EN 50136-2-1
seuraavalla tavalla:
ATS 4, ATS 5 jos käytössä on CID-protokolla
ja toistojaksoksi on asetettu nolla (sarja 06p0)
Käyttöympäristö – yleiset sisätilat (-10 °C – 40 °C)
Luokka II
Turvallisuus
Luokka 2
Turvallisuus
EN 60950-1
EMC
ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7,
EN 55022, EN 50130-4

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon

ETSI EN 301419-1 ja EN 301511
ETSI EN 300 089
GSM-määräykset

JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että JA-62GSM täyttää
yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön: Direktiivit
numero: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Löydät
alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen osoitteesta www.jablotron.com –
kohdasta Ladattavaa.
Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisälläkään haitallisia materiaaleja,
suosittelemme, että se palautetaan käytön jälkeen myyjälle tai suoraan
valmistajalle.
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10. Luettelo tapahtumista, jotka voidaan raportoida puhelimeen ja niiden tehtaan oletusasetukset
uu

CL

Tapahtuma

00
01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Hälytys paneelin käynnistyttyä
Välittömän alueen hälytys
Viiveellisen alueen hälytys
Paloalueen hälytys
Paniikkihälytys
Kansisuojahälytys
Väärät koodit annettu
Vika
Päällekytkentä

09

10

Poiskytkentä

12

11

Täysikytkentä ilman koodia

13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Osavalvonta
Laitteen yhteysvirhe
Keskusyksikön jännitevika
Keskusyksikön jännite OK
Laitteessa paristovika
Kommunikaattorivirhe
Kommunikaattori toimii
Akkuvirhe
Akku OK
Vastaanottimen häirintä
Päälle (kaksi sektoria)

31

23

Pois päältä (kaksi sektoria)

30

24

Alue A päälle

31

25

Alue B päälle

28

26

Alue A pois päältä

29

27

Alue B pois päältä

50
64
65
66
67
78
80
81
82
86
89
92
93

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SIM-kortin saldo alhainen
Keskusyksikkö käynnistyy
Siirrytty asentaja/huoltotilaan
Asentaja/huoltotilasta poistuminen
Hälytys loppu
Käyttäjä keskeytti hälytyksen
Kaikki kansisuojat OK
Ei virhettä järjestelmässä
Kaikkien laitteiden jännitteet OK
Pääkäyttäjäkoodi muutettu
Verkkojännitteen vika yli 30 min
PG-lähtö päälle
PG-lähtö pois päältä

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
T

1

2
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

3
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

T
T
T
T
T
T
T

Puhelinnumeron muistipaikka – M
4
5
6
7
8
TP
TP
T
TP
TP
T
TP
TP
T
TP
TP
T
TP
TP
T
TP
TP
T
TP
TP
T
T

T
T

T
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ääniviesti
5: "vika"
1: "murtohälytys"
1: "murtohälytys"
2: "palohälytys"
4: "paniikkihälytys"
3: "kansisuojahälytys"
3: "kansisuojahälytys"
5: "vika"
"järjestelmä kytketty
päälle"
"järjestelmä kytketty pois
päältä"
"järjestelmä kytketty
päälle"
"kytketty osittain päälle"
5: "vika"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
5: "vika"
5: "vika"
7: "toinen tapahtuma"
5: "vika"
7: "toinen tapahtuma"
5: "vika"
"järjestelmä kytketty
päälle"
"järjestelmä kytketty pois
päältä"
"järjestelmä kytketty
päälle"
"järjestelmä kytketty
päälle"
"järjestelmä kytketty pois
päältä"
"järjestelmä kytketty pois
päältä"
5: "vika"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"
5: "vika"
7: "toinen tapahtuma"
7: "toinen tapahtuma"

taulukko 5 Luettelo tapahtumista, jotka voidaan raportoida puhelimeen ja niiden tehtaan oletusasetukset
Huomaa:
− Tehtaan oletusraportin määrittely: T = tekstiviesti , P = puhelinsoitto, TP = tekstiviesti ja sen jälkeen puhelinsoitto
− “Ulkoinen kommunikointivika“ tarkoittaa, ettei GSM-verkko ole ollut käytettävissä yli 15 minuuttiin (jos GSM-verkon katoamisen indikointi on käytössä)
− Jaetussa järjestelmässä on synkronoitava nykyiset keskusyksikön asetukset avaamalla rekisteröitymistila 1 sekunniksi ja sulkemalla se ennen kuin poistut
asentajatilasta

JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon
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•

11. Yhteenveto kaikista hälytyksensiirtorobotin tekstiviestien teksteistä ja käskyistä
n
0
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
201
202
204
205
206

Tehtaan oletusteksti:
Raportti hälytyksestä:
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
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
Ohjain #1
Ohjain #2
Ohjain #3
Ohjain #4
Ohjain #5
Ohjain #6
Ohjain #7
Ohjain #8
Langaton sireeni
Alajärjestelmä
Keskusyksikkö
Asentajakoodi
Hälytyksensiirtorobotti
Näppäimistö
ARC-koodi

n
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
400
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
421
422
423
424
426
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Tehtaan oletusteksti:
Pääkäyttäjäkoodi
Koodi #1
Koodi #2
Koodi #3
Koodi #4
Koodi #5
Koodi #6
Koodi #7
Koodi #8
Koodi #9
Koodi #10
Koodi #11
Koodi #12
Koodi #13
Koodi #14
Järjestelmän tila
Kytke päälle
Kytke pois päältä
Poistumisviive
Saapumisviive
Hälytys
Asentajatila
Huoltotila
Pariston alijännite
Kansisuojahälytys
Hälytysmuisti
Vika
Sähkökatko
Tuntematon tila
Kellonaika:
Viimeinen tapahtuma:
Saldo ei tiedossa
Saldo
Virhe komennon käsittelyssä
Ulostulo päällä
Ulostulo ei päällä
Osavalvonta A
Osavalvonta B
Tekstiviestin käsittely OK
Välitön hälytys
Viiveellinen hälytys
Tulipalo
Paniikkihälytys
Väärien koodien määrä täynnä
Hälytys virtaa kytkiessä
Kansisuojahälytys
Kansisuojahälytys loppu
Hälytysaika loppu

n
510
511
512
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
528
529
530
531
535
536
538
539
540
541
542
543
545
546
549
550
551
553
554
601
602
603
604
609
610
611

Tehtaan oletusteksti:
Käyttäjä keskeytti hälytyksen
Päällekytkentä
Poiskytkentä
Päällekytkentä ilman koodia
Ulkoinen kommunikointivirhe
Ulkoinen kommunikointi palautettu
Vika
Vika poistunut
Ei verkkovirtaa yli 30 min
Ei verkkovirtaa
Verkkovirta palautunut
Pariston alijännite
Paristo OK
Asentajatilaan siirtyminen
Asentajatilasta poistuminen
Radiohäirintää havaittu
Sisäinen kommunikointivirhe
Sisäinen kommunikointi palautettu
Kommunikointitesti
Päällekytkentä A
Päällekytkentä B
Poiskytkentä A
Poiskytkentä B
Siirtolaitevika
Siirtolaite ok
Vara-akun vika
Vara-akku OK
Saldo alhainen
Laitteen käynnistäminen
Pääkäyttäjäkoodin muutos
Viesti toimitettu
Viestiä ei toimitettu
PG ON
PG OFF
SET
UNSET
STATUS
MEMORY
PGON
PGOFF
CREDIT

taulukko 6 taulukko tehtaan oletustekstiviestiraporteista ja käskyteksteistä
Huomaa:
− Hälytyksensiirtorobotti lisää aina automaattisesti laitteen nimen eteen numeron 01 – 42
− Tekstejä 0 – 554 käytetään tekstiviestillä lähetettävien tapahtumaraporttien luomisessa
− Tekstit 601 – 611 ovat tekstiviestikäskyjä (järjestelmän kauko-ohjaamiseen tekstiviesteillä)
− Tekstit asetetaan ComLink-ohjelmalla
− Muut tekstit, joissa käytetään tarkkeita, voidaan tarvittaessa ladata tiedostosta ja tallentaa hälytyksensiirtorobottiin
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•

12. Hälytyksensiirtorobotin ohjelmointisarjojen yleiskatsaus
Numerolla 8 alkavia sarjoja
(Profi-keskusyksikön sarja 251)
Toiminto

voidaan

käyttää
Sarja

Hälytyksensiirtorobotin kieliasetukset

991 xx

GSM-signaalivoimakkuuden mittaus

888

myös

huoltotilassa,

jos

puhelinnumeroiden

Mahdolliset vaihtoehdot
xx=01-EN, 02-CZ, 04-NL, 15-RU
Kielivalinta vaikuttaa tekstiviestien teksteihin
ja ääninavigoinnin perusominaisuuksiin
arvoalue 0 – 9, poistu painamalla N

muuttaminen

on

käytössä

huoltotilassa

Tehtaan oletusasetukset
01-Englanti
-

81 M xx..x F0

M = muistipaikka 1 – 8;
xx..x = puhelinnumero (maks. 20 numeroa)
F9 lisää +-merkin, F7 lisää *-merkin,
81 M F0 tyhjentää numeron muistipaikasta M

kaikki muistipaikat M1 – M8 tyhjennetty

Tekstiviestillä raportoitavien
tapahtumien valinta

82 M uu x

M
= puhelinnumeron muistipaikka 1 – 8
uu = tapahtumakoodi, katso Luettelo
tapahtumista, jotka voidaan raportoida
puhelimeen ja niiden tehtaan oletusasetukset
x=0 ei raporttia
x=1 raportti

M1-hälytykset ja -viat tekstiviestillä.
M2- ja M3-hälytykset tekstiviestillä ja
puhelinsoitolla
M5- ja M6-hälytykset tekstiviestillä ja
puhelinsoitolla
M4- ja M7-hälytykset tekstiviestillä
M8-viat vain tekstiviestillä kohteesta

Puhelinsoitolla raportoitavien
tapahtumien valinta

83 M uu x

Puhelinnumeron ohjelmointi
puhelimiin raportointia varten

Rekisteröityihin puhelimiin liittyvät
koodit
Tekstiviestien ja käskyjen tekstin
muokkaus
Ääniviestin äänitys

Ota puhelimiin raportointi käyttöön

Saapuvien tekstiviestien välitys
Tekstiviestikäskyn vahvistus
Saapuviin puheluihin reagointi
Indikointi GSM-signaalin
katoamisesta
Puhelimen kaiuttimen
äänenvoimakkuus
Numero, johon soitetaan SIM-kortin
voimassaolon jatkamiseksi
Lähetettävien testiviestien määrän
rajoitus enintään 50 testiviestiin 24
tunnin sisällä
SIM-kortin saldokysely

Ohjelmointi tekstiviesteillä
Rekisteröintikoodi
Uudelleenrekisteröityminen GSMverkkoon
Hälytyksensiirtorobotin nollaus
SIM-kortin PIN-koodi
GPRS-parametrien asetukset

Katso Luettelo tapahtumista, jotka voidaan
raportoida puhelimeen ja niiden tehtaan
l t puhelinnumerosta
t k t
Jos
M vastaanotetaan

tekstiviesti, jossa ei ole koodia, arvoa xxxx
Ei koodia
käytetään
tunnistamiskoodina.
Sarjan
84 M F0 syöttö tyhjentää annetun koodin
Tekstejä voidaan muuttaa ComLink-ohjelmalla tai lähettämällä
Katso 6.7
tekstiviestikäsky: koodi TXT n,teksti,n,teksti...
Äänitys suoritetaan matkapuhelimella; järjestelmän on oltava asentaja- tai käyttäjätilassa. Soita puhelimellasi
järjestelmän SIM-kortin numeroon. Kun järjestelmä vastaa, syötä oikea pääsykoodi (0000) ja sen jälkeen syötä
matkapuhelimen näppäimistöltä 892 . Hälytyksensiirtorobotti ilmoittaa siirtyneensä viestinäänitystilaan, katso
asennusohjetta.“ katso 6.8
x=0 pois käytöstä
x=1 käytössä (kaikki ohjelmoidut)
x=2 käytössä raportoimatta käyttäjien 1 –
4
suorittamaa
901 x
käytössä
päällekytkentää/poiskytkentää (koodit ja
avaimenperät)
sekä
päällekytkentä/poiskytkentä
pääkäyttäjäkoodilla
x=0 ei, x=1 jos saapunut teksti ei ole
tekstiviestikäsky se välitetään ensimmäiseen
801 x
kyllä
muistipaikkoihin M1 – M8 ohjelmoituun
numeroon
x=0
ei,
x=1
kyllä
(käyttäen
904 x
kyllä
tekstiviestivastausta)
x=0 ei reaktiota
905 x
vastaa laitteen soitua 15 sekuntia
x=1 vastaa laitteen soitua 15 sekuntia
x=0 ei, x=1 kyllä (15 minuutin keskeytys =
906 x
ei
vika)
84 M xxxx

909 x
910 xx..xF0
803 x

x=0..9, 0=minimi, 9=maksimi

5

xx..x = puhelinnumero (maks. 20 numeroa),
910 F0 tyhjentää numeron
1=rajoitus
käytössä

käytössä,

0=rajoitus

ei

ole

Tyhjä
rajoitus käytössä

Voit kysyä saldoasi lähettämällä seuraavan tekstiviestikäskyn: koodi CREDIT uu..u xx yyy zz missä koodi =
pääkäyttäjä- tai asentajakoodi, uu..u = GSM-verkon käskyn merkkijono saldon kysymiseksi (esim. ∗104#),
xx=automaattisen kyselyn jakso päivinä, yyy=pienin sallittu saldo, zz= GSM-palveluntarjoajan vastausviestin tekstikohta,
josta saldomäärän ilmaiseva luku alkaa. Jos saldo on vähemmän kuin asetettu vähimmäisarvo, palveluntarjoajan
tekstiviesti välitetään automaattisesti numeroihin M1 – M8, jolloin prepaid SIM-kortin saldoa voidaan lisätä.
Järjestelmää voidaan etäohjelmoida tekstiviestikäskyllä koodi PRG sarja, sarja... missä sarjat ovat
ohjelmointisarjoja, jotka annetaan samalla tavalla kuin näppäimistöltä (esim. 0000 PRG F06060 201 N asettaa 10
sekunnin poistumisviiveen) (välilyönti sarjassa asettaa 500 ms tauon)
xx..x = puhelinnumero, johon rekisteröintikoodi
911 xx...x F0
tulisi lähettää
893

hälytyksensiirtorobotti kirjautuu pois GSM-verkosta ja sen jälkeen rekisteröityy siihen uudelleen.

998080

Palauttaa tehtaan oletusasetukset ja tyhjentää kaikki puhelinnumerot, tekstejä ei muuteta
xx..x = PIN, 920 F0 tyhjentää PIN-koodin (SIMtyhjä
kortin käyttö ilman PIN-koodikyselyä)
tekstiviestikäskyllä: koodi GPRS apn käyttäjä salasana missä apn = APN, käyttäjä = käyttäjätunnus, salasana =
salasana (syötä ainoastaan APN ellei GSM-palveluntarjoaja vaadi nimeä ja salasanaa)
920 xx..x F0

Taulukko 7 Hälytyksensiirtorobotin ohjelmointisarja
JA-62GSM-hälytyksensiirtorobotti GSM-verkkoon
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jatkuu
Toiminto

Sarja

Mahdolliset vaihtoehdot

Tehtaan oletusasetukset

01 p xx..x F0

p=1 ARC1, p=2 ARC2 xx..x = puhelinnumero
maks. 30 numeroa. Jos käytät IP-protokollaa,
anna puhelinnumeroiden sijaan IP-osoitteet
Tyhjennä vastaavat puhelinnumerot tai IPosoitteet syöttämällä 01pF0

tyhjä

ARC varapuhelinnumero/ IP-osoite

02 p xx..x F0

p=1 ARC1, p=2 ARC2 xx..x = puhelinnumero
maks. 30 numeroa. Jos käytät IP-protokollaa,
anna puhelinnumeroiden sijaan IP-osoitteet
Tyhjennä vastaavat puhelinnumerot tai IPosoitteet syöttämällä 02pF0

tyhjä

ARC-keskuksen käyttämä
hälytysjärjestelmän asennustunnus

03 p zz..zF0

p=1 ARC1, p=2 ARC2, xx..x = asennuksen
numero maks. 8 merkkiä 0 – 9 ja F1=A –
F6=F

0000

ARC-kommunikoinnissa käytettävän
protokollan valinta

04 p x

p=1 ARC1, p=2 ARC2,
x=0 CID,
x=1 Jablotron GPRS,
x=2 Jablotron SMS,

p1 Jablotron GPRS
p2 Jablotron SMS

ARC-keskukseen raportoitavien
tapahtumien valinta

05 p uu x

Jaksollinen tai määräaikainen ARCyhteyden tarkistus

06 p x

ARC-kommunikointitarkistuksen jakso

07 p hhmm

ARC-raportoinnin käyttöönotto (ARC2
varmistaa ARC1-keskusta)

08 p x

ARC-keskukselle lähetettyjen
raporttien tallennus keskusyksikön
muistiin

001 x

Indikoi ARC-kommunikointivian jos
raporttia ei ole otettu vastaan 110
sekunnin sisällä lähetyksestä

002 x

x=0 ei
x=1 kyllä

ei

ARC-asetusten lukitseminen

091 xx..x F0

xx..x on sinun koodisi (4 – 8 numeroa)
Tämän koodin syöttö ja asentajatilasta
poistuminen lukitsee ARC-asetukset
091 F0 tyhjentää koodin (pysyvästi
lukitsematon)

lukitsematon

ARC pääpuhelinnumero/ IP-osoite

p=1 ARC1, p=2 ARC2
uu on tapahtumakoodi (katso 7.4)
Kaikki tapahtumat raportoidaan – katso taulukko
x=0 ei raporttia,
3
x=1 raportti
p=1 ARC1, p=2 ARC2
x=0 jakso edellisestä raportista 07 p hhmm asetuksen mukaisesti
Jaksollisesti viimeisen raportin mukaisesti (X=0)
x=1 kerran päivässä 07 p hhmm -asetuksella
määrättyyn aikaan
p=1 ARC1, p=2 ARC2
2359
hhmm = tunnit, minuutit, katso asetusta 06 p x
p=1 ARC1, p=2 ARC2
x=0 raportit ovat pois käytöstä,
x=1 raportit ovat käytössä,
1,2 ARC-raportointi pois käytöstä
x=2 vain ARC1-keskukselle, asettaa ARC2keskuksen varmistamaan ARC1-keskusta
x=0 ei (vain ARC-kommunikointiviat
tallennetaan)
ei
x=1 kyllä (kaikki raportit paitsi
kommunikointitarkistukset)

xx..x on sarjassa 091 käytetty lukkokoodi

Odotusaika ennen kuin
epäonnistunutta kommunikointia ARC0001 p mmss
keskuksen kanssa yritetään uudelleen

ARC-ohjelmointi voidaan ottaa väliaikaisesti
käyttöön asentajatilassa syöttämällä tämä sarja.
Laite lukittuu uudelleen asentajatilasta
poistuttaessa. Katso sarja 091 jos haluat avata
lukituksen pysyvästi.

p=1 ARC1, p=2 ARC2
mmss = aika minuutteina ja sekunteina

Ei viivettä (0000)

Montako kertaa epäonnistunutta
kommunikointia ARC-keskuksen
kanssa yritetään uudelleen

p=1 ARC1, p=2 ARC2
n= 1x – 9x

2x

ARC-asetusten avaaminen

092 xx..x F0

0002 p n
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