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1. Charakterystyka ogólna
FOX WHISPER to moduł GSM przeznaczony do zdalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi.
Dzięki okresowym powiadomieniom tekstowym na numer GSM Administrator może kontrolować prawidłowe działanie urządzenia.
2. Główne funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okresowe powiadomienia o prawidłowości działaniu urządzenia
Możliwość sprawdzenia siły sygnału GSM za pomocą wiadomości SMS
Możliwość zapamiętanie do 1000 numerów telefonów
Wyjście przekaźnikowe o dużej obciążalności do 5A
Możliwość dostosowania czasu aktywacji wyjścia
Administrator posiada możliwość kontroli i programowania urządzenia za pomocą wiadomości SMS
Możliwość kontroli stanu konta oraz czasu ważności konta za pomocą wiadomości SMS
Dzięki wewnętrznej pamięci urządzenia nie ma potrzeby ponownego programowania w przypadku zmiany operatora GSM (Karty
SIM)
Sygnalizacja stanu pracy urządzenia za pomocą diody LED
3. Ogólne zasady instalacji i użytkowania:

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi.
Należy wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzenia nienarażone na działanie czynników atmosferycznych takich jak np. woda, wysoka
temperatura.
Należy wykonać podłączenie urządzenia zgodnie z instrukcją.
Należy przygotować kartę SIM zgodnie z instrukcją.
4. Opis płytki urządzenia

5. Opis listwy zaciskowej
+
Zasilanie 12V-24V
Zasilanie 12V-24V
REL Wyjście przekaźnika (NO) 5A
6. Przygotowanie karty SIM
Należy upewnić się, że karta SIM jest aktywowana u danego operatora.
Upewnij się, że poczta głosowa jest WYŁĄCZONA.
Usuń kod PIN z karty SIM przed włożeniem jej do urządzenia.
7. Sygnalizacja działania
Jeśli dioda LED świeci się na stale przez kilka sekunda oznacza to, że moduł rozpoczyna działanie. Trwa logowanie do sieci GSM.
Gdy moduł GSM zaloguje się prawidłowo do sieci danego operatora dioda LED zacznie migać okresowo (co 20 sekund) wskazując poziom sygnału
GSM ilością mignięć (1-6) gdzie jedno mignięcie oznacza minimalny sygnał a 6 mignięć maksymalny.
Podczas wysyłania lub otrzymywania wiadomości SMS przez urządzenie dioda LED miga szybko.

8. Konfiguracja urządzenia za pomocą wiadomości SMS
Wiadomość tekstową SMS należy wysłać na numer karty SIM znajdującej się w urządzeniu.
•
•
•

Kod PIN ustawiony fabrycznie: 1234
Pierwszym krokiem jest zaprogramowanie numerów do książki telefonicznej urządzenia. .
Numery można zapisywać jako Użytkownika lub Administratora:

Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS z poleceniem lub wykonywać połączenie CLIP w celu aktywacji wyjścia na ustawiony czas.
Administrator może wysyłać wiadomości SMS z poleceniem lub wykonywać połączenie CLIP w celu aktywacji wyjścia na ustawiony czas, oraz
otrzymuje wiadomości które zostały wysłane na numer karty a nie są poleceniami urządzenia. Ma możliwość sprawdzenia stanu konta oraz okresu
ważności karty PRE-PAID
UWAGA:
Wiadomość SMS z poleceniem należy pisać bezwzględnie bez spacji oraz w przypadku numeru telefonu należy dodać prefiks kraju (+48 dla Polski).
Nie wolno używać prefiksu w postaci 0048. Prawidłowo wprowadzony numer ma postać np.: +48122676625
9. Wprowadzanie numerów telefonu do pamięci urządzenia
Uwaga: każdy numer zapamiętywany musi być wprowadzony w postaci osobnej wiadomości tekstowej SMS.
Aby wprowadzić numer telefonu Administratora do pamięci urządzenia wyślij do urządzenia wiadomość SMS o następującej treści:
1234M+48122676625A
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „M”-to komenda zapisu numeru telefonu, „+48” to międzynarodowy prefiks kraju, „122676625” to numer telefonu, który
chcemy zapamiętać,. „A” oznacza że jest to numer administratora.
Aby wprowadzić numer telefonu Użytkownika do pamięci urządzenia wyślij do urządzenia wiadomość SMS o następującej treści:
1234M+48122676625
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „M”-to komenda zapisu numeru telefonu do książki, „+48” to międzynarodowy prefiks kraju, „122676625” to numer
telefonu, który chcemy zapamiętać.
Możliwy jest zapis do 1000 numerów.
10. Kasowanie numerów telefonu z pamięci urządzenia
Aby wykasować numer telefonu z pamięci urządzenia wyślij do urządzenia wiadomość SMS o następującej treści:
1234E+48122676625
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „E”-to komenda kasowania numeru telefonu z książki, „+48” to międzynarodowy prefiks kraju, „122676625” to numer
telefonu, który chcemy usunąć.
Jeżeli znamy pozycję na której jest zapisany numer który chcemy wykasować wyślij do urządzenia wiadomość SMS o następującej treści:
1234EP1
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „EP”-to komenda kasowania numeru telefonu z pamięci urządzenia, „1” to pozycja w do pamięci urządzenia na której
znajduje się numer który chcemy usunąć.
Aby wykasować wszystkie numery z pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234ET
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „ET”-to komenda kasowania wszystkich numerów telefonu z pamięci urządzenia.
Procedura kasowania wszystkich numerów telefonów trwa około 5 min. Po zakończeniu procedury otrzymamy wiadomość SMS potwierdzającą
wykasowanie wszystkich numerów telefonów.
11. Sprawdzenie czy dany numer jest już zapisany w pamięci urządzenia.
Aby sprawdzić czy dany numer telefonu jest wprowadzony do pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234R?+48122676625
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „R?”-to komenda sprawdzenia czy dany numer jest zapisany w pamięci urządzenia, „+48” to międzynarodowy prefiks
kraju, „122676625” to numer telefonu, który chcemy wyszukać.
12. Podgląd wprowadzonych numerów telefonicznych do pomięci urządzenia.
Aby otrzymać informację SMS z wprowadzonymi numerami telefonów do pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234R
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „R”-to komenda przesłania wszystkich zapamiętanych numerów telefonów.
13. Sprawdzenie stanu zajętości pamięci urządzenia
Aby otrzymać wiadomość SMS z informacją o stanie zajętości pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234RL
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „RL”-to komenda przesłania informacji o stanie pamięci

14. Zmiana kodu PIN urządzenia
Aby dokonać zmiany kodu PIN urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234P4321
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „P”-to komenda zmiany Pinu a „4321” to nowy PIN
Numer PIN może się składać zarówno z cyfr jak i liter.
15. Sprawdzenie CZASU i DATY systemowej.
Aby otrzymać wiadomość SMS z aktualnym czasem i datą urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234CK?
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „CK?”-to komenda przesłania informacji SMS z czasem i datą systemową.
16. Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.
Aby przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego wyślij wiadomość SMS o treści:
1234ET!
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „ET!”-to komenda przywrócenia do ustawień fabrycznych.
Procedura przywracania do ustawień fabrycznych trwa około 5 min. Po zakończeniu procedury otrzymamy wiadomość SMS potwierdzającą
przywrócenie.
17.Kontrola poziomu sygnału GSM, Operatora oraz wersji oprogramowania
Istnieje możliwość skontrolowaniu poziomu sygnału GSM, uzyskania informacji o operatorze, który obsługuje kartę SIM oraz o wersji oprogramowania
urządzenia.
Aby to zrobić wyślij wiadomość SMS o treści:
1234SG
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „SG”-to komenda przesłania informacji SMS
18. Zapisanie do pamięci urządzenia numeru telefonu karty SIM
Aby zapisać numer telefonu karty SIM do pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234NS+48122676625
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „NS”-to komenda zapisu numeru telefonu SIM, „+48” to międzynarodowy prefiks kraju, „122676625” to numer telefonu,
który chcemy zapamiętać.
19. Odczyt zapisanego w pamięci urządzenia numeru telefonu SIM
Aby odczytać z pamięci urządzenia numer telefonu karty SIM wyślij wiadomość SMS o treści:
1234NS?
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „NS?”-to komenda odczytu numeru telefonu SIM.
20. Ustawienie funkcji AUTOTESTU
Funkcja AUTOTESTU pozwala kontrolować działanie modułu GSM oraz aktywności i możliwości wykonywania połączeń przez kartę SIM zainstalowaną
w urządzeniu. Zasada działania oparta jest na codziennym o zaprogramowanej porze wykonywaniu połączenia CLIP 1xsygnał na numery
administratorów.
Aby uaktywnić funkcję wyślij wiadomość SMS o treści:
1234AP10
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „AP”-to komenda aktywacji AUTOTESTU. „10” to godzina 10:00 o której urządzenie będzie wykonywać połączenie.
21. Odczyt godziny zadziałania funkcji AUTOTESTU
Aby otrzymać wiadomość SMS z informacją na jaką godzinę mamy zaprogramowaną funkcję AUTOTESTU wyślij wiadomość SMS o treści:
1234AP?
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „AP?”-to komenda zapytania o godzinę AUTOTSTU.
22. Wyłączenie działania funkcji AUTOTESTU
Aby wyłączyć działanie funkcji AUTOTESTU wyślij wiadomość SMS o treści:
1234AP!
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „AP!”-to komenda wyłączenia funkcji AUTOTEST

23. Ustawienie czasu aktywacji wyjścia za pomocą połączenia CLIP
Aby ustalić czas na jaki będzie aktywowany przekaźnik za pomocą połączenia CLIP z telefonu zaprogramowanego w pamięci urządzenia wyślij
wiadomość SMS o treści:
Dla czasu w sekundach
1234TRs01
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „TRs”-to komenda ustalająca czas aktywacji wyjścia w sekundach (01-59).
Dla czasu w minutach
1234TRm01
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „TRm”-to komenda ustalająca czas aktywacji wyjścia w minutach (01-59).
Dla czasu w godzinach
1234TRo01
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „TRo”-to komenda ustalająca czas aktywacji wyjścia w godzinach (01-04).
24. Sprawdzenie czasu aktywacji wyjścia za pomocą połączenia CLIP
Aby otrzymać wiadomość SMS z informacją na jaki czas jest ustawiona aktywacja wyjścia za pomocą połączenia CLIP wyślij wiadomość SMS o treści:
1234TR?
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „TR?”-to komenda wysłania wiadomości SMS z informacją o czasie aktywacji wyjścia
25. Aktywacja wyjścia za pomocą SMS
Aby uaktywnić wyjście bez potwierdzenia aktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234UA
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „UA”-to komenda aktywacji wyjścia bez potwierdzenia SMS.
Aby uaktywnić wyjście z potwierdzeniem aktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234UAN
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „UAN”-to komenda aktywacji wyjścia z potwierdzeniem SMS.
26. Dezaktywacja wyjścia za pomocą SMS
Aby dezaktywować wyjście bez potwierdzenia dezaktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234US
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „US”-to komenda dezaktywacji wyjścia bez potwierdzenia SMS.
Aby dezaktywować wyjście z potwierdzeniem dezaktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234USN
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „USN”-to komenda dezaktywacji wyjścia z potwierdzeniem SMS.
27. Aktywacja wyjścia za pomocą SMS na określony czas w minutach
Aby uaktywnić wyjście na określony czas (01-59 minut) bez potwierdzenia aktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234UA01
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „UA”-to komenda aktywacji wyjścia na określony czas, „01:” to czas 1 minuty.
Aby uaktywnić wyjście na określony czas (01-59 minut) z potwierdzeniem aktywacji za pomocą SMS wyślij wiadomość SMS o treści:
1234UA01N
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „UA”-to komenda aktywacji wyjścia na określony czas, „01:” to czas 1 minuty, „N” komenda potwierdzenia aktywacji za
pomocą wiadomości SMS.
28. Sprawdzenie stanu wyjścia za pomocą SMS
Aby otrzymać wiadomość SMS z informacją czy wyjście jest aktywne czy nie wyślij wiadomość SMS o treści:
1234U?
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „U?”-to komenda zapytania o stan wyjścia.

29. Sprawdzenie stanu konta i okresu ważności karty SIM dla usługi PRE-PAID (w zależności od operatora)
Aby otrzymać wiadomość SMS z informacją o stanie konta i okresie ważności karty, wyślij wiadomość SMS o treści:
Przykładowo dla operatora ORANGE:
1234CO
Gdzie: „1234” to PIN fabryczny, „CO”-to komenda zapytania o stan konta dla operatora ORANGE.
Informacja jest przesyłana wyłącznie na numery Administratorów.
30. Wykaz komend dla pozostałych operatorów obsługiwanych przez urządzenie poniżej w tabeli.
FORMULA

PRZYKŁAD

KOMENDA

(PIN)CG

1234CG

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora VIRGIN MOBILE (*101#)

(PIN)CH

1234CH

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora HEYAH ( *108#)

(PIN)CP

1234CP

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora PLAY (*101#)

(PIN)CO

1234CO

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora ORANGE ( *124*#

(PIN)CS

1234CS

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora PLUS ( *100#)

(PIN)CB

1234CB

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora

)

T-MOBILE (*101#)
(PIN)CN

1234CN

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora
NJU-MOBILE (*127*1#)

(PIN)CT

1234CT

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora TIM

(PIN) CV

1234CV

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora VODAFONE

(PIN) CW

1234CW

Przesłanie za pomocą zwrotnego SMS informacji o stanie konta dla operatora WIND
31. Wykaz komend SMS obsługiwanych przez urządzenie

FORMULA

KOMENDA

PRZYKŁAD

OPIS

(PIN) MPNA

Zapamiętaj numer telefonu
administratora w pamięci urządzenia

1234M+48122676625A

Zapamiętuje numer
telefonu+48122676625 na
pierwszej wolnej pozycji jako
numer administratora.

Gdzie „M” oznacza
stały parametr „P” jest to prefiks
kraju, „N” jest to numer telefonu, „A”
jako administrator
(PIN) MPN

Zapamiętaj numer telefonu użytkownika 1234M+48122676625
w pamięci urządzenia

Zapamiętuje numer
telefonu+48122676625 na
pierwszej wolnej pozycji jako
numer użytkownika.

(PIN)R

Żądanie przesłania numerów telefonów
zapisanych w pamięci urządzenia.

1234R

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS
wprowadzonych do pamięci
urządzenia numerów
telefonów.

(PIN)Exxxxxxxxxx

Usuń numer telefonu z pamięci
urządzenia

1234E+48122676625

Usuwa numer telefonu
+48122676625 z pamięci
urządzenia

Usuń numer telefonu zapisany na
podanej pozycji z pamięci urządzenia

1234EP2

Usuwa numer telefonu
zapisany w pamięci
urządzenia na pozycji 2

Ustalenie przedziału czasowego w
którym urządzenie ma reagować na
połączenia

1234OF08,20

Urządzenie reaguje na
połączenia od godziny 8 do 20

(PIN)OF?

Podaj przedział czasowy w jakim
urządzenie reaguje na połączenia

1234OF?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS godzin w
których urządzenie reaguje na
połączenia

(PIN)OF!

Skasowanie przedziału czasowego w
którym urządzenie reaguje na
połączenia

1234OF!

Urządzenie reaguje na
połączenia 24 godziny na
dobę

(PIN)Mx,dd/mm/rrrr

Wprowadzenie numeru telefonu do
pamięci urządzenia z ważnością do
określonego dnia

1234M+48122676625,10/10/2015

Zapamiętanie numeru telefonu
+48122676625 z okresem
ważności do 10/10/2015

Gdzie „M” oznacza
stały parametr „P” jest to prefiks
kraju, „N” jest to numer telefonu

Gdzie „xxxxxxxxxx” to numer telefonu
(PIN)EPx
Gdzie parametr „x” to numer pozycji
(PIN)OFxx,yy
Gdzie parametr „xx” to godzina
rozpoczęcia a „YY” to godzina
zakończenia

Gdzie parametr „x” to numer telefonu
„dd” dzień „mm” miesiąc „rrrr” rok

(PIN)SNx,dd/mm/rrrr

Skasowanie numeru telefonu z pamięci
urządzenia w określonym dniu.

1234SN+48122676625,10/10/2015

Numer telefonu
+48122676625 zostanie
skasowany z pamięci
urządzenia 10/10/2015

Sprawdzenie czy dany numer telefonu
ma zaprogramowaną datę skasowania
z pamięci urządzenia

1234SN?+48122676625

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji czy
dany numer ma
zaprogramowaną datę
skasowania

Skasowanie daty usunięcia numeru z
pamięci urządzenia

1234SN!+48122676625

Skasowanie daty usunięcia z
pamięci urządzenia dla
numeru +48122676625

Sprawdzenie czy numer telefonu na
pozycji xxx posiada zaprogramowaną
datę usunięcia

1234SP?05

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji czy
numer na pozycji 05 ma
zaprogramo0waną datę
skasowania

Usunięcie daty skasowania numeru
zapisanego w pamięci urządzenia na
pozycji xxx

1234SP!05

Usunięcie daty skasowania
numeru z pamięci urządzenia
dla numeru zapamiętanego na
pozycjo 05

Uruchomienie timera 1-3 aktywującego
przekaźnik w określonym przedziale
czasowym

1234TM110:50-11:00

Timer1 aktywuje przekaźnik w
godzinach od 10:50 do 11:00

(PIN)TM?

Sprawdzenie ustawień timerów

1234TM?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji o
ustawieniach timerów 1-3

(PIN)TMx!

Wyłączenie działania timera x

1234TM1!

Wyłączenie działania timera 1

(PIN)CK?

Podaj czas i datę systemową

1234CK?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS czasu i daty
systemowej urządzenia.

(PIN)APhh

Ustaw czas AUTOTESTU

1234AP10

Ustawia czas AUTOTESTU
na godziną 10:00. O tej
godzinie urządzenie będzie
wykonywać połączenie na
numery administratorów

(PIN)AP?

Podaj ustawienia AUTOTESTU

1234AP?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS ustawienia
AUTOTESTU

(PIN)AP!

Usuń ustawienia AUTOTESTU

1234AP!

Kasuje ustawienie
AUTOTESTU

(PIN)ET!

Reset do ustawień fabrycznych

1234ET!

Przywraca urządzenie do
ustawień domyślnych

Gdzie „xxxx” to PIN

Zmień PIN

1234P4321

Zmienia PIN z 1234 na 4321

(PIN)NSxxxxxxxxxx

Zapisz w pamięci urządzenia numer
zainstalowanej karty SIM

1234NS+48122676625

Zapisuje w pamięci
urządzenia numer telefonu
+48122676625 zainstalowanej
karty SIM

(PIN)NS?

Podaj numer karty SIM

1234NS?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS numeru
zainstalowanej karty SIM

(PIN)ET

Kasuj wszystkie numery telefonów
zapisane w pamięci urządzenia

1234ET

Kasuje wszystkie
zapamiętane numery
telefonów w urządzeniu.

(PIN)SG

Podaj informację o urządzeniu

1234SG

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS wersji
oprogramowania urządzenia i
modułu GSM oraz o poziomie
sygnału GSM.

(PIN)R?xxxxxxxxxx

Sprawdź czy dany numer jest zapisany
w pamięci urządzenia

1234R?+48122676625

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS czy podany
numer telefonu
+48122676625 jest zapisany
w pamięci urządzenia

Podaj stan pamięci urządzenia

1234RL

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji o
zajętości pamięci urządzenia

Gdzie parametr „x” to numer telefonu
„dd” dzień „mm” miesiąc „rrrr” rok
(PIN)SN?x
Gdzie parametr „x” to numer telefonu

(PIN)SN!x
Gdzie parametr „x” to numer telefonu
(PIN)SP?xxx
Gdzie parametr „xxx” numer pozycji

(PIN)SP!xxx
Gdzie parametr „xxx” numer pozycji
(PIN)TMxy-k
Gdzie parametr „x” to numer timera
„y” godzina załączenia „k” godzina
wyłączenia

Gdzie parametr „x” to numer timera

Gdzie parametr ” hh” godzinę 0-24

(PIN)Pxxxx

Gdzie „xxxxxxxxxx” to numer telefonu

Gdzie „xxxxxxxxxx” to numer telefonu

(PIN)RL

(PIN)TRx

Ustaw czas aktywacji wyjścia

1234TRs01

Gdzie parametr „x” równy „s” oznacza
sekundy „m” oznacza minuty „o”
oznacza godziny

1234TRm01

Ustawia czas aktywacji
wyjścia na określony czas dla
połączeń CLIP

1234TRo01

Sekundy 01-59
Minuty 01-59
Godziny 01-04

(PIN)TR?

Podaj czas aktywacji wyjścia

1234TR?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji o
ustawionym czasie aktywacji
wyjścia dla połączeń CLIP

(PIN)CAx

Zmiana trybu pracy urządzenia:

1234CA1

Gdzie parametr „x” oznacza tryb
pracy urządzenia

„1” Urządzenie reaguje na wszystkie
numery dzwoniące

Zmiana trybu pracy na „1”.
Urządzenie reaguje na
wszystkie numery dzwoniące

1234CA?

Przesłanie za pomocą
zwrotnego SMS informacji o
ustawionym trybie pracy
urządzenia

„2” Urządzenie reaguje tylko na numery
dzwoniące zapisane w pamięci
urządzenia
(PIN)CA?

Sprawdzenie trybu pracy urządzenia

32. Wykaz komend SMS zarządzających wyjściem
FORMULA

KOMENDA

PRZYKŁAD

OPIS

(PIN)UA

Aktywuj wyjście

1234UA

Aktywuje wyjście

(PIN)US

Dezaktywuj wyjście

1234US

Dezaktywuje wyjście

(PIN)UAN

Aktywuj wyjście i potwierdź

1234UAN

Aktywuje wyjście i potwierdza aktywację zwrotnym SMS

(PIN)USN

Dezaktywuj wyjście i potwierdź

1234USN

Dezaktywuje wyjście i potwierdza dezaktywację zwrotnym
SMS

(PIN)U?

Podaj stan wyjścia

1234U?

Potwierdza zwrotnym SMS stan wyjścia

(PIN)UAx

Aktywuj wyjście na określony czas

1234UA01

Aktywuje wyjście na 1 minutę (01-59)

(PIN)UAxN

Aktywuj wyjście na określony czas i
potwierdź

1234UA01N

Aktywuje wyjście na 1 minutę (01-59) i potwierdza aktywację i
dezaktywację zwrotnym SMS

33. Sygnalizacja stanu urządzenia za pomocą diody LED
STAN LED

OPIS

Zapalone na stałe

Konfiguracja modułu GSM

Od 1 do 6 miga co 20 sekund

Sygnalizuje siłę sygnału GSM 1x dla najsłabszego 6x dla
najmocniejszego

Szybko miga przez około 2 sekundy

Przetwarzanie otrzymanego SMS

