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1. Charakterystyka ogólna
FOX WHISPER to moduł GSM przeznaczony do zdalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Wyjścia można aktywować za
pomocą połączenia CLIP z numeru zaprogramowanego lub za pomocą polecenia SMS.

2. Główne funkcje:
•
•
•
•

Możliwość sprawdzenia siły sygnału GSM za pomocą wiadomości SMS
Możliwość zapamiętanie do 1000 numerów telefonów
Dzięki wewnętrznej pamięci urządzenia nie ma potrzeby ponownego programowania w przypadku zmiany operatora GSM
(Karty SIM)
Sygnalizacja stanu pracy urządzenia za pomocą diod LED

3. Ogólne zasady instalacji i użytkowania:
Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi aby uniknąć nieprawidłowości w
obsłudze urządzenia oraz maksymalnie wykorzystać możliwości.
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 i zamontować w urządzeniu.

4. Opis płytki urządzenia

Slot karty SIM

Moduł GSM
Gniazdo anteny
Dioda LED

Listwa zaciskowa
5. Opis listwy zaciskowej
+
Zasilanie 12V-24V
Zasilanie 12V-24V
RL1 Wyjście przekaźnika nr:1 (NO) 5A
RL2 Wyjście przekaźnika nr:2 (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. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania
Po załączeniu zasilania 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. Fabrycznie ustawiony kod PIN umożliwiający
programowanie urządzenie to 1234.
W pierwszej kolejności należy zaprogramować numery telefoniczne.
Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS z poleceniem lub wykonywać połączenie CLIP w celu aktywacji wyjścia.
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 do pamięci urządzenia wyślij do urządzenia wiadomość SMS o następującej treści:
1234M+48122676625,Kowalski
Gdzie:
„1234” - PIN fabryczny
„M”- komenda zapisu numeru telefonu
„+48” - międzynarodowy prefiks kraju (Polska)
„122676625” - przykładowy numer telefonu który chcemy zapamiętać
„Kowalski” - nazwa identyfikująca użytkownika (parametr nie obowiązkowy)
Jeżeli pominiemy prefiks kraju automatycznie zostanie dodany „+48”
Pamięć urządzenia umożliwia zapamiętanie 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” - PIN fabryczny
„E”- komenda kasowania numeru telefonu z książki
„+48” - międzynarodowy prefiks kraju (Polska)
„122676625” - przykładowy numer telefonu, który chcemy usunąć.
Aby wykasować wszystkie numery z pamięci urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234ET
Gdzie:
„1234” - PIN fabryczny
„ET”- komenda kasowania wszystkich numerów telefonów z książki
UWAGA:
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” - PIN fabryczny
„R?”- komenda sprawdzenia czy dany numer jest zapisany w pamięci urządzenia
„+48” - międzynarodowy prefiks kraju (Polska)
„122676625” - przykładowy numer telefonu, który chcemy sprawdzić czy jest zapamiętany
Otrzymamy wiadomość SMS z informacją czy dany numer jest w pamięci.

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” - PIN fabryczny
„R”- komenda przesłania listy wszystkich zapamiętanych numerów
Otrzymamy wiadomość SMS z listą wszystkich zapisanych numerów w pamięci.

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” - PIN fabryczny
„RL”- komenda przesłania informacji o stanie pamięci
Otrzymamy wiadomość SMS z informacją o wolnych miejscach w pamięci.

14. Zmiana kodu PIN urządzenia
Aby dokonać zmiany kodu PIN urządzenia wyślij wiadomość SMS o treści:
1234P7777
Gdzie:
„1234” - PIN fabryczny
„P”- komenda zmiany kodu PIN
„7777” - przykładowy nowy kod PIN

15.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” - PIN fabryczny
„SG”- komenda przesłania informacji SMS o poziomie sygnału GSM
Otrzymamy wiadomość SMS z informacją o poziomie sygnału.

16. Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.
Aby przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego wyślij wiadomość SMS o treści:
1234ET!
Gdzie:
„1234” - PIN fabryczny
„ET!”- komenda przesłania informacji SMS o poziomie sygnału GSM
Procedura przywracania do ustawień fabrycznych trwa około 5 min. Po zakończeniu procedury otrzymamy wiadomość SMS potwierdzającą
przywrócenie.

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

Ustawienia fabryczne
PIN

1234

Czas aktywacji wyjść za pomocą CLIP

2sek

Parametry techniczne
Zasilanie
Średni pobór prądu
Częstotliwość pracy modułu GSM
Obciążalność wyjść RL1 RL2
Temperatura pracy

9V-24V AC/DC
50mA
900/1800 Mhz
5A
-20 – 50ºC

