Az SMS utasítások rövidített listája
Gyári
alapbeállítás

Az utasítás funkciója

xxxx SET

A rendszer élesítése

xxxx UNSET

A rendszer hatástalanítása

xxxx STATUS
xxxx MEMORY

Az aktuális rendszerállapot
lekérdezése
Az utolsó rögzített esemény
lekérdezése
X eszköz BE kapcsolása

xxxx PGX ON
xxxx PGX OFF

X eszköz KI kapcsolása
Y eszköz BE kapcsolása

xxxx PGY ON
xxxx PGY OFF

Y eszköz KI kapcsolása
Az AUX kimenet BE kapcsolása

xxxx AUX ON
xxxx AUX OFF
xxxx CREDIT

Az Ön beállítása

Az AUX kimenet KI kapcsolása
SIM kártya egyenlegének
lekérdezése

Értesítési telefonszámok beállításai

Telefonszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mit küld a rendszer a
telefonszám(ok)ra:
Riasztási SMS jelentés minden riasztási eseményre (behatolás, tűz,
szabotázs, pánik).
Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.

Riasztási SMS plusz telefonhívás a rendszer bármely riasztási
aktiválása esetén. A hívás fogadása esetén szirénázó hang hallható.
Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.

Riasztási SMS plusz telefonhívás a rendszer bármely riasztási
aktiválása esetén.
Tájékoztató SMS a rendszer élesítése/hatástalanítása esetén.
Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.
Telefonhívás a rendszer bármely riasztási aktiválása esetén. . A hívás
fogadása esetén szirénázó hang hallható. Ez a beállítás vezetékes
hálózatba történő jelentés leadására alkalmazható.
Technikai SMS a rendszerhibák jelentése céljából.
Ez a memóriarekesz a telepítő számára van fenntartva.

Megjegyzés: A job oldali oszlopban szereplő beállítások módosíthatók

A programozási parancssorok kivonatos jegyzéke

Funkció

Parancssor

Jelentési telefonszámok
megadása

81 M xx..x *0

SMS üzenetekben jelenteni
kívánt események kijelölése

82 M ec x

Telefonhívással jelenteni kívánt
események kijelölése
GSM jel erősségének mérése
A GSM hálózathoz való
újracsatlakozás
kezdeményezése

83 M ec x

922
923

Beállítások

Gyári alapérték

M = memóriacím sorszáma 1 ~ 7
xx..x = telefonszám (max.20 számjegy)
közvetlen vezérlő parancs ∗7 = ∗
81 M ∗0 parancs törli az M memóriacímen
tárolt telefonszámot

Az összes (M1~M8) memóriacím üres

M = telefonszám memória sorszáma 1~7
ec = eseménykód
x=1 jelentés, x=0 nincs jelentés

M1 & 2 riasztások SMS üzenettel
M3 & 4 riasztások SMS üzenettel és hívással
M5 & 6 riasztások SMS üzenettel és hívással +
Élesítés/Hatást. jelentése SMS-el
M7 riasztások hívással
M8 műszaki hibajelentések SMS üzenettel (a
telepítőnek))

1/4 ~ 4/4, kilépés a # gomb lenyomásával
A kommunikátor lecsatlakozik, majd újra bejelentkezik a GSM hálózatba. A parancs
kiadható távvezérléssel, SMS üzenetben is: kód GSM. Kód = mester, felhasználói vagy
telepítői kód
x=0 nem, x=1 igen = ha a bejövő üzenet a kommunikátor által nem
értelmezhető, automatikusan továbbküldi az első (M1~M8)
beprogramozott telefonszámra
x=0 telefonvonal (GSM átjáró)
x=1 riasztórendszer kezelőegysége
x=2 ki
x=3 automatikus “forró drót” segélyhívó funkció

Bejövő SMS üzenetek
továbbítása

926 x

A szimulált telefonvonal
funkciója

951 x

Segélyhívó telefonszám
beállítása

952 xx..x 0

SMS szöveg szerkesztése *

Az SMS üzenetek szövege az OLink szoftverrel és SMS üzenetek útján is szerkeszthető:
kód TXT n,szöveg,n,szöveg... vagy a www.GSMLink.hu honlapon, az Interneten át

xx..x = telefonszám (max.20 számjegy)

igen

telefonvonal

törölve

Feltöltéses SMS kártya
egyenlegének automatikus
lekérdezésének beállítása SMS
üzenettel

A kód CREDIT uu..u xx yyy zz parancs kiadásával (ahol a kód = mester vagy telepítői kód, uu..u = a GSM
hálózatban használatos egyenleg lekérdezési parancs (e.g. ∗102#) , xx=az egyenleg automatikus lekérdezésének
időköze napokban kifejezve, yyy=az elfogadható legalacsonyabb egyenleg értéke, zz= annak a szövegrésznek a
pozíciója a GSM szolgáltatótól jövő üzenetben, ahol az egyenlegre vonatkozó számszerű információ megjelenik.
Ha az aktuális egyenleg alacsonyabb, mint az also határértékként megadott szám, a szolgáltató által küldött SMS
üzenetet a központ továbbítja az M1~M8 memóriacímre tárolt telefonszámokra, hogy valaki töltse fel a SIM kártyát.

Saját www.gsmlink.hu
regisztrációs kódjának
lekérdezése és továbbítása az
Ön mobil telefonjára

910 xx...x ∗0

xx..x = az Ön mobil telefonjának száma

-

