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GSM-HÄLYTTIMEN KYTKENTÄOHJE

1. Kytke hälytysyksikkö keskuksen liittimeen –X10.
2. Avaa hälytysyksikön ja GSM-yksikön kannet avaamalla ruuvit. Aseta SIM-kortti piirilevyn
päällä olevaan pidikkeeseen. SIM-kortin PIN-koodikysely täytyy olla pois käytöstä. Kiinnitä
hälytysyksikön kansi.
3. Kytke kuivurikeskukseen virta päälle.
4. Odota noin kaksi minuuttia ja soita puhelimellasi asettamasi SIM-kortin numeroon.
Odota, kunnes puhelu katkeaa.
5. Lähetä seuraavat tekstiviestit hälytysyksikön SIM-kortin numeroon:
XXXX I1:5.
XXXX V1:0.
XXXX V2:1.
XXXX S:0.
XXXX E1: KUIVURI HALYTYS.
XXXX E2: KUIVAUSTIETO.
XXXX on salasana, joka on tehdasasetuksena modeemin IMEI-koodin neljä viimeistä numeroa.
Numero on merkitty hälytinyksikön kanteen ja pakkaukseen. IMEI-koodi löytyy myös modeemin
piirilevystä, kun modeemikotelon aukaisee. Salasana on myös tarrassa modeemikotelon päällä.
Huomaa, että salasanan jälkeen tulee välilyönti.
Nyt laite on asetettu käyttövalmiiksi ja antaa hälytyksen ”KUIVURI HALYTYS” tekstiviestillä,
mikäli moottorisuoja on lauennut, taajuusmuuttaja hälyttää, pyörimisvahti hälyttää tai
öljypolttimessa on häiriö. Laite myös ilmoittaa tekstiviestillä ”KUIVAUSTIETO” kun jäähdytysaika
on kulunut loppuun automaattikäytöllä (erä valmis) tai kun jäähdytys alkaa.
Pohjassa olevasta kytkimestä voi valita, tuleeko kuivaustieto jäähdytyksen alkaessa (= 1) vai
erän ollessa valmis (= 0).
XXXX R: viesti palauttaa hälyttimen tehdasasetukset.
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Vianmääritys
ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

GSM-valo ei pala

Ei virtaa

Kytke virtalähde

GSM-valo sammuu
muutaman sekunnin kuluttua

Ei SIM-korttia / huono
kosketus SIM-korttiin

Aseta SIM-kortti uudelleen
paikalleen ja / tai puhdista
SIM-kortin paikka

GSM-valo vilkkuu kolmesti
jaksoittain

PIN-koodi ei ole ”0000”

Muuta PIN-koodiksi ”0000”

GSM-valo palaa jatkuvasti

GSM-verkko ei ole saatavilla / Kiinnitä antenni / vaihda
antennia ei ole kiinnitetty
antennin paikkaa

GSM-valo sammuu 3
minuutin kuluttua

Tunnistuspuhelua ei ole tehty

Tee tunnistuspuhelu

STD32 ei reagoi
tunnistuspuheluun (ei vastaa)

Tunnistuspuhelu on jo tehty

Palauta laitteen
tehdasasetukset

STD32 ei reagoi
tekstiviestikomentoihin

Väärä IMEI-koodi viestissä /
viestiä ei ole vielä toimitettu

Tarkista IMEI-koodi / odota,
kunnes tekstiviesti on
toimitettu

STD32 ei reagoi
tekstiviesteihin tai puheluihin,
vaikka on yhteydessä
verkkoon

Matkapuhelin ei lähetä
numeroa / numeronsalaus on
päällä

Aktivoi matkapuhelimen
numeron lähettäminen

Järjestelmävalot palavat

Tunnistuspuhelua ei ole tehty

Tee tunnistuspuhelu

Tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•

GSM: nelitaajuus EGSM 850/900/1800/1900 MHz
ETSI GSM Phase 2+ Standard yhteensopiva
Syöttöteho:
Luokka 4 (2W @ 850/900 MHz)
Luokka 1 (1W @ 1800/1900 MHz)
Lämpötila-alue: -20 °C ... +55 °C
Paino: noin 220 grammaa
Mitat: koteloineen 150 x 65 x 45 mm (leveys x pituus x korkeus)
Käyttöjännite: 7 - 32 VDC
Maksimi-ulostulovirta 6A
Valmistaja: Arnon Oy, Hyllilänkatu 15, FI-33730 Tampere
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