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Бърз старт 

 

Основните стъпки за инсталиране и програмиране една нова SIM карта в системата CALL са 

описани по-долу. 

За бъдеща информация на различните функции, се обърнете към други секции от това ръководство. 

1) Вкарайте SIM картата* в един мобилен телефон, премемахнете PIN кода и гласовата поща, 

ако е активирана. 

2) Извадете  SIM картата от телефона и я вкарайте в CALL. 

3) Нулирайте SIM картата, както е показано в секция “SIM RESET” (нулиране на SIM карта). 

4) Променете паролата за достъп, както е описано в секция “ Access PASSWORD” (ПАРОЛА за 

Достъп), избирайки по този начин режима на работа със системата (Защитен Достъп или 

Свободен Достъп). 

5) Ако избраният начин е Защитен Достъп, запишете в паметта телефонните номера, за да бъдат 

разрешени и съответно настроени. 

6) Ако избраният начин е Свободен Достъп, системата е готова за използване 

 

 Проверете дали е активизирана SIM картата, която ще бъде използвана за системата CALL,  

обърнете внимание на  телефонният номер на самата SIM карта. 

Позвънявания и команди с SMS могат да бъдат осъществявани също и от фиксиран телефон. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

При промяна на паролата (modpsw) е важно е да не се оставят умишлено никакви интервали. 

В действителност системата възприема интервала като реален символ, така че парола „123456  ” се 

различава от „123456”, тъй като първата съдържа интервал след цифрите. 

Поради същата причина, когато се  изпраша команда с няколко телефонни номера за разрешение, 

забрана и т.н., важно е да не се оставят интервали между различните номера, например: 

addnum 123456 359878123456,359878123457,359878123458 е правилно, защото телефонните номера 

са разделени само от една запетая. 

докато 

addnum 123456 359878123456, 359878123457,  359878123458 е неправилно, защото има интервал 

преди втория и третия номер и само първият номер 359878123456 ще бъде запомнен в паметта.



CALL 
CALL е съставен от един 4-канален ролинг-код приемник 433 MHz с GSM модул, което позволява да 

се управлява от дистанционни или от мобилни телефони (могат да бъдат съхранени до 200 

телефонни номера), посредством  които е възможно: 

- да бъде активирано реле от определен канал на приемника, само чрез набиране номера на SIM 

картата (това избиране е без заплащане, тъй като устройството прекъсва повикването след 

няколко позвънявания, без да отговаря). Предварително се програмира: когато се позвънява от 

даден телефонен номер - кой канал да активира; 

- да бъде активирано реле, на който и да е от 4-те канала на приемника, чрез изпращане на SMS. 

- да бъде активирано реле, на който и да е от 4-те канала на приемника, чрез предварително 

запомнено ролинг-код дистанционно 433 MHz. 

 

GSM модулът има два режима на работа: 

1. „ Защитен достъп” (заводска настройка)  

Ако първата цифра от паролата не е „0”(нула). 

Позволява програмирането на всички налични функции: 

- Добавяне или изтриване на телефонни номера в паметта на SIM картата (могат да бъдат съхранени 

до 200 телефонни номера); 

- Промяна асоциациите на всеки запомнен номер към съответните канали с релета; 

- Разрешаване или забрана на работа с дадено ролинг-код дистанционно 433 MHz; 

- Промяна на паролата. 

- Запитване за информация от CALL за: 

 Състоянието на изходите 

 Колко и кои номери на мобилни телефони са запомнени в паметта и с какви асоциации. 

 Броят на въведените ролинг-код дистанционни 433 MHz 

 Броят на разрешените за работа ролинг-код дистанционни 433 MHz; 

 Броят на SMS съобщенията, които са изпратени към GSM модула на CALL. 

 Отключване или заключване на CALL меню RADIO.  

При заключено – нови ролинг-код дистанционни 433 MHz могат да се запомнят само чрез 

команда от мобилен телефон. 

При отключено -  нови ролинг-код дистанционни 433 MHz могат да се запомнят и чрез трите 

бутона на CALL.  

 

2. „ Свободен достъп”. Ако първата цифра от паролата е „0”(нула).  

В този режим не трябва предварително да се записват телефонни номера.  

- Позвъняване, от който и да е  телефонен номер активира реле от канал 1 на приемника.  

- SMS, от който и да е  телефонен номер активира конкретно реле от 4-те канала на 

приемника, 

Начални действия: 
Вкарайте SIM картата в специалното легло на устройството. Няма ограничения за избор на 

телефонният оператор. SIM картата трябва да бъде без PIN код. Предварително SIM картата трябва 

да бъде сложена в един мобилен телефон и да бъде изключена функцията която изисква PIN код. 

Устройството CALL трябва да бъде захранено с 230 V (устройството има вход за акумулатор 12 V, за 

да продължи да работи и при отпадане на основното захранване). 

След начална инициализация, устройството минава е работен режим (виж секция LED диагностики)



Нулиране на  SIM картата 
Ако SIM картата никога не е била използвана в приемника CALL трябва да бъде извършено 

НУЛИРАНЕ,  

Тази операция води след себе си до: изтриване на паметта за съобщения, изтриване списъка с 

телефоните, нулиране броячите на SMS-и, паролата се променя на 123456 

За да нулирате SIM картата, следвайте следните стъпки: 

- Прекъснете захранването 

- Натиснете бутон (РВ1) 

- Включете захранването на устройството, като продължавате да държите бутона натиснат 

- Модулът се включва 

- След приблизително 10 секунди, червеният LED светва с постоянна светлина (бутонът може да 

бъде отпуснат) 

- Червеният LED свети около 2 минути. Когато изгасне, операцията е завършена и паметта на 

картата със съобщенията и телефонните номера е изтрита. Броячите на SMS-и са нулирани, а 

парола се променя на 123456. 

- Сега модулът е в работен режим. 

 

LED Диагностика 
 

6-те LED-а на GSM модулът позволяват наблюдаване състоянието на системата CALL. 

LED1 (червен): 

1 мигане на 2 секунди: SIM картата е записана правилно в GSM мрежата 

2 мигания всяка секунда: SIM картата е в режим на записване в GSM мрежата 

 

LED 2 (жълт): 

Той мига бързо във фазата на предаване към GSM клетка. 

 

LED3 (жълт): 

Той мига бързо във фазата на приемане от GSM клетка. 

 

LED 4 (зелен): 

Равномерно мигане - SIM картата се инициализира. 

От 1 до 5 мигания и след това интервал показва силата на сигнала (1:най-слаб, 5:най-силен) 

 

LED 5 (червен): 

Той свети когато се изпълнява входяща команда или изходящ отговор.  

Ако LED 5 свети с постоянна светлина, то в SIM картата няма пари. 

 

LED 6 (зелен): 

Ако свети с постоянна светлина: правилна работа на програмата 

Ако мига - има грешка в програмата. 

 

По време на нормалната работа, състоянието на  LED-овете е следното: 

LED 1 мига на всеки 2 секунди 

LED 2 и LED 3 : мигат произволно 

LED 4 от 1 до 5 мигания, за да покаже силата на сигнала 

LED 5 тъмен (светва когато се приема SMS)  

LED 6 свети с постоянна светлина 



Промяна ПАРОЛА за достъп 
Всички команди изискват парола за достъп. 

Първото действие, което трябва да бъде направено от съобръжения за сигурност, е да бъде сменена 

паролата 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

modpsw 123456 112233 
където: 

modpsw  е команда 

123456  е текуща парола (която желаете да смените) 

112233  е нова парола (максимално 10 цифри). Когато се въведе новата парола, старата вече 

няма да бъде валидна. 

 

ОТГОВОР: 

“PASSWORD UPDATED” (ПАРОЛАТА Е ПОДМЕНЕНА) 

 

Заводски зададената парола може да бъде възстановена при нулиране на SIM картата. 

Видът на въведената парола също така избира режимът на работа: 

Ако първата цифра от паролата е различна от „0” (нула), системата се настройва в Защитен Достъп. 

Ако първата цифра от паролата е „0” (нула), системата се настройва в Свободен Достъп. 

Режим „ЗАЩИТЕН ДОСТЪП” 
Този режим допуска активиране на каналите само чрез телефонни номера, запомнени чрез една от 

процедурите описани в секцията „ПРОГРАМИРАНЕ” Възможно е да: 

- АКТИВИЗИРАТЕ КАНАЛА ЧРЕЗ ОБАЖДАНЕ: позвънете на устройството CALL от телефон, 

чийто номер е предварително запомнен. След 1 или 2 позвънявания, сигналът се прекъсва 

автоматично и се задейства канал 1 (номерът на канала, който може да бъде активизиран, чрез 

такъв тип обаждане може да бъде променен чрез команда „mondum”). 

- АКТИВИЗИРАНЕ НА ЕДИН КАНАЛ ЧРЕЗ SMS: чрез мобилен телефон, чийто номер е 

предварително запомнен. Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст „ch1”. 

Когато устройството приеме текстовото съобщение, канал 1 ще бъде задействан (или изпратете 

ch2, ch3, ch4, в зависимост от това кой канал трябва да бъде активизиран). Както е описано по-

долу, текстът на съобщението, предназначено за активизиране на канали може да бъде променен. 

Бележка: ако искате да получите SMS отговор от CALL, текстът в командата трябва да бъде 

„?ch1”. Отговорът ще бъде “COMMAND OK” (“COMANDO ESEGUITO CORRETAMENTE”)  

(КОМАНДАТА Е ОК) 

Режим „СВОБОДЕН ДОСТЪП” 
Този начин на работа позволява каналите да бъдат активизирани от който и да е телефон, без да е 

необходимо съответните им номера да бъдат запомнени в паметта на устройството CALL: 

- АКТИВИЗИРАНЕ НА КАНАЛ ЧРЕЗ ОБАЖДАНЕ: позвънете на устройството CALL от който и 

да е телефон. След 2 позвънявания, сигналът се прекъсва авоматично и се задейства канал 1 

- АКТИВИЗИРАНЕ ЧРЕЗ SMS: Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст 

„ch1”от който и да е телефон. Когато устройството приеме текстовото съобщение, канал 1 ще 

бъде задействан. (или изпратете ch2, ch3, ch4, в зависимост от това кой канал трябва да бъде 

активизиран). Както е описано по-долу, текстът на съобщението, предназначено за активизиране 

на канали може да бъде променен. 

Бележка: ако искате да получите SMS отговор от CALL, текстът в командата трябва да бъде 

„?ch1”. Отговорът ще бъде “COMMAND OK”  (КОМАНДАТА Е ОК)



Програмиране 
Програмирането се изпълнява чрез изпращане на команди от мобилен телефон чрез SMS до номера 

на SIM картата поставена в устройствоно CALL. 

По-долу са описани различни команди 

 

А. Добавяне на потребител в списъка с телефонните номера 
 

В паметта на устройството може да бъдат добавяни мобилни (или фиксирани) телефонни номера по 

два начина: 

1) Добавяне чрез SMS 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

addnum 123456 359878123456,nº2,nº3,nº4, … 
където: 

addnum   е команден ред 

123456   е разрешена парола 

359878123456  е телефонният номер, който трябва да бъда запомнен 

nº2,nº3,nº4, ако трябва да се запомнят повече номера с един SMS, трябва да бъдат 

разделени само със запеая, без интервал. 

Бележка: 

- Пропуснете всички 0 (нули) в началото на телефонните номера. 

Например, ако номерът , който трябва да бъде въведен е 0359878123456,  

изпишете номер 359878123456 в командата. 

- Когато номерът се запомня чрез SMS, автоматично се установяват и заводски асоциации:  При 

позвъняване ще активира канал 1, докато чрез SMS  е възможно да бъдат активирани всeки от 

4-те канала. Тези настройки могат да бъдат променяни чрез команда “modnum”. 

- За правилна работа позвъняването не трябва да е от „скрит номер”. 

- След добавяне на номер асоциациите са 00000, т.е забранени; 

- Ако искате да получите SMS отговор от CALL, текстът в командата трябва да бъде: 

?addnum 123456 359878123456,nº2,nº3,nº4 

Отговорът ще бъде “USER ADDED”  („ КЛИЕНТ ДОБАВЕН”) 

 

2) Добавяне чрез друг мобилен телефон: 

- Извадете SIM картата от устройството CALL и я вкарайте в един мобилен телефон. 

- Въведете телефонните номера, които искате да бъдат разрешени в адресният списък на SIM 

картата, като направите следното: 

В полето с името на клиента напишете телефонният номер, който трябва да бъде запомнен. 

В полето на телефонният номер, цифра 0, или ако трябва да бъдат направени по поръчка 

настройки на канали, предварителната настройка на ред от 5 цифри е описана в секция „Как 

да променим разрешените достъпи на един или повече номера” 

 



Б. Промяна асоциациите на потребител в списъка с телефонните номера  
Тази команда разрешава да бъдат променени разрешените достъпи и настройки на един или повече 

мобилни телефонни номера, или позволява или забранява възможността за активизиране на някои 

канали, променя комбинацията обаждане/канал, която трябва да бъде активизирана, обаждане в 

случай на аларма. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

modnum 123456 00000 359878123456,nº2,nº3,nº4… 
където: 

modnum  команден ред 

123456  парола за достъп 

00000   ред относно пренастройване на канал и разрешени достъпи до  

канали* 

359878123456 въвеждане номер, на който трябва да бъдат променени  

разрешените достъпи  

nº2,nº3,nº4 ако трябва да се запомнят повече номера с един SMS, трябва да бъдат разделени 

само със запеая, без интервал. 

 

* Редът относно пренастройване на канал и разрешени достъпи до канали е съставен от 5 цифри 

Цифра 1: активизиране с телефонно обаждане 

 „0” = забранени достъпи (обаждането не активизира който и да е канал) 

 „1” = телефонното обаждане активизира канал 1 

 „2” = телефонното обаждане активизира канал 2 

 „3” = телефонното обаждане активизира канал 3 

 „4” = телефонното обаждане активизира канал 4  

Цифра 2: активизиране на канал 1 чрез SMS 

 „0” = забранени достъпи ( канал 1 не може да бъде активизиран с SMS ) 

 „1” = канал 1може да бъде активизиран (чрез изпращане на SMS) 

Цифра 3: активизиране на канал 2 чрез SMS 

 „0” = забранени достъпи ( канал 2 не може да бъде активизиран с SMS ) 

 „1” = канал 2 може да бъде активизиран (чрез изпращане на SMS) 

Цифра 4: активизиране на канал 3 чрез SMS 

 „0” = забранени достъпи ( канал 3 не може да бъде активизиран с SMS ) 

 „1” = канал 3 може да бъде активизиран (чрез изпращане на SMS) 

Цифра 5: активизиране на канал 4 чрез SMS 

 „0” = забранени достъпи ( канал 4 не може да бъде активизиран с SMS ) 

 „1” = канал 4 може да бъде активизиран (чрез изпращане на SMS) 

  

Например:  modnum 123456 30001 359878123456 ще има следното действие: 

При позвъняване от 359878123456 на номера на SIM картата ще се включи реле 3, а при изпращане 

на SMS с текст ch4 ще се включи реле 4. Останалите релета не могат да се активират. 

 

Ако номерът, който не е предварително запомнен, е вкаран между изписаните номера в команда 

addnum (добави номер), този номер ще бъде добавен към списъка с пренастроените и разрешените 

достъпи, отбелязани в командата. 

Времето на задържане на контакта на релето зависи от настройката на приемника 433 MHz с 

ПАРАМЕТРИ Пch1, Пch2, Пch3 и Пch4. 

Ако трябва да бъде върнат отговор от устройството, командата трябва да бъде 

?modnum 123456 00000 3391234567;nº2,nº3,nº4 

Отговорът ще бъде „ CONFIGURATION UPDATE OK” (Конфигурацията на осъвременяването е ОК) 



В. Изтриване на потребител от списъка с телефонните номера 

Тази команда разрешава да бъдат изтрити един или повече номера от паметта. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

 

delnum 123456 359878123456 
където: 

delnum  команден ред 

123456  парола за достъп 

359878123456 телефонен номер, който трябва да бъде изтрит 

Ако трябва да бъде върнат отговор от устройството, командата трябва да бъде: 

?delnum 123456 359878123456 

Отговорът ще бъде „USER DELETED” (ПОТРЕБИТЕЛ ИЗТРИТ) 

 

Г. Статистическа информация от GSM модул 

Този управляващ сигнал дава възможност да бъде получена информация за устройството: 

броят на изпратени съобщения,  

брой запомнени ролинг-код дистанционни 433 MHz,  

софтуерна и фирмена версия на GSM модул,  

мрежовият оператор към който устройството е свързано,  

брой телефонни номера, запазени в паметта. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

status 123456 
където: 

status   команден ред 

123456  парола за достъп  

 

ОТГОВОР: 

Sms sent: 0;  Tx rec: 0; Sw:1.0.0; Fw:1.0.0.; Op:vodafone; phs:n/200 
където: 

Sms sent: 0  брой на изпратени SMS след като е бил нулиран броячът 

Tx rec: 0  брой запомнени ролинг-код дистанционни 433 MHz 

Sw:1.0.0  програмна версия на GSM платката 

Fw:1.0.0.  фирмена версия на GSM модул 

Op:vodafone  мрежов оператор 

phs:n/200  брой въведени телефонни номера / от максимум (200). 

 



Д. Информация за асоциациите на въведен телефонен номер 

 

  Тази команда разрешава да се разберат разрешените достъпи и настройки за аларма и канализа един 

отделен телефонен номер, запазен в паметта. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

numstatus 123456 359878123456 
където: 

numstatus  команден ред 

123456  парола за достъп  

359878123456 телефонен номер, който трябва да бъде добавен в списъка 

ОТГОВОР: 

ALARM:ON/OFF,CALL:1/2/3/4,chl1:ON/OFF,chl2:ON/OFF, chl3:ON/OFF, chl4:ON/OFF, 

където: 

ALARM:ON/OFF бележка за активизиране/деактивизиране на аларма 

CALL:1/2/3/4  номер показващ каналът, който трябва да бъде активизиран  

при обаждане 

chl1:ON/OFF  състояние за активизиране на канал 1 чрез SMS 

chl2:ON/OFF  състояние за активизиране на канал 2 чрез SMS 

chl3:ON/OFF  състояние за активизиране на канал 3 чрез SMS 

chl4:ON/OFF  състояние за активизиране на канал 4 чрез SMS 

 

Е. Прочитане насписък на разрешени телефони 

Тази команда разрешава да разберете номерата на запомнените телефони. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

readbook 123456 
където: 

readbook  команден ред 

123456  парола за достъп  

  

ОТГОВОР:  

nº2,nº3 nº4 

 

Ж. Нулиране брояча на изпратени SMS-и 

Тази команда разрешава да бъде нулиран броячът на изпратени от устройството CALL SMS–и. 

Броячът може да бъде полезен, за да бъдат преброени съобщенията които са били изпратени след 

като е извършена последната пренастройка, за да бъде направена преоценка на оставащият кредит. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

smsreset 123456 
където: 

smsreset  команден ред 

123456  парола за достъп 

Ако от устройството трябва да бъде получен отговор  командата трябва да бъде:  

?smsreset 123456 

Отговорът ще бъде “COMMAND OK” (Командата е ОК) 

 



Ж. Текст за команда към канал 

Тази команда разрешава да бъде променен текстът на SMS–а за активизиране на канал така, че на 

една дума да управлява определен канал. 

(пример: ако порталът е свързан с канал 1, SMS-ът изпратен до канал 1 може да бъде променен с 

редакцията “GATE” 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

setcmdmsg 123456 1 GATE 
 където:  

setcmdmsg  команден ред 

123456  парола за достъп 

1                                  SMS, който трябва да бъде променен (1-4) 

GATE   текст съответстващ на канала (20 до символа) 

 

БЕЛЕЖКА: Фабричните настройки са: Ch1, Ch2, Ch3 и Ch4 (думи съответстващи респективно на 

SMS1, SMS2, SMS3, SMS4) 

Ако от устройството трябва да бъде върнат отговор, командата трябва да бъде 

?setcmdmsg 123456 1 GATE 

Отговорът ще бъде: “COMMAND MESSAGE SET” (Командното съобщение е изпратено) 



И. Добави код на дистанционно в приемника: 

Тази команда разрешава да бъде добавен код на предавател/дистанционно към паметта на 

приемника, без да бъде необходим достъп до контролният апарат (трябва да се знае серийният номер 

на предавателя, който ще се  въведежда). Чрез тази команда могат да бъдат въведени само 2-канални 

предаватели/ дистанционни. За да въведете 4-канално дистанционно, прибегнете до Менюто на 

радио приемникът (виж инструкциите на RR.4) 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

аddtxt 123456 02D762D 
 където:   

 аddtxt  команден ред 

123456 парола за достъп  

 02D762D ред от 7 шестнадесетични числа (0-F), представени в SN на ДИСТАНЦИОННО  

за да бъде добавен в паметта на приемника. 

Бележка: следното се добавя чрез задаване към добавените дистанционни: бутон 1>канал 1; бутон2> 

канал 2. 

Серийният номер на дистанционните е отбелязан отвънна дистанционните  в серия, или може да 

бъде прочетен от системата ADVANTAGE. 

Ако от устройството трябва да бъде върнат отговор, командата трябва да бъде: 

?аddtxt  123456 02D762D 

Отговорът ще бъде “COMMAND OK” (Командата е ОК) 

 

Й. Как да отстраните ДИСТАНЦИОННО, присъстващо в приемника: 

 Тази команда разрешава да бъде отстранен предавател/дистанционно. Тя ще остави съхраненият 

предавател в паметта на приемника, но той няма да може да активизира който и да е канал. (за да го 

добавите, използвайте командата “addtxt”). 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

distx 123456 02D762D 
 където:   

 distx  команден ред 

123456 парола за достъп  

 02D762D ред от 7 шестнадесетични числа (0-F), представени в SN на дистанционното за 

да бъде отстранен от паметта на приемника. 

Бележка: за да добавите отстраненото дистанционно, въведете го отново с команда “addtxt” 

Ако от устройството трябва да бъде върнат отговор, командата трябва да бъде: 

? distx 123456 02D762D 

Отговорът ще бъде “COMMAND OK” (Командата е ОК) 

 

К. Запитване за статуса на предавател/дистанционно в приемника 

Тази команда разрешава да се разбере дали отделно дистанционно е разрешено или не. 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

Testtx 123456 02D762D 
 където:   

 testtx  команден ред 

123456 парола за достъп  

 02D762D ред от 7 шестнадесетични числа (0-F), представени в SN на дистанционното 

за да бъде запитан за статуса му. 

Отговорът ще бъде един от следните: 

“TRANSMITTER ENABLED” (ДИСТАНЦИОННОТО Е РАЗРЕШЕНО) 

“TRANSMITTER DISABLED” (ДИСТАНЦИОННОТО Е ЗАБРАШЕНО) 

“TRANSMITTER NOT PERSENT” (ДИСТАНЦИОННОТО НЕ Е ЗАПИСАНО) 



Л. Блокиране въвеждане на дистанционно в приемника 
Тази команда разрешава да се блокира достъпът до менюто с функциите на радиоприемника, 

правейки възможно въвеждане на нови дистанционни само чрез мобилен телефон (команда “addtx”) 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

setrxpsw 123456 
 където:   

 setrxpsw команден ред 

123456 парола за достъп  

 

ОТГОВОР: “COMMAND OK” (Командата е ОК) 

 

М. Разрешаване въвеждане на дистанционно в приемника 
Тази команда разрешава да се деактивизира достъпът до менюто с функциите на радиоприемника, 

правейки възможно въвеждане на нови дистанционни чрез мобилен телефон или чрез нормалните 

функции на приемника 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

resetrxpsw 123456 
 където:   

 resetrxpsw команден ред 

123456 парола за достъп  

 

ОТГОВОР: “COMMAND OK” (Командата е ОК) 

 

Н. Състояние на изходите на приемника 
Тази команда разрешава да се разбере състоянието на изходите, с други думи дали те са 

активизирани или не (след установяване в импулсен режим, изходите ще бъдат в състояние 

„Изключено”) 

Изпратете SMS към номера на SIM картата със следния текст: 

recstatus 123456 
 където:   

 resetrxpsw команден ред 

123456 парола за достъп  

 

ОТГОВОР:  

Като един отговор, редът съдържа SMS активизиращи съобщения, относно канали и показва кое от 

техните състояния ON/OFF е изпратено 

Бележка: За да програмирате предварително начините за работа на канал 

(моностабилно/бистабилно/времево)  вижте инструкциите на приемникът RR.4. 

 



ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ ЗА ГРЕШКА 

 

Състемата изпраща следните съобщения за грешка чрез SMS: 

 

“COMMAND MESSAGE NOT SET” (съобщението с команда не е изпратено) 

Проверете словореда на командният ред 

“NO PASSWORD FOUND” (не е намерена парола) 

Проверете словореда на командата за образуване на парола 

“COMMAND EXECUTION ERROR” (грешка при изпълнение на команда) 

Командата не е изпълнена 

“SUNTAX COMMAND ERROR” (грешка в словореда на командата) 

Командата е правилна, но параметъра синтаксис е неправилен 

“PASSWORD ERROR” (грешка в парола) 

Провери парола 

“ERROR UNKNOWN” (непозната грешка) 

Обща грешка 

“ERROR, MEMORY FULL” (грешка, паметта е запълнена) 

Приемащата памет е запълнена. Повече никакъв номер на дистанционно не може да бъде запомнен. 

“COMMAND UNKNOWN” (непозната команда) 

Командният сигнал е непознат. 

“PHONE NUMBER NOT PRESENT” (телефонният номер не е представен) 

Телефонният номер, който трябва да бъде изтрит не е запомнен в паметта. 

“ERROR INTERNATIONAL DIALING CODE” (грешка в международно избиране) 

Проверете синтаксиса на запомненият номер. 

“UNAVAILAILABLE TELEPHONE NUMBER” (невалиден телефонен номер) 

Командата е изпратена от номер, който е запомнен, но не е разрешен 

 



АЛАРМЕНИ ФУНКЦИИ 

 

Нормално затворен контакт от едно алармено устройство, може да бъде включено между пиновете 4 

и 5 на ADV клемореда на приемника.  

Ако се задейства аларма, (т.е. отвори контактът), GSM модулът ще изпрати алармен сигнал към 

клетъчен телефон, чийто номер е въведен за тази функция. 

Предупредителният сигнал се състои от едно позвъняване до първият номер запомнен в паметта и 

разрешен за тази функция (редът се определя от поредността на запомняне на номера в паметта на 

SIM картата). Който получи телефонно позвъняване, може да прекъсне обаждането и алармата ще 

спре. В противен случай след 30 секунди обаждането ще бъде прекъснато и ще се позвъни на 

вторият номер и така нататък. 

Бележка: за да спрете алармата чрез прекъсване на обаждането, клетъчният телефон трябва да е с 

изключена телефонна функция за обаждане. 

За да се допусне телефонният номер за приемане на алармен сигнал, изпратете следната 

команда”addalarmnum” както е описано по-долу: 

addalarmnum 123456 +359878123456,+359878123457,+359878123458 и т.н. 
където:   

 addalarmnum   е команден ред 

123456             е парола за достъп  

+359878123456 е телефонен номер с международен код*,  

ако трябва да се запомнят повече номера с един SMS, трябва да бъдат разделени само със 

запеая, без интервал. 

Номерът +359878123456 (и следващи ) ще бъдат избрани, ако се случи аларма. 

* В този случай международният код трябва да бъде въведен така, че аларменото позвъняване да 

достигне до потребителя, даже ако той е в друга страна, различна от страната в която се намира 

устройството CALL. 

За алармен сигнал могат да бъдат набрани всякакви номера. 

Ако номерът вече е запазен в паметта, той трябва да бъде въведен повторно с функцията 

addalarmnum. 

За да бъде изтрит телефонен номер от списъкът с разрешените номера за аларма, използвайте 

функцията denum. 

Така номерът ще бъде изтрит. Съответстващият номер, добавен с функцията addnum, също така 

ще бъде изтрит. 

Когато червеният LED от GSM модулът се задейства, той светва с постоянна светлина , която 

ще изгасне, когато някой изключи обаждането или когато всички изброени номера бъдат 

известени. 

 



МОДУЛ НА РАДИОПРИЕМНИК 
В тази втора част, са описани функциите на 4-каналният приемник, като опроводяване, изходни 

конфигурации, запомняне на предаватели/дистанционни и пр. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

- четири изхода, независими и свободно конфигурирани канала 

- приемник на  ролинг код – честота 433.92 MHz 

- програмиране чрез вграден LCD екран 

- стандартна памет за 512 предавателя/дистанционни. Може да бъде заменена с модул МЕМ2048 за 

2048 предавателя/дистанционни 

- има варианти захранване на 230 V ас или 24 V ас/dc  

- вход за аварийна батерия от 12 V dc с автоматично зареждане 

 

ФУНКЦИИ НА ВХОД/ИЗХОД 
Вход 

№ 

Функция Описание 

1-2 Захранване Вход, 230 V ас 50 Hz(1-Фаза/2-Нула) при варианта 230 Vас 

Вход, 24 V dс (1+/2-) при варианта 24 Vdс 

3-4 Канал 1 Изход, канал 1, 230 V ас макс. 5А 

Нормално отворен (НО) контакт или Нормално затворен 

(НЗ)-  звиси от джъмпер 1 

5-6 Канал 2 Изход, канал 2, 230 V ас макс. 5А 

НО контакт или НЗ - звиси от джъмпер 2 

7-8 Канал 3 Изход, канал 3, 230 V ас макс. 5А 

НО контакт или НЗ - звиси от джъмпер 3 

9-10 Канал 4 Изход, канал 4, 230 V ас макс. 5А 

НО контакт или НЗ - звиси от джъмпер 4 

11-12 Антена Антена към вградения приемник 433 MHz  

(11-оплетка/ 12-сигнал) 

13-14 Акумулатор Вход за резервна батерия, 12 V dc (13:- / 14:+). 

Тя позволява устройството да работи в случай на 

прекъсване на захранването.  

Докато има основно захранване,акумулаторът се зарежда. 

Време за зареждане, около 15 часа за акумулатор от типа 

12 V dc/1, 2Ah 

 

Бележка 

Паметта на приемникът може да побере максимално до 512 ролинг кодове на предаватели/ 

дистанционни на 433,92 MHz. Ако се налага, може да бъде заменена памет от типа МЕМ2048, която 

може да запомни до 2048 различни кодове. 

 



ПРОГРАМИРАНЕ 

Програмирането на различни функции на контролният уред се извършва чрез използването на LCD 

екранът в приемника и настройването на желаните стойности в програмното меню, описано по-долу: 

1. Натиснете бутон <PG>, екранът показва първият параметър на менюто “PAR”. 

2. Като използвате бутоните + и -, изберете желаното меню (PAR>>LOG>>RADIO>>…) 

3. Натиснете бутон <PG>, екранът ще покаже първата валидна функция от Менюто. 

4. Като използвате бутоните + и - , изберете функцията, която трябва да бъде променена. 

5. Натиснете бутон <PG>, точно настроената стойност на избраната функция ще бъде изписана. 

6. Като използвате бутоните + и - , изберете стойността, която искате да дадете на функцията. 

7. Натиснете бутон <PG>, на екранът се изписва “PRG”, което означава, че програмирането е 

завършено успешно. 

Бележка:  Едновременно натискане на бутони < +> и  <-> : 

- в менюто Ви връща към предишното меню, без да запомните промените. 

- когато екранът е изключен, показва версията на софтуера. 

Натиснете <PG>, за да изберете желаната стойност. Показването на ОК означава успешно 

програмиране. 

Когато задържите бутон < +> или  <-> нарастването/намаляването става по-бързо. 

Ако 60 секунди не натиснете бутон, приемникът напуска режим програмиране и екранът угасва. 

Всяка отделна функция, която съществува в контролният апарат, се изписва в следните таблици: 

PAR 

ПАРАМЕТРИ 

МЕНЮ ФУНКЦИИ 

 1ПР Импулс (фабр.настр.).  

При всяко натискане, релето на канал1 се активира за 1 секунда 

Псh1 tG Тригер.  

При първо натискане, релето на канал1 се активира. 

При второ натискане - се деактивира. 

 t1ПЕ Удължен импулс.  

При всяко натискане, релето на канал1 се активира от 1 до 600 секунди.  

Изберете желаното време и натиснете PG, за да запазите стойността. 

Псh2 Също като Псh1, но за канал2 

Псh3 Също като Псh1, но за канал3 

Псh4 Също като Псh1, но за канал4 

 

RADIO  Меню за записване кодовете на предавателите в паметта 

РАДИО 

МЕНЮ ФУНКЦИИ 

 ch1 Записва бутон на дистанционно отговарящ за канал 1.  

До 5 секунди натиснете бутона на дистанционното. 

Add ch2 Също като Add сh1, но за канал2 

 ch3 Също като Add сh1, но за канал3 

 ch4 Също като Add сh1, но за канал4 

dEL codE Трие едно дистанционно от паметта. 

Приемникът очаква да бъде натиснат бутон на записано дистанционно. 

 indh Трие дистанционно с позиционен код, виж функция FInd>>codЕ. 

rES Трие всички дистанционни и асоциациите им от паметта на приемника. 

Иска още едно потвърждение на триенето (натиснете PG). 

FInd codE Изписва позиционен код на дистанционно.  

Натиснете бутон на дистанционно, което ако е записано на дисплея ще 

видите неговата позиция в паметта.. 

 n tH Изписва общ брой запомнени дистанционни. 

 


