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1 UUSIEN SMS -OMINAISUUKSIEN SW -VERSIOT
Tässä ohjeessa olevat tekstiviestit käskyt toimivat seuraavissa metis sw -versioissa:
metis 21h ja metis 42 h

sw -versio 1.5 alkaen

metis 342

sw -versio 1.7 alkaen
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1.1 Rajoitukset

Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Oy:n (GSSS)
omaisuutta. Ohjekirjan sisältö on pyritty tekemään tarkaksi ja luotettavaksi. GSSS ei
kuitenkaan vastaa sen mahdollisista virheistä tai puutteista, eikä mahdollisista tämän
dokumentin mukaisen tuotteen käytön aiheuttamista, epähuomiossa tehdyistä vahingoista
ja ennalta arvaamattomista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista,
liiketulon, palkan, muun tulon tai oletettujen säästöjen menetyksistä.
Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteiden teknistä spesifikaatiota ja toimintaa,
siitä mitään etukäteen ilmoittamatta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu tai hyväksytty mihinkään sellaiseen sovellukseen, jossa on
kyse ihmishengen turvaamisesta tai muuhun sellaiseen käyttöön, jossa laitteen virheellinen
tai puutteellinen toiminta saattaa aiheuttaa vahinkoja tai haittaa!
GSSS ei vastaa laitteissa olevista vioista, jotka johtuvat siitä, että laitetta on käytetty tämän
käyttöohjeen vastaisesti, väärin tai huolimattomasti tai tuotetta on käytetty muuhun kuin
siihen käyttöön, mihin tuote on tarkoitettu tai tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle,
äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille
muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle tai tuote on ollut muiden kemiallisten
tuotteiden vaikutuksen alaisena tai tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, tai jos
tuotetta on muutettu, tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman
valtuuksia tai tuotetta on korjattu varaosilla, joita GSSS ei ole hyväksynyt tai jos tuote on
asennettu virheellisesti.
Tai jos vika on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on ollut muiden GSSS:n
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan
lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, joilla on rajoitettu
käyttöaika, kuten akuissa, tai antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen.
HUOM! Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin mihin se on suunniteltu.
Ennen laitteen käyttöä selvitä onko elektronisten laitteiden käyttö sallittu käyttöpaikassa ja
että laite ei aiheuta häiriöitä muille elektronisille laitteille. Älä salli lasten leikkivän laitteella.
Lapset voivat vahingoittaa itseään tai aiheuttaa kohtuuttomia puhelinlaskuja.
Laitteen asentavan henkilön tulee olla asianmukaisesti koulutettu. Jos et ole varma laitteen
asennuksesta, ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Laitteet tulee testata
käyttöönoton yhteydessä huolellisesti kaikilta osin.
Huom! Laitteeseen ei missään olosuhteissa saa kytkeä 230VAC jännitettä hengen- ja
palovaaran vuoksi. 230VAC sähköverkon kytkentöjä saa tehdä vain asianmukaisen luvan
omaavan sähköasennusliikkeen asentaja.
Tämän dokumentin tai minkään sen osan kopioiminen, muokkaaminen tai jakelu on
kielletty ilman kirjallista lupaa valmistajalta.
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2 – SMS -HÄLYTYSTEN AIKAVYÖHYKKEET

2.1 Hälytysten jako kahteen aikavyöhykkeeseen
Käsky on muotoa: (77=xx:xx,yy:yy)
Tehdasasetuksena: 00:00,00:00 eli pois käytöstä
Aikavyöhyke 1:llä on käytössä puhelinnumerot 1 – 8 ja
Aikavyöhyke 2:lla on käytössä puhelinnumerot 9 - 15
Asetus täytyy antaa muodossa:(77=xx:xx,yy:yy) , jossa
xx:xx (tunnit:minuutit) aika kertoo, koska alkaa aikavyöhyke1
yy:yy (tunnit:minuutit) aika kertoo, koska alkaa aikavyöhyke2
esim. (07:00,22:00), aikavyöhyke1 voimassa klo 07-21:59, aikavyöhyke2 voimassa klo
22:00 - 06:59.
HUOM ! Koska metis -laitteissa ei ole viikkokalenteria asetetut ajat toimivat jokaisena
päivänä.
Laitteen oma puh. nro kannattaa olla käytössä (100=xxxxxxx), jotta mahdollisen
virtakatkoksen jälkeen laitteella olisi tieto kellonajasta.

3 – LÄHTÖ- JA SAAPUMISVIIPEEN ASETUS
3.1 Laitteen lähtö- ja saapumisviipeen asetus tekstiviestillä

Lähtö- ja saapumisviive eriytettiin Silmukka 1:sen asetuksesta
Käsky on muotoa: (76=x), jossa
x=0...999
tehdasasetus: 30,
Silmukan 1 tehdasasetusviiveeksi on muutettu 0sec (oli 30sec)
Viive otetaan käyttöön valitsemalla silmukat komennossa (09=a,b,c,d)
HUOM! Tämä korvaa ohjekirjassa olevan ohjeen silmukka 1:sen osalta.
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4 – HÄLYTYSTEN LUKKORAJOJEN ASETUKSET

4.1 Laitteen lukkorajojen asetuksia voidaan muuttaa tekstiviestillä
Käsky on muotoa: (75=a,b), jossa
a: silmukoiden hälytyslukko,
tehdasasetus = 20
min = 10
max = 250
b: SMS lähetyslukko,
tehdasasetus = 60
min = 10
max = 250
Esimerkki: (75=50,100), tällöin
Silmukoiden hälytyslukko, max = 50 kpl
SMS lähetyslukko, max = 100 kpl
Arvot ovat vaihdettaessa heti voimassa, ns. laitteen kuittaus suoritetaan tätä asetusta
tehtäessä, tällöin mahdolliset lukkotilanteet myös poistuvat laitteesta.
Muistutuksena, silmukoiden hälytyslukossa, silmukan hälyttäessä arvo kasvaa yhdellä,
kuten myös palautuessa, vaikka paluuviestit eivät olekaan käytössä

5 - SMS, JOLLA VOI KYSELLÄ UUDET ASETUKSET.
Käsky on muotoa: (47)
Kun laite saa tämän viestin, se lähettää vastauksena:
(77=xx:xx,yy:yy),(76=x),(75=a,b)

Päivitämme nämä muutokset myös seuraaviin ohjekirjaversioihin.
Säilytä tämä ohje yhdessä laitteen ohjekirjan kanssa!
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