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1. BENDRAS APRAŠYMAS

GSM valdymo modulis DiTeL GSM - 4 Door - naujausias UAB DIGITALas produktas,  turintis
GSM valdymo modulio DiTeL GSM - Apartment ir DiTeL GSM - Gate funkcinių galimybių bei pritai-
kytas kotedžų, privačių namų ir saugomu aikštelių telefonspynių bei įėjimo durų, vartų ir šlagbaumų
nuotoliniam valdymui. GSM valdymo modulis DiTeL GSM - 4 Door (toliau – DiTeL GSM - 4 Door
arba modulis) – vienas produktų linijos DiTeL gaminių, kuris už technologinį sprendimą tapo "Metų
inovacija 2015" nominacijos nugalėtoju.

DiTeL GSM - 4 Door -  tai elektroninis GSM valdiklis (Telefons-
pynės ir (ar) vartų automatikos nuotolinis valdymas), kurį galima val-
dyti iš bet kurio mobiliojo telefono aparato. Naudodami DiTeL GSM
- 4 Door galėsite saugiai ir paprastai pasikalbėti su įeinančiu asmeniu
bei valdyti įvažiavimo-išvažiavimo vartus, įėjimo duris ir šlagbaumus
iš bet kurio pasaulio krašto. Modulis veikia GSM tinkle, nereikalauja
prisijungimo prie interneto ar duomenų perdavimo, todėl jo valdymui
tiks bet kuris mobiliojo ryšio telefonas.

Veikimo principas
DiTeL GSM - 4 Door turi telefono numerių sąrašą iš kurių paskambinus, vartai bus atidaromi, o su-

rinkus buto numerį iškvietimo panelėje modulis automatiškai nukreipia signalą į nustatytą telefono nu-
merį. Kai įrenginys priima skambutį, įeinančio skambučio numerį palygina su duomenų bazėje esan-
čiais telefonų numeriais. Jei numeris yra sąraše, DiTeL GSM - 4 door atmeta skambutį ir atidaro vartus
ar duris.

Iškvietimo  panelėje  surinkus  buto  numerį  modulis  automatiškai  nukreipia  signalą  į  1  atmintyje
nustatytą telefono numerį (bazė phone1)(žr. Priedas Nr.3 pr.2. p.). Per nustatytą laiką nesulaukus atsa-
kymo (užimtas ar neatsako) – signalas nukreipiamas į 2 užprogramuotą telefono numerį (bazė phone2)
(žr. Priedas Nr.3 pr.2. p.). Moduliui sėkmingai susijungus su mobiliuoju telefonu galimas pokalbis ir,
nuspaudus telefono # mygtuką – atidaromas durų užraktas, o nuspaudus * - valdomas OUT2 išėjimas
(gali būti naudojamas automatinių vartų valdymui).
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Privalumai
1. Saugu. Niekas negali  taip  lengvai  klonuoti  Jūsų telefono numerio,  kaip kad standartinio
nuotolinio valdymo pultelio.
2.  Lankstu. Lengvai galima pridėti arba ištrinti telefonų numerius iš įrenginio atminties reda-
guojant txt dokumentą ar SMS žinutės pagalba.
3. Taupu. Nereikia pirkti papildomų pultelių savo šeimos nariams ar kitiems vartotojams, taip
pat leidžia atsisakyti telefonspynės pasikalbėjimo ragelio.
4. Patogu. Jūsų telefonas visada su Jumis, kai nuotolinio valdymo pultelis bus toli nuo Jūsų.

Funkcinės galimybės
• Galimybė pasikalbėti su įeinančiu asmeniu per pasikalbėjimo įrenginį naudojant mobiliojo ryšio

telefoną, tik klausytis aplinkos prie pasikalbėjimo įrenginio arba tik kalbėti per pasikalbėjimo
įrenginio garsiakalbį (vienpusis ryšys).

• Išėjimų valdymas skambučiais ir (arba) SMS žinutėmis (Skambučiai yra nemokami, įrenginys
identifikuoja skambinančiojo numerį ir aktyvuoja komandą „atmesti skambutį“).

• Abonento numerio rinkimas iš duomenų bazės, atitinkančios telefonspynės klaviatūroje surinktą
numerį. Dviejuose duomenų bazėse gali būti po 4 telefono numerius (4 iškvietimo panelės myg-
tukams) + 95 numeriai vartų valdymo funkcijai (relinis perjungiamasis išėjimas OUT1)

• 4 įėjimai telefonspynės mygtukų pajungimui (nuo 1 iki 4 abonentų).
• Galimybė nustatyti išėjimų (įrenginių) suveikimo trukmę (nuo 0 iki 999 sek. arba monostabili

padėtis).
• Galimybė konfigūruoti abonento atsakymo laukimo laiką.
• Pokalbio garso konfigūravimas.
• Telefonų numerių bazių redagavimas SMS žinutėmis.
• Programavimas redaguojant txt failus esančius MicroSD™ atmintyje (palaiko iki 16GB atmin-

ties korteles) paprastu tekstiniu redaktoriumi nenaudojant jokių papildomų programų ar įrangos.

2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

• Matmenys: 65*40*25 mm
• Maitinimas: 11-14V DC, galimybė pajungti 12V rezervinį maitinimą (akumuliatorių)
• Energijos suvartojimas iki 70mA (budėjimo režime), iki 150 mA (darbiniame režime), maitini-

mo šaltinis turi būti 3A (maksimali trumpalaikė srovė)
• Galimybė jungti su 12V akumuliatoriumi
• GSM dažniai: 850/900/1800/1900 MHz
• Įejimų skaičius: 4 vnt. (iškvietimo mygtukams)
• Išėjimų skaičius: 2 vnt. (skaitmeninis OK ir relinis perjungiamasis)
• Išėjimas OK: 1vnt. Valdomas SMS žinutėmis
• Rėlinis išėjimas: 1vnt. Valdomas telefono skambučiais
• Programuojamų numerių skaičius: 2 bazės po 4+95 numerių (OUT1 valdymui)
• Indikacija: 2 šviesos diodai
• Išorinės antenos jungtis: SMA
• Naudojama atmintis: microSD (iki 16GB)
• Vienpusio ryšio funkcija: Yra (tik klausyti arba tik kalbėti).

3. PAJUNGIMAS (DARBO PRADŽIA)

Atjunkite SIM kortelės PIN kodo apsaugą ir įstatykite SIM kortelę į įrenginį. Vadovaudamiesi
šia instrukcija (žr. 4 skirsnį), pakeiskite reikalingus nustatymus konfigūraciniuose failuose esančiuose
pridedamoje microSD kortelėje. Įstatykite microSD kortelę į modulį. Pajunkite maitinimo šaltinį Išlai-
kant poliškumą pagal piešinį Nr.1 prijunkite prie modulio plokštės antena, įėjimų/išėjimų valdomus iš-
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orinius įrenginius bei maitinimo šaltinį.

Atlikus minėtas operacijas, įjunkite modulio maitinimą.
Pav.1

Žymėjimas Paskirtis

Outdoor unit Išorinis iškvietimo-pasikalbėjimo įrenginys

GSM ant GSM antena su SMA jungtimi

SIM GSM SIM kortelė su išjungta PIN apsauga, 4 dažniai GSM 850/900/1800/1900 MHz. Mobiliojo ry-
šio operatorius turi palaikyti laiko transliavimo (sinchronizacijos) paslauga.

MicroSD Iki 16 GB, formatuota FAT32 failų sistemoje

LEVEL Garso lygio reguliavimas

1, 2, 3, 4 Išorinio iškvietimo įrenginio mygtukų pajungimo kontaktai

BAT Rezervinio maitinimo jungtis (12V akumuliatorius) 

GND Bendras kontaktas

+12V Pagrindinis maitinimas. Maitinimas: 11-14V DC. Srovė iki 70mA (budėjimo režimas), iki 150mA
(darbinis režimas). Maitinimo šaltinis turi išlaikyti trumpalaikius srovės šuolius iki 3A.

Dingus (nutrūkus) pagrindiniam maitinimui (esant rezerviniam maitinimo šaltiniui) modulis auto-
matiškai išsiųs SMS “AC error”, o po pagrindinio maitinimo (įtampos) atstatymo – “AC OK”. SMS ži-
nutės siunčiamos į telefono numerį įrašytą admin telefono numerių bazėje (žr. lentelę Nr.1)

IN1, IN2 Įėjimas 1, Įėjimas 2. Nenaudojami

GND Bendras kontaktas

OUT2 Išėjimas OK išorinių įrenginių pajungimui. Skaitmeninis jungiamasis išėjimas (100mA, 12V) val-
domas SMS žinutėmis (žr. lentelę Nr.2)

GND Bendras kontaktas

OUT1 Rėlinis perjungiamasis išėjimas OUT1 išorinių įrenginių pajungimui. Išėjimas valdomas telefono
skambučiais (žr. lentelę Nr.2)

DĖMĖSIO!
1. Įrenginio pajungimas (montavimas) turi būti atliekamas kvalifikuotu specialistu.
2. GSM įrenginių montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis aukšto dažnio įrangos montavimo principais.
3. Laidų išvedžiojimas turi būti atliekamas laikantis silpnųjų srovių (akustinių) įrenginių montavimo principais.
4. Jungiant (prisukant) įrenginį ir laidus nenaudokite perteklinės jėgos.
5. SIM ir MicroSD kortelės, taip pat įrenginių pajungimas turi būti atliekamas tik esant išjungtam maitinimo šaltiniui!
6. Draudžiama jungti maitinimo šaltinį prie modulio be GSM antenos.

REKOMENDUOJAMA!
1. GSM anteną montuoti toliau nuo modulio ištiesiant antenos jungiamąjį laidą per visą jo ilgį (komplekte GSM antena

su 1 m. laidu).
2. GSM antena erdvėje išdėstyti atsižvelgiant į GSM signalo poliarizaciją.
3. Akustinių įrenginių pajungimui naudoti vytos poros UTP-CAT5E tipo laidus neviršijančius 5 m. ilgio.
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NC Rėlinio išėjimo kontaktas: normaliai įjungta

C Rėlinio išėjimo kontaktas: bendras

NO Rėlinio išėjimo kontaktas: normaliai išjungta

Įjungus  maitinimo  šaltinį,  trumpam įsijungs  raudonas  LED  indikatorius  „STATUS“.  Per  3  sek.
modulis patikrina atminties kortelę. Jei nustatoma kortelės klaida (kortelės gedimas, neteisingas korte-
lės formatas, nėra kortelės ar pan.), raudonas indikatorius pradės mirksėti. Jei patikra atlikta be klaidų ir
SIM kortelės registracija GSM tinkle buvo sėkminga, po 10-20 sek., įsijungs žalios spalvos LED indi-
katorius (švies pastoviai). Raudonas indikatorius mirktelės tris kartus ir dar po 20 sek., jeigu GSM ryšio
signalas bus aukštesnis nei 30%, raudona indikacija ims šviesti pastoviai. Modulis GSM tinklu automa-
tiškai sinchronizuos laiką ir pereis į budėjimo būklę (režimą). Modulis pasirengęs darbui.

4. PROGRAMAVIMAS IR NUSTATYMAI
(Lentelė Nr.1)

Modulio nustatymai saugomi konfigūraciniuose ,,tekstiniuose“ failuose,  esančiuose MicroSD
kortelėje. MicroSD kortelė turi būti formatuota FAT32 failų sistemoje.

MicroSD atminties kortelėje sudaroma (sudaryta gamintojo) ši failu struktūra (žr. lentelę Nr.1):
aplankai (direktorijos) PROGRAM, SET, LOG, modulio konfigūravimo programos DiTeLGSM® pa-
leidžiamasis failas bei identifikacinis failas  TXT formatu, žymintis GSM modulio tipą (door.txt arba
kitas, priklausomai nuo modulio tipo).

Aplanke SET patalpinti modulio nustatymų konfigūraciniai failai, visi šie failai su nustatymais
pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti atminties kortelėje (žr. Priedas Nr.3. Rankinis konfigūravimas).
Aplanke PROGRAM saugomi DiTeLGSM programos sukurti failai: instrukcijos, modulio nustatymų atsargi-
nės kopijos, vartotojo telefonų knyga.

4.1. Konfigūravimas programos pagalba
Siekdami sukonfigūruoti modulio nustatymus įdėkite komplekte esančią MicroSD kortelę į ko-

mpiuterio kortelių skaitytuvo lizdą ir iš kortelės paleiskite modulio konfigūravimo programą DiTeL-
GSM (toliau – programą). Programa sudaryta taip, kad vartotojas nuosekliai, žingsniais ir ne sudėtingai
galėtų sukonfigūruoti visus modulio nustatymus, siekiant išnaudoti visas įrenginio galimybes. Kiek-
viename konfigūravimo žingsnyje atliktų pakeitimų korektiškumą programa patikrins ir įspės, jei su-
vesti duomenys neatitinka nustatyto formato. Tokiu būdu išvengsite klaidų ir modulis veiks be nesklan-
dumų.

DĖMĖSIO! 1. Visi konfigūraciniai failai su nustatymais pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti atminties kortelė-
je aplanke SET.
2.  Visi  programos  failai  su  nustatymais  pagal  nutylėjimą  yra  iš  anksto  sukurti  atminties  kortelėje aplanke
PROGRAM.
3. Modulio identifikacinis failas ,,TXT“ formatu yra iš anksto sukurtas atminties kortelėje ir atitinka konfigūruo-
jamo modulio tipą.

SVARBU! 1. Modulio konfigūravimo programa DiTeLGSM® veikia tik Windows aplinkoje.
2. Tik iš MicroSD kortelės paleista programa tiesiogiai dirba su MicroSD kortelėje esančiai konfigūraci-

niais failais, kurie bus naudojami valdant modulį.
3. Konfigūruodami modulio nustatymus ypatingą dėmesį atkreipkite į programoje atsiveriančius pranešimus

bei duomenų įvedimo laukus, pažymėtus raudonai.
4. Raudonai žymimi laukai (įrašai), kuriuose duomenys įrašyti klaidingai, netinkamu formatu ar pertekliniai

(nepakankami), todėl modulis jų nenuskaitys ir atitinkama modulio funkcija tinkamai neveiks.

Nesant galimybei naudotis DiTeLGSM® programa, pasinaudokite Jūsų kompiuterio (telefono ar planšetės)
sistemoje esančiu tekstinių failų redaktoriumi, vadovaudamiesi šios instrukcijos Priede Nr. 3 nustatyta tvarka
(žr. Priedas Nr.3. Rankinis konfigūravimas).
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Atsivėrusiame programos lange pasirinkite programos kalbą. Programos pradiniame lange taip
pat turite galimybę tiesiogiai pasirinkti (sukurti) telefonų adresų knygą, peržiūrėti modulio suveikimų
(įvykių) istoriją (jei numatyta), pasitikrinti programos versiją bei peržiūrėti gamintojo kontaktinę infor-
maciją. Pasirinkę konfigūruojamo modulio pavadinimą (modulio tipą programa nustato automatiškai),
patenkate į Jūsų modulio konfigūravimo aplinką.

Pradiniame žingsnyje numatytas darbas su modulio nustatymų rezervinėmis kopijomis (gali būti
išsaugotos (atkurtos) kompiuteryje), gamykliniais nustatymais bei įrenginio aprašymu (instrukcija). Pa-
spaudę ,,konfigūruoti“ pateksite į admin (žr. lentelę Nr.1) nustatymų konfigūravimo žingsnį, o spaus-
dami ,,pirmyn“ mygtuką, nuosekliai sukursite savo modulio nustatymus. Programos žingsnių pavadini-
mai atitinką SET aplanke esančių konfigūracinių failų (duomenų bazių) pavadinimus (žr. lentelę Nr.1).
Žingsnių languose pateikta trumpa informacija apie redaguojamos duomenų bazės duomenys. Kiek-
viename žingsnyje programa patikrins įrašų formatą ir, esant neleistinam formatui, - apie tai praneš var-
totojui. Konfigūravimo pabaigoje patenkate į ,,Suvestinės“ langą, kuriame galite matyti visus modulio
konfigūracinius duomenys (klaidingi duomenys bus pažymėti raudonu šriftu). Paspaudus ,,išsaugoti“
programa dar kartą patikrins suvestus duomenys ir išsaugos nustatymus. Išsaugant nustatymus, prog-
rama automatiškai sukuria nustatymų rezervinę kopiją.

Suklydę atitinkamame žingsnyje turite galimybę atstatyti redaguojamos duomenų bazės nustaty-
mus. Jūs galite praleisti konfigūravimo žingsnius, tačiau praleistų žingsnių duomenys nebus tikrinami.
Taip pat galite iš karto pereiti į ,,Suvestinėje“ esantį rankinį redagavimo režimą (nustatyti ,,varnelę“ ša-
lia atitinkamo užrašo), tačiau tokiu būdu, Jūs nematysite duomenų bazių aprašymų, o tik duomenys tuo
formatu, kuriuo jie saugomi įrenginyje.

Paspaudus ,,išsaugoti“ programa išsaugos konfigūracinius failus moduliui tinkamu formatu ir
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją. Modulio konfigūravimas baigtas. Išimkite kortelę iš kompiute-
rio ir pajunkite moduli (žr. 3 skirsnį).

4.2. Avarinis nustatymų atkūrimas (MicroSD kortelės turinio atstatymas)
Jei MicroSD kortelė ar joje esantys duomenys buvo pažeisti (išsitrynė) arba tapo nenuskaitoma

paimkite nauja ar suformatuokite senąją MicroSD kortelę FAT32 failų sistemoje. Parsisiųskite iš tink-
lapio  http://www.digitalas.lt/parduotuve/belaides-telefonspynes/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-4-
door/ suarchyvuotą DiTeLGSM programa, išsaugokite savo kompiuteryje bei išarchyvuokite į MicroSD
kortelę (išarchyvuota programa turi būti kortelės šaknyje, žr. Pav.2).

Pav.2
Įstatykite MicroSD kortelę į modulį ir įjunkite įrenginį vadovaudamiesi

šia instrukcija (žr. 3 skirsnį), modulis, detektuos kortelės klaidą ir automatiškai
sukurs modulio identifikacinį failą.

Išjunkite  įrenginį,  įdėkite  MicroSD  kortelę  į  kompiuterio  kortelių
skaitytuvo lizdą ir iš kortelės paleiskite modulio konfigūravimo programą Di-
TeLGSM.

Pradiniame programos žingsnyje (žr. 4.1.p) atkurkite kompiuteryje iš-
saugotą modulio konfigūravimo rezervinę kopiją ar, jei rezervinės kopijos neturite, atlikite konfigūravi-
mą vadovaudamiesi šia instrukcija.

DĖMĖSIO! Modulio identifikacinį failą ,,TXT“ formatu modulis sukuria (patikrina) automatiškai pajungus
modulį (žr. 3.p.) ir įjungus maitinimo šaltinį.

SVARBU! Konfigūruodami modulį DiTeLGSM programos pagalba galite susidurti su trijų svarbumo lygių
programos pranešimais:

Information – informaciniai pranešimai dėl duomenų turinčių įtakos modulio valdymui.
Warning – įspėjimai dėl klaidingo duomenų formato ar nesuderinamų duomenų – modulis jų nenuskaitys

(nuskaitys neteisingai) ir atitinkama modulio funkcija tinkamai neveiks.
Error – kritinės klaidos turinčios įtakos modulio veikimui bei galinčios sugadinti įrenginį. Programa neleis

pereiti į kitą žingsnį be klaidos panaikinimo.

http://www.digitalas.lt/parduotuve/belaides-telefonspynes/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-4-door/
http://www.digitalas.lt/parduotuve/belaides-telefonspynes/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-4-door/
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5. VALDYMAS SMS KOMANDOMIS
(Lentelė Nr.2)

5.1. SMS komanda ADD 
Komanda ADD įtraukia numerius į telefonų bazę phone1 (bazės indeksas A) ar telefonų bazę pho-

ne2 (bazės indeksas B)(žr. lentelę Nr.1). Viena SMS žinute galima pridėti (įtraukti) vieną telefono nu-
merį. Siekiant įrašyti į telefonų bazę naują telefono numerį, reikia iš telefono numerio įrašyto admin
bazėje (žr. Priedas Nr.3 pr.1. p.) išsiųsti į modulį nustatyto formato SMS žinutę. SMS komanda į modu-
lį išsiunčiama šiuo duomenų eilutės formatu:

– slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. Priedas Nr.3 pr.1. p.)
– skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
– komanda ADD
– skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
– įrašo eilės (celės) numeris nuo 001 iki 099 (žr. Priedas Nr.3 pr.2. p.)
– bazės indeksas (A — įrašant į phone1 bazę arba

B — phone2 bazei) į kurią norima įtraukti naują
numerį

– telefono numeris tarptautiniu formatu.

Atlikęs komandą modulis SMS žinute praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.

5.2. SMS komanda DEL 
Komanda DEL ištrina telefono numerius iš telefonų bazės phone1 (bazė

A) ar  telefonų bazės  phone2  (bazė  B)(žr.  lentelę  Nr.1).  Numeriai  trinami  po
vieną. Siekiant ištrinti iš telefonų bazės telefono numerį, reikia išsiųsti į modulį
SMS žinutę formatu, analogišku SMS komandai ADD (žr. 5.1. p.) įrašant tik ištrinamo telefono nume-
rio celės numerį ir bazės indeksą (ištrinamo telefono numerio į komandos eilutę rašyti nereikia). Atlikęs
komandą modulis SMS žinute praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.

5.3. SMS komanda INF
Komanda INF – tai užklausa apie į modulio atmintyje (telefonų bazėje phone1 (bazės indeksas

A) ar telefonų bazėje  phone2 (bazės indeksas B)(žr. lentelę Nr.1))  įrašytus (esančius celėse) telefonų
numerius. SMS komanda į modulį išsiunčiama šiuo duomenų eilutės formatu:

– slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. Priedas Nr.3 pr.1. p.)
– skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
– komanda INF
– skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
– įrašo eilės (celės) numeris nuo 001 iki 099 (žr. Priedas Nr.3 pr.2. p.)
– užklausiamos bazės indeksas (A — phone1 bazė arba B — phone2 bazė).

Atlikęs komandą modulis SMS žinute į telefono numerį įrašytą admin bazėje išsiųs informaciją apie
telefono numerius įrašytus užklausiamojoje celėje abiejose telefonų bazėse (bazės indeksas A — pho-

SVARBU! SMS komandos įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
Tinkamam SMS komandų atlikimui turi būti įjungtas SMS siuntimas (priėmimas) lotyniškomis raidėmis.

SVARBU! Įtraukiant naujus numerius įsitikinkite, kad atitinkamas įrašo eilės numeris (celė) neužimtas kitu
telefono numeriu. Tam pasinaudokite SMS komanda INF (žr. 5.3. p.)

Įrašo pavyzdys:
admin;DEL;020А

Įrašo pavyzdys:
admin;INF;113A

Įrašo pavyzdys:
admin;ADD;099B+37155566667
admin;ADD;001А+37155566668

Nesant galimybei naudotis DiTeLGSM® programa, pasinaudokite Jūsų kompiuterio (telefono ar planšetės)
sistemoje esančiu tekstinių failų redaktoriumi, vadovaudamiesi šios instrukcijos Priede Nr. 3 nustatyta tvarka
(žr. Priedas Nr.3. Rankinis konfigūravimas).
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ne1 bazė arba B — phone2 bazė), o taip pat informaciją apie GSM signalo lygį.

5.4. SMS komanda MIC
Komanda MIC aktyvuoja  mikrofono  (vienpusio  ryšio)  funkciją.

Funkcija  aktyvuojama  vienam kartui išsiunčiant  į  modulį  SMS komandą
,,slaptažodis;MIC“ (žr. lentelę Nr.2) iš bet kokio telefono numerio. Aktyva-
vęs mikrofono funkciją, modulis įrašytam admin numerių bazėje (žr. lentelę
1) telefono numeriui SMS žinute praneš: ,,Mic temporary ON”. Leidimas gautas, funkcija aktyvuota.
Paskambinus į modulį iš telefono numerio nustatyto phoneM bazėje galima klausytis esamos situacijos
(garso) šalia išorinio pasikalbėjimo įrenginio. Užbaigus ryšį, modulis grįš į pradinę (budėjimo) būklę.

5.5. SMS komanda SPK
Komanda SPK aktyvuoja išorinio pasikalbėjimo įrenginio mikrofono

ir garsiakalbio (dvipusio ryšio - pasikalbėjimo) funkciją. Funkcija aktyvuoja-
ma  vienam kartui išsiunčiant į modulį SMS komandą ,,slaptažodis;SPK“
(žr. lentelę Nr.2)  iš bet kokio telefono numerio. Aktyvavęs pasikalbėjimo
funkciją,  modulis  įrašytam  admin  numerių  bazėje  (žr.  lentelę  1)  telefono  numeriui  SMS  žinute
praneš: ,,Mic temporary ON”. Leidimas gautas, funkcija aktyvuota. Paskambinus į modulį iš telefono
numerio nustatyto phoneM bazėje galima pasikalbėti su šalia išorinio pasikalbėjimo įrenginio esančiu
asmeniu. Užbaigus ryšį, modulis grįš į pradinę (budėjimo) būklę.

5.6. OUT1 išėjimo valdymas telefono skambučiu į modulio numerį
Telefono skambutis į modulio numerį  iš bet kurio phone1 ar phone2 bazėse įrašyto telefono

numerio)(žr. Priedas Nr.3 pr.2. p.) aktyvuoja rėlinio perjungiamojo išėjimo OUT1 (žr. pav.1) suveikimą
laikui (trukmei) nustatytam bazėje time (žr. lentelę 1).

5.7. OUT1 išėjimo valdymas esant telefono skambučiui iš modulio
Iškvietimo panelėje paspaudus buto numerio mygtuką modulis automatiškai skambina phone1

bazėje atitinkamoje celėje esančiam telefono numeriui (įrašo eilės (celės) numeris 001-004)(žr. Priedas
Nr.3 pr.2. p.). Per call bazėje (žr. lentelę 1) nustatytą laiką nesulaukus atsakymo (užimtas ar neatsako) –
skambutis nukreipiamas į antrą atitinkamoje celėje užprogramuotą telefono numerį (bazė phone2)(žr.
Priedas Nr.3 pr.2. p.). Moduliui sėkmingai susijungus su mobiliuoju telefonu galimas pokalbis ir, nu-
spaudus telefono # mygtuką – įjungiamas OUT1 išėjimas (žr. pav.1) laikui (trukmei) nustatytam bazėje
time (žr. lentelę 1).

5.8. OUT2 išėjimo valdymas SMS žinute
OUT2 išėjimas gali būti valdomas iš bet kurio telefono numerio išsiuntusiu nustatytos formos

SMS žinutę į įrenginį (žr. lentelę 2). Išėjimas OUT2 įjungiamas išsiunčiant į modulį SMS žinute su joje
įrašytu penkiaženkliu slaptažodžiu iš  pass bazės (žr. lentelę 1). Modulis, gavęs teisingą slaptažodį, į
OUT2 kontaktus (išėjimas OK išorinių įrenginių pajungimui)(žr. pav.1) laikui (trukmei) nustatytam ba-
zėje time (žr. lentelę 1) paduos 100mA, 12V nuolatine srovę.

5.9. OUT2 išėjimo valdymas esant telefono skambučiui iš modulio
Iškvietimo panelėje paspaudus buto numerio mygtuką modulis automatiškai skambina phone1

bazėje atitinkamoje celėje esančiam telefono numeriui (įrašo eilės (celės) numeris 001-004)(žr. Priedas
Nr.3 pr.2. p.). Per call bazėje (žr. lentelę 1) nustatytą laiką nesulaukus atsakymo (užimtas ar neatsako) –
skambutis nukreipiamas į antrą atitinkamoje celėje užprogramuotą telefono numerį (bazė phone2)(žr.
Priedas Nr.3 pr.2. p.). Moduliui sėkmingai susijungus su mobiliuoju telefonu (iš phone1 ar phone2 ba-
zės) galimas pokalbis ir, nuspaudus telefono * mygtuką – įjungiamas  OUT2 išėjimas  (žr. pav.1)(gali
būti naudojamas automatinių vartų valdymui) laikui (trukmei) nustatytam bazėje time (žr. lentelę 1).

Įrašo pavyzdys:
admin;MIC

Įrašo pavyzdys:
admin;SPK
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6. KOMPLEKTACIJA IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įrenginio komplektacija: GSM valdymo modulis DiTeL GSM - 4 Door, GSM antena, atminties ko-
rtelė microSD (4GB), iškvietimo blokas (SAC5), maitinimo šaltinis (1,5 A, 12 V)

GSM valdymo modulis DiTeL GSM – 4 Door yra UAB DIGITALas® gaminys.
UAB DIGITALas šiam gaminiui suteikia 24 mėnesių garantiją bei teikia programinį palaikymą.

DĖMĖSIO! Modulis gali būti naudojamas tik pagal paskirtį. Modulio panaudojimas ne pagal paskirtį, o taip
pat nesilaikant šioje instrukcijoje nustatytų reikalavimų, garantiniai įsipareigojimai nutrūksta – garantinis ap-
tarnavimas neteikiamas.



Lentelė Nr.1 Sistemos nustatymai. Konfigūraciniai failai.
Failas

atminties
kortelėje

Formatas Paskirtis Įrašo formatas Įrašo pavyzdys Pastabos

PROGRAM aplankas Aplankas,  kuriame saugomi DiTeLGSM programos sukurti
failai:  instrukcijos,  modulio  nustatymų  atsarginės  kopijos,
vartotojo telefonų knyga

Iš  anksto  sukurtas  aplankas  atminties
kortelėje

PROGRAM Visus  programinius  failus  (jei
nesukurti)  su  nustatymais  pagal
nutylėjimą  programa  sukuria
automatiškai.

DiTeLGSM programa Modulio konfigūravimo programos paleidžiamasis failas Iš  anksto  sukurtas  failas  atminties
kortelėje

DiTeLGSM DiTeLGSM  programa  veikia  tik
Windows aplinkoje.
Visi programos failai su nustatymais
pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti
atminties kortelėje.

door failas
TXT
formatu

Identifikacinis failas  TXT  formatu, žymintis GSM modulio
tipą.
SVARBU!  Failo pavadinimas gali  skirtis  priklausomai  nuo
modulio tipo.

Iš  anksto  sukurtas  failas  atminties
kortelėje

door Failą  modulis  sukuria  (patikrina)
automatiškai  pajungus  modulį  (žr.
3.p.) ir įjungus maitinimo šaltinį.

SET aplankas Pagrindinis  aplankas,  kuriame  saugomi  nustatymų
konfigūraciniai  failai  (bazės): admin,  call, pass,  phone1,
phone2, phoneM, time, volume, temp

Iš  anksto  sukurtas  aplankas  atminties
kortelėje

SET Visi  konfigūraciniai  failai  su
nustatymais  pagal  nutylėjimą  yra  iš
anksto  sukurti  atminties  kortelėje
aplanke  SET.  Visi  šie  failai  yra
sukurti  ,,tekstinio“  dokumento
formatu (failų plėtinys ,,TXT“).

LOG aplankas Aplankas, kuriame sistema kuria suveikimo (įvykių) istorijos
duomenų bazės failus

Iš  anksto  sukurtas  aplankas  atminties
kortelėje

LOG Nenaudojama

admin failas
TXT
formatu
Slaptažod
žių bazė

Šioje  bazėje  gali  būti  tik  vienas  įrašas.  Šiuo  slaptažodžiu
atliekamas modulio valdymas SMS pagalba.
SVARBU!  Šioje  bazėje  įrašytas  telefono numeris  modulio
išėjimų (įėjimų) nevaldo.
DĖMĖSIO! Slaptažodžiai bazėse admin ir pass (valdomose
SMS) turi būti SKIRTINGI!

-penkių  simbolių  kombinacija
(lotyniškos  raidės  didžiosios  ir  (ar)
mažosios,  ir  (ar)  skaičiai)(pagal
nutylėjimą - ,,admin”)
- skiriamasis ženklas „kabliataškis“
- telefono numeris tarptautiniu formatu

admin;
+37245489998

Šioje  bazėje  nustatytas  sistemos
administratoriaus  slaptažodis,
kuriuo gali  būti  atliekamas sistemos
aptarnavimas SMS pagalba.
Įrašui  svarbus  raidžių  registras
(didžiosios ar mažosios raidės).

phone1 failas
TXT
formatu
Tel.
numerių
bazė

Pirmoji  telefono  numerių  bazė,  kurioje  saugomi  telefonų
numeriai  modulio  renkami  pirmoje  eilėje paspaudus
atitinkamą išorinio iškvietimo įrenginio mygtuką, o taip pat
telefonų  numeriai,  kurie  skambučiu  į  modulį  valdo  rėlinį
perjungiamąjį išėjimą OUT1.

-įrašo eilės numeris (celė)(nuo 001 
iki 099)
-identifikatorius – skiriamasis 
ženklas „kabliataškis“
-telefono numeris tarptautiniu 

001;+370555123
54
002;+371666555
89
059;+950222333
33

Bazėje gali būti nuo 001 iki 099 
įrašų.
Įrašo eilės  numeris rašomos trijų
skaitmenų  formatu,  atitinkamai,
su  dviem  ar  vienu  nereiškiančiu



Bazėje gali būti išsaugota iki 4 telefono numerių iškvietimo
įrenginio  mygtukams  +  95  numerių  valdančių  rėlinį
perjungiamąjį išėjimą OUT1 skambučiu į modulį (žr. 5.6. p.
OUT1  išėjimo  valdymas  telefono  skambučiu  į  modulio
numerį).

formatu nuliu.
Įrašų eilės numeriai (celės) nuo 
001 iki 004 naudojami keturiems 
iškvietimo įrenginio mygtukams 
(numeriai turi visą OUT1 ir 
OUT2 išėjimų valdymą (žr. p.p. 
5.6.-5.9.)).
Įrašų  eilės  numeriai  (celės)  nuo
005  iki  099  naudojami  telefonų
numeriams  valdantiems  išėjimą
OUT1  telefono  skambučiu  į
modulį (žr. Priedas Nr.3 pr.2. ir 5.6.).

phone2 failas
TXT
formatu
Tel.
numerių
bazė

Antroji  telefono  numerių  bazė,  kurioje  saugomi  telefonų
numeriai,  kuriuos  modulis  renka,  paspaudus  atitinkamą
išorinio  iškvietimo  įrenginio  mygtuką, jei  abonentas  iš
phone1 bazės užimtas arba neatsako,  o taip pat  telefonų
numeriai,  kurie  skambučiu  į  modulį  valdo  rėlinį
perjungiamąjį išėjimą OUT1.

Numerių kiekis ir paskirtis: žr. informaciją apie phone1 bazę

žr. informaciją apie phone1 bazę žr.  informaciją
apie phone1
bazę

žr. informaciją apie phone1 bazę

phoneM failas
TXT
formatu
Tel.
numerių
bazė

Telefono  numerių  bazė.  Šioje  bazėje  įrašomi  telefono
numeriai  (iki  dešimties  numerių),  kuriems  suteikiama
galimybė  paskambinus  į  modulį  valdyti  išorinio
pasikalbėjimo  įrenginio  mikrofoną  –  tik  klausytis  esamos
situacijos  (garso)  šalia  įrangos  (vienpusis  ryšys)  arba
mikrofoną ir garsiakalbį - paskambinus į modulį pasikalbėti
su šalia modulio esančiais asmenimis (dvipusis ryšys).

Kiekviena  šių  funkcijų  aktyvuojama  vienam  kartui,
išsiunčiant  SMS  komandą:  ,,slaptažodis;MIC“  -  siekiant
aktyvuoti  vienpusio  ryšio  (klausimosi)  funkciją  (žr.  lentelę
Nr.2)  arba ,,slaptažodis;SPK“ -  siekiant  aktyvuoti  dvipusio
ryšio (pasikalbėjimo) funkciją (žr. lentelę Nr.2).
SMS  komanda  į  modulį  gali  būti  išsiųsta  iš  bet  kokio
telefono  numerio,  tokiu  būdu  suteikiamas  vienkartinis
leidimas įjungti mikrofoną (vienpusis ryšis) arba mikrofoną
ir  garsiakalbį  (dvipusis  ryšis)  telefono  skambučiu iš  šioje

- identifikatorius – skiriamasis ženklas 
„kabliataškis“
- telefono numeris tarptautiniu formatu

;+95022233333 Bazėje  gali  būti  saugoma  iki
dešimties telefonų numerių.
Po  funkcijos  aktyvavimo  -
skambinama. Telefono skambučiu iš
šioje  bazėje  įrašyto  numerio,
realizuojama  klausimosi  ir  (ar)
pasikalbėjimo funkcija.
Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“
(be  telefono  numerio),  tuomet
telefonų  bazė  priims  komandas
(modulis  valdysis)  iš  bet  kokio
telefono  numerio,  t.  y.  galimybę
prisijungti  prie  mikrofono  ar
mikrofono  ir  garsiakalbio  turės  bet
koks telefono numeris.



bazėje  įrašyto  numerio,  t.  y.  klausytis  esamos  situacijos
(garso) šalia įrangos arba, atitinkamai, paskambinus į modulį
iš šioje bazėje įrašyto numerio  - pasikalbėti.

pass failas
TXT
formatu
Slaptažod
žių bazė

Šioje bazėje įrašytų slaptažodžių pagalba valdomas išėjimas
OUT2.
Siekiant valdyti išėjimą OUT2, reikia išsiųsti į modulį SMS
su šioje bazėje įrašytu slaptažodžiu (žr. lentelę Nr.2).

DĖMĖSIO! Slaptažodžiai bazėse admin ir pass (valdomose
SMS) turi būti SKIRTINGI!

- slaptažodžio eilės numeris (01-10)
- skiriamasis ženklas „kabliataškis“
- penkių simbolių kombinacija 
(lotyniškos raidės didžiosios ir (ar) 
mažosios, ir (ar) skaičiai)

01;12345
02;11111
03;55555
04;ABCDE
05;AaAaA
06;KKKK1

Bazėje gali  būti  iki dešimties įrašų
(slaptažodžių).
Įrašui  svarbus  raidžių  registras
(didžiosios ar mažosios raidės).
OUT2  gali  būti  valdomas  iš  bet
kokio numerio nusiuntusio į modulį
šioje bazėje nustatytą slaptažodį.
Išėjimo  suveikimo  trukmė  (jei
slaptažodis teisingas) nustatyta laiko
bazėje time (žr. Priedas Nr.3 pr.6. p.).

call failas
TXT
formatu
Laiko
nustatymų
bazė

Laiko nustatymų  bazė.  Šioje  bazėje  nustatomas
abonento (įrašyto bazėje  phone1 (žr. Priedas Nr.3 pr.2.
p.)) atsakymo laukimo laikas (sekundėmis, nuo 5 iki 30
sek.).  Jei  per  laiką  nustatyto  šioje  bazėje  abonentas
neatsako  arba  užimtas,  modulis  skambina  į  phone2
bazėje atitinkamoje celėje įrašytą numerį.

-du  skaitmeninis  (atsakymo  laukimo
laikas sekundėmis, nuo 5 iki 30 sek.)

15 Laiko  reikšmė  (sekundėmis)
įrašoma  dviejų  skaitmenų
formatu, t. y. reikšmės iki 10 sek.
įrašomos   su vienu nereiškiančiu
nuliu (pavyzdžiui 05 arba 09).

time failas
TXT
formatu
Laiko
nustatymų
bazė

Laiko nustatymų  bazė  (išėjimo  suveikimo  trukmė).  Tai
vieninga išėjimų suveikimo laiko trukmės  nustatymų bazė.
Šioje  bazėje  nustatoma  įtampos  padavimo  laiko  trukmė
išėjimams OUT1 ir OUT2 (žr. pav. 1). Paskambinus į modulį
(norint  valdyti  OUT1)  ar  nusiuntus  SMS  (norint  valdyti
OUT2),  o  taip pat  esant  telefono skambučiui iš modulio
(žr. p.p.  5.7.  ir  5.9.)  į phone1 arba phone2 (žr. Priedas
Nr.3  pr.2.  p.)  telefonų  numerių  bazių  001-004  celėse
įrašytus numerius ir nuspaudus # (OUT1 – išėjimui) arba *
(OUT2  –  išėjimui),  įtampa  bus  paduodama  į  atitinkamą
išėjimą laikui, nustatytam šiame faile.
Telefonų  numeriai  valdantys  OUT1  išėjimą  įrašyti  bazėse
phone1, phone2 (žr.p.p. Priedas Nr.3 pr.2., 5.6., 5.7.). OUT2
išėjimą valdo bet kuris numeris, nusiuntęs į modulį SMS su
teisingu slaptažodžiu (žr. Pass).

-išėjimo eilės numeris 01 arba 02 
(OUT1 valdomas skambučiu, OUT2 
valdomas SMS)
-skiriamasis ženklas „kabliataškis“
-trys  skaičiai  –  įtampos  pajungimo
laikas  sekundėmis  nuo  000*  iki  999
sek.

01;005  (suveikimo
trukmė,  jei
identifikuojamas
telefono  numeris
turintis  leidimą
valdyti OUT1)

02;000  (išėjimas
aktyvuosis  (suveiks)
gavus  SMS  ir  liks
šioje būklėje,
kol  modulis  gaus
sekančią  SMS,  t.  y.
atsijungs  (įtampa
bus išjungta)
tik  po  pakartotino
SMS)

*Laiko  reikšmės  rašomos  trijų
skaitmenų  formatu,  t.  y.  jei  pvz.
norima  nustatyti  5  sek.  suveikimo
trukmę,  įraše  prieš  5  turi  būti  du
nuliai: ,,005“
Reikšmė  000  modulio  išėjimą
paverčia  į  bistabilią  būklę  (rankinis
valdymas),  kurioje  išėjimo  būklė
keičiama į priešingą (aktyvavimas –
išjungimas) pagal kiekvieną gaunamą
komandą, t. y.  moduliui gavus SMS
(telefono  skambutį)  išėjimas
atidaromas,  po  pakartotinio  SMS
(telefono skambučio) – uždaromas.



volume failas
TXT
formatu

Pasikalbėjimo (pokalbio) garso lygio nustatymų bazė. Šioje
bazėje įrašomas išorinio pasikalbėjimo įrenginio mikrofono ir
garsiakalbio garso santykinis lygis.
SVARBU! Garso  lygis  taip  pat  nustatomas
(reguliuojamas)  garso  lygio  reguliavimo  suktuku
,,LEVEL“ ant montavimo plokštės (žr. pav.1).

-pirmoji  eilutė:  du  skaitmenys
(mikrofono garso lygis nuo 10 iki 99)
-antroji  eilutė:  du  skaitmenys
(garsiakalbio  garso  lygis  nuo  01  iki
15).

25 (pirmoji eilutė)

09 (antroji eilutė)

Santykinės  reikšmės  rašomos  dviejų
skaitmenų formatu, t. y. reikšmės iki
10  sek.  įrašomos  su  vienu
nereiškiančiu  nuliu  (pavyzdžiui  05
arba 09)

temp Laikinų
duomenų
bazė

Laikinų duomenų bazė. Vartotojui  redaguoti  įrašus  šioje
bazėje nereikia.

- Įrašus  šioje  bazėje  sistema
(modulis) daro automatiškai.

SVARBU! Visi konfigūraciniai failai su nustatymais pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti atminties kortelėje.
1. Redaguojant, kuriant ir atstatant bazes, įsitikinkite, kad konfigūracinių failų pavadinimai turi ,,tekstinio“ dokumento plėtinį ,,TXT“, o failų pavadinimai tiksliai 
atitinka aprašytus šioje instrukcijoje (įskaitant raidžių registrą (mažosios – didžiosios)).
2. Visi įrašai (eilutės) konfigūraciniuose failuose turi tiksliai atitikti šioje instrukcijoje nustatytą duomenų įvedimo formatą ir užbaigti eilutės perkėlimo ženklu 
,,ENTER“.
3. Redaguotini nustatymų konfigūraciniai failai yra (turi būti) tik SET aplanke.



Lentelė Nr.2. Nuotolinis valdymas. Komandos
Komanda1 Paskirtis Įrašo formatas2 Įrašo pavyzdys Pastabos

ADD Įtraukia  (įrašo)  numerius  į  telefonų  bazę  phone1
(bazės indeksas A) ar telefonų bazę  phone2  (bazės
indeksas B)(žr. lentelę Nr.1).
A - phone1 bazės indeksas
B - phone2 bazės indeksas
SVARBU!  Įtraukiant  naujus  numerius  įsitikinkite,
kad atitinkamas įrašo eilės numeris (celė) neužimtas
kitu  telefono  numeriu.  Tam  pasinaudokite  SMS
komanda INF (žr. 5.3. p.)

-slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. pr.1. p.)
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda ADD
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-įrašo eilės (celės) numeris nuo 001 iki 099 (žr.
pr.2. p.)
-bazės indeksas (A — įrašant į phone1 bazę arba B
— phone2 bazei) į kurią norima įtraukti numerį
-telefono numeris tarptautiniu formatu

admin;ADD;099B+3715
5566667
admin;ADD;001А+3715
5566668

Komanda  išsiunčiama  iš  telefono
numerio  įrašyto  admin bazėje  (žr.
pr.1. p.) į modulio numerį.
Viena  SMS  žinute  galima  pridėti
(įtraukti) vieną telefono numerį.
Atlikęs  komandą  modulis  SMS
žinute praneš apie sėkmingai atliktą
operaciją.

DEL Komanda DEL ištrina telefono numerius iš telefonų
bazės  phone1  (bazė  A) ar  telefonų bazės  phone2
(bazė B)(žr. lentelę Nr.1).
A - phone1 bazės indeksas
B - phone2 bazės indeksas

-slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. pr.1. p.)
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda DEL
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-įrašo eilės (celės) numeris nuo 001 iki 099 (žr.
pr.2. p.)
-bazės indeksas (A — įrašant į phone1 bazę arba B
— phone2 bazei) iš kurios norima ištrinti numerį

admin;DEL;020А Numeriai trinami po vieną.
Atlikęs  komandą  modulis  SMS
žinute praneš apie sėkmingai atliktą
operaciją.

INF Užklausa apie į modulio atmintyje (telefonų bazėje
phone1  (bazės  indeksas  A) ar  telefonų  bazėje
phone2 (bazės indeksas B)(žr. lentelę Nr.1)) įrašytus
(esančius celėse) telefonų numerius.
A - phone1 bazės indeksas
B - phone2 bazės indeksas

-slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. pr.1. p.)
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
komanda INF
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-įrašo eilės (celės) numeris nuo 001 iki 099 (žr.
pr.2. p.)
-užklausiamos  bazės  indeksas  (A —  phone1
bazė arba B — phone2 bazė)

admin;INF;113A Atlikęs  komandą,  modulis  SMS
žinute  į  telefono  numerį  įrašytą
admin  bazėje  išsiųs  informaciją
apie  telefono  numerius  įrašytus
užklausiamojoje  celėje  abiejose
telefonų bazėse  (bazės indeksas  A —
phone1 bazė arba B — phone2 bazė), o
taip  pat  informaciją  apie  GSM
signalo lygį.

MIC Komanda MIC aktyvuoja  mikrofono  (vienpusio
ryšio)  funkciją. Funkcija  aktyvuojama  vienam
kartui  išsiunčiant  į  modulį  SMS komandą iš  bet
kokio telefono numerio.
Paskambinus į modulį iš telefono numerio nustatyto
phoneM bazėje  (žr.  lentelę  1)  galima  klausytis
esamos  situacijos  (garso)  šalia  išorinio
pasikalbėjimo įrenginio. 

-slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. pr.1. p.)
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda MIC

admin;MIC Aktyvavęs  mikrofono  funkciją,
modulis  įrašytam  admin  numerių
bazėje  (žr.  lentelę  1) telefono
numeriui SMS žinute praneš: ,,Mic
temporary  ON”.  Leidimas  gautas,
funkcija aktyvuota.
Paskambinus į modulį ir užbaigus ryšį,
modulis grįš į pradinę (budėjimo) būklę.

1   SMS komandų įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2 Tiksliai laikykitės simbolių įvedimo formato (eiliškumo). Visi nurodyti simboliai yra būtini.



SPK Komanda SPK aktyvuoja  išorinio  pasikalbėjimo
įrenginio mikrofono ir garsiakalbio (dvipusio ryšio -
pasikalbėjimo)  funkciją.  Funkcija  aktyvuojama
vienam kartui išsiunčiant į modulį SMS komandą
iš bet kokio telefono numerio. 
Paskambinus į modulį iš telefono numerio nustatyto
phoneM bazėje (žr. lentelę 1) galima pasikalbėti su
šalia  išorinio  pasikalbėjimo  įrenginio  esančiu
asmeniu.  Užbaigus  ryšį,  modulis  grįš  į  pradinę
(budėjimo) būklę.

-slaptažodis įrašytas admin bazėje (žr. pr.1. p.)
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda SPK

admin;SPK Aktyvavęs  pasikalbėjimo  funkciją,
modulis  įrašytam  admin  numerių
bazėje  (žr.  lentelę  1)  telefono
numeriui SMS žinute praneš: ,,Mic
temporary  ON”.  Leidimas  gautas,
funkcija aktyvuota.
Paskambinus  į  modulį,  pasinaudojus
funkcija ir užbaigus ryšį, modulis grįš į
pradinę (budėjimo) būklę.

OUT1
išėjimo
valdymas
telefono
skambučiu
į  modulio
numerį

Rėlinio  perjungiamojo  išėjimo  OUT1 (žr.  pav.1)
valdymas telefono skambučiu iš phone1 ar phone2
bazėse  (žr.  lentelę  1)  įrašyto  telefono  numerio) į
modulio numerį.
OUT1 suveikimo laikas (trukmė) nustatytas bazėje
time (žr. lentelę 1).

Telefono skambutis į modulio numerį - Telefono  skambutis  į  modulio
numerį  iš  bet  kurio phone1  ar
phone2  bazėse  įrašyto  telefono
numerio)(žr.  pr.2.  p.)  aktyvuoja
rėlinio perjungiamojo išėjimo OUT1
(žr. pav.1). 

OUT1
išėjimo
valdymas
esant
telefono
skambučiui
iš modulio

Rėlinio  perjungiamojo  išėjimo  OUT1  (žr.  pav.1)
valdymas esant  telefono skambučiui  iš  modulio:
pokalbio  (ryšio)  metu  nuspaudus  telefono  #
mygtuką.
Valdyti  gali tik  phone1  ir phone2  bazių numeriai,
įrašyt  šių  bazių  001-004 celėse  ir  tik  esant
skambučiui iš modulio.
OUT1 suveikimo laikas (trukmė) nustatytas bazėje
time (žr. lentelę 1).

Esant telefono skambučiui (ryšiui) iš modulio į
valdančio  telefono  numerį  –  pokalbio  (ryšio)
metu, nuspaudus telefono # mygtuką.

telefono # mygtukas Iškvietimo  panelėje  paspaudus  buto
numerio  mygtuką  modulis
automatiškai skambina phone1 bazėje
atitinkamoje celėje esančiam telefono
numeriui  (įrašo  eilės  (celės)  numeris
001-004)(žr. pr.2. p.). Per  call bazėje
(žr.  lentelę  1)  nustatytą  laiką
nesulaukus  atsakymo  (užimtas  ar
neatsako) – skambutis nukreipiamas į
antrą  atitinkamoje  celėje
užprogramuotą telefono numerį  (bazė
phone2)(žr.  pr.2.  p.).  Moduliui
sėkmingai  susijungus  su  mobiliuoju
telefonu  galimas  pokalbis  ir,
nuspaudus  telefono  # mygtuką  –
įjungiamas OUT1 išėjimas (žr. pav.1)

OUT2
išėjimo
valdymas
SMS
žinute

Aktyvavimas  išėjimo  OUT2 naudojamo
pajungtiems įrenginiams SMS žinute.
Išsiuntus SMS į modulį aktyvuojamas  (įjungiamas)
OUT2:  paduodama nuolatinė  100mA, 12V įtampa
(žr. pav.1)
OUT2 suveikimo laikas (trukmė) nustatytas bazėje
time (žr. lentelę 1).

-slaptažodis  įrašytas  bazėje  pass (5  simboliai,
atsižvelgiant  į  raidžių  registrą)  (žr.  lentelę  1)
išsiųstas iš bet kurio telefono numerio

12345 OUT2 išėjimas gali būti valdomas iš
bet  kurio  telefono  numerio
išsiuntusiu  nustatytos  formos  SMS
žinutę į įrenginį.



OUT2
išėjimo
valdymas
esant
telefono
skambuči
ui  iš
modulio

OUT2 išėjimo, naudojamo pajungtiems įrenginiams
(žr. pav.1),  valdymas esant telefono skambučiui iš
modulio: pokalbio (ryšio) metu nuspaudus telefono
* mygtuką.
Valdyti  gali tik  phone1  ir phone2  bazių numeriai,
įrašyt  šių  bazių  001-004 celėse  ir  tik  esant
skambučiui iš modulio.
OUT1 suveikimo laikas (trukmė) nustatytas bazėje
time (žr. lentelę 1).

Esant telefono skambučiui (ryšiui) iš modulio į
valdančio  telefono  numerį  –  pokalbio  (ryšio)
metu, nuspaudus telefono * mygtuką.

telefono * mygtukas Iškvietimo  panelėje  paspaudus  buto
numerio  mygtuką  modulis
automatiškai skambina phone1 bazėje
atitinkamoje celėje esančiam telefono
numeriui  (įrašo  eilės  (celės)  numeris
001-004)(žr. pr.2. p.). Per  call bazėje
(žr.  lentelę  1)  nustatytą  laiką
nesulaukus  atsakymo  (užimtas  ar
neatsako) – skambutis nukreipiamas į
antrą  atitinkamoje  celėje
užprogramuotą telefono numerį  (bazė
phone2)(žr.  pr.2.  p.).  Moduliui
sėkmingai  susijungus  su  mobiliuoju
telefonu  galimas  pokalbis  ir,
nuspaudus  telefono  # mygtuką  –
įjungiamas OUT1 išėjimas (žr. pav.1).

_ Mikrofono  (vienpusio  ryšio)  funkciją  (žr.  SMS
komanda MIC).
Kai  funkcija  aktyvuota,  paskambinus  į  modulį,
galima  klausytis  esamos  situacijos  (garso)  šalia
išorinio pasikalbėjimo įrenginio.
Funkcija prieinama tik  phoneM  bazėje  (žr. lentelę
1) įrašytiems telefono numeriams.

Telefono skambutis į modulio numerį - Funkcija  prieinama  po  mikrofono
aktyvavimo (žr. komanda MIC). Iš bet
kokio  numerio  išsiuntus  SMS
komandą,  vienam  kartui
aktyvuojamas mikrofonas.
Funkcija  realizuojama paskambinus į
modulį  iš  telefono  įrašyto  phoneM
bazėje (žr.  lentelę  1).  Užbaigus  ryšį,
modulis grįš į pradinę (budėjimo) būklę.

_ Pasikalbėjimo  -  dvipusio  ryšio  (mikrofono  ir
garsiakalbio) funkcija (žr. SMS komanda SPK).
Funkcija prieinama tik  phoneM  bazėje  (žr. lentelę
1) įrašytiems telefono numeriams.

Telefono skambutis į modulio numerį Funkcija  prieinama  po  išorinio
pasikalbėjimo įrenginio  mikrofono ir
garsiakalbio  (dvipusio  ryšio)
aktyvavimo (žr. komanda SPK). Iš bet
kokio  numerio  išsiuntus  SMS
komandą,  vienam  kartui
aktyvuojamas  išorinio  pasikalbėjimo
įrenginio mikrofonas ir garsiakalbis.
Funkcija  realizuojama paskambinus į
modulį  iš  telefono  įrašyto  phoneM
bazėje (žr.  lentelę  1).  Užbaigus  ryšį,
modulis grįš į pradinę (budėjimo) būklę.

SVARBU! 1. SMS komandų įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2. Įsitikinkite, kad komanda įrašėte teisingu įrašo formatu.
3. Tinkamam SMS komandų atlikimui turi būti įjungtas SMS siuntimas (priėmimas) lotyniškomis raidėmis.



Priedas Nr.3. Rankinis konfigūravimas.

Modulio nustatymai saugomi konfigūraciniuose ,,tekstiniuose“ failuose, esančiuose MicroSD
kortelėje.  MicroSD  kortelė  turi  būti  formatuota  FAT32  failų  sistemoje.  Aplanke  SET  patalpinti
nustatymų konfigūraciniai failai (bazės):  admin, call, pass, phone1, phone2, phoneM, time, volume,
temp. Visi šie failai su nustatymais pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti atminties kortelėje.

pr.1. admin
Slaptažodžių bazė. Šioje bazėje gali būti tik vienas įrašas, t. y.  tik vienas slaptažodis ir tik

vienas telefono numeris. Šiuo slaptažodžiu SMS pagalba atliekamas modulio telefonų numerių bazių
phone1 ir phone2 (žr. pr.2. p.) valdymas. Slaptažodis išsiunčiamas SMS žinute iš telefono numerio,
įrašyto į šią bazę “admin.txt” (žr. lentelę Nr.2).

Kad  sukurti  šią  slaptažodžių  bazę,  reikia  sukurti  (jei  nesukurtas)  tekstinį  failą  pavadinimu
<<admin.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu:

– penkių simbolių kombinacija (lotyniškos raidės didžiosios ir
(ar) mažosios, ir (ar) skaičiai)

– skiriamasis ženklas „kabliataškis“
– telefono numeris tarptautiniu formatu.

pr.2. phone1 ir phone2
Telefono  numerių  bazės,  kuriose  saugomi  telefonų  numeriai  modulio  renkami  paspaudus

atitinkamą išorinio  iškvietimo įrenginio  mygtuką,  o  taip  pat  telefonų numeriai,  kurie  skambučiu  į
modulį valdo rėlinį perjungiamąjį išėjimą OUT1.
Kiekvienoje šių bazių gali būti išsaugota iki 4 telefono numerių iškvietimo įrenginio mygtukams + 95
numerių valdančių rėlinį perjungiamąjį išėjimą OUT1 skambučiu į modulį (naudojamas durų užraktui).
Telefono numeriai iškvietimo įrenginio mygtukams (po 4 kiekvienoje bazėje) gali valdyti abu išėjimus
(OUT1 ir OUT2)(žr. p.p. 5.6.-5.9. ir pav.1). Iš viso šiose bazėse gali būti išsaugota po 2 numerius
kiekvienam iškvietimo modulio  mygtukui  + 190 numerių,  telefono skambučiu  į  modulį  valdančiu
išėjimą OUT1 (žr. 5.6. p. OUT1 išėjimo valdymas telefono skambučiu į modulio numerį).

Kad sukurti šias telefono numerių bazes, reikia sukurti (jei nesukurti) tekstinius failus 
pavadinimu «phone1.txt» ir «phone2.txt». Į failus įrašomi duomenys šiuo
duomenų įvedimo formatu:

– įrašo eilės numeris (celė)(nuo 001 iki 099)
– identifikatorius – skiriamasis ženklas „kabliataškis“
– telefono numeris tarptautiniu formatu

DĖMĖSIO! 1. Redaguojant, kuriant ir atstatant bazes, įsitikinkite, kad konfigūracinių failų pavadinimai turi
,,tekstinio“  dokumento  plėtinį  ,,TXT“,  o  failų  pavadinimai  tiksliai  atitinka  aprašytus  šioje  instrukcijoje
(įskaitant raidžių registrą (mažosios – didžiosios)).
2.  Visi  įrašai  (eilutės)  konfigūraciniuose failuose turi  tiksliai  atitikti  šioje instrukcijoje nustatytą  duomenų
įvedimo formatą ir užbaigti eilutės perkėlimo ženklu ,,ENTER“.
3. Redaguotini nustatymų konfigūraciniai failai turi būti (yra) tik SET aplanke.

Modulio  konfigūravimui  naudokite  DiTeLGSM®  programa  (žr.  4.1.p.).  Nesant  galimybei  naudotis
DiTeLGSM® programa, pasinaudokite Jūsų kompiuterio (telefono ar planšetės) sistemoje esančiu tekstinių
failų redaktoriumi, vadovaudamiesi šiame Priede Nr. 3 nustatyta tvarka.

Įrašo pavyzdys:
001;+37055512354
002;+37166655589
059;+95022233333

Įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).

SVARBU! Slaptažodžiai bazėse admin ir pass (valdomose SMS) turi būti SKIRTINGI!

DĖMĖSIO! Slaptažodis įrašytas į admin slaptažodžių bazę yra sistemos administratoriaus slaptažodis, kuriuo
gali būti atliekamas sistemos aptarnavimas SMS pagalba. Telefono numeris įrašytas  į admin slaptažodžių
bazę modulio išėjimų (įėjimų) nevaldo. Pagal nutylėjimą nustatytas slaptažodis ,,admin”.

Įrašo pavyzdys:
admin;+372454899988



pr.3. phoneM
Telefono  numerių  bazė.  Šioje  bazėje  įrašomi  telefono  numeriai  (iki  dešimties  numerių),

kuriems suteikiama galimybė paskambinus į modulį valdyti išorinio pasikalbėjimo įrenginio mikrofoną
– tik klausytis esamos situacijos (garso) šalia įrangos (vienpusis ryšys) arba mikrofoną ir garsiakalbį -
paskambinus į modulį pasikalbėti su šalia modulio esančiais asmenimis (dvipusis ryšys).

Siekiant pasinaudoti šiomis funkcijomis būtina SMS pagalba jas (kiekvieną atskirai) aktyvuoti.
Kiekviena šių funkcijų aktyvuojama vienam kartui, išsiunčiant SMS komandą: ,,slaptažodis;MIC“ -
siekiant aktyvuoti  vienpusio ryšio (klausimosi)  funkciją  (žr.  lentelę Nr.2) arba ,,slaptažodis;SPK“ -
siekiant aktyvuoti dvipusio ryšio (pasikalbėjimo) funkciją (žr. lentelę Nr.2). SMS komanda į modulį
gali būti išsiųsta iš bet kokio telefono numerio, tokiu būdu suteikiamas vienkartinis leidimas įjungti
mikrofoną (vienpusis ryšis) arba mikrofoną ir garsiakalbį (dvipusis ryšis) telefono skambučiu iš šioje
bazėje  įrašyto  numerio,  t.  y.  klausytis  esamos  situacijos  (garso)  šalia  įrangos  arba,  atitinkamai,
paskambinus į modulį iš šioje bazėje įrašyto numerio - pasikalbėti.

Kad sukurti šią telefono numerių bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas)
tekstinį failą pavadinimu <<phoneM.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo
duomenų įvedimo formatu:

– identifikatorius – skiriamasis ženklas „kabliataškis“
– telefono numeris tarptautiniu formatu

pr.4. pass
Slaptažodžių bazė. Šioje bazėje įrašytų slaptažodžių pagalba valdomas išėjimas OUT2. Bazėje

gali būti iki dešimties įrašų (slaptažodžių).
Siekiant valdyti išėjimą OUT2, reikia išsiųsti į modulį SMS su šioje bazėje įrašytu slaptažodžiu

(žr. lentelę Nr.2). OUT2 gali būti valdomas  iš bet kokio numerio nusiuntusio į modulį šioje bazėje
nustatytą  slaptažodį.  Slaptažodis  sudaromas  iš  penkių  ženklų  ir  įrašomas  į  konfigūracinį
failą ,,pass.txt“.  Išėjimo suveikimo trukmė (jei slaptažodis teisingas) nustatyta laiko bazėje time (žr.
pr.6. p.).
Kad sukurti šią telefono slaptažodžių bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas) tekstinį failą pavadinimu 
<<pass.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu:

– slaptažodžio eilės numeris (01-10)
– skiriamasis ženklas „kabliataškis“
– penkių simbolių kombinacija (lotyniškos raidės didžiosios ir (ar)

mažosios, ir (ar) skaičiai)

pr.5. call
Laiko nustatymų bazė. Šioje bazėje nustatomas abonento (įrašyto bazėje phone1 (žr. pr.2. p.))

Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“ (be telefono numerio), tuomet telefonų bazė priims komandas (modulis
valdysis) iš bet kokio telefono numerio, t. y. galimybę prisijungti prie mikrofono ar mikrofono ir garsiakalbio
turės bet koks telefono numeris.

1. Kiekvienoje bazėje gali būti nuo 001 iki 099 įrašų.
Įrašo eilės numeris rašomos trijų skaitmenų formatu, atitinkamai, su dviem ar vienu nereiškiančiu nuliu.
2. Įrašų eilės numeriai (celės) nuo 001 iki 004 naudojami keturiems iškvietimo įrenginio mygtukams (numeriai
turi visą OUT1 ir OUT2 išėjimų valdymą (žr. p.p. 5.6.-5.9.)). Jei panaudota mažiau už 4 iškvietimo įrenginio
mygtukų (yra mažiau abonentų), tai, atitinkami nepanaudotiems mygtukams celėse įrašyti telefonų numeriai,
negalės valdyti modulio išėjimus esant telefono skambučiui iš modulio (žr. p.p. 5.7. ir 5.9.).
3.  Įrašų eilės numeriai (celės) nuo 005 iki 099 naudojami telefonų numeriams valdantiems išėjimą OUT1
telefono skambučiu į modulį.

SVARBU! Slaptažodžiai bazėse admin ir pass (valdomose SMS) turi būti SKIRTINGI!

Įrašo pavyzdys:
;+37055511111
;+37312312345

Įrašo pavyzdys:
01;12345
02;Aa256
03;aaaa1

1. Įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2. Gali būti įrašyta iki dešimties slaptažodžių.
3. Slaptažodis gali būti išsiųstas (išėjimas valdomas) iš bet kukio numerio.



atsakymo laukimo laikas (sekundėmis, nuo 5 iki 30 sek.). Jei per laiką nustatyto šioje bazėje abonentas
neatsako arba užimtas, modulis skambina į phone2 bazėje atitinkamoje celėje įrašytą numerį.
Kad sukurti šią laiko nustatymų bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas) tekstinį failą
pavadinimu <<call.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu:

- du skaitmeninis (atsakymo laukimo laikas sekundėmis, nuo 5 iki 30 sek.)

pr.6. time
Laiko nustatymų  bazė  (išėjimo  suveikimo  trukmė).  Tai  vieninga  išėjimų  suveikimo  laiko

trukmės nustatymų bazė. Šioje bazėje nustatoma įtampos padavimo laiko trukmė išėjimams OUT1 ir
OUT2 (žr. pav. 1 ir lentelę 1). Paskambinus į modulį (norint valdyti OUT1) ar nusiuntus SMS (norint
valdyti OUT2),  o  taip pat  esant  telefono skambučiui iš modulio (žr. p.p.  5.7.  ir  5.9.)  į phone1 arba
phone2 (žr. pr.2. p.) telefonų numerių bazių 001-004 celėse įrašytus numerius ir nuspaudus # (OUT1 –
išėjimui) arba * (OUT2 – išėjimui),  įtampa bus paduodama į atitinkamą išėjimą laikui, nustatytam
šiame faile.

Kad sukurti šią bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas) tekstinį failą pavadinimu <<time.txt>>. Į
failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu:

– išėjimo eilės numeris 01 arba 02
(OUT1 valdomas skambučiu,
OUT2 valdomas SMS)

– skiriamasis ženklas „kabliataškis“
– trys skaičiai – įtampos pajungimo

laikas sekundėmis nuo 000* iki
999 sek.

pr.7. volume
Pasikalbėjimo  (pokalbio)  garso  lygio  nustatymų  bazė.  Šioje  bazėje  įrašomas  išorinio

pasikalbėjimo įrenginio mikrofono ir garsiakalbio garso santykinis lygis. 

Kad sukurti šią bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas) tekstinį failą pavadinimu
<<volume.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu:

– pirmoji eilutė: du skaitmenys (garsiakalbio garso lygis nuo 10 iki 99)
– antroji eilutė: du skaitmenys (mikrofono garso lygis nuo 01 iki 15).

pr.8. Temp
Laikinų duomenų bazė. Įrašus šioje bazėje sistema (modulis) daro automatiškai. Vartotojui redaguoti 

įrašus šioje bazėje nereikia.

Įrašo pavyzdys:
15

Laiko reikšmė (sekundėmis) įrašoma dviejų skaitmenų formatu, t. y. reikšmės iki 10 sek. įrašomos  su vienu
nereiškiančiu nuliu (pavyzdžiui 05 arba 09).

Įrašo pavyzdys:
25
09

Santykinės  reikšmės  rašomos  dviejų  skaitmenų  formatu,  t.  y.  reikšmės  iki  10  sek.  įrašomos  su  vienu
nereiškiančiu nuliu (pavyzdžiui 05 arba 09)

SVARBU! Garso lygis taip pat nustatomas (reguliuojamas) garso lygio reguliavimo suktuku ,,LEVEL“ ant
montavimo plokštės (žr. pav.1).

SVARBU!  Pokalbio  (ryšio)  laiko  maksimali  trukmė  nustatyta  programiškai  ir  sudaro  59  sekundes.  Šis
nustatymas negali būti pakeistas. Praėjus 59 sek. ryšys (pokalbis) tarp modulio (pasikalbėjimo įrenginio) ir
abonento (telefono numerio nustatyto phone1 arba phone2 (žr. pr.2. p.)) bus automatiškai nutrauktas.

Įrašo pavyzdys:
01;005 (suveikimo trukmė, jei identifikuojamas
telefono numeris turintis leidimą valdyti OUT1)

02;000 (išėjimas aktyvuosis (suveiks) gavus SMS ir liks šioje būklėje,
kol modulis gaus sekančią SMS, t. y. atsijungs (įtampa bus išjungta)
tik po pakartotino SMS)

Reikšmė  000  modulio  išėjimą  paverčia  į  monostabilią  būklę  (rankinis  valdymas),  kurioje  išėjimo  būklė
keičiama į priešingą (aktyvavimas – išjungimas) pagal kiekvieną gaunamą komandą, t. y.  moduliui gavus
SMS (telefono skambutį) išėjimas atidaromas, po pakartotinio SMS (telefono skambučio) – uždaromas.
Laiko reikšmės rašomos trijų skaitmenų formatu, t. y. jei pvz. norima nustatyti 5 sek. suveikimo trukmę, įraše
prieš 5 turi būti du nuliai: ,,005“




