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1. BENDRAS APRAŠYMAS

GSM valdymo modulis DiTeL GSM - Gate Lite -  naujausias 2018 metų UAB DIGITALas
produktas,  vienas  produktų  linijos  DiTeL  gaminių,  sukurtas  taupiems  ir  tuo  pačiu  reikliems
vartotojams, kuris modernizuos Jūsų kiemo vartų automatiką, garažo vartų automatiką, stumdomų bei
varstomų vartų automatiką, gali būti naudojamas ir kitų įrenginių nuotoliniam valdymui. Pritaikymo
spektras  taip  pat  yra  platus:  gali  būti  montuojamas   privačiuose  namuose,  kotedžuose  bei
pramoniniuose objektuose, pastatuose ir teritorijose. Šis modulis turi siauresnes už tapusio populiariu
DiTeL GSM – Gate valdiklio konfigūravimo galimybes, tačiau tuo pačiu teikia vartotojui visas būtinas
šiam įrenginiui galimybes, paprastesnį konfigūravimą už žemesnę kainą.

GSM valdymo modulis  DiTeL GSM - Gate Lite  (toliau – GSM Gate  Lite,  modulis  arba
valdiklis) -  tai  elektroninis  GSM valdiklis  (GSM modulis,  distancinis  valdymas),  kurį  galima
valdyti  iš  bet  kurio  mobiliojo  telefono  aparato  ir  iš  bet  kurio  pasaulio  krašto.  Turi  būtina
funkcionalumą, nereikalauja interneto ir išeinančių skambučių mobiliųjų paslaugų, naudoja tik
SMS, tokiu būdu suteikia galimybę valdyti elektros (elektronikos) prietaisus nuotoliniu būdu naudojant
tik mobilųjį telefoną.

GSM Gate Lite – tai įtaisas, kuris idealiausiai tinka vartų automatikos nuotoliniam valdymui, su
juo  paprasti  elektroniniai  vartai  pavirs  GSM  mobiliojo  ryšio  telefonu  valdomais  vartais  (Jums
neprireiks distancinio valdymo pulto). Šis įrenginys jungiamas lygiagrečiai vartų atidarymo mygtukui.
GSM Gate Lite atmintyje saugomas telefono numerių sąrašą iš kurių paskambinus, vartai bus atidaromi
(uždaromi) ar bet kuris elektros prietaisas įjungiamas (išjungiamas). Kai įrenginys priima skambutį,
įeinančio skambučio numerį palygina su duomenų bazėje esančiais telefonų numeriais. Jei numeris yra
sąraše, GSM Gate Lite atmeta skambutį (tokiu būdu ši operacija jums nekainuoja) ir atidaro vartus ir
(ar) įjungia (išjungia) kitą elektros prietaisą.

Privalumai:

• Saugu. Niekas  negali  taip  lengvai  klonuoti  Jūsų  telefono  numerio,  kaip  kad  standartinio
nuotolinio valdymo pultelio.

• Lankstu. Lengvas ir automatinis numerių įrašymas (programavimas) į atmintį. Programavimas
nereikalauja  specialių  žinių  -  Galima  pridėti  arba  ištrinti  telefonų  numerius  iš  įrenginio
atminties naudojant automatinį režimą ar SMS žinute.
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• Taupu. Nemokamas valdymas ir  nereikia  pirkti  papildomų pultelių  savo šeimos nariams ar
kitiems  vartotojams.  Nereikalauja  interneto  ir  išeinančių  skambučių  mobiliųjų  paslaugų,
naudoja tik SMS1.

• Patogu. Jūsų  telefonas  visada  su  jumis,  kai  nuotolinio  valdymo pultelis  bus  toli  nuo Jūsų.
Modulis  veikia  ir  be  konfigūravimo  „iš  dėžutės“  –  gali  būti  valdomas  gamyklinėje  arba
automatinėje konfigūracijoje, o vieną kartą sukonfigūravus nereikalauja jokios priežiūros.

Pagrindinės funkcinės galimybės:

• Dviejų  kanalų.  Galima  valdyti  2  įrenginius:  1  kanalas  –  skambučiais,  2  kanalas  –  SMS
žinutėmis

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

• Iki 60 registruotų abonentų arba režimas ,,Visiems“2

• Galimybė nuotoliniu būdu išjungti-įjungti kiekvienos modulio įvesties-išėjimo valdymą
• Automatinis  SMS  pranešimo  siuntimas  apie  įėjimų  suveikimą  (pajungus  daviklius)(galima

išjungti)
• Patogus programavimas naudojant automatinį režimą arba SMS žinutėmis
• Galimybė peržiūrėti modulio būsena siunčiant SMS žinutę
• Automatinis pranešimas į mobilųjį telefoną apie bandymus be leidimo valdyti modulį (galima

išjungti)

2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

• Matmenys: 65*40*15 mm
• Maitinimas: 6-30V DC
• Energijos suvartojimas iki 30mA (budėjimo režimas), iki 150mA (darbinis režimas), maitinimo

šaltinis turi išlaikyti trumpalaikius srovės šuolius iki 1A
• SIM formatas: NanoSIM
• GSM dažniai: 850/900/1800/1900 MHz
• Galimybė jungti su 12V akumuliatoriumi (rezervinis maitinimas)3

• Rėlinis išėjimas 1vnt. Valdomas telefono skambučiu
• Išėjimai OK 1vnt. Valdomas SMS siuntimu
• Įvestis 2 vnt.
• Šviesos diodų indikacija
• Išorinės antenos jungtis - SMA
• Naudojama atmintis – vidinė
• 60 vartotojų numerių4, automatinio vartotojų registravimo galimybė
• Modulio valdymas vyksta per konfigūracinius <<tekstinius>> SMS arba automatinu režimu

3. PAJUNGIMAS (DARBO PRADŽIA)

Atjunkite SIM kortelės PIN kodo apsaugą ir įstatykite SIM kortelę į įrenginį. Vadovaudamiesi
šia  instrukcija  pajunkite  maitinimo  šaltinį.  Išlaikant  poliškumą  pagal  piešinį  Nr.1 prijunkite  prie
modulio plokštės antena, įėjimų/išėjimų valdomus išorinius įrenginius bei maitinimo šaltinį.  Atlikus
minėtas operacijas, įjunkite modulio maitinimą.

1 SMS naudojami tik atliktos operacijos patvirtinimui, t. y. jei SIM kortelėje nėra lėšų SMS siuntimui modulis veiks, kaip 
įprasta, tačiau nesiųs SMS komandų atlikimo patvirtinimo.

2 Režimas, kuomet modulio išėjimus gali valdyti bet kuris telefono numeris paskambinus į modulio numerį
3 Jungiama pagal specialią schema. Maitinimo blokas turi turėti akumuliatoriaus+1,5V įtampą.
4 Bazinė įrenginio versija
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Žymėjimas Paskirtis

GSM ANT GSM antena su SMA jungtimi

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

MicroSD Nenaudojama

Mic-, Mic+ Nenaudojama

BAT Rezervinio maitinimo jungtis (6-24V akumuliatorius) 

GND Bendras kontaktas

+12V Pagrindinis maitinimas. Maitinimas: 11-14V DC. Srovė iki 30mA (budėjimo režimas), iki 150mA
(darbinis režimas). Maitinimo šaltinis turi išlaikyti trumpalaikius srovės šuolius iki 3A.
Dingus  (nutrūkus)  pagrindiniam  maitinimui  (esant  rezerviniam  maitinimo  šaltiniui)  modulis
automatiškai išsiųs SMS “AC error”, o po pagrindinio maitinimo (įtampos) atstatymo – “AC OK”.
SMS žinutės siunčiamos į telefono numerį įrašytą admin telefono numerių bazėje (žr. lentelę Nr.1)

IN1 Įėjimas  1.  Esant  suveikimui  (grandinės  sujungimui)  modulis  išsiunčia  SMS į  telefono  numerį
įrašytą in1 (žr. lentelę Nr.1)

GND Bendras kontaktas

IN2 Įėjimas  2.  Esant  suveikimui (grandinės  sujungimui)  modulis  išsiunčia  SMS į  telefono  numerį
įrašytą in2 (žr. lentelę Nr.1)

OUT2 Išėjimas  OK  išorinių  įrenginių  pajungimui.  Skaitmeninis  jungiamasis  išėjimas  (100mA,  12V)
valdomas 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)

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“. Modulis
atlieka registraciją GSM tinkle. Jei patikra atlikta be klaidų ir SIM kortelės registracija GSM tinkle
buvo sėkminga, po 10-20 sek., įsijungs žalios spalvos LED indikatorius (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 automatiškai sinchronizuos laiką ir pereis
į budėjimo būklę (režimą). Modulis pasirengęs darbui.

DĖMĖSIO! SIM kortelės taip pat įrenginių pajungimas turi būti atliekamas tik esant išjungtam
maitinimo šaltiniui!
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4. PROGRAMAVIMAS IR NUSTATYMAI
(Lentelė Nr.2)

Modulio  nustatymai  saugomi  vidinėje  modulio  atmintyje  ir  gali  būti  keičiami  tik
konfigūracinėmis SMS komandomis išsiųstomis į modulio numerį.

Modulis  gali  būti  naudojamas  neatliekant  jokių  nustatymų  -  ,,iš  dėžutės“,  t.  y.  naudojant
gamyklinę nustatymų konfigūraciją, tačiau veiks tik pagrindinės funkcijos. Pagal nutylėjimą modulyje
nustatyti  nustatymai  nurodyti  lentelėje  Nr.1  (žr.  lentelę  Nr.1).  Konfigūracijos  saugumui  naudojami
slaptažodžiai.  Modulio konfigūravimas gali  būti  atliekamas iš  bet kokio telefono numerio suvedant
teisingą  komandą  ir  slaptažodį.  Modulyje  naudojami  trys  slaptažodžiai:  vienas  Administratoriaus

slaptažodis, vienas Statuso (būklės) patikros slaptažodis, vienas OUT2 išėjimo valdymo slaptažodis.

Gamyklinė ,,iš dėžutės“ modulio konfiguracija numato:
OUT1 išėjimas valdomas telefono skambučiu į modulio numerį (tai negali būti pakeista). OUT1 
išėjimą gali valdyti iki 60 nustatytų valdančiu numerių, arba leidžiama valdyti visiems, arba uždrausta 
visiems. OUT2 išėjimas valdomas SMS žinute su slaptažodžiu nusiųsta į modulį iš bet kokio numerio 
(tai negali būti pakeista) arba uždrausta visiems.
Teisingai suvedus slaptažodį ir komanda, modulis visada praneša apie komandos atlikimą SMS žinute 
telefono numeriui išsiuntusiam komandą į modulį. Ši nuostata negali būti pakeista.
Modulyje nustatyti visi slaptažodžiai pagal nutylėjimą (žr. lentelę Nr.1).
Modulyje nenustatytas administratoriaus numeris, todėl modulis niekam nepraneša SMS žinute apie 
įėjimų (IN1 ir IN2) suveikimą bei bandymus valdyti OUT1 (telefono skambučiu) iš telefono numerio 
neįrašyto į modulio atmintį ir bandymus valdyti OUT2 išėjimą suvedant neteisingą slaptažodį.
Modulyje aktyvuotas visų išėjimų valdymas (OUT1 ir OUT2), kuriems nustatyta 3 sek. suveikimo 
trukmė.

Modulyje nėra įrašyta nei vieno OUT1 išėjimą valdančio telefono numerio, todėl šis išėjimas
gali būti valdomas iš bet kokio telefono numerio paskambinusio į modulio numerį

Modulyje išjungta funkcija automatinio į modulį skambinančių numerių įtraukimas (įrašymas) į
įrenginio atmintį funkcija

Modulyje nustatytas NO (normal open – įprastai atviras) IN1 ir IN2 įėjimų darbo režimas.

Atlikite modulio konfigūravimą SMS komandomis vadovaudamiesi Lentelės Nr.2 nuostatomis.

Gamyklinių parametrų atkūrimas (Factory reset)

Siekdami  atstatyti  gamyklinę  įrangos  nustatymų  konfigūraciją  (žr.  lentelę  Nr.1)  atlikite
gamyklinių parametrų atkūrimą.

SVARBU! 1. Visi slaptažodžiai gali būti sudaryti iš penkių ženklų kombinacijos - skaitmenų ir (ar) ar didžiųjų ir (ar)
mažųjų  lotyniškų  raidžių.  Rekomenduojama  pakeisti  gamyklinius  slaptažodžius.  Sudarant  slaptažodį  nenaudokite
skiriamųjų ženklų, tarpų ar kitų simbolių, suvedant svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2. Visos komandos sudarytos iš trijų ženklų kombinacijos - didžiųjų lotyniškų raidžių ir (ar) skaitmenų. Komandos ženklų
kombinacijos negali būti pakeistos.

DĖMĖSIO! 1.  Gamyklinių  parametrų  atkūrimo procedūrą  atlikite  tik  išimtinais  atvejais,  kai  kitos
priemonės ir komandos nedavė tinkamo rezultato.
2.  Atlikdami  gamyklinių  parametrų  atstatymo  procedūrą  imkitės  visų  atsargumo  ir  elektrosaugos
priemonių,  jei nesate įsitikinę dėl atliekamų veiksmų saugumo, patikėkite šios procedūros atlikimą
kvalifikuotam specialistui.
3. Gamyklinių parametrų atkūrimo procedūra negrįžtamai ištrina visus vartotojo įvestus duomenis – po
procedūros vartotojo duomenų atstatymas nebus įmanomas.
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Pav.2                                                  
Išjunkite modulio elektros maitinimą. Naudodami metalinę

sąvaržėlę ar kitą tinkamą įrankį sujunkite (užtrumpinkite) modulio
kontaktus  nurodytus  antrame  pav.  (žr.pav  2),  įsitikinkite,  kad
nesiliečiate prie modulio plokštės ar atvirų elektros jungčių. Įjunkite
modulio  elektros  maitinimą.  Po  sekundės  sumirksės  raudonas
modulio  indikatorius.  Ištraukite  sąvaržėlę  –  atjunkite  kontaktus.
Gamyklinių  parametrų  atstatymas  baigtas.  Atlikite  naują modulio
konfigūravimą vadovaudamiesi šia instrukcija.

4.1.Administratoriaus slaptažodis
Vienas pagrindinis slaptažodis, kurio pagalba atliekami visi programiniai įrenginio nustatymai

ir pakeitimai. Slaptažodis naudojamas nustatyta seka įrašant kartu su SMS komanda siunčiant į modulį.
Gamyklinis (toliau – pagal nutylėjimą) slaptažodis ,,Admin“, kurį rekomenduojama pakeisti (žr. lentelę
Nr.2).

4.2. Statuso patikros slaptažodis Pav.3
Vienas slaptažodis, kuriuo atliekama užklausa apie įrenginio nustatymus. Į modulio
numerį siunčiamas tik slaptažodis. Modulis užklausiusiam numeriui išsiunčia
informaciją apie būklę (statusą): įrenginio IMEI, programinės įrangos versiją, įėjimų
IN1 ir IN2 būklę (įjungti – išjungti, pranešimai aktyvūs - neaktyvūs), OUT1 ir OUT2
būklę, GSM signalo stiprumą, pagrindinio maitinimo būklę, atmintyje esamų įrašų
kiekį, Administratoriaus numerį ir išėjimų suveikimo laiką, automatinio įrašymo ir
pranešimų siuntimo funkcijų būklę (žr.pav 3). Slaptažodis naudojamas nustatyta seka
įrašant kartu su SMS komanda siunčiant į modulį. Gamyklinis (toliau – pagal
nutylėjimą) slaptažodis ,,Statu“, kurį rekomenduojama pakeisti (žr. lentelę Nr.2).

4.3. OUT2 išėjimo valdymo slaptažodis
Vienas  slaptažodis,  kuriuo  valdomas  OUT2  išėjimas.  Į  modulio  numerį  siunčiamas  tik

slaptažodis.  Modulis aktyvuos OUT2 išėjimą (100mA, 12V) nustatymuose nustatytam laikui.  Pagal
nutylėjimą slaptažodis ,,12345“

5. KOMPLEKTACIJA IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įrenginio komplektacija: GSM valdymo modulis DiTeL - GSM Gate Lite ir GSM antena.
GSM valdymo modulis DiTeL - GSM Gate Lite yra UAB DIGITALas® gaminys.

UAB DIGITALas šiam gaminiui suteikia  24 mėnesių garantiją bei teikia programinį
palaikymą.

SVARBU! Nepraraskite ir neperduokite Administratoriaus slaptažodžio pašaliniams asmenims siekiant išvengti nesankcionuoto
ar neatsakingo naudojimo.

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 aptarnavimas neteikiamas.



Lentelė Nr.1 Sistemos konfigūracija pagal nutylėjimą.
Funkcija, slaptažodis1 Paskirtis Gamyklinių nustatymų

būklė (pagal nutylėjimą)
Funkcijos (slaptažodžio)

pakeitimo komanda2
Pastabos

Administratoriaus slaptažodis Sistemos  Administratoriaus  slaptažodis
(vienas  slaptažodis),  kurio  pagalba
atliekami  visi  programiniai  įrenginio
nustatymai ir pakeitimai.

Admin PAD SVARBU!  Nepraraskite  ir  neperduokite
Administratoriaus  slaptažodžio  pašaliniams  asmenims
siekiant  išvengti  nesankcionuoto  ar  neatsakingo
naudojimo.
DĖMĖSIO! Gamyklinių parametrų atstatymas negali būti
atliktas nuotoliniu būdu (žr.instrukciją).

Administratoriaus numeris Sistemos  Administratoriaus  telefono
numeris (vienas numeris) į  kurį modulis
siunčia pranešimus apie  nesankcionuotą
skambutį ir (ar) klaidingą SMS (komanda
ar slaptažodį) nusiųstą į modulį bei IN1 ir
IN2 suveikimus (jei nustatyta).

Administratoriaus numeris 
nenustatytas

PAH DĖMĖSIO!  Administratoriaus numeris modulio išėjimų
nevaldo.
SVARBU!  Visus  sisteminius  pranešimus  apie  atliktą
komandą  modulis  siunčia  į  SMS  komandą  išsiuntusį
numerį

Įrenginio  būklės  (statuso)
patikros slaptažodis

Sistemos  būklės  (statuso)  patikros
slaptažodis  (vienas  slaptažodis),  kurio
pagalba modulis išsiunčia informaciją apie
modulio būklę į užklausiusį numerį.

Statu PST SMS apie statusą sudaro:  įrenginio IMEI, programinės
įrangos versiją, įėjimų IN1 ir IN2 būklę (įjungti – išjungti),
OUT2  būklę,  GSM  signalo  stiprumą,  pagrindinio
maitinimo  būklę,  atmintyje  esamų  įrašų  kiekį,
Administratoriaus numerį ir veikimo laiką.

OUT1 išėjimo valdymas Valdomas telefono skambučiu į  modulio
numerį.  Gali būti  nustatytos trys būklės:
valdymas  gali  būti  leistas  ,,visiems“
paskambinusiems į modulį, tik įrašytiems į
modulio atminti arba uždraustas ,,visiems“,
t. y. išėjimo valdymas išjungtas.

Valdymas įjungtas
Valdymas leistas visiems

OF1 – išėjimo valdymo 
dezaktyvavimas
ON1 – išėjimo valdymo 
aktyvavimas-įjungimas

Siekiant uždrausti valdyti ,,visiems“ įtraukite į atmintį nors
vieną valdantį numerį (žr.komanda ADD) arba ištrinkite ,,
+“ įrašą iš atminties (jei buvo pridėtas (žr.komanda DEL)
Siekiant  OUT1 leisti  valdyti  ,,visiems“  ištrinkite  visus
OUT1  valdančius  numerius  (žr.komanda  ALD)  arba
pridėkite prie esamų telefono numerių į modulio atminti ,,
+“ be telefono numerio (žr.komanda ADD)
SVARBU! Kol aktyvuota automatinio numerių įtraukimo
funkcija (žr.komanda MEM) visi skambinantys į modulį
numeriai valdo OUT1 išėjimą.

OUT2 išėjimo valdymas Valdomas  SMS  slaptažodžiu  nusiųstu  į
modulio numerį. Gali būti nustatytos dvi
būklės: valdymas gali būti leistas ,,visiems“
išsiuntusiems  teisingą  SMS  slaptažodį  į
modulį  arba  uždraustas  ,,visiems“,  t.  y.
išėjimo valdymas išjungtas.

Valdymas įjungtas
Valdymas leistas visiems

OF2 – išėjimo valdymo 
dezaktyvavimas
ON2 – išėjimo valdymo 
aktyvavimas-įjungimas

OUT2 išėjimas valdomas iš bet kokio numerio išsiuntus
slaptažodį į modulį.
Išsiuntus  SMS  į  modulį  aktyvuojamas  (įjungiamas)
OUT2: paduodama nuolatinė 100mA, 12V įtampa (žr.
pav.1)

1Visi slaptažodžiai sudaromi iš penkių ženklų kombinacijos - skaitmenų ir (ar) ar didžiųjų ir (ar) mažųjų lotyniškų raidžių. Sudarant slaptažodį nenaudokite skiriamųjų ženklų, tarpų ar kitų simbolių, suvedant svarbus
raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2 Visas komandas žr. lentelėje Nr.2. SMS komandų įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).



OUT2  išėjimo  valdymo
slaptažodis

Slaptažodis  (vienas  slaptažodis),  kuriuo
pagalba valdomas išėjimas OUT2

12345 PO2 Atmintyje  saugomas  tik  vienas  OUT2  valdymo
slaptažodis

Automatinis  į  modulį
skambinančių  numerių
įtraukimas  (įrašymas)  į
įrenginio atmintį

Funkcija skirta patogesniam-automatiniam
naujų OUT1 valdymo numerių įrašymui į
modulio atmintį.

Funkcija neaktyvi MEM – funkcijos aktyvavimas
MEX – funkcijos išjungimas

SVARBU! Kol aktyvuota automatinio numerių įtraukimo
funkcija (žr.komanda MEM) visi skambinantys į modulį
numeriai valdo OUT1 išėjimą.

OUT1 išėjimo,  valdomo
telefono  skambučiu  į  modulį
suveikimo trukmė

OUT1  išėjimo  suveikimo  trukmė
sekundėmis

Pagal nutylėjimą 3 sekundės TM1 Laikas sekundėmis nuo 0003 iki  255 (trijų  skaitmenų
formatu). 

OUT2 išėjimo, valdomo SMS
žinute suveikimo trukmė

OUT2  išėjimo  suveikimo  trukmė
sekundėmis

Pagal nutylėjimą 3 sekundės TM2 Laikas sekundėmis nuo 0004 iki  255 (trijų  skaitmenų
formatu

Pranešimai  apie
nesankcionuotą skambutį ir (ar)
klaidingą  SMS  (komanda  ar
slaptažodį) nusiųstą į modulį

Bandant  valdyti  OUT1  (telefono
skambučiu) iš telefono numerio neįrašyto į
modulio atmintį, įrenginys praneš apie tai
Administratoriui

Pagal nutylėjimą funkcija įjungta DEC – funkcijos išjungimas
EEC – funkcijos aktyvavimas-
įjungimas

Funkcija  veikia  tik  jei  sistemoje  nustatytas
Administratoriaus numeris.
Jei  funkcija  aktyvi  SMS  pranešimas  siunčiamas  į
administratoriaus numerį (jei nustatytas)

Pranešimai  apie  IN1  ir  IN2
įėjimų būklės pasikeitimą.

Modulio  įėjimams  iš  anksto  nustatoma
įprasta būklė  NO (normal open – atviras)
arba  NC  (normal  close  –  uždaras).
Pasikeitus nustatytai įprastai IN1 ir IN2
būklei  modulis  išsiųs SMS pranešimą
Administratoriui apie atitinkamo įėjimo
suveikimą.

Pagal nutylėjimą funkcija įjungta DIN – funkcijos išjungimas
EIN– funkcijos aktyvavimas-
įjungimas

Funkcija  veikia  tik  jei  sistemoje  nustatytas
Administratoriaus numeris.
Jei  funkcija  aktyvi  SMS  pranešimas  siunčiamas  į
administratoriaus numerį (jei nustatytas)

IN1 darbo režimas IN1 suveikimo darbo režimai:
NO  (normal  open  –  atviras)  arba  NC
(normal close – uždaras). Jei įėjime įjungtas
įrenginys  ir  pasikeičia  jo  būklė  modulis
išsiunčia  vieną  SMS  pranešimą
Administratoriui.

Pagal nutylėjimą nustatytas NO 
režimas

1NC – aktyvuojamas NC IN1 
įėjimo darbo režimas
1NO – aktyvuojamas NO IN1 
įėjimo darbo režimas

Funkcija  veikia  tik  jei  sistemoje  nustatytas
Administratoriaus numeris.
Grįžus įėjimo būklei į įprastą būklę SMS nesiunčiamas.

IN2 darbo režimas IN2 suveikimo darbo režimai:
NO  (normal  open  –  atviras)  arba  NC
(normal close – uždaras). Jei įėjime įjungtas
įrenginys  ir  pasikeičia  jo  būklė  modulis
išsiunčia  vieną  SMS  pranešimą
Administratoriui.

Pagal nutylėjimą nustatytas NO 
režimas.

2NC – aktyvuojamas NC IN2 
įėjimo darbo režimas
2NO – aktyvuojamas NO IN2 
įėjimo darbo režimas

Funkcija  veikia  tik  jei  sistemoje  nustatytas
Administratoriaus numeris.
Grįžus įėjimo būklei į įprastą būklę SMS nesiunčiamas.

3Nustačius 0 sekundžių suveikimo trukmę išėjimas paverčiamas bistabilių – paskambinus įsijungia, pakartotinai paskambinus – išsijungia.
4Nustačius 0 sekundžių suveikimo trukmę išėjimas paverčiamas bistabilių – nusiuntus OUT2 valdymo slaptažodį įsijungia, pakartotinai nusiuntus – išsijungia.



Lentelė Nr.2. Programavimas. Nuotolinis valdymas. SMS komandos

Komanda1 Paskirtis Įrašo formatas2 Įrašo pavyzdys Pastabos

PAD Administratoriaus slaptažodžio keitimas.
Pagal nutylėjimą nustatytas administratoriaus
slaptažodis:  Admin  (rekomenduojama
pakeisti).  Tai  sistemos  Administratoriaus
slaptažodis,  kurio  pagalba  atliekami
programiniai  įrenginio  nustatymai  ir
pakeitimai.
DĖMĖSIO! Gamyklinių  parametrų
atstatymas negali būti atliktas nuotoliniu būdu
(žr.instrukciją).

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda PAD
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- naujas Administratoriaus slaptažodis

Admin.PAD.newad Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją3.
Nustatytas  naujas  Administratoriaus
slaptažodis.
SVARBU! Nepraraskite ir neperduokite
Administratoriaus  slaptažodžio
pašaliniams asmenims siekiant išvengti
nesankcionuoto  ar  neatsakingo
naudojimo.

PHA Administratoriaus numerio nustatymas.
DĖMĖSIO! Įrašant naująjį Administratoriaus
numerį  senasis  ištrinamas  iš  modulio
atminties.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda PHA
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- naujas Administratoriaus telefono numeris tarptautiniu
formatu

Admin.PHA.+467778897451 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Nustatytas  naujas  Administratoriaus
telefono numeris.
SVARBU! Administratoriaus  numeris
modulio išėjimų nevaldo.

IFA Informacijos užklausa apie įrašytą į modulio
atmintį Administratoriaus numerį.
Pagal nutylėjimą Administratoriaus numeris
nenustatytas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda IFA

Admin.IFA Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš  apie  Administratoriaus  numerį
saugomą modulio atmintyje.

PST Įrenginio  būklės  (statuso)  patikros
slaptažodžio keitimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda PST
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- naujas statuso patikros slaptažodis

Admin.PST.newst Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Nustatytas  naujas  statuso  patikros
slaptažodis

PO2 Naujo OUT2 išėjimo valdymo slaptažodžio
įrašymas  (keitimas).  Pagal  nutylėjimą
nustatytas slaptažodis: 12345

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda PO2
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- naujas OUT2 valdymo slaptažodis

Admin.PO2.new12 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Nustatytas  naujas  OUT2  išėjimo
valdymo slaptažodis.

1   SMS komandų įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2 Tiksliai laikykitės simbolių įvedimo formato (eiliškumo). Visi nurodyti simboliai yra būtini. Komandos rašomos be tarpų tarp simbolių.
3 Jei komanda atlikta sėkmingai modulis informuoja SMS žinute kokią operaciją atliko; jei komanda ar slaptažodis klaidingi, modulis išsiunčia Administratoriui (jei nustatytas numeris ir funkcija 

aktyvuota (žr.komanda PHA ir EEC) SMS su klaidingu tekstu ir telefono numeriu.



MEM Aktyvuoja automatinį į modulį skambinančių
numerių  įtraukimą  (įrašymą)  į  įrenginio
atmintį.
Funkcija bus aktyvi  iki  jos išjungimo arba
modulio perkrovimo.
Pagal nutylėjimą funkcija neaktyvi.
DĖMĖSIO! Naudokite šią funkciją atsargiai
siekiant išvengti pašalinių numerių įrašymo.
Atlikus  automatinio  numerių  įrašymo
operaciją  nepamirškite  dezaktyvuoti  šią
funkciją (žr.komandą MEX).

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda MEM

Admin.MEM Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Visi  telefono  numeriai,  paskambinę  į
modulį  po  šios  funkcijos  aktyvavimo
bus įrašyti  į  modulio atmintį  ir  galės
valdyti įrenginio išėjimą OUT1 telefono
skambučiu į modulį.
SVARBU! Kol funkcija aktyvuota visi
skambinantys į modulį numeriai valdo
OUT1 išėjimą.

MEX Išjungia (dezaktyvuoja) automatinio numerių
įrašymo funkciją.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda MEX

Admin.MEX Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Modulis  grąžinamas  į  įprasto
(naudojant  SMS  komandą  ADD)
numerių  įtraukimo  būklę.
Skambinantys  į  modulį  telefono
numeriai  nebus  įrašomi  į  įrenginio
atmintį.

ADD Įtraukia (įrašo) numerius į  modulio atmintį
(OUT1 valdymo numeriai).
Viena SMS žinute galima pridėti (įtraukti) tik
vieną telefono numerį.
Pagal  nutylėjimą  atmintis  tuščia  (OUT1
valdymo numerių nėra) ir OUT1 valdomas iš
bet kokio numerio paskambinusio į modulį.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda ADD
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- telefono numeris tarptautiniu formatu
SVARBU!  Vietoje telefono numerio nurodžius tik ,,+,,
OUT1 išėjimą valdys visi numeriai paskambinę į modulį,
siekdami atšaukti leidimą ištrinkite ženklą ,,+,, iš modulio
atminties (žr.komanda DEL).

Admin.ADD.+4565558897451 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.
Netinkamu formatu parašytas telefono
numeris į įrenginio atmintį neįrašomas,
o  siuntėjas  apie  tai  informuojamas
SMS.

DEL Ištrina telefono numerius iš modulio atminties
(OUT2 valdymo numeriai).
Numeriai trinami po vieną.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda DEL
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- telefono numeris tarptautiniu formatu

Admin.DEL. +4565558897451 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Nesant  komandoje  parašyto  numerio,
apie tai informuojamas siuntėjas.

ALD Ištrina visus OUT1 valdymo numerius.
DĖMĖSIO!  Jei modulio atmintyje nėra nei
vieno OUT1 valdančio numerio, OUT1 gali
būti valdomas iš bet kokio numerio.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda ALD

Admin.ALD Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Atsistato  gamyklinė  OUT1  valdymo
būklė.  OUT1  gali  valdyti  visi
paskambinę į modulį numeriai.



TM1 OUT1 išėjimo, valdomo telefono skambučiu
į  modulį  suveikimo  trukmės  (laiko)
nustatymas.
Pagal nutylėjimą 3 sekundės.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda TM1
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- laikas  sekundėmis  nuo 000 iki  255 (trijų  skaitmenų
formatu)

Admin.TM1.005 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Į  OUT1  išėjimą  paduodama  įtampa
(perjungiama rėlė) komandoje nustatytą
laiką4.

TM2 OUT2 išėjimo,  valdomo  SMS  žinute
suveikimo trukmės (laiko) nustatymas.
Pagal nutylėjimą 3 sekundės.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda TM2
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
- laikas  sekundėmis  nuo 000 iki  255 (trijų  skaitmenų
formatu)

Admin.TM2.095 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Į  OUT2  išėjimą  paduodama  įtampa
komandoje nustatytą laiką5.

ON1 OUT1 išėjimo valdymo aktyvavimas.
Pagal nutylėjimą aktyvuotas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda ON1

Admin.ON1 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Telefono  numeriai  įrašyti  į  įrenginio
atmintį  gali  valdyti  OUT1  telefono
skambučiu į įrenginį.

ON2 OUT2 išėjimo valdymo aktyvavimas.
Pagal nutylėjimą aktyvuotas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda ON2

Admin.ON2 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Telefono  numeriai  įrašyti  į  įrenginio
atmintį  gali  valdyti  OUT2  siunčiant
SMS su slaptažodžiu į įrenginį.

OF1 OUT1  išėjimo  valdymo  išjungimas
(dezaktyvavimas).

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda OF1

Admin.OF1 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją ir  uždraus
OUT1 valdymą SMS komandomis iš
visų telefono numerių.

OF2 OUT2  išėjimo  valdymo  išjungimas
(dezaktyvavimas).

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda OF2

Admin.OF2 Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją ir  uždraus
OUT2 valdymą SMS komandomis iš
visų telefono numerių.

EEC Pranešimo apie nesankcionuotą skambutį ir
(ar) klaidingą SMS (komanda ar slaptažodį) į
modulį įjungimas.
Pagal nutylėjimą funkcija įjungta.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda EEC

Admin.EEC Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Bandant  valdyti  OUT1  (telefono
skambučiu)  iš  telefono  numerio
neįrašyto į  modulio atmintį,  įrenginys
praneš apie tai Administratoriui

4 Nustačius suveikimo laiką 0 sekundžių išėjimas dirba bistabiliame režime (pagal komandą įsijungia, pagal komanda išsijungia).
5 Nustačius suveikimo laiką 0 sekundžių išėjimas dirba bistabiliame režime (pagal komandą įsijungia, pagal komanda išsijungia).



DEC Pranešimo apie nesankcionuotą skambutį ir
(ar) klaidingą SMS (komanda ar slaptažodį) į
modulį išjungimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda DEC

Admin.DEC Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Pranešimai  apie  gautus
nesankcionuotus  skambučius  ir
klaidingas  SMS  į  modulį
administratoriui nesiunčiami.

1NO Perveda IN1 įėjimą į  NO (normal  open –
atviras) darbo režimą.
Pagal nutylėjimą nustatytas NO režimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda 1NO

Admin.1NO Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Paduodant įtampą į IN1 įėjimą (būklės
pasikeitimas)  modulis  išsiunčia  vieną
SMS  pranešimą  Administratoriaus
numeriui. Grįžus įėjimo būklei į įprastą
būklę  (įtampa  nutrūko)  SMS
nesiunčiamas.

2NO Perveda IN2 įėjimą į  NO (normal  open –
atviras) darbo režimą.
Pagal nutylėjimą nustatytas NO režimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda 2NO

Admin.2NO Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Paduodant įtampą į IN2 įėjimą (būklės
pasikeitimas)  modulis  išsiunčia  vieną
SMS  pranešimą  Administratoriaus
numeriui. Grįžus įėjimo būklei į įprastą
būklę  (įtampa  nutrūko)  SMS
nesiunčiamas.

1NC Perveda IN1 įėjimą į  NO (normal  open –
atviras) darbo režimą.
Pagal nutylėjimą nustatytas NO režimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda 1NC

Admin.1NC Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Nutrūkus  įtampai  IN1  įėjime  (būklės
pasikeitimas)  modulis  išsiunčia  vieną
SMS  pranešimą  Administratoriui.
Grįžus  įėjimo  būklei  į  įprastą  būklę
(įtampa atsistatė) SMS nesiunčiamas.

2NC Perveda IN2 įėjimą į  NC (normal  close  –
uždaras) darbo režimą.
Pagal nutylėjimą nustatytas NO režimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda 2NC

Admin.2NC Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Nutrūkus  įtampai  IN2  įėjime  (būklės
pasikeitimas)  modulis  išsiunčia  vieną
SMS  pranešimą  Administratoriui.
Grįžus  įėjimo  būklei  į  įprastą  būklę
(įtampa atsistatė) SMS nesiunčiamas.



EIN Pranešimo  apie  IN1  ir  IN2  įėjimų  būklės
pasikeitimą įjungimas.
Pagal nutylėjimą funkcija įjungta.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda EIN

Admin.EIN Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Pasikeitus nustatytai įprastai IN1 ir IN2
būklei modulis išsiųs SMS pranešimą
Administratoriui apie atitinkamo įėjimo
suveikimą.

DIN Pranešimo  apie  IN1  ir  IN2  įėjimų  būklės
pasikeitimą modulį išjungimas.

-Administratoriaus slaptažodis
-skiriamasis ženklas ,,taškas“
-komanda DIN

Admin.DIN Atlikęs komandą modulis SMS žinute
praneš apie atliktą operaciją.
Pranešimai  apie  IN1  ir  IN2  būklės
pasikeitimą  nesiunčiami.

Išėjimo OUT1
valdymas

Rėlinio  perjungiamojo  išėjimo  OUT1
valdymas.

Valdymas atliekamas paskambinus į modulį
iš  telefono  numerio  (numerių)  įrašyto  į
modulio atmintį (telefono numerių bazę).
Pagal  nutylėjimą  (gamykliniai  nustatymai)
OUT1  valdyti  gali  visi  telefono  numeriai
paskambinę  į  modulį  (nuostata  pakeičiama
tik įtraukus į atmintį pirmąjį numerį).

Telefono skambutis į modulio numerį
SVARBU!  OUT1  valdomas  iš  bet  kokio  numerio
paskambinusio į modulį, jei modulio atmintyje nėra nei
vieno valdančio numerio arba vietoje telefono numerio
įtrauktas  (įrašytas)  tik  ,,+,,  Siekdami  atšaukti  leidimą
valdyti  visiems   ištrinkite  (patikrinkite)  ženklą  ,,+,,  iš
modulio atminties (žr.komanda DEL) ir įrašykite į atminti
bent vieną OUT1 valdantį numerį (žr.komanda ADD)

- Telefono skambutis į modulį iš numerio
įrašyto į įrenginio atmintį.
OUT1  išėjimo  valdymas  turi  būti
aktyvuotas (žr.komandą EN1).
Pagal  nutylėjimą  OUT1  valdymas
įjungtas-aktyvus.

Išėjimo OUT2
valdymas

Aktyvavimas-įjungimas  išėjimo  OUT2
naudojamo  pajungtiems  įrenginiams  SMS
žinute.
Išsiuntus  SMS  į  modulį  aktyvuojamas
(įjungiamas) OUT2:  paduodama  nuolatinė
100mA, 12V įtampa (žr. pav.1)

-OUT2 valdymo slaptažodis (žr.komanda PST) išsiųstas
iš bet kokio telefono numerio

12345 OUT2 išėjimas valdomas iš bet kokio
numerio išsiuntus slaptažodį į modulį.
OUT2  išėjimo  valdymas  turi  būti
aktyvuotas (žr.komandą EN2).
Pagal  nutylėjimą  OUT2  valdymas
įjungtas-aktyvus.

Automatinis
numerių
įrašymas

Funkcija aktyvuojama tik po SMS komandos
MEM (žr.komandą MEM)
DĖMĖSIO! Atlikus  automatinio  numerių
įrašymo  operaciją  nepamirškite  išjungti  šią
funkciją (žr.komandą MEX).

Telefono  skambutis  į  modulio  numerį  iš  bet  kokio
telefono numerio

- Visi  telefono  numeriai,  paskambinę  į
modulį  įrašomi  į  modulio  atmintį
automatiškai  ir galės valdyti  įrenginio
išėjimą OUT1.

Statuso
patikros
komanda

Į užklausą modulis siunčia informaciją apie
būklę (statusą): įrenginio IMEI, programinės
įrangos  versiją,  įėjimų  IN1  ir  IN2  būklę
(įjungti  –  išjungti,  pranešimai  aktyvūs  -
neaktyvūs),  OUT1  ir  OUT2  būklę,  GSM
signalo  stiprumą,  pagrindinio  maitinimo
būklę,  atmintyje  esamų  įrašų  kiekį,

-būklės  (statuso)  patikros  slaptažodis išsiųstas  iš  bet
kokio telefono numerio

Statu Modulis  į  užklausiusį  numerį  išsiųs
SMS  žinutę  apie  įrenginio  būklę
(statusą).



Administratoriaus  numerį  ir  išėjimų
suveikimo  laiką,  automatinio  įrašymo  ir
pranešimų siuntimo funkcijų būklę.
Pagal nutylėjimą slaptažodis: Statu

Help SMS komandų sąrašo iškvietimas - komanda Help iš bet kokio telefono numerio HELP Modulis  į  užklausiusį  numerį   išsiųs
SMS žinutę su visų komandų sąrašu

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.
4. Visos SMS komandos,  kuriuose naudojamas slaptažodis gali  būti  atliktos išsiunčiant iš bet kokio numerio. Siekdami išvengti nesankcionuoto naudojimosi  prietaisu, slaptažodžių (ypač
Administratoriaus slaptažodžio) neperduokite pašaliniams asmenims.
5. Slaptažodis gali būti sudarytas iš penkių ženklų kombinacijos - skaitmenų ir (ar) ar didžiųjų ir (ar) mažųjų lotyniškų raidžių. Sudarant slaptažodį nenaudokite skiriamųjų ženklų, tarpų ar kitų
simbolių.




