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1. BENDRAS APRAŠYMAS

GSM valdymo modulis  DiTeL GSM -  Gate -  naujausias  UAB DIGITALas  produktas
turintis platų pritaikymo spektrą ir unikalias funkcines galimybes. GSM valdymo modulis DiTeL
GSM - Gate (toliau – DiTeL GSM - Gate arba modulis) – vienas produktų linijos DiTeL gaminių, kuris
už technologinį sprendimą tapo "Metų inovacija 2015" nominacijos nugalėtoju.

DiTeL GSM  -  Gate  -  tai  elektroninis  GSM  valdiklis  (GSM  distancinis
valdymas), kurį galima valdyti iš bet kurio mobiliojo telefono aparato ir iš bet kurio
pasaulio  krašto.  Šis  valdiklis  gali  būti  jungiamas  prie  įvairiausių  elektros
(elektronikos) prietaisų. Naudodami DiTeL GSM - Gate galėsite saugiai, paprastai ir
nemokamai valdyti įvažiavimo-išvažiavimo vartus ir įėjimo duris ar kitus prietaisus
be interneto prie savęs turėdami tik mobilųjį telefoną.

DiTeL GSM - Gate – 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.  DiTeL GSM  -  Gate  turi  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, DiTeL GSM - Gate 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. Lengvai  galima  pridėti  arba  ištrinti  telefonų  numerius  iš  įrenginio  atminties
redaguojant txt dokumentą ar SMS žinute.

• Taupu. Nemokamas valdymas ir  nereikia  pirkti  papildomų pultelių  savo šeimos nariams ar
kitiems vartotojams.

• Patogu. Jūsų telefonas visada su jumis, kai nuotolinio valdymo pultelis bus toli nuo Jūsų.
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Funkcinės galimybės:

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

• Iki 500 abonentų (speciali versija iki 4000 abonentų)
• Dviejų  kanalų.  Galima  valdyti  2  įrenginius:  1  kanalas  –  skambučiais,  2  kanalas  –  SMS

žinutėmis
• Gali būti nustatyti leidimai skirtingų kategorijų vartotojams (abonentams) - skirtingas valdiklio

valdymo laikas (įjungimas ar išjungimas savaitės dienomis nustatytu laiku)
• Automatinis SMS pranešimo siuntimas apie dingusį maitinimą
• Neribota  įvykių  suvestinė  „LOG“  saugoma  4GB  MicroSD™  atmintyje  (palaiko  iki  16GB

atminties korteles)
• Patogus programavimas redaguojant  txt  failus esančius microSD kortelėje paprastu tekstiniu

redaktoriumi nenaudojant jokių papildomų programų ar įrangos arba SMS žinutėmis
• Galimybė peržiūrėti modulio būsena siunčiant SMS žinutę
• Automatinis pranešimas apie įėjimo suveikimą (pajungus daviklį)
• Pajungus mikrofoną (versija DiTeL GSM - Gate M), galimybė per mobilųjį telefoną klausytis

esamos situacijos (garso) šalia įrangos
• Pranešimai į mobilųjį telefoną apie bandymus be leidimo valdyti modulį (išskyrus versiją DiTeL

GSM - Gate M)

2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

• Matmenys: 65*40*15 mm
• Maitinimas: 11-14V DC
• Energijos suvartojimas iki 30mA (budėjimo režimas), iki 150mA (darbinis režimas), maitinimo

šaltinis turi išlaikyti trumpalaikius srovės šuolius iki 3A
• Galimybė jungti su 12V akumuliatoriumi (rezervinis maitinimas)
• GSM dažniai: 850/900/1800/1900 MHz
• Įvestis 2 vnt.
• Išėjimai OK 1vnt. Valdomas SMS siuntimu
• Rėlinis išėjimas 1vnt. Valdomas telefono skambučiu
• Šviesos diodų indikacija
• Išorinės antenos jungtis - SMA
• Naudojama atmintis – microSD (iki 16GB)
• 500 vartotojų numerių (speciali versija 4000 vartotojų DiTeL GSM - Gate E)
• Įvykių duomenų bazė: suveikimų (Data/Laikas/Numeris) ir bandymų iš neregistruotų numerių

valdyti modulį (bazės dydis priklauso nuo microSD kortelės talpos)
• Modulio valdymas vyksta per konfigūracinius <<tekstinius>> failus, kurie patalpinti MicroSD

kortelėje
• Galimybė peržiūrėti modulio būsena siunčiant SMS žinutę
• Vienpusis ryšys: Yra (tik DiTeL GSM - Gate M)
• Įėjimo suveikimo funkcija: Yra (automatinis SMS siuntimas pajungus daviklį)

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
Išlaikant poliškumą pagal pav. Nr.1 prijunkite prie modulio plokštės antena, įėjimų/išėjimų valdomus
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išorinius įrenginius bei maitinimo šaltinį. Atlikus minėtas operacijas, įjunkite modulio maitinimą.

Pav.1

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 Iki 16 GB, formatuota FAT32 failų sistemoje

Mic-, Mic+ Išorinio mikrofono jungtis (naudojama tik DiTeL GSM - Gate M versijoje)

BAT Rezervinio maitinimo jungtis (12V 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“. Per 3 sek.
modulis  patikrina  atminties  kortelę.  Jei  nustatoma  kortelės  klaida  (kortelės  gedimas,  neteisingas
kortelės 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 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 ir MicroSD kortelės, taip pat įrenginių pajungimas turi būti atliekamas tik esant išjungtam
maitinimo šaltiniui!
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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®
paleidžiamasis  failas  bei  identifikacinis  failas  TXT  formatu,  žymintis  GSM modulio  tipą  (gate.txt,
gateM.txt arba gateE.txt, priklausomai nuo modulio tipo).

Aplanke SET patalpinti modulio nustatymų konfigūraciniai failai,  o LOG aplanke - modulis
automatiškai  kuria  įvykių  duomenų  bazes  (žr.  Priedas  Nr.3.  Rankinis  konfigūravimas).  Aplanke
PROGRAM saugomi DiTeLGSM programos sukurti failai: instrukcijos, modulio nustatymų atsarginės kopijos,
vartotojo telefonų knyga.

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

kompiuterio  kortelių  skaitytuvo  lizdą  ir  iš  kortelės  paleiskite  modulio  konfigūravimo  programą
DiTeLGSM (toliau – programą). Programa sudaryta taip, kad vartotojas nuosekliai,  žingsniais ir ne
sudėtingai  galėtų  sukonfigūruoti  visus  modulio  nustatymus,  siekiant  išnaudoti  visas  įrenginio
galimybes. Kiekviename konfigūravimo žingsnyje atliktų pakeitimų korektiškumą programa patikrins
ir įspės, jei suvesti duomenys neatitinka nustatyto formato. Tokiu būdu išvengsite klaidų ir modulis
veiks be nesklandumų.

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
informaciją.  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).
Paspaudę  ,,konfigūruoti“  pateksite  į  admin (žr.  lentelę  Nr.1)  nustatymų  konfigūravimo  žingsnį,  o
spausdami  ,,pirmyn“  mygtuką,  nuosekliai  sukursite  savo  modulio  nustatymus.  Programos  žingsnių
pavadinimai  atitinką  SET aplanke  esančių  konfigūracinių  failų  (duomenų  bazių)  pavadinimus  (žr.
lentelę  Nr.1).  Žingsnių  languose  pateikta  trumpa  informacija  apie  redaguojamos  duomenų  bazės
duomenys. Kiekviename žingsnyje programa patikrins įrašų formatą ir, esant neleistinam formatui, -

DĖMĖSIO! 1.  Visi  konfigūraciniai  failai  su  nustatymais  pagal  nutylėjimą  yra  iš  anksto  sukurti  atminties
kortelėje 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
konfigūruojamo 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 konfigūraciniais
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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apie tai  praneš  vartotojui.  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, programa automatiškai sukuria nustatymų rezervinę kopiją.

Suklydę  atitinkamame  žingsnyje  turite  galimybę  atstatyti  redaguojamos  duomenų  bazės
nustatymus.  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“ šalia 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
kompiuterio 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
tinklapio  http://www.digitalas.lt/parduotuve/gsm-valdymo-moduliai/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-
gate/ 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 DiTeLGSM.

Pradiniame  programos  žingsnyje  (žr.  4.1.p)  atkurkite
kompiuteryje išsaugotą modulio konfigūravimo rezervinę kopiją ar,
jei  rezervinės  kopijos  neturite,  atlikite  konfigūravimą
vadovaudamiesi šia instrukcija.

5. VALDYMAS SMS KOMANDOMIS
(Lentelė Nr.2)

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

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.

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).

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

http://www.digitalas.lt/parduotuve/gsm-valdymo-moduliai/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-gate/
http://www.digitalas.lt/parduotuve/gsm-valdymo-moduliai/gsm-valdymo-modulis-ditel-gsm-gate/
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5.1. Komanda ADD įtraukia numerius į telefonų bazę
phone1  (žr. lentelę Nr.1). Viena SMS žinute galima pridėti
(įtraukti) nuo vieno iki penkių telefono numeriu. Įtraukiant
kelis  numerius,  jie  atskiriami  skiriamuoju  ženklu
,,žvaigždutė“  (*).  Atlikęs  komandą  modulis  SMS  žinute
praneš apie sėkmingai atliktą operaciją.

5.2. Komanda  DEL ištrina  telefono  numerius  iš  telefonų  bazės  phone1  (žr.  lentelę  Nr.1).
Teisingu formatu išsaugoti numeriai trinami po vieną.  Atlikęs komandą modulis SMS žinute praneš
apie sėkmingai atliktą (neatliktą) operaciją (žr. lentelę 2).

5.3. Komanda  WTE aktyvuoja darbinio laiko grafiką nustatytą  acctime
bazėje. (žr.  lentelę  Nr.1).  Atlikęs  komandą  modulis  išsiųs  SMS  žinutę  su
pranešimu apie modulio būklę (žr. Priedas Nr.3 pr.7. p.).

5.4. Komanda  WTD išjungia  (dezaktyvuoja)  darbinį  grafiką  nustatytą
acctime bazėje. (žr. lentelę Nr.1). Atlikęs komandą modulis išsiųs SMS žinutę su
pranešimu apie modulio būklę (žr. Priedas Nr.3 pr.7. p.).

5.5. Komanda  ТМR  keičia  darbinio  laiko  nustatymus
įrašytus acctime  bazėje  (komanda  nenaudojama DiTeL GSM -
Gate M versijoje, žr. lentelę Nr.1).

5.6.  Komanda MIC  (naudojama tik  DiTeL GSM -  Gate  M  versijoje)  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. 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  iš
telefono  numerio  nustatyto  phoneM bazėje  galima  klausytis  esamos  situacijos
(garso)  šalia  įrangos  (jei  pajungtas  mikrofonas).  Užbaigus  ryšį,  modulis  grįš  į
pradinę (budėjimo) būklę.

5.7. Komanda OF2 išjungia (dezaktyvuoja) išėjimo OUT2 valdymą. OUT2
negali būti valdomas SMS komandomis iš visų telefono numerių (žr. Priedas Nr.3
pr.5.  p.).  Atlikęs  OF2  komandą  modulis  išsiųs  pranešimą  apie  modulio  būklę
(statusą)(žr. Priedas Nr.3 pr.7. p.).

5.8. Komanda ON2 įjungia (aktyvuoja) išėjimo OUT2 valdymą. Aktyvavus
valdymą, OUT2 gali būti valdomas  iš bet kokio numerio nusiuntusio į modulį  pass (žr. lentelę 1)
bazėje  nustatytą  slaptažodį.  Atlikęs  ON2  komandą  modulis  išsiųs  pranešimą  apie  modulio  būklę
(statusą)(žr. Priedas Nr.3 pr.7. p.).

5.9.  Pranešimas  apie  pagrindinio  maitinimo  nutrūkimą  ir  atstatymą.  Dingus  (nutrūkus)
pagrindiniam elektros maitinimui, jei  pajungtas rezervinis maitinimas (akumuliatorius, žr. pav. 1),
modulis  automatiškai  įrašytam  admin  numerių bazėje  (žr.  lentelę  1) telefono numeriui  išsiųs SMS
pranešimą “AC error”, o atsistačius maitinimui šiam numeriui praneš “AC OK”

5.10. Modulio statuso patikros SMS komanda.  Funkcija realizuojama  iš  bet kokio telefono
numerio išsiunčiant į modulį statuso patikros SMS komandą – slaptažodį įrašytą slaptažodžių bazėje
status (žr. lentelę 1).

Modulis  į  numerį  išsiuntusį  užklausą  (slaptažodį)  išsiųs  SMS  žinutę  apie  įrenginio  būklę

Įrašo pavyzdys:
admin;ADD;123
admin;ADD;123*321*+456*789*999
admin;DEL;123

Įrašų pavyzdžiai:
admin;WTE
admin;WTD

Įrašo pavyzdys:
admin;MIC

Įrašo pavyzdys:
admin;TMR*08:00*18.00*157

Įrašų pavyzdžiai:
admin;OF2
admin;ON2

DĖMĖSIO! Komanda naudojama tik DiTeL GSM - Gate M versijoje. Savarankiškas mikrofono prijungimas prie
kitų  DiTeL  GSM  -  Gate  versijų  gali  sugadinti  gaminį,  todėl  laikomi  ne  garantiniu  atveju  (garantiniai
įsipareigojimai tokiems atvejams netaikomi).

DĖMESIO! Komandos OF2 ir ON2 nenaudojamos DiTeL GSM - Gate M versijoje.

DĖMESIO! Komanda TMR nenaudojama DiTeL GSM - Gate M versijoje.
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(statusą): įrenginio IMEI, programinės įrangos versiją, įėjimų IN1 ir IN2 būklę (įjungti  – išjungti),
GSM signalo stiprumą, pagrindinio maitinimo būklę, bazėse esamų įrašų kiekį ir veikimo laiką (žr.
Priedas Nr.3 pr.7. p.)

6. KOMPLEKTACIJA IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įrenginio komplektacija:  GSM valdymo modulis  DiTeL - GSM Gate, GSM antena, atminties
kortelė microSD (4GB)

GSM valdymo modulis DiTeL - GSM Gate 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 aptarnavimas neteikiamas.



Lentelė Nr.1 Sistemos nustatymai. Konfigūraciniai failai. Failų struktūra

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.

gate 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

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

LOG aplankas Aplankas,  kuriame  sistema  kuria  suveikimo  (įvykių)
istorijos duomenų bazės failus: fiksuoja valdymo signalų
datas  ir  laiką,  informaciją  apie  dingusį  maitinimą
(įvykius),  informaciją  apie  gautas  SMS  komandas
(slaptažodžius)  valdant  išėjimą  OUT2  (žr.  pr.5.  p.)
(užfiksuoja  datą,  laiką,  išsiųstą  slaptažodį  bei  telefono
numerį iš kurio slaptažodis buvo išsiųstas)

Iš  anksto  sukurtas  aplankas  atminties
kortelėje

LOG Failus modulis sukuria automatiškai.

SET aplankas Pagrindinis  aplankas,  kuriame  saugomi  nustatymų
konfigūraciniai  failai  (bazės):  acctime,  admin,  alarm,
in1, in2, pass, phone1, phoneF, phoneM, status, time.

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“).

admin failas TXT
formatu
Slaptažodžių
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.

-  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

Šioje  bazėje  įrašyti  numeriai  valdo  rėlinį  perjungiamąjį
išėjimą OUT1.
Išėjimo OUT1 valdymas atliekamas paskambinus į modulį
iš telefono įrašyto į šią bazę. Ši bazė yra priklausoma nuo
darbinio laiko nustatyto bazėje acctime (žr. pr.10 p.)

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

;+37055511111
;+37166655555
;+37255522222
;+37312312345
;+95022233333

Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“ (be
telefono numerio), tuomet telefonų bazė
priims  komandas  (modulis  valdysis)  iš
bet kokio telefono numerio.

phoneF failas TXT
formatu
Tel.  numerių
bazė

Šioje  bazėje  įrašyti  numeriai  valdo  rėlinį  perjungiamąjį
išėjimą OUT1.
Išėjimo OUT1 valdymas atliekamas paskambinus į modulį
iš  telefono  numerio  įrašyto  į  šią  bazę.  Ši  bazė  yra
nepriklausoma nuo  laikmačio  nustatymų,  t.  y.  nuo
darbinio laiko nustatyto bazėje acctime (žr. pr.10 p.).
Bazėje gali būti saugoma iki dešimties telefonų numerių.

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

;+37055511111
;+37166655555
;+37255522222
;+37312312345
;+95022233333

Įrašyti  į  bazę telefonų numeriai  gali
valdyti  išėjimą  OUT1  bet  kokiu
laiku.
Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“ (be
telefono numerio), tuomet telefonų bazė
priims  komandas  (modulis  valdysis)  iš
bet kokio telefono numerio.

acctime failas TXT
formatu
Laiko
nustatymų
bazė

Šioje bazėje nustatomas darbinis laikas (grafikas)(pradžia,
pabaiga,  savaitės  dienos)  kuomet  telefono  numeriams,
nustatytiems telefono numerių bazėje  phone1,  leidžiama
paskambinus į modulį valdyti rėlinį perjungiamąjį išėjimą
OUT1 (žr. pr.1.p.)
DĖMĖSIO! Bazė  (darbinis  laikas)  aktyvuojama  ir
dezaktyvuojama  tik  SMS  komandos  pagalba  (žr.
instrukcijos 5.3, 5,4, lentelę 2)

-  prieigos  pradžios  (įjungimo)  laikas
(pirmoji eilutė, 24 val. formatu: valandos ir
minutės  atskirtos  skiriamuoju  ženklu
,,dvitaškiu“)
-  prieigos  pabaigos (išjungimo)  laikas
(antroji eilutė, 24 val. formatu: valandos ir
minutės  atskirtos  skiriamuoju  ženklu
,,dvitaškiu“)
- savaitės dienos (trečioji eilutė, įrašomas
savaitės dienos eilės numeri be skiriamųjų
ženklų: nuo 1 iki 7)

08:00
18:00
1234567
arba
08:00
12:00
135

Bazėje  nustatomas  OUT1  išėjimo
darbinis  laikas  (grafikas)(pradžia,
pabaiga, savaitės dienos).
Mobiliojo  ryšio  operatorius  turi
palaikyti  laiko  sinchronizaciją  GSM
tinklu.

in1 failas TXT
formatu

Pranešimo  apie  IN1  įėjimo  (žr.  pav.  1)  suveikimą
konfigūracinis failas. Jame įrašomas įėjimo tipas, kuriam
suveikus  į  telefono numerį,  įrašytą  šiame  faile,  modulis
išsiūs SMS pranešimą apie įėjimo suveikimą. Failą sudaro
informacija apie įėjimo tipą, telefono numerį, kuriam bus
siunčiamas  pranešimas  bei  pranešimo  tekstas,  kuris  bus
išsiųstas suveikus įėjimui (pasikeitus įėjimo būklei).

- įėjimo tipas NO arba NC (pirmoji 
eilutė, rašoma didžiosiomis raidėmis)
- telefono numeris tarptautiniu formatu 
(antroji eilutė)
- pranešimo tekstas (trečioji eilutė)(iki
100 simboliu lotynų abėcėlės raidėmis
ar skaičiais)

NC
+37011155666
katilo gedimas

-

in2 failas TXT
formatu

Pranešimo  apie  IN2  įėjimo  (žr.  pav.  1)  suveikimą
konfigūracinis failas. Jame įrašomas įėjimo tipas, kuriam
suveikus  į  telefono numerį,  įrašytą  šiame  faile,  modulis
išsiūs SMS pranešimą apie įėjimo suveikimą. Failą sudaro
informacija apie įėjimo tipą, telefono numerį, kuriam bus
siunčiamas  pranešimas  bei  pranešimo  tekstas,  kuris  bus
išsiųstas suveikus įėjimui (pasikeitus įėjimo būklei).

- įėjimo tipas NO arba NC (pirmoji 
eilutė, rašoma didžiosiomis raidėmis)
- telefono numeris tarptautiniu formatu 
(antroji eilutė)
- pranešimo tekstas (trečioji eilutė) (iki
100 simboliu lotynų abėcėlės raidėmis
ar skaičiais)

NO
+37122244433
ijungtas 
apsvietimas

-



alarm failas TXT
formatu
Tel.  numerių
bazė

Bazėje  įrašomas  telefono  numeris,  kuriam  išsiunčiamas
automatinis  SMS  pranešimas  su  šiame  faile  įrašytu
pranešimo tekstu. Pranešimas išsiunčiamas jei nustatomas
bandymas valdyti modulį iš telefono numerio neįrašyto į
telefono numerių bazę phone1 (žr. pr.1.p.)
DĖMĖSIO! Bazė  nenaudojama DiTeL –  GSM  Gate  M
versijoje.

- telefono numeris tarptautiniu formatu
- pranešimo tekstas (antra eilutė), kuris
bus  išsiųstas  į  šiame  faile  įrašyta
telefono  numerį  (iki  100  simboliu
lotynų abėcėlės raidėmis ar skaičiais)

+37055511111
atidarymo 
pavojus

Bazėje gali būti saugomas tik vienas
telefono  numeris ir  pranešimo
tekstas.
Modulis  išsiųs  pranešimą
nurodydamas  telefono  numerį
bandžiusį  valdyti  OUT1  ir  šiame
faile įrašytu tekstu

phoneM failas TXT
formatu
Tel.  numerių
bazė

Šioje  bazėje  įrašomi  telefono  numeriai,  kurie  gali,
paskambinus  į  modulį  valdyti  išorinį  mikrofoną  (jei
pajungtas)  –  klausytis  esamos  situacijos  (garso)  šalia
įrangos.
Siekiant pasinaudoti vienpusio ryšio (klausimosi) funkcija
būtina  SMS  pagalba  aktyvuoti  šią  funkciją.  Funkcija
aktyvuojama  vienam  kartui išsiunčiant  SMS
komandą ,,MIC“  (žr.  lentelę Nr.2)  iš bet kokio telefono
numerio  į  modulį.  tokiu  būdu  suteikiamas  vienkartinis
leidimas įjungti mikrofoną.
DĖMĖSIO! Bazė naudojama tik DiTeL – GSM Gate M
versijoje.

- 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 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
turės bet koks telefono numeris.

pass failas TXT
formatu
Slaptažodžių
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).
Bazėje gali būti iki dešimties įrašų (slaptažodžių).

- 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;555abC
04;ABCDE
05;AaAaA

Įrašui  svarbus  raidžių  registras
(didžiosios ar mažosios raidės).
OUT2  gali  būti  valdomas  iš  bet
kokio numerio nusiuntusio į modulį
šioje bazėje nustatytą slaptažodį.

status failas TXT
formatu
Slaptažodžių
bazė

Šioje bazėje saugomas  vienas slaptažodis,  kurio pagalba
gali  būti  peržiūrima  modulio  būklė  (statusas),  prijungtų
įrenginių būklė (įjungti – išjungti) ir t.t.
Modulio būklės patikra atliekama  iš  bet kokio numerio
nusiuntus į modulį SMS (žr. lentelę Nr.2) su šioje bazėje
įrašytu  slaptažodžiu.  Gavęs  statuso  patikros  komandą
(slaptažodį  įrašytą  šioje  bazėje),  modulis  išsiųs  SMS  į
numerį  pateikusį  užklausą  (teisingą  slaptažodį)  su
informacija apie modulio būklę.

- slaptažodis (penkių simbolių 
kombinacija)(lotyniškos raidės 
didžiosios ir (ar) mažosios, ir (ar) 
skaičiai)(pagal nutylėjimą - ,,statu”)
- skiriamasis ženklas „kabliataškis“
- telefono numeris tarptautiniu formatu
(telefono numeris nebūtinas nuo fw v.1705)

statu;
+37055566888

Bazėje gali būti saugomas tik vienas
slaptažodis  ir  vienas telefono
numeris.
SVARBU! Slaptažodis negali sutapti
(būti  vienodas)  su  bazėje pass
įrašytais slaptažodžiais.
Įrašui  svarbus  raidžių  registras
(didžiosios ar mažosios raidės).

time failas TXT
formatu
Laiko

Šioje bazėje nustatoma įtampos padavimo laiko (išėjimo
suveikimo) trukmė išėjimams OUT1 ir OUT2 (žr. pav. 1)
Paskambinus į modulį (norint valdyti OUT1) ar nusiuntus

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

- 01;005
(suveikimo trukmė,
jei

*  Reikšmė  000  modulio  išėjimas
perjungiamas  į  bistabilią  būklę
(rankinis  valdymas),  kurioje  išėjimo



nustatymų
bazė

SMS  (norint  valdyti  OUT2)  įtampa  bus  paduodama  į
atitinkamą išėjimą laikui, nustatytam šiame faile.
Telefonų numeriai valdantys OUT1 įrašyti bazėse phone1,
phoneF. OUT2  išėjimas valdomas  iš bet kokio  numerio
slaptažodžių pagalba (žr. pass).

- skiriamasis ženklas „kabliataškis“
- trys skaičiai – įtampos pajungimo 
laikas sekundėmis nuo 000* iki 999 
sek.

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)

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“

smserr failas TXT
formatu

Pranešimų  apie  klaidingą  SMS  komandą  nustatymų
konfigūracinis failas.
SVARBU! Šioje  bazėje  įrašyti  nustatymai  neįtakoja  kitų
SMS pranešimų siuntimą (gavimą) admin bazėje įrašytam
numeriui.
SVARBU! Mobiliojo ryšio operatorius turi palaikyti SMS
informacinių  pranešimų  siuntimą  anglų  kalba  (tik
lotyniškomis  raidėmis).  Jei  mobiliojo  ryšio  operatorius
neturi  tokių galimybių,  funkcija,  susijusi  su operatoriaus
siunčiamų  SMS  informacinių  pranešimų  persiuntimu,
tinkamai neveiks.

- ON (norint gauti pranešimus apie 
klaidingą SMS komandą) arba OF (norint 
išjungti šių pranešimų siuntimą)

- ON Jei  modulis  gauna  klaidingą  SMS
komandą  (žr.  lentelę  2)  šios
komandos  tektą  persiunčia  admin
bazėje  (žr.  pr.6.p.) įrašytam telefono
numeriui,  nurodydamas  telefono
numerį iš  kurio  modulis  gavo
klaidingą  komandą,  tokiu  būdu
informuodamas  apie  neatliktą
komandą1.  Taip  pat,  aktyvavus  šią
funkciją  admin bazėje  įrašytas
telefono  numeris  gaus  mobiliojo
ryšio  operatoriaus  siunčiamus  bei
kitus  modulio  gautus  pranešimus
(išskyrus teisingas SMS komandas).

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)). Siekiant stabilesnio modulio veikimo rekomenduotina tinkamai užpildyti visas įrenginio duomenų bazes.
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.
1 Esant teisingam SMS komandos slaptažodžiui (žr. admin, pass, status) bet neteisingam komandos formatui (žr. lentelę 2), SMS grąžinama siuntėjo numeriui



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

ADD Įtraukia  (įrašo)  numerius  į  telefonų
bazę phone1 (žr. lentelę Nr.1)

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda ADD
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
- telefono numeris tarptautiniu formatu
-skiriamasis  ženklas (*)3 (naudojamas  vienu  metu
įtraukiant kelis numerius)

admin;ADD;
+4565558897451
admin;ADD;
+4565558897451*+3706123
5678*+71234567890

Viena SMS žinute galima pridėti
(įtraukti)  nuo  vieno  iki  penkių
telefono numeriu.
Atlikęs  komandą  modulis  SMS
žinute  praneš  apie  sėkmingai
atliktą operaciją.

DEL Ištrina  telefono  numerius  iš  telefonų
bazės phone1 (žr. lentelę Nr.1)
DĖMĖSIO! Komanda  išvalo  phone1
bazę  nuo  tuščių  įrašų  ir  iki  1-2
skaitmenų bazėje esančių numerių).

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda DEL
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
- telefono numeris tarptautiniu formatu

admin;DEL;
+4565558897451

Numeriai trinami po vieną
Atlikęs  komandą  modulis  SMS
žinute  praneš  apie  atliktą
(neatliktą) operaciją.

TMR Keičia  darbinio  laiko  nustatymus
įrašytus acctime  bazėje  (žr.  lentelę
Nr.1).

DĖMĖSIO! Komanda  nenaudojama
DiTeL – GSM Gate M versijoje

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda TMR
-skiriamasis ženklas ,,žvaigždutė“ (*)
-prieigos įjungimo laikas (24 val. formatu, val. ir
min.  atskiriami  dvitaškiu,  ženklas *,  prieigos
išjungimo laikas, ženklas *, savaitės dienos eilės
numeris

admin;TMR*08:00*18:00*1
57

Savaitės  dienos  įrašomas
skaičiais  žyminčiais   savaitės
dienos  eilės  numerį  skaičiuojant
nuo pirmadienio – skaičius nuo 1
iki  7 (pavyzdžiui  pirmadienis  –
skaičius 1, trečiadienis – 3)

WTE Aktyvuoja  darbinio  laiko  grafiką
nustatytą  acctime  bazėje. (žr.  lentelę
Nr.1). 

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda WTE

admin;WTE Atlikęs  komandą  modulis  išsiųs
SMS  žinutę  su  pranešimu  apie
modulio būklę (žr. pr.7. p.).

WTD Išjungia  (dezaktyvuoja)  darbinį
grafiką nustatytą acctime  bazėje. (žr.
lentelę Nr.1)

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda WTD

admin;WTD Atlikęs  komandą  modulis  išsiųs
SMS  žinutę  su  pranešimu  apie
modulio būklę (žr. pr.7. p.).

Išėjimo
OUT2
valdymas

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

-slaptažodis  įrašytas  bazėje pass (5  simboliai,
atsižvelgiant į raidžių registrą) (žr. lentelę 1)

12345 OUT2 išėjimas  valdomas  iš  bet
kokio  numerio išsiuntus
slaptažodį į modulį

1   SMS komandų įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).
2 Tiksliai laikykitės simbolių įvedimo formato (eiliškumo). Visi nurodyti simboliai yra būtini.
3 Skiriamasis ženklas (*) naudojamas įtraukiant daugiau, nei vieną telefono numerį. Ženklas * rašomas tarp numerių be tarpų, priešingu atveju, į bazę tinkamai bus įrašytas tik pirmas numeris.



MIC Aktyvuoja  mikrofono  (vienpusio
ryšio) funkciją.
Komanda  išsiunčiama  iš  bet  kokio
telefono  numerio.  Mikrofonas
aktyvuojamas vienam kartui. 
Kai funkcija aktyvuota, paskambinus į
modulį,  galima  klausytis  esamos
situacijos  (garso)  šalia  įrangos  (jei
pajungtas mikrofonas)

DĖMĖSIO! Komanda  naudojama tik
DiTeL – GSM Gate M versijoje

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-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
iš  telefono  numerio  nustatyto
phoneM bazėje  (žr.  lentelę  1),
įsijungia  mikrofonas.  Užbaigus
ryšį,  modulis  grįš  į  pradinę
(budėjimo) būklę.

Statuso
patikros
komanda

Siunčia užklausą apie  modulio būklę
(statusą): įrenginio IMEI, programinės
įrangos  versiją,  įėjimų  IN1  ir  IN2
būklę  (įjungti  –  išjungti),  GSM
signalo  stiprumą,  pagrindinio
maitinimo būklę,  bazėse esamų įrašų
kiekį ir veikimo laiką (žr. pr.7. p.)

-slaptažodis įrašytas status bazėje (žr. lentelę 1)
išsiųstas  iš bet kokio telefono numerio

statu Modulis  į  numerį  pateikusį
užklausą  (išsiuntusį  šioje  status
bazėje  įrašytą  slaptažodį)  išsiųs
SMS žinutę apie įrenginio būklę
(statusą).

OF2 Išjungia (dezaktyvuoja) išėjimo OUT2
valdymą.  Atlikęs  komandą  modulis
išjungia  OUT2  valdymą  ir  praneša
apie  modulio  būklę  (statusą)  status
bazėje įrašytam numeriui (žr. pr.7. p.).

DĖMĖSIO! Komanda  nenaudojama
DiTeL – GSM Gate M versijoje

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda OF2

admin;OF2 Atlikęs  komandą  modulis
uždraudžia OUT2 valdymą SMS
komandomis  iš  visų  telefono
numerių (žr. pr.5. p.).

ON2 Įjungia  (aktyvuoja)  išėjimo  OUT2
valdymą.  Atlikęs  komandą  modulis
aktyvuos  OUT2  valdymą  ir  išsiųs
pranešimą  apie  modulio  būklę
(statusą)(žr. pr.7. p.).

DĖMĖSIO! Komanda  nenaudojama
DiTeL – GSM Gate M versijoje

-slaptažodis įrašytas admin bazėje
-skiriamasis ženklas ,,kabliataškis“
-komanda ОN2

admin;ON2 Aktyvavus  valdymą,  OUT2  gali
būti  valdomas  iš  bet  kokio
numerio nusiuntusio  į  modulį
pass (žr.  lentelę  1)  bazėje
nustatytą slaptažodį.



Pranešimas
apie
pagrindinio
maitinimo
nutrūkimą ir
atstatymą

Dingus  (nutrūkus)  pagrindiniam
elektros  maitinimui,  jei  pajungtas
rezervinis  maitinimas (akumuliatorius,
žr.  pav.  1),  modulis   išsiųs  SMS
pranešimą  “AC error”,  o  atsistačius
maitinimui praneš “AC OK”

Pranešimą modulis išsiunčia automatiškai AC error
AC OK

Modulis automatiškai išsiųs SMS
pranešimą  įrašytam  admin
numerių  bazėje  (žr.  lentelę  1)
telefono numeriui

_ Mikrofono (vienpusio ryšio)  funkciją
(žr. komanda MIC).
Kai funkcija aktyvuota, paskambinus į
modulį,  galima  klausytis  esamos
situacijos  (garso)  šalia  įrangos  (jei
pajungtas mikrofonas).

DĖMĖSIO! Funkcija  naudojama  tik
DiTeL – GSM Gate M versijoje

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.

Išėjimo
OUT1
valdymas

Rėlinio perjungiamojo išėjimo  OUT1
valdymas.
Valdymas  atliekamas  paskambinus  į
modulį iš telefono numerio (numerių)
įrašyto  į  telefono  numerių  bazę,
priklausomą nuo  laikmačio
nustatymų,  t.  y.  nuo  darbinio  laiko
nustatyto bazėje acctime (žr. lentelę 1)

Telefono skambutis į modulio numerį - Telefono  skambutis  į  modulį  iš
numerio įrašyto telefonų numerių
bazėje phone1 (žr. lentelę 1)

Išėjimo
OUT1
valdymas

Rėlinio perjungiamojo išėjimo  OUT1
valdymas.
Valdymas  atliekamas  paskambinus  į
modulį iš telefono numerio (numerių)
įrašyto  į  telefono  numerių  bazę,
nepriklausomą nuo  laikmačio
nustatymų,  t.  y.  nuo  darbinio  laiko
nustatyto bazėje acctime (žr. lentelę 1)

Telefono skambutis į modulio numerį - Telefono  skambutis  į  modulį  iš
numerio įrašyto telefonų numerių
bazėje phoneF (žr. lentelę 1)

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):  acctime,  admin,  alarm,  in1,  in2,  pass,  phone1,  phoneF,
phoneM, status, time. Visi šie failai su nustatymais pagal nutylėjimą yra iš anksto sukurti atminties
kortelėje.

pr.1. phone1
Telefono numerių bazė. Šioje bazėje įrašyti numeriai valdo rėlinį perjungiamąjį išėjimą OUT1.

Modulio valdymas (išėjimas OUT1) atliekamas paskambinus į modulį iš telefono įrašyto į šią bazę. Ši
bazė yra  priklausoma nuo laikmačio nustatymų, t. y. nuo darbinio laiko nustatyto
bazėje acctime (žr. pr.10 p.)

Kad sukurti šią telefono numerių bazę, reikia sukurti (jei nesukurtas) tekstinį
failą pavadinimu <<phone1.txt>>. Į failą įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo
formatu:

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

pr.2. alarm

Telefono  numerių  bazė.  Bazėje  saugomas  vienas  telefono  numeris  ir  pranešimo  tekstas.
Konfigūraciniame faile  alarm.txt  įrašomas telefono numeris, kuriam išsiunčiamas automatinis SMS
pranešimas su šiame faile įrašytu pranešimo tekstu. Pranešimas išsiunčiamas jei nustatomas bandymas
valdyti modulį iš telefono numerio neįrašyto į telefono numerių bazę phone1 (žr. pr.1.p.)

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

– telefono numeris tarptautiniu formatu
– pranešimo tekstas (sekanti eilutė), kuris bus išsiųstas į šiame faile įrašyta

telefono numerį (iki 100 simboliu lotynų abėcėlės raidėmis ar skaičiais)
Jei  bus  bandoma  valdyti  rėlinį  perjungiamąjį  išėjimą  OUT1  iš  telefono
neįrašyto į telefono numerių bazę phone1, modulis automatiškai išsiųs SMS
su telefono numeriu bandžiusiu valdyti išėjimą ir nustatytu tekstu.

pr.3. phoneF
Telefono numerių bazė. Šioje bazėje įrašyti numeriai valdo rėlinį perjungiamąjį išėjimą OUT1.

Modulio valdymas (išėjimas OUT1) atliekamas paskambinus į modulį iš telefono įrašyto į šią bazę. Ši
bazė yra nepriklausoma nuo laikmačio nustatymų, t. y. nuo darbinio laiko nustatyto bazėje acctime

Įrašo pavyzdys:
;+37055511111
;+37166655555
;+37255522222
;+37312312345
;+95022233333

Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“ (be telefono numerio), tuomet telefonų bazė priims komandas (modulis
valdysis) iš bet kokio telefono numerio.

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.

Įrašo pavyzdys:
+372454899988
atidarymo pavojus

Gaunamo SMS pavyzdys:
+37069876543
atidarymo pavojus

DĖMĖSIO! Bazė nenaudojama DiTeL GSM - Gate M versijoje.

Modulio konfigūravimui naudokite DiTeLGSM® programa (žr. instrukcijos 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.



(žr. pr.10 p.). Bazėje gali būti saugoma iki dešimties telefonų numerių. Įrašyti į bazę telefonų numeriai
gali valdyti išėjimą OUT1 bet kokiu laiku.

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

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

pr.4. phoneM

Telefono  numerių  bazė.  Šioje  bazėje  įrašomi  telefono  numeriai  (iki  dešimties  numerių),
kuriems  suteikiama  galimybė  paskambinus  į  modulį  valdyti  išorinį  mikrofoną  (jei  pajungtas)  –
klausytis esamos situacijos (garso) šalia įrangos.

Siekiant pasinaudoti vienpusio ryšio (klausimosi) funkcija būtina SMS pagalba aktyvuoti šią
funkciją.  Funkcija  aktyvuojama  vienam  kartui išsiunčiant  SMS  komandą  ,,slaptažodis;MIC“  (žr.
lentelę Nr.2)  iš bet kokio telefono numerio  į modulį, tokiu būdu suteikiamas vienkartinis leidimas
įjungti  mikrofoną  telefono  skambučiu  iš  šioje  bazėje  įrašyto  numerio,  t.  y.  klausytis  esamos
situacijos (garso) šalia įrangos.

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.5. 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“.  OUT2 išėjimo  valdymas  gali  būti  išjungtas  SMS
komanda (žr. 5.7. 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)

Jei bazėje bus įrašas (eilutė) su ,,+“ (be telefono numerio), tuomet telefonų bazė priims komandas (modulis
valdysis) iš bet kokio telefono numerio.

Įrašo pavyzdys:
;+37055511111
;+37166655555
;+37255522222

Įrašo pavyzdys:
;+37055511111
;+37312312345

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

DĖMĖSIO! Bazė naudojama tik DiTeL GSM - Gate M versijoje. Savarankiškas mikrofono prijungimas prie kitų
DiTeL GSM - Gate versijų gali sugadinti gaminį, todėl laikomi ne garantiniu atveju (garantiniai įsipareigojimai
tokiems atvejams netaikomi).

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

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 turės bet  koks telefono
numeris.



pr.6. admin
Slaptažodžių bazė. Šioje bazėje gali būti tik vienas įrašas, t. y.  tik vienas slaptažodis ir tik

vienas  telefono  numeris.  Šiuo  slaptažodžiu  atliekamas  modulio  valdymas.  Slaptažodis  gali  būti
išsiunčiamas SMS žinute iš bet kokio telefono numerio, tačiau modulio administracinius pranešimus
gaus šioje bazėje “admin.txt” įrašytas telefono numeris (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.7. status
Slaptažodžių  bazė.  Šioje  bazėje  saugomas  vienas slaptažodis,  kurio  pagalba  gali  būti

peržiūrima modulio būklė (statusas), prijungtų įrenginių būklė (įjungti – išjungti) ir t.t. Modulio būklės
patikra  atliekama iš  bet  kokio numerio  nusiuntus  į  modulį  SMS (žr.  lentelę  Nr.2)  su šioje  bazėje
“status.txt” įrašytu slaptažodžiu. 

Kad  sukurti  šią  slaptažodžių  bazę,  reikia  sukurti  (jei  nesukurtas)  tekstinį  failą  pavadinimu
<<status.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
Gavęs  statuso  patikros  komandą  (slaptažodį

įrašytą šioje bazėje),  modulis išsiųs į  numerį pateikusį
užklausą SMS su šia informacija (šiuo formatu):
Pav.3

pr.8. time
Laiko nustatymų  bazė  (išėjimo

suveikimo  trukmė).  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)
įtampa bus  paduodama į  atitinkamą išėjimą

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”.

Įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).

Gaunamo SMS forma:
IMEI:1234567890123
Ver:GATE 04.14a
IN1 NO CLOSED (įėjimas 1,
kontaktai normaliai išjungti, būklė-sujungti);
IN2 NC OPEN (įėjimas 2,
kontaktai normaliai sujungti, būklė-išjungti);
OUT2 Disabled (išėjimo 2 valdymas išjungtas (dezaktyvuotas));
GSM 74% OK (GSM signalo stiprumas 74 procentai);
AC Error (nėra pagrindinio maitinimo įtampos);
Total records 100 (įrašų kiekis modulio bazėse);
Working time 08:00-18:00
Working Days 12345

SVARBU! Slaptažodis negali sutapti (būti vienodas) su bazėje pass įrašytais slaptažodžiais.

Įrašui svarbus raidžių registras (didžiosios ar mažosios raidės).

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)

Įrašo pavyzdys:
admin;+372454899988

Įrašo pavyzdys:
statu;+37267854321



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.9. in1 ir in2 (pranešimų apie įėjimų suveikimą konfigūraciniai failai)
Pranešimų apie IN1 ir IN2 įėjimų (žr. pav. 1) suveikimą konfigūraciniai failai. Juose įrašomas

įėjimo tipas, kuriam suveikus į telefono numerį, įrašytą konkrečiame konfigūraciniame faile, modulis
išsiūs SMS pranešimą apie įėjimo suveikimą (žr. lentelę 1). Konfigūracinį failą sudaro informacija apie
įėjimo tipą,  kuriam suveikus  bus  siunčiamas  pranešimas,  telefono numerį,  kuriam bus  siunčiamas
pranešimas bei pranešimo tekstas, kuris bus išsiųstas suveikus (pasikeitus įėjimo būklei) atitinkamam
įėjimui.

Kad sukurti šias bazes, reikia sukurti (jei nesukurti) tekstinius failus pavadinimu <<in1.txt>> -
įėjimui IN1 bei <<in2.txt>> - įėjimui IN2. Į failus įrašomi duomenys šiuo duomenų įvedimo formatu
(skirtingi duomenų tipai rašomi į atskiras duomenų bazės eilutes):

– įėjimo tipas NO arba NC (pirmoji eilutė, rašoma didžiosiomis raidėmis)
– telefono numeris tarptautiniu formatu (antroji eilutė)
– pranešimo tekstas (trečioji eilutė), kuris bus išsiųstas į šiame faile įrašyta telefono numerį 

(iki 100 simboliu lotynų abėcėlės raidėmis ar skaičiais)

pr.10. acctime
Laiko nustatymų  bazė.  Šioje  bazėje  nustatomas  darbinis  laikas  (grafikas)(pradžia,  pabaiga,

savaitės dienos) kuomet telefono numeriams, nustatytiems telefono numerių bazėje phone1 (žr. lentelę
1), leidžiama paskambinus į modulį valdyti rėlinį perjungiamąjį išėjimą OUT1 (žr. pr.1.p.)

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

– prieigos pradžios (įjungimo) laikas (pirmoji eilutė, 24 val. formatu:
valandos ir minutės atskirtos skiriamuoju ženklu ,,dvitaškiu“)

– prieigos pabaigos (išjungimo) laikas (antroji eilutė, 24 val. formatu:
valandos ir minutės atskirtos skiriamuoju ženklu ,,dvitaškiu“)

– savaitės dienos (trečioji eilutė, įrašomas savaitės dienos eilės numeri be
skiriamųjų ženklų: nuo 1 iki 7)

Įrašo pavyzdys:
08:00
18:00
12345

SVARBU!  Mobiliojo ryšio operatorius turi  palaikyti  laiko sinchronizaciją GSM tinklu. Jei  mobiliojo ryšio
operatorius  neteikia  laiko  sinchronizacijos  GSM  tinklu  paslaugos,  funkcijos,  susijusios  su  darbinio  laiko
nustatymu acctime ir įvykių istorijos rinkimu (suveikimų, ,,log'ų“)(žr. pr.12.p.), tinkamai neveiks.
DĖMĖSIO! Modulio darbas pagal grafiką aktyvuojamas ir dezaktyvuojamas tik SMS komanda (žr. lentelę 2).

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.
Laiko reikšmės rašomos trijų skaitmenų formatu, t. y. jei pvz. norima nustatyti 5 sek. suveikimo trukmę, įraše
prieš 5 turi būti du nuliai: ,,005“

Įrašo pavyzdys (in1.txt): Įrašo pavyzdys (in2.txt):
NC NO
+37011155666 +37011155678
katilo gedimas ijungtas apsvietimas

Atitinkamus pranešimus modulis išsiųs
atsijungus 1 grandinei ir susijungus (užtrumpinus) 2 grandinei



pr.11. smserr
Pranešimų apie klaidingą SMS komandą nustatymų konfigūracinis failas. Jei modulis gauna

klaidingą  SMS komandą (žr.  lentelę  2)  šios  komandos  tektą  persiunčia  admin bazėje  (žr.  pr.6.p.)
įrašytam telefono numeriui, nurodydamas telefono numerį iš kurio modulis gavo klaidingą komandą,
tokiu būdu informuodamas apie neatliktą komandą. Esant teisingam SMS slaptažodžiui (žr. pr5-7 p.)
bet neteisingam komandos formatui (žr. lentelę 2), SMS grąžinama abonentui išsiuntusiam šį SMS.
Taip  pat,  aktyvavus  šią  funkciją  admin bazėje  įrašytas  telefono  numeris  gaus  mobiliojo  ryšio
operatoriaus siunčiamus informacinius pranešimus.

Konfigūraciniame faile įrašoma viena eilutė su nuostata – gauti ar atsisakyti gauti pranešimus
apie klaidingas SMS komandas ir mobiliojo ryšio operatoriaus siunčiamus informacinius pranešimus.

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

- ON (norint gauti pranešimus apie klaidingą SMS komandą) arba OF (norint
išjungti šių pranešimų siuntimą).

pr.12. Aplankas LOG
Aplanke LOG, kuris yra microSD kortelėje, modulis automatiškai kuria įvykių duomenų bazės

failus: modulis fiksuoja valdymo signalų datas ir laiką, informaciją apie dingusį maitinimą (įvykius),
informaciją apie gautas SMS komandas (slaptažodžius) valdant išėjimą OUT2 (žr. pr.5. p.)(užfiksuoja
datą, laiką, išsiųstą slaptažodį bei telefono numerį iš kurio slaptažodis buvo išsiųstas).

Keičiant telefonų numerių bazes (įrašant ar trinant telefonų numerius), sistema šiuos veiksmus
užfiksuos įvykių konfigūraciniame faile ,replace.txt”.

Aplanke LOG įvykių failus modulis kuria automatiškai. Vartotojui jų keisti ar kurti nereikia.

SVARBU! Mobiliojo ryšio operatorius turi palaikyti SMS informacinių pranešimų siuntimą anglų kalba (tik
lotyniškomis  raidėmis).  Jei  mobiliojo  ryšio  operatorius  neturi  tokių  galimybių,  funkcija,  susijusi  su
operatoriaus siunčiamų SMS informacinių pranešimų persiuntimu, tinkamai neveiks.

SVARBU! Šioje  bazėje  įrašyti  nustatymai  neįtakoja  kitų  SMS pranešimų siuntimą (gavimą)  admin bazėje
įrašytam numeriui.  smserr konfigūraciniame faile nustatomas tik pranešimų apie  klaidingą SMS komandą ir
operatoriaus informacinių pranešimų persiuntimo įjungimas arba išjungimas.

Įrašo pavyzdys:
OF

Neteisingai surinktą slaptažodį modulis identifikuoja, kaip klaidingą SMS komandą (žr. pr.11. p.).

SVARBU! Mobiliojo ryšio operatorius turi palaikyti laiko sinchronizaciją GSM tinklu. Jei mobiliojo ryšio
operatorius  neteikia laiko sinchronizacijos GSM tinklu paslaugos,  funkcijos,  susijusios  su darbinio laiko
nustatymu acctime (žr. pr.10.p.) ir įvykių istorijos fiksavimu, tinkamai neveiks.




