Mobiltelefonos hívásmodul

Szerelési útmutató


A hívásmodult autó, ill. lakásriasztóhoz lehet csatlakoztatni. 
Riasztás esetén a riasztó valamelyik kimenete (pl. sziréna kimenet) meghúzza a hívásmodulban lévő relét (két fehér vezeték), ez szakadást idéz elő a hívásmodul riasztó áramkörében, és elindítja a hívásokat. 
A hívásmodul bekapcsolja a beépített rádiótelefont, felhívja a telefonkártyára beprogramozott 2 számot, vár kb. 3percet, ismét felhívja a 2 számot, újra vár 3 percet, majd kikapcsolja a telefont. Ezután a hívásmodul ismét riasztó jelre várakozik. A kimenő hívások száma maximum 20 lehet (5x4 hívás). A telefonon lévő led ég, ha a telefon hívja a beprogramozott számokat, villog a hívások utáni 3 percben, lassan (1mp-enként) villog (05 verziótól) a hívások utáni 1 órában.
	Táp kábelek: 
Piros-fekete +10 tól 14V-ig egyenáram, 1A lengőbiztosítékkal.
			Áram szükséglet riasztás esetén 100mA-tól 1A ig, egyéb esetben 10mA
		Fekete 0 V
		Bekapcsoláskor a hűtőborda melletti piros LED 4-et villog
	Riasztó áramkör:
a két fehér vezetékkel lehet meghúzatni a hívásmodulban lévő relét ez szakadást idéz elő a hívásmodul riasztó áramkörében és elindítja a hívás procedúrát (normál riasztás)
index riasztás:(autós riasztó index kimenete) ha a relé 4-szer szakít indul el a hívás procedúra, ennél a 2. Jumpert be kell rakni


Jumperek:	 A hívásmodul lecsavarazható fedelének belső oldalán található tüskesorban lehet 
Jumperolni.
Jumper1: 	Nincs berakva = normál riasztás
		Be van rakva = Index riasztás
Jumper2: 	Nincs berakva = telefonhívások időtartama 20mp
Be van rakva = telefonhívások időtartama 50mp
	
				
			

	
Doboz kinyitása: 
		1 db csavarral
	

SIM kártya beállítása
Lehetséges kártya típusok:
		Pannon GSM Praktikum (javasolt)
		T-Mobil Dominó (legjobb)
		Vodafone (nincs kipróbálva)
SIM kártya beprogramozása:
	 Ezt egy másik telefonban lehet megoldani. (amelyik tudja fogadni a kártyát)
	Ki kell kapcsolni kártya PIN kód kérését
	Minden telefonszámot le kell törölni a kártya memóriájáról

Egy vagy két telefonszámot lehet beprogramozni a kártya memóriájára
Be kell állítani, hogy a kártya elküldje saját számát, így tudjuk azonosítani a hívásmodult, hogy riasztás történt. A saját telefonban nem elég beállítani a szám elküldését.
	T-Mobil :fel kell hívni a kártyával a 1777-es ingyenes számot (T-Mobil dominó központ), majd kiválasztani a következő menüpontokat:
3-as gomb „szolgáltatások beállítása”
3-as gomb.”többletszolgáltatások”
3-as gomb „hívószámküldés beállítása”
	„jelenleg önnek nincs bekapcsolva a hívószám küldés”
1-es gomb „hívószámküldés bekapcsolása”
	„a hívószámküldést bekapcsoltuk”
(A tapasztalatok szerint, csak pár perc múlva történik meg a hívószámküldés bekapcsolása)
	Pannon GSM: fel kell hívni a kártyával a 1741-es ingyenes számot (PGSM autómatikus szolgáltatás megrendelő és lemondó rendszer) majd kiválasztani a következő menüpontokat:
6-os gomb „híváskezelő szolgáltatások”
2-es gomb „hívószám küldés tiltás”
2-es gomb „szolgáltatás lemondása”
„kérését rögzítettük a szolgáltatás törlését legkésőbb 72 órán belül teljesítjük”
	Az interneten keresztül is be lehet állítani
	

Hívás procedúra:
a relé riasztást idéz elő a hívásmodul riasztó körében
	a hívásmodul mobiltelefon bekapcsolása 15mp				LED ég
	a telefonkártyára beprogramozott első szám felhívása 20 vagy 50mp	LED ég
a telefonkártyára beprogramozott második szám felhívása 20 vagy 50mp	LED ég
3 perc várakozás							LED villog
	a telefonkártyára beprogramozott első szám felhívása 20 vagy 50mp	LED ég
	a telefonkártyára beprogramozott második szám felhívása 20 vagy 50mp 	LED ég

3 perc várakozás							LED villog
hívásmodul mobiltelefon kikapcsolása
1 óra várakozás ( ez alatt, ha riasztás van ujraindul a hívásprocedúra max 5 alkalommal)
LEDvillog   (4 gyors villogás majd 1mp szünet)
	folyamatos várakozás (ha riasztás van indul a hívásprocedúra)


megj.: amennyiben a valamiért a hívás procedúra nem jut el (pl autónál tápfeszültség esés vagy tápfeszültség kikapcsolása miatt) a 6-os pontig, a tápfeszültség helyreállása után újraindul a az 1-es ponttól.
A hűtőborda melletti piros led
	4-at villog	
		A táp ráadásakor
		Folyamatosan villog
			Hívások utáni 3 perces várakozás alatt
		Folyamatosan világít
			A telefon bekapcsolásakor
			Hívások alatt
	Lassan villog (05 verziótól)
			A hívás procedúra után 1 óráig
	

Autóleállító modul:
	Az autóleállító modulban lévő microchip figyeli, hogy a hívásmodul mobiltelefonja kap-e hívást, (csak akkor működik, ha a mobiltelefon telefon be van kapcsolva és nem hív éppen egy számot, erre a hívások után 3-3 perc áll rendelkezésre), hívás esetén meghúzza a gyujtásleállító relét (4 percig), és összekapcsolja a gyujtásleállító modulból kijövő 2 db vezekéket

	A gyujtás letiltására egy kisteljesítményű relé van a modulban, ami kapcsolhat egy nagyobb teljesítményű autós relét, vagy 2 db öntartóvá kapcsolt relét.

	Táp ráadásakor az autóleállító modulon lévő led  3-at villog.
	A gyujtás letiltásakor a led folyamatosan ég.
	Az autóleállító modult rá lehet csavarozni a hívásmodulra
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