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GRUNDLÄGGANDE KOMMANDON FÖR SMS-PROGRAMMERING AV MTM GSM

Strukturen i porttelefonen bygger på följande princip:
Anrop sker till grupp.
1 grupp kan innehålla upp till 5 unika nummer som rings upp i en ringslinga av porttelefonen.
1 grupp kopplas till en anropsknapp eller via ett namn i displayen (kräver Displaymodul) eller en kod (kräver 
knappsatsmodul) för anrop.
För fasta anropsknappar gäller numrering enligt bilden nedan oavsett vilken frontpanel man använder. Knapp 
nr 1 och 2 tillhör GSM-modulen. 3 - 10 tillhör tilläggsmodulen, nästa tilläggsmodul med fasta knappar får då 
11 - 18 osv. Man kan lägga till totalt 12 moduler med fasta anropsknappar och ha maximalt 98 st (96 st 
knappar på tillägsmodulerna + 2 st knappar på GSM-modulen)

Telefonboken kan hantera upp till 1000 unika nummer.

Ett SMS med programmeringskommando börjar alltid med pinkod. Vid leverans är pinkoden satt till 0000. 
Varje del separeras med #. Kommandona definieras genom olika sifferkoder. I ett kommando som innehåller 
olika alternativ för parametrar separerar man dem med en punkt (.) mellan varje parameter. 

För att t.ex. byta pinkoden för systemet skickar man ett sms till det telefonnummer det installerade SIM-kortet i 
GSM-modulen har, enligt följande:
0000#10.1234# 

GSM-modulen har nu pinkoden 1234 istället för 0000 så vill du byta tillbaka nu måste du skicka följande 
kommando:
1234#10.0000# 

Nu har GSM-modulen åter 0000 som pinkod. Instruktionen kommer utgå från att det är 0000 för enkelhetens 
skull, men om ni ändrat er pinkod så ersätt 0000 med gällande pinkod istället. OBS! Rekommenderas  starkt 
att ni byter till egen pinkod för att säkra anläggningen. Pinkoden kan vara upp till 8 siffror.
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Lägga till ett telefonnummer till en grupp:

20.gruppnummer. Plats i gruppen.telefonnummer#

20 = Kommandot för att lägga till telefonnummer till en grupp.

Gruppnummer = Det numret på gruppen du vill lägga till telefonnumret till (max 4 siffror).

Plats i gruppen = 1 - 5, porttelefonen ringer plats 1 först och svarar inte det går den vidare till nästa nummer 
osv men enbart till nummer inom samma grupp.

Telefonnummer = Det nummer du vill programmera in. Nummer i fasta eller mobila nätet.

För att programmera in nummer 123456789 till grupp 1 och plats 1 skickar man följande:
0000#20.1.1.123456789#

För att se befintlig programmering :

0000#20.?.Platsnummer.telefonnummer# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilken 
grupp telefonnumret är knutet till på den specifika platsen

0000#20.Gruppnummer.?.telefonnummer# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilken 
plats i den specifika gruppen som telefonnumret har

0000#20.Gruppnummer.platsnummer.?# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilket num-
mer som är programmerat till den specifika platsen i gruppen

0000#20.?.?.telefonnummer# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilken grupp och plats 
som det specifika numret finns knutet till

0000#20.Gruppnummer.?.?# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilka telefonnummer som 
ingår i den specifika gruppen

Lägga till en anropsknapp till en grupp:

21.gruppnummer.knappens nummer#

21 = Kommandot för att associera gruppen med en knapp.

Gruppnummer = Numret på den grupp som knappen ska anropa.

Knappens nummer = Se bild i början på dokumentet för vilken numrering knapparna har.

För att associera grupp 1 med knapp nummer 2 (den högra inbyggda knappen på GSM-modulen) skickar 
man följande:
0000#21.1.2#
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Namnge en grupp:

Om man använder displaymodul måste man namnge gruppen för att den ska bli synlig på displayen.

22.gruppnummer.”namn”#

22 = Kommandot för att namnge en grupp.

Gruppnummer = Numret på den grupp som ska namnges.

”Namn” = Namnet som ska visas för gruppen, observera! ” ” före och efter namnet.

För att namnge grupp 1 med namnet Test skickar man följande:
0000#22.1.”Test”#

För att se befintlig programmering :

0000#22.?.”Namn”# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilken grupp som är knuten till det 
specifika namnet

0000#22.Gruppnummer.?# - Du får tillbaka ett sms som innehåller information om vilket namn som är knutet 
till den specifika gruppen

Knyta en kod för uppringning till en grupp (för porttelefoner med knappsatsmodul):

Om man har knappsatsmodul installerad i sin porttelefon finns möjligheten att använda en kod för uppringning.

23.gruppnummer.kod#

23 = Kommandot för att knyta koder till en grupp.

Gruppnummer = Numret på gruppen koden ska knytas till.

Kod = den kod du vill ska ringa till gruppen, max 8 siffror.

För att knyta koden 1234 till grupp 1 skickar man följande:
0000#23.1.1234#
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Knyta en kod för inpassage till en användare (för porttelefoner med knappsatsmodul):

Om man har en en knappsatsmodul installerad i sin porttelefon finns möjligheten att använda kod för inpass-
age genom dörren.

25.Aktivera dörröppning.Aktivera AUX-relä.användar-ID.Kod(3-8 siffror#

25 = Kommandot för att knyta koder för inpassage till en användare

Aktivera dörröppning = Aktiverar dörröppningsutgången (12VDC öppning) när godkänd kod matats in

1 = Dörröppning aktiverad

0 = Dörröppning avaktiverad

Aktivera AUX-relä = Aktiverar AUX-relä (C/NO) när godkänd matats in

1 = AUX-relä aktiverat

0 = AUX-relä avaktiverat

Användar-ID = ID med som anges med max 4 siffror. Underlättar vid byte/borttagande av kod

Kod = Ange den kod som användaren skall använda för inpassage 3-8 siffor

För att se befintlig programmering:

0000#25.?.?.?.kod#
Du får tillbaka ett sms med information om dörröppning och AUX-relä för aktuella koden

Toggle-funktion reläutgång
Det finns möjlighet att toggla aux-reläet, dvs det är möjligt att aktivera och inaktivera aux-reläet genom att
trycka på 5 och 8 under pågående samtal, detta som tillägg till den vanliga pulsstyrningen som görs med #. 
För att toggla aux (relä aktiverat) tryck 5 under pågående samtal. Tryck 8 under pågående samtal för att avakti-
vera relä.

1=AUX-relä aktiverat

0=AUX-relä avaktiverad

För att avaktivera toggle-funktionen skickar man följande:
0000#63.0#
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Radera information kopplad till en grupp:

90.grupp#

90 = Kommandot för att radera information kopplad till en grupp.

Grupp = Numret på den gruppen som informationen ska raderas ifrån.

För att radera informationen för grupp 1 skickar man följande:
0000#90.1#

Programmera ring och samtalstid för samtalen:

50.Ringtid.Samtalstid#

50 = Kommandot för ring och samtalstid

Ringtid = Den tid du vill porttelefonen ska ringa vid uppringning. Från 1 till 90 sekunder. Förinställt värde är 30 
sekunder

Samtalstid = Den tid du vill att ett aktivt samtal ska pågå. Från 1 till 240 sekunder. Förinställt värde är 
60 sekunder

För att sätta Ringtid till 40 sekunder och samtalstid till 50 sekunder skickar man följande:
0000#50.40.50#

Programmera språket i displaymodulen samt modul med hörslinga och TTS:

54.Språkkod#

54 = Kommandot för att ändra språk

Språkkod = Det nummer för önskade språket enligt nedan:

1-Engelska 2-Italienska 3-Franska 4-Tyska 5-Portugisiska 6-Spanska 7-Holländska 8-Polska 9-Ryska

10-Ungerska 11-Ukrainska 12-Kroatiska 13-Svenska 14-Norska 15-Finska 16-Danska 17-Lettiska

18-Slovenska 19-Estniska 99-Egen skapad (görs med PCS/XIP 4.9.1 eller senare)

För att välja svenska som menyspråk så skickar man följande:
0000#54.13#

För att se befintlig programmering:
0000#54?# - Du får tillbaka ett sms med information om vilket språk som är aktiverat i displayen och ev modul 
med hörslinga och TTSsekunder
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Programmera inställningarna för Displaymodulen:

55.Bakgrundsbelysning.Intensitet.Standby.Ljusstyrka i stand-by.Sökintervall.intervallsgränser#

55 = Kommandot för att programmera inställningarna i displaymodulen

Bakgrundsbelysning = Färgen på bakgrundsbelysningen. Förinställt är 0 (Blå)

1= Vit

0= Blå

Intensitet = Här ställer du intensiteten på bakgrundsbelysningen i 5 olika nivåer genom att ange ett värde från 0 
till 4 (Förinställt 4)

0= Off

1=Intensitet 25%

2=Intensitet 50%

3=Intensitet 75%
4=Intensitet 100%

Standby = Om standby-läge ska vara aktiverat eller inte aktiverat. Förinställt är 0

1=Standby-läge aktiverat

0= Standby-läge avaktiverat.

Ljusstyrka i stand-by = Sätter intensiteten för modulen i standby-läge. Förinställt är 1
1= I standby-läge är displayen tänd med minimal intensitet
0= I standby-läge är displayen avstängd

Sökintervall = Anger hur många delar sökfältet delas i för enklare överblick. Ange ett värde mellan 1-4 i detta 
fältet. Förinställt är 2. OBS! Anges värde 1 delas inte sökfältet alls

Intervallsgränser = Anger hur många namn som visas maximalt för varje sökområde. Ange ett värde från 4-12 i 
detta fältet. Förinställt är 10

För att sätta bakgrundsbelysning till vit med intensitet 50%, standby-läge aktiverat, displayen avstängd under 
standby-läge, sökfältet i 2 delar med maximalt 10 namn skickar man följande:
0000#55.1.2.1.0.2.10#

För att se befintlig programmering:
0000#55?#
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Justera högtalar och mikrofonvolym på porttelefonen:
60.Högtalarvolym.Mikrofonvolym#

60 = Kommandot för högtalar och mikrofonvolym

Högtalarvolym = Anger volymen för högtalare med ett värde mellan 0-100. Förinställt 40

Mikrofonvolym = Anger volymen på mikrofonen med ett värde mellan 0-15. Förinställt 10

För att ange högtalarvolym 50 och mikrofonvolym 11 skickar man följande:
0000#60.50.11#

För att se befintlig programmering:
0000#60?#

Radera ett unikt telefonnummer och alla dess ev kopplingar till grupper, koder, relästyrningar mm:

91.telefonnummer#

91 = Kommandot för att radera ett unikt telefonnummer.

Telefonnummer = Det telefonnummer som ska raderas.

För att radera telefonnumret 12345678 skickar man följande:
0000#91.12345678#

Radera samtliga telefonnummer som finns lagrat i porttelefonen:

OBS! Detta raderar samtliga telefonnummer som finns i porttelefonen

93.pinkod#

93 = Kommandot för att radera samtliga telefonnummer.

Pinkod = Pinkoden som används vid programmeringen (i denna beskrivning är den alltså 0000).

För att radera samtliga telefonnummer i porttelefonen som används i denna beskrivning skickar man följande:
0000#93.0000#
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Funktioner som kan styras från telefonen under aktivt samtal:

Under samtal mellan telefon och porttelefon är det möjligt att styra följande funktioner från knappsatsen på 
telefonen:

Justera högtalarvolymen – Tryck på knapp 1 ökar volymen, tryck på knapp 2 sänker volymen.

Justera mikrofonvolymen – Tryck på knapp 3 ökar volymen, tryck på knapp 6 sänker volymen.

Öppna dörren/grinden/annat tillkopplat: Tryck på knapp * aktiverar 12VDC-öppning, tryck på knapp # 
aktiverar relä-öppning. OBS! Detta är beroende på hur porttelefonen anslutits till det den ska styra. Fråga den 
som installerat porttelefonen för ytterligare information kring detta.

Bild nedan – Kopplingsplint på baksidan av GSM-modul (Malux artnr:776443)


