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Popis funkce neomezeného počtu uživatelů.
(platí pro GSM klíče iQGSM-R1 od verze 3.01)
V základním a nejvíce používaném režimu bezplatného ovládání reaguje GSM relé (GSM klíč) iQGSM-R1
pouze na telefonní čísla, která jsou autorizována, tedy byla uložena do paměti zařízení (ukládání
telefonních čísel, která mají oprávnění GSM klíč ovládat, je velmi snadné - stačí zmáčknout tlačítko a
prozvonit nebo čísla uložit dálkově pomocí sms příkazu - je to detailně popsáno v uživatelském návodu).
Tento režim doporučujeme prioritně používat, neboť je bezpečný - neznámá telefonní čísla jsou
ignorována (hovor je odmítnut). Tento režim je dán velikostí paměti - v nabídce máme verzi pro
6 telefonních čísel, což je plně dostačující pro běžnou rodinu nebo malou firmu. Dále nabízíme verzi
pro 30 telefonních čísel.
V praxi je však řada situací, kdy je potřeba větší počet uživatelů. Proto jsme, kromě výše popsaného
způsobu ovládání vázaného na identifikaci telefonního čísla volajícího, přidali do další verze GSM relé
iQGSM-R1 dvě nové funkce, které si můžete jednoduše nastavit pomocí nového sms příkazu CONTROL:
1) Určete si čtyřmístné číselné heslo, např. 3663. Pokud kdokoliv ze svého mobilního telefonu pošle na
číslo GSM klíče sms zprávu s tímto heslem, povel se provede. Není potřeba již žádný text, stačí poslat
pouze heslo, tedy sms ve tvaru např. "3663". Heslo lze kdykoliv jednoduše změnit.
2) Další možnost neomezeného ovládání spočívá v bezplatném prozvonění z libovolného telefonního
čísla. Otevírat tímto způsobem garážová vrata pochopitelně nedoporučujeme, ale najdou se situace, kdy
se tato funkce může hodit. Prostě kdokoliv, kdo zná telefonní číslo zařízení, jej krátkým prozvoněním může
ovládat. Uplatnění tato funkce najde např. při otevírání vjezdových bran do různých veřejných areálů,
na parkoviště penzionů, na spínání osvětlení - zkrátka tam, kde nehrozí zneužití a je vítáno snadné
sdělení telefonního čísla pro ovládání bez nutnosti programování autorizace a podobně.
Pochopitelně v tomto "otevřeném" režimu může nastat situace, kdy i omylem vytočené číslo např. brány
může způsobit její otevření, proto doporučujeme nastavit automatické zavření popřípadě
časový zámek (klasické spínací hodiny, které neumožní otevřít bránu např. v noci a o víkendech).
Navíc jsme v tomto režimu minimalizovali omyly tím, že se počítají zazvonění - pokud má být povel
proveden, je třeba položit do 3. zazvonění. Pokud zvoníte déle, povel se neprovede. Je to zároveň ochrana
proti různých marketingových "službám" a podobně. Zkrátka otevřít bezplatně, z kteréhokoliv čísla ANO,
ale nenechat dlouho prozvánět - položit do 3. zvonění. Pak je povel proveden.
V opačném případě je hovor ukončen.
Více o příkazu CONTROL, kterým si tyto režimy můžete nastavit, najdete v plné verzi návodu, který je
součástí dodávky nebo si jej můžete stáhnout z našeho webu www.tfe.cz.
V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu: +420 731 115 151 nebo pošlete Váš dotaz na email:
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