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Vartotojo vadovas v2.3 
Galioja ESIM264 v7.15.00 ir vėlesnei

GSM apsaugos sistema ESIM264 yra ribotos prieigos zonos įrenginys. Sistemą montuoti ir remontuoti gali tik asmuo, turintis 
žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir pakankamą kvalifikaciją tokio pobūdžio darbams. 

Sistema turi būti maitinama iš 16-24V 50Hz ~1.5A maks. kintamosios srovės arba 18-24V     1.5A maks. nuolatinės srovės 
mai tinimo šaltinio. Naudojami maitinimo šaltiniai privalo tenkinti LST EN 60950-1 standarto reikalavimus ir turi būti lengvai 
pasiekiami. Maitinimo gnybtų suke itimas vietomis neturi įtakos. 

Kiekvienas prie sistemos ESIM264 prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, jutikliai, relės ir pan.) privalo tenkinti LST EN 
60950-1 standarto reikalavimus.

Sistemos pagrindinio maitinimo šaltinis gali būti prijungtas tik prie kintamosios 
srovės tinklo, montavimo patalpoje, turinčio visiškai grandinę nutraukiančią 
automatinę apsaugą. Automatinė apsauga turi suveikti nuo trumpojo jungimo 
ar viršsrovių ir turėti dvipolį atjungimo įtaisą, kuris nutraukia grandinę. Tarp nu-
trauktos grandinės kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3mm tarpelis, tuo tarpu 
atjungimo srovė 5A.   
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AC 230V
50 Hz/DC 24V

USB cable

Null

PE

ESIM264

AC/DC

Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti pagrindinį įrenginio maitinimą ir rezervinę bateriją. Drau-
džiama atlikti sistemos montavimo ir derinimo darbus žaibavimo metu. 

Rezervinė baterija privalo būti prijungta prie jungties, kurią nutraukus, būtų atjungtas vienas baterijos polis. Ypatingas dė-
mesys turi būti skiriamas teigiamo ir neigiamo baterijos maitinimo gnybtų jungimui prie sistemos. Baterijos maitinimo gnybtų 
sukeitimas vietomis yra DRAUDŽIAMAS.

Siekdami išvengti galimo gaisro ar sprogimo, naudokite tik tinkamo tipo rezervinę bateriją.

Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus pagrindinį elektros maitinimo šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą ir atjungus re-
zervinės baterijos jungtį. 

Saugiklio F1 tipas - Slow Blown 3A. Perdegusio saugiklio negalima keisti kitokiu tipu nei nustatyta gamintojo.

Jei parametrų konfigūravimui yra naudojamas I saugumo klasės kompiuteris, jis privalo būti įžemintas.
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1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Paskirtis 

ESIM264 – tai mikroprocesorinis prietaisas, skirtas gyvenamųjų patalpų, sodo namelių, vasarnamių, garažų ir kitų patalpų apsaugai bei 
elektros prietaisų valdymui per GSM/GPRS tinklą. Sistemą taip pat galima naudoti kaip pasikalbėjimo įrenginį. 

Sistemos pritaikymo pavyzdžiai:
• Patalpų apsauga.
• Aliarmo mygtuko prijungimas. 
• Temperatūros matavimas ir kontrolė patalpoms arba šildymo sistemoms.
• Apšvietimo, šildymo, vėdinimo, laistymo, siurblių įjungimo ir kitų elektros prietaisų valdymas.
• Nuotolinis patalpos praklausymas mikrofonu.
• Informavimas SMS žinute apie 230V elektros tinklo dingimą ir atsistatymą.
• Dvikryptis pasikalbėjimo įrenginys per GSM tinklą

Trumpas pagrindinių terminų aprašymas
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti pagrindiniai techniniai terminai, minimi šiame vartotojo vadove, ir jų paaiškinimai.

Terminas Aprašymas
Sistema; apsaugos sistema ESIM264 įrenginys  

SMS Trumpųjų žinučių paslaugos 

Klaviatūra Įrenginys su integruotu klavišų rinkiniu, suteikiančiu galimybę konfigūruoti ir valdyti sis-
temą, stebėti pažeistas zonas ir sistemos problemas  

EKB2 LCD klaviatūros modelis  

EKB3 LED klaviatūros modelis  

EWK1 Belaidžio pultelio modelis

EWK2 Belaidžio pultelio modelis

Vartotojo telefono numeris; Vartotojas 1... 5  Asmens mobilaus telefono numeris, kuriam suteikta galimybė valdyti sistemą  

Sistemos telefono numeris SIM kortelės, įstatytos į ESIM264 įrenginį, telefono numeris  

Vartotojo slaptažodis 4 skaitmenų kombinacija, skirta įjungti ir išjungti apsaugą naudojant klaviatūrą  

iButton®  raktas Unikalų 64-bit ID kodą sauganti mikroschema, skirta įjungti ir išjungti apsaugą   

Zona Apsaugos sistemos įėjimas, skirtas laidiniams ir belaidžiams davikliams prijungti  

PGM išėjimas Apsaugos sistemos išėjimas, skirtas elektros prietaisams prijungti (šildymo, apšvietimo, 
vartų sistemas ir pan.)  

Sritis Skirsnis, programiniu būdu dalinantis vieną apsaugos sistemą į dvi ar daugiau individualių 
dalių
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1.2. EKB2 - LCD klaviatūra
Pagrindinės ypatybės:
• Apsaugos įjungimas ir išjungimas 
• Apsaugos įjungimas ir išjungimas „Nakties” režimu 
• Sistemos nustatymų konfigūravimas 
• PGM išėjimų valdymas 
• Sistemos informacijos atvaizdavimas  
• Garsinė indikacija įmontuotu mini signalizatoriumi. 
• Belaidžio įrenginio informacijos atvaizdavimas 
• Temperatūros atvaizdavimas 

• Laiko atvaizdavimas 
Išsamiau apie techninę specifikaciją ir montavimą skaitykite naujausiame įrenginio montavimo vadove adresu www.eldes.lt/download 

Piktogramos ir pranešimai

PARUOŠTA
GARAŽAS

PROB
Z ATJ
NAKT

00:4520,20C

GSM 
signalo 
stiprumas

Sistemos 
būsenos 
pranešimas

Pagrindinis 
ekrano 
vaizdas

Laikinai 
atjungta viena 
arba daugiau 
pažeistų zonų

Vienoje arba 
daugiau sričių 
apsauga įjung-
ta „Nakties” 
režimu

Yra 
viena arba 
daugiau 
sistemos 
problemų

Persona-
lizuotas 
klaviatūros 
srities pava-
dinimas

Laikrodis

Temperatūra1

Pagrindiniai pranešimai ir piktogramos

Piktograma / 
Pranešimas Aprašymas

Uždelsto tipo zona pažeista, apsaugai 
esant išjungtai

Pradėtas išėjimo laiko skaičiavimas  

Apsauga įjungta ir meniu užrakintas 

Apsauga išjungta ir meniu atrakintas

    
+ KONFIGŪRAVI-

MO REŽ
Konfigūravimo režimas aktyvuotas

ĮSILAUŽIMO 
ALIARM

Uždelsto, momentinio arba praėjimo tipo 
zona pažeista, apsaugai esant įjungtai

Piktograma /
Pranešimas Aprašymas

24H ALIARMAS Pažeista 24H tipo zona  
GAISRO ALIAR-

MAS Pažeista gaisro tipo zona   

TAMPERIO ALI-
ARMAS Pažeistas tamperis 

PARUOŠTA Sistema paruošta, apsauga gali būti 
įjungta

NEPARUOŠTA Sistema neparuošta, pažeista viena ar 
daugiau zonų / tamperių

SAUGOMA Apsauga įjungta (papildomas parame-
tras).  

NAKT Nakties režimas aktyvuotas 
Z ATJ Viena ar daugiau zonų laikinai atjungta
PROB Yra viena ar daugiau sistemos problema
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1.3. EKB3 - LED klaviatūra
Pagrindinės ypatybės:
• Apsaugos įjungimas ir išjungimas
• Apsaugos įjungimas ir išjungimas „Nakties” režimu 
• Sistemos nustatymų konfigūravimas 
• PGM išėjimų valdymas 
• Vaizdinė indikacija LED indikatoriais 
• Garsinė indikacija įmontuotu mini signalizatoriumi.  
•  „Klaviatūros srities jungiklis” 

Išsamiau apie techninę specifikaciją ir montavimą skaitykite naujausiame įrenginio vartotojo vadove adresu www.eldes.lt/download

 LED indikatorių paskirtis

ARMED Nuolat šviečia - apsauga įjungta / skaičiuojamas išėjimo laikas; mirksi - įjungtas konfigūravimo režimas   
READY Nuolat šviečia - sistema paruošta (nėra pažeistų zonų/tamperių)
SYSTEM Nuolat šviečia - yra sistemos problemų; mirksi - yra pažeistų zonų, kurių numeris virš Z12

BYPS Nuolat šviečia - laikinai atjungta zona (-os)   
1-12 Nuolat šviečia - pažeista Z1-Z12 zona

Klavišų paskirtis

1 2 3

4 5 6

7

ARMED

READY

SYSTEM BYPS

A B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8 9

* 0 #

STAY

BYPS

INST

CODE

PRIEKINĖ DALIS2 [BYPS] Laikinai atjungti zona
[CODE] Sistemos problemų sąrašas / pažeistos zonos, kurios 

numeris virš Z12, indikacija / pažeisto tamperio indikacija
[*] Išvalyti įvestus ženklus / 1-as simbolis konfigūravimo 

režimo įjungimo/išjun gimo komandoje / „Klaviatūros 
srities jungiklis” (jei įjungta)

[#] Patvirtinti komandos įvedimą   
[0] ... [9] Komandos įvedimui
[STAY] Apsaugos įjungimas „Nakties” režimu
[INST] N/A

1.4. Sritys
ESIM264 sistema palaiko skirstymo sritimis funkciją, suteikiančią galimybę suskirstyti apsaugos sistemą į dvi individualiai valdomas teri-
torijas, žinomas kaip „Sritis 0” - „Sritis 1”, stebimas vieno apsaugo sistemos įrenginio. Skirstymas sritimis gali būti naudojamas montavimo 
vietose, kur suskirstyta sistemą yra praktiškesnė, pvz: namas ir garažas arba daugiaaukštis pastatas. Suskirsčius sritimis, kiekvienas siste-
mos elementas, toks kaip zona, vartotojo telefono numeris, klaviatūra, vartotojo kodas, iButton raktas ir belaidis pultelis, gali būti priskirtas 
vienai ar keletai sričių. Tokiu būdu vartotojas turės galimybę įjungti/išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtos zonos ir apsaugos įjungimo/
išjungimo būdas.
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2. BENDRAS VEIKIMO APRAŠYMAS 
Įjungiant apsaugą, sistema pradeda išėjimo laiko skaičiavimą, skirtą išeiti iš saugomos teritorijos. Laiko skaičiavimo metu mini signalizato-
rius skleis trumpus pypsėjimus. Pagal gamyklinę konfigūraciją,išėjimo laiko trukmė yra 15 sekundžių. Skaičiavimui pasibaigus, apsauga taps 
įjungta bei sistemos konfigūravimas klaviatūra bus užrakintas. Vartotojui neišėjus iš saugomos patalpos išėjimo laiko skaičiavimo metu, 
sistema ims veikti „Nakties“ režimu (ang „Stay“), esant sistemoje nors 1 zonai su įjungta „Nakties“ savybe Pagal gamyklinę konfigūraciją, 
vartotojas negalės įjungti apsaugos, esant nors 1 pažeistai zonai ar tamperiui, kol pažeista zona ar tamperis nėra atstatyti. Nepaisant to, 
norint įjungti apsaugą esant pažeistai zonai, zona gali būti laikinai atjungiama (ang. „bypass“) arba zonai įjungiama „Priverstinis“ savybė 
(ang. „Force“).

Po apsaugos įjungimo pažeidus zoną (atsižvelgiant į tipą) arba tamperį, sistema sukels aliarmą, trunkantį 1 minutę (gamykliškai). Aliarmo 
metu sirena skleis garsą kartu su klaviatūros signalizatoriumi. Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema įrašytam vartotojui paskambins ir 
išsiųs SMS žinutę su pažeistos zonos ir/arba tamperio pavadinimu ir indikuos pažeistą zoną ir/arba tamperį klaviatūroje. Jei aliarmo metu yra 
pažeidžiama kita zona arba tamperis, sistema elgsis taip, kaip minėta ankščiau, tačiau aliarmo trukmės nepratęs.

Vartotojui įėjus į saugomą teritoriją, sistema pradės įėjimo laiko skaičiavimą, skirtą išjungti apsaugą. Laiko skaičiavimo metu mini signali-
zatorius skleis nenutrūkstantį garsą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, įėjimo laiko trukmė yra 15 sekundžių. Sėkmingai atlikus apsaugos iš-
jungimą, mini signalizatorius nustos skleisti garsą bei sistema atrakins klaviatūras. Vartotojui neišjungus apsaugos įėjimo laiko skaičiavimo 
metu, sistema sukels aliarmą.

PASTABA:   Pažeidus tamperį, sistema sukels aliarmą net apsaugai esant išjungtai.

Išsamiau apie tai skaitykite 4.  APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS ir 4.9. Išėjimo ir įėjimo laikas.

3. BAZINIS KONFIGŪRAVIMAS IR NAUDOJIMAS

!!! Šiame vartotojo vadove, vienas apatinio brūkšnio ženklas „_” reiškia vieną tarpo ženklą.  Vienas apatinio brūkšnio ženklas 
privalo būti keičiamas vienu tarpo ženklu renkant SMS žinutės tekstą. Tarpo ar kitų ženklų neturi būti SMS žinutės pradžioje 
ir pabaigoje.   

3.1. SMS žinutės 

SMS
Norėdami konfigūruoti ir valdyti sistemą SMS žinutėmis, siųskite teksto komandą ESIM264 sistemos telefono numeriu iš vieno 
iš įrašytų vartotojo telefono numerių. SMS žinutės struktūrą sudaro keturių skaitmenų SMS slaptažodis (pagal gamyklinę konfi-
gūraciją, SMS slaptažodis yra 0000 – keturi nuliai), parametras ir reikšmė. Kai kuriems parametrams reikšmės netai komos, pvz. 
STATUS. Galimi kintamieji yra pateikti mažosiomis raidėmis, tuo tarpu leistinas reikšmės intervalas - laužtiniuose skliaustuose. 

3.1.1. EKB2 LCD klaviatūra

EKB2
Sistemos konfigūravimas ir valdymas EKB2 klaviatūra yra atliekamas judant meniu skyrių sąrašu, vaizduojamu LCD ekrane. 
Norėdami judėti sąrašu, prilieskite↓, ↑klavišus norimo meniu skyriaus parinkimui ir prilieskite OK klavišą, norėdami atverti 
pasirinktą skyrių. Norėdami įvesti reikalaujamą reikšmę, naudokite 0... 9 klavišus ir prilieskite OK klavišą, reikšmės įvedimo 
patvirtinimui, arba atšaukite reikšmės įvedimą/grįžkite į ankstesnį meniu skyrių, prilietę ← klavišą. Reikšmę galima įvesti ir iš 
karto, vos pasirinkus sąraše norimą meniu skyrių. EKB2 menu tipas yra „žiedinis“, todėl parinkę paskutinį meniu sąrašo skyrių 
ir prilietę↓klavišą, grįšite į sąrašo pradžią. Šiame montavimo vadove meniu kelias yra pateiktas „medžio” principu, pradedant 
pagrindiniu ekrano vaizdu. Galimi kintamieji yra pateikti mažosiomis raidėmis, tuo tarpu leistinas reikšmės intervalas - laužti-
niuose skliaustuose.

PASTABA:   Pagal gamyklinę konfigūraciją, meniu skyrius KONFIGŪRAVIMAS yra apsaugotas administratoriaus slaptažodžiu. Gamyklinis admi-
nistratoriaus slaptažodis yra 1470. 

PASTABA:   Sistema gali būti konfigūruojama tik 1 klaviatūra vienu metu. Kitos prijungtos klaviatūros taps neaktyvios atvėrus meniu skyrių 
KONFIGŪRAVIMAS. Tuo metu neaktyvios EKB2 klaviatūros ekrane atvaizduos  piktogramą ir KONFIGŪRAVIMO REŽ pranešimą.

PASTABA:   Klaviatūra automatiškai užvers menių skyrių KONFIGŪRAVIMAS ir sugrįš į pagrindinį ekrano vaizdą praėjus 1 minutei po paskutinio 
prisilietimo prie bet kurio klaviatūros klavišo.
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3.1.2. EKB3 LED klaviatūra

EKB3
Sistemos konfigūravimas ir valdymas EKB3 klaviatūra yra atliekamas įjungus konfigūravimo režimą, naudojant administrato-
riaus slaptažodį (pagal gamyklinę konfigūraciją, administratoriaus slaptažodis yra 1470), ir įvedus galiojančią konfigūravimo 
komandą, naudojant [0]... [9], [#] klavišą įvedimo patvirtinimui bei [*] klavišą įvestų ženklų išvalymui.  Kitas būdas - vartotojui 
palaukus 10 sekundžių, klaviatūra ilgu garsiniu patvirtins, jog visi įvesti ženklai sėkmingai išvalyti. Komandos įvedimo metu, 
[0]... [9] klavišo paspaudimas yra indikuojamas trumpais garsiniais signalais bei raudonais zonų LED indikatoriais. Tam tikros 
komandos taip pat reikalauja [STAY], [BYPS] ir [CODE] klavišų. Standartinės konfigūravimo komandos struktūra yra skaičių 
kombinacija. Komandos, nereikalaujančios konfigūravimo režimo įjungimo, yra pažymėtos pastabomis. Galimi kintamieji yra 
pateikti mažosiomis raidėmis, tuo tarpu leistinas reikšmės intervalas - laužtiniuose skliaustuose.

PASTABA:   Jei neketinote įjungti konfigūravimo režimo, tačiau atsitiktinai klaviatūra įvedėte nepageidaujamą ženklą, paspauskite [*] klavišą 
arba palaukite 10 sekundžių, kol išgirsite ilgą garsinį signalą, patvirtinantį sėkmingą įvestų ženklų išvalymą. 

Įjungti/išjungti  
konfigūravimo režimą EKB3

Įveskite administratoriaus slaptažodį:
* aaaa # 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.
Pavyzdys: *1470#

Svarbių EKB3 indikacijų reikšmės, galiojančios įjungto konfigūravimo režimo metu, yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

Indikacija  Aprašymas   
ARMED indikatorius mirksi Konfigūravimo režimas sėkmingai įjungtas   
SYSTEM indikatorius mirksi Įvestas galiojantis parametras ir laukiama reikšmės   
1 ilgas pypsėjimas Įvesta negaliojanti komanda arba reikšmė
3 trumpi pypsėjimai Komanda įvesta sėkmingai

PASTABA:   Sistema gali būti konfigūruojama tik 1 klaviatūra vienu metu. Kitos prijungtos klaviatūros taps neaktyvios įjungus konfigū-
ravimo režimą.

PASTABA:   Klaviatūra automatiškai išjungs konfigūravimo režimą praėjus 1 minutei po paskutinio klavišo paspaudimo.

3.1.3.  „ELDES Configuration Tool” programinė įranga

Config 
Tool

Programinė įranga „ELDES Configuration Tool” yra skirta patogesniam darbui su ESIM264 apsaugos sistema, ją prijungus prie 
asmeninio kompiuterio USB laidu arba nuotoliniu būdu per GPRS tinklą. Prieš pradedami naudoti „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą, prašom perskaityti vartotojo vadovą, pateiktą programinės įrangos skyriuje „Pagalba”. „ELDES Configurati-
on Tool” yra nemokama programinė įranga, kurią galite atsisiųsti iš EL DES svetainės adresu: www.eldes.lt/download

3.2. Slaptažodžiai

Dėl saugumo priežasčių, šį slaptažodžio ir kodo tipą: 

• SMS slaptažodis – 4-ių skaitmenų slaptažodis, skirtas apsaugos įjungimui/išjungimui ir sistemos konfigūravimui SMS žinutėmis. Pagal 
gamyklinę konfigūraciją, SMS slaptažodis yra 0000, kuris PRIVALO būti pakeistas!

• Administratoriaus slaptažodis – 4-ių skaitmenų kodas, skirtas konfigūravimo režimo įjungimui klaviatūra bei prisijungimui prie 
sistemos „ELDES Configuration Tool” programine įranga. Pagal gamyklinę konfigūraciją, administratoriaus slaptažodis yra 1470, kurį 
rekomenduojama pakeisti.

Keisti SMS slaptažodį SMS
SMS žinutės turinys:
wwww_PSW_ssss 
Reikšmė: wwww – 4-ių skaitmenų dabartinis SMS slaptažodis; ssss – 4-ių skaitmenų naujas 
SMS slaptažodis; intervalas – [0001... 9999]. 
Pavyzdys: 0000_PSW_1111

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SLAPTAŽODŽIAI → 
OK → SMS SLAPTAŽODIS → OK → ssss → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; ssss – 4-ių skaitmenų SMS 
slaptažodis; intervalas – [0001... 9999]. .

EKB3
Įveskite parametrą 14 ir naują SMS slaptažodį:
14 ssss # 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; intervalas – [0001... 9999]. 
Pavyzdys: 141111# 
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Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Keisti 
administratoriaus 
slaptažodį

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → 1470 → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SLAPTAŽODŽIAI → 
OK → ADMIN SLAPTAŽODIS → OK → aaaa → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų naujas administratoriaus slaptažodis; intervalas – [0000... 
9999].

EKB3
Įveskite parametrą 16 ir naują administratoriaus slaptažodį:
16 aaaa # 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų naujas administratoriaus slaptažodis; intervalas – [0000... 
9999].  
Pavyzdys: 162538#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

3.3. Sistemos kalba

Sistema palaiko vieną kalbą, skirta bendravimui su vartotojo SMS žinutės bei informacijos atvaizdavimui EKB2 klaviatūros ekrane. Sistemos 
kalbą lemia ESIM264 įrenginio programinė įranga (ang. „firmware“), suteikiama remiantis vartotojo kilmės šalimi.

Šiuo metu palaikomų kalbų (įrenginio programinės įrangos) sąrašas:
• anglų
•  čekų
•  estų
•  graikų
•  islandų
•  ispanų
•  italų
• latvių
•  lietuvių
•  norvegų
•  portugalų
•  prancūzų
•  rumunų
•  rusų
•  slovakų
•  suomių
•  švedų
•  vengrų

Norint pakeisti SMS kalbą, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Keisti SMS kalbą SMS
SMS žinutės turinys:
ll
Reikšmė: ll - SMS kalba, intervalas - [CZ - čekų, EN - anglų, EE - estų, FI - suomių, GR - graikų, 
HU - vengrų, IC - islandų, IT - italų, LV - latvių, LT - lietuvių, NO - norvegų, PT - portugalų, RO - 
rumunų, RU - rusų, SK - slovakų, SP - ispanų, SW - švedų].
Pavyzdys: SK

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → 1470 → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SMS KALBA → 
OK → sms-lang → OK
Reikšmė: sms-lang – SMS kalba

PASTABA:   Norint įdiegti įrenginio programinę įrangą, turinčią kitą SMS žinučių ir EKB2 klaviatūros meniu kalbą, prašom kreiptis į savo 
tiekėją.
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3.4. Vartotojo telefono numeriai 

Sistema palaiko iki 5 vartotojo telefono numerių, žinomų kaip „Vartotojas 1” - „Vartotojas 5”. Įrašius vartotojo telefono numerį, vartotojas 
galės įjungti/išjungti apsaugą SMS žinute ir nemokamu skambučiu (žr. 4.1. Nemokamas skambutis ir 4.2. SMS žinutė) bei konfigūruoti 
sistemą SMS žinutėmis. Taip pat, vartotojo telefono numeriai yra naudojami aliarmo SMS žinučių ir skambučių priėmimui iš sistemos GSM 
ryšiu (žr. 4.13. Aliarmo indikacijos ir pranešimai vartotojui).

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema priima įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš bet kurio telefono numerio. Įrašius vartotojo tele-
fono numerį, sistema ignoruos bet kokius įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš neįrašyto telefono numerio, taip pat atmes SMS žinutes 
su neteisingu SMS slaptažodžiu, net jei šios yra gautos iš įrašyto vartotojo telefono numerio (žr. 3.4.1 Sistemos valdymas bet kuriuo 
telefono numeriu). 

Įrašyti „Vartotojo 1” telefono numerį yra privaloma, tačiau likusių 4 - ne. Palaikomas telefono numerio formatas yra šis:

Tarptautinis (be pliuso) – Telefono numeriai, prasidedantys tarptautiniu šalies kodu [tarptautinis kodas] [miesto kodas] [vietinis nume-
ris], pvz: 3706001XXXX.

Įrašyti vartotojo 
telefono numerį

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_NRup:ttteeellnnuumm 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; up – vartotojo telefono numerio vieta, in-
tervalas – [1... 10]; ttteeelln nuumm – iki 15 skaitmenų vartotojo telefono numeris.
Pavyzdys: 1111_NR1:+370611XXXX1   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → VARTOTOJAI → OK → VARTOTOJAS 1... 5 → OK → TELEFONO NUMERIS  → OK → 
ttteeellnnuumm → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; ttteeelln nuumm – iki 15 skai-
tmenų vartotojo telefono numeris. 

EKB3
Įveskite parametrą 17, vartotojo telefono numerio vietą ir telefono numerį: 
17 up ttteeellnnuumm # 
Reikšmė: up – vartotojo telefono numerio vieta, intervalas – [01... 05]; ttteeelln nuumm – iki 
15 skaitmenų vartotojo telefono numeris. 
Pavyzdys: 170100370611XXXX1#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Peržiūrėti vartotojo 
telefono numerį

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_HELPNR 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis. 
Pavyzdys: 1111_HELPNR   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → VARTOTOJAI → OK → VARTOTOJAS 1... 5 → OK → TELEFONO NUMERIS
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pašalinti vartotojo 
telefono numerį

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_NRup:DEL 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; up – vartotojo telefono numerio vieta, in-
tervalas – [2... 5]. 
Pavyzdys: 1111_NR2:DEL   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → VARTOTOJAI → OK → VARTOTOJAS 2... 5 → OK → TELEFONO NUMERIS → OK 
→ OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.
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Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

DĖMESIO:   NIEKADA nenaudokite įrenginio SIM kortelės numerio vietoj vartotojo telefono numerio!

DĖMESIO:   Įrašius „Vartotojo 1” telefono numerį, sistemą šį numerį leis tik redaguoti. 

PASTABA: Viena SMS žinute galima įrašyti keletą vartotojo telefono numerių vienu metu, pvz: 1111_NR1:+370611XXXX1_
NR2:+370611XXXX2_NR5:+370611XXXX3 

PASTABA:    Viena SMS žinute galima pašalinti keletą vartotojo telefono numerių vienu metu, pvz: 1111_NR2:DEL_NR3:DEL

3.4.1. Sistemos valdymas bet kuriu telefono numeriu

Pagal gamyklinę konfigūraciją, įrašius vartotojo telefono numerį sistema ignoruos bet kokius įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš ne-
įrašyto telefono numerio, taip pat atmes SMS žinutes su neteisingu SMS slaptažodžiu, net jei šios yra gautos iš įrašyto vartotojo telefono 
numerio. Norint leisti/uždrausti apsaugos įjungimą/išjungimą skambučiu ir SMS žinute su galiojančiu SMS slaptažodžiu, konfigūravimą SMS 
žinutėmis su teisingu slaptažodžiu bet kuriuo telefono numeriu, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. 

Įjungti sistemos 
valdymą bet kuriuo 
telefono numeriu

SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_STR:ON 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_STR:ON   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → VLD IŠ BET KUR TEL → OK → ĮJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 12 ir parametro būsenos reikšmę:
12 1 # 
Pavyzdys: 121#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Išjungti sistemos 
valdymą bet kuriuo 
telefono numeriu

SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_STR:OFF
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_STR:OfF

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → VLD IŠ BET KUR TEL → OK → IŠJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 12 ir parametro būsenos reikšmę:
12 0 # 
Pavyzdys: 120#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.
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3.5. Data ir laikas
Sistema naudoja vidinį realaus laiko laikrodį (RTC), kuris stebi esamą datą ir laiką. Vos paleidęs sistemą, vartotojas privalo nustatyti teisingą 
datą ir laiką, nes priešingu atveju sistema veiks nekorektiškai. Pagal gamyklinę konfigūraciją, išjungus ir įjungus sistemą, data ir laikas turi 
būti nustatyti iš naujo.

Nustatyti datą ir laiką SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_yyyy.mt.dd_hr:mn 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; yyyy – metai; mt – mėnuo, intervalas – [01... 
12]; dd – diena, intervalas – [01... 31]; hr – valandos, intervalas – [00... 23]; mn – minutės, in-
tervalas – [00... 59].
Pavyzdys: 1111_2014.03.16_14:33

EKB2
Meniu kelias: 
a) OK → DATOS/LAIKO NUST → OK → yyyy-mt-dd hr:mn → OK 
b) OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUST → OK → DATOS/LAIKO 
NUST → OK → yyyy-mt-dd hr:mn → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; yyyy – metai; mt – mėnuo, 
intervalas – [01... 12]; dd – diena, intervalas – [01... 31]; hr – valandos, intervalas – [00... 23]; 
mn – minutės, intervalas – [00... 59].

EKB3
Įveskite parametrą 66, datą ir laiką: 
66 yyyy mt dd hr mn# 
Reikšmė: yyyy – metai; mt – mėnuo, intervalas – [01... 12]; dd – diena, intervalas – [01... 31]; 
hr – valandos, intervalas – [00... 23]; mn – minutės, intervalas – [00... 59]. 
Pavyzdys: 66201405291235#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

 PASTABA:  Kai sistema yra prijungta prie saugos tarnybos stebėjimo pulto GPRS tinklu, sistemai startavus data ir laikas bus automatiškai 
sinchronizuojami su stebėjimo pultu.

3.6. Vartotojo kodai
Sistema palaiko 30 iki skaitinių kodų, žinomų kaip „Vartotojo kodas 1” - „Vartotojo kodas 30”, leidžiančių įjungti/išjung ti apsaugą naudojant 
klaviatūrą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, „Vartotojo kodas 1” yra įrašytas (1111) bei priskirtas „Sričiai 0“. 

Įrašyti vartotojo kodą EKB2
Meniu kelias: 
Vartotojo kodas 1... 16: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → 
OK → SLAPTAŽODŽIAI → OK → VARTOTOJO SLAPT → OK →  VART SLAPT (1-16) → OK → VAR-
TOTOJO SLAPT 1... 16 → OK → SLAPTAŽODŽIAI → OK → uuuu → OK 
Vartotojo kodas 17... 30: ...  → VART SLAPT (17-30) → OK → VARTOTOJO SLAPT 17... 30 → OK → 
SLAPTAŽODŽIAI → OK → uuuu → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; uuuu – 4-ių skaitmenų varto-
tojo kodas, intervalas – [0000... 9999].   

EKB3
Įveskite parametrą 15, vartotojo kodo vietą ir vartotojo kodą:
15 us uuuuu # 
Reikšmė: us - vartotojo kodo vieta, intervalas - [01... 30]; uuuu - 4-ių skaitmenų vartotojo 
kodas, intervalas - [0000... 9999]. 
Pavyzdys: 15021111#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pašalinti vartotojo 
kodą

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT  → OK → SLAPTAŽODŽIAI→ 
OK → VARTOTOJO SLAPT→ OK  → PAŠALINTI SLAPTAŽ→ OK → uuuu → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; uuuu – 4-ių skaitmenų var-
totojo kodas.

EKB3
Įveskite parametrą 65  ir vartotojo kodą:
65 uuuuu # 
Reikšmė: uuuu - 4-ių skaitmenų vartotojo kodas, intervalas - [0000... 9999]. 
Pavyzdys: 651111#
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Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Keisti vartotojo kodą EKB2
Meniu kelias:
Vartotojo kodas 1... 16: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → 
OK → SLAPTAŽODŽIAI → OK → VARTOTOJO SLAPT → OK →  VART SLAPT (1-16) → OK → VAR-
TOTOJO SLAPT 1... 16 → OK → SLAPTAŽODIS → OK → uuuu → OK 
Vartotojo kodas 17... 30: ...  → VART SLAPT (17-30) → OK → VARTOTOJO SLAPT 17... 30 → OK → 
SLAPTAŽODŽIAI → OK → uuuu → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; uuuu – 4-ių skaitmenų varto-
tojo kodas, intervalas – [0000... 9999]. 

EKB3
Įveskite parametrą 63, esamą vartotojo kodą ir naują vartotojo kodą:
63 vvvv uuuuu # 
Reikšmė: vvvv - 4-ių skaitmenų esamas vartotojo kodas, intervalas - [0000... 9999]; uuuu - 
4-ių skaitmenų naujas vartotojo kodas, intervalas - [0000... 9999]. 
Pavyzdys: 6311113254#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

PASTABA:   Sistema draudžia įrašyti du ar daugiau vienodų kodų.

Vienas iš vartotojo kodų nuo 1 iki 10 gali būti priskirtas saugos tarnybos kodui, skirtam saugos darbuotojo atvykimui į saugomą objektą 
užregistruoti įvedus šį kodą. Panaudojus saugos tarnybos kodą, duomenų pranešimui yra suteikiamas unikalus įvykio kodas, atpažįstamas 
saugos tarnybos stebėjimo pulte. Įvedus ST kodą apsaugos įjungimas ar išjungimas NEBUS vykdomas. 

Priskirti ST kodą EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SLAPTAŽODŽIAI → 
OK → VARTOTOJO SLAPT → OK → SAUGOS TARN SLAPT → OK → NĖRA | us → OK   
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; NĖRA – saugos tarnybos ko-
das nenaudojamas; us - vartotojo kodo vieta, intervalas - [01... 10].

EKB3
Įveskite parametrą 74 ir vartotojo kodo vietą:
74 us # 
Reikšmė: us - vartotojo kodo vieta, intervalas - [01... 10].
Pavyzdys: 7403#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Prievartos kodas yra naudojamas, kuomet iš vartotojo yra priverstinai reikalaujama išjungti ar įjungti apsaugą. Panaudojus prievartos kodą, 
apsauga išsijungs/įsijungs, tačiau taip pat sistema perduos tylų aliarmą į saugos tarnybos stebėjimo pultą. Tik vienas iš vartotojo kodų nuo 
1 iki 10 gali būti priskirtas prievartos kodui. 

Priskirti prievartos 
kodą

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SLAPTAŽODŽIAI → 
OK → VARTOTOJO SLAPT → OK → PRIVERSTINIS SLAPT → OK → NĖRA | us → OK   
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; NĖRA – prievartos kodas ne-
naudojamas.

EKB3
Įveskite parametrą 73 ir vartotojo kodo vietą:
73 us # 
Reikšmė: us - vartotojo kodo vieta, intervalas - [01... 10].
Pavyzdys: 7309#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.
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3.7. iButton raktai

iButton raktas - tai unikalų 64 bitų kodą turinti mikroschema, įmontuota nerūdijančio plieno apvalkale, įprastai komplektuojamas su plas-
tikiniu laikikliu. ESIM264 sistema palaiko iki 5 iButton raktų su unikaliais atpažinimo kodais (ID). iButton raktais yra naudojamas apsaugos 
įjungimui ir išjungimui.

3.7.1. iButton raktų įrašymas ir pašalinimas

PASTABA:   „iButton raktas 1” gali būti įrašytas ir esant išjungtam „Leisti įrašyti naujus iButton raktus” režimui. 

Norėdami įrašyti iButton raktą į sistemą, sekite šiuos nurodymus: 
a)  Išjunkite apsaugą visose srityse (žr. 4. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS).
b)  Įjunkite „Leisti įrašyti naujus iButton raktus” režimą.
c)  Raktu prilieskite iButton raktų skaitytuvą (žr. pav.3).

3

d)  Sėkminga iButton rakto įrašymo procedūra bus indikuojama trumpais sistemos mini signalizatoriaus pypsėjimais.
e)  Įrašykite tiek iButton raktų, kiek pageidaujate – priliesdami skaitytuvą vienu raktu po kito, kol bus pasiektas 5 raktų skaičius.

Įjungti „Leisti įrašyti 
naujus iButton raktus” 
režimą

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_IBPROG:ON 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis. 
Pavyzdys: 1111_IBPROG:ON   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → IBUTTON RAKTAI → OK → NAUJAS IBUTTON 
→ OK → ĮJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 18 ir parametro būsenos reikšmę: 
18 0 # 
Pavyzdys: 180#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Baigus iButton raktų įrašymą, prašom išjungti „Leisti įrašyti naujus iButton raktus” režimą.

Išungti „Leisti įrašyti 
naujus iButton 
raktus” režimą

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_IBPROG:OFF
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis. 
Pavyzdys: 1111_IBPROG:OFF

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK →  aaaa → OK → IBUTTON RAKTAI → OK → NAUJAS IBUTTON 
→ OK → IŠJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 18 ir parametro būsenos reikšmę: 
18 1 # 
Pavyzdys: 181#   
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Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Norint peržiūrėti įrašytų iButton raktų ID, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Peržiūrėti iButton 
rakto ID 

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → IBUTTON RAKTAI → OK → IBUTTON → OK → 
IBUTTON 1... 5→ OK → PAŠALINTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

iButton rakto praradimo ar vagystės atveju, dėl saugumo priežasčių yra itin rekomenduojama pašalinti iButton raktą iš sistemos.

Pašalinti individualų 
iButton raktą iš 
sistemos

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → IBUTTON RAKTAI → OK → IBUTTON → OK → 
IBUTTON 1... 5 → OK → PAŠALINTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pašalinti visus 
iButton raktus iš 
sistemos

SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_RESETIB 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_RESETIB 
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4. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
Prieš įjungiant apsaugą yra būtina uždaryti visus saugomoje teritorijoje esančius langus ir duris pasitraukti iš judesio daviklio matymo lauko.

Uždarykite
visus langus

Nestovėkite
judesio daviklio
matymo lauke

Uždarykite 
visas duris

Uždarykite
visus vartus

4

Sistema palaiko šiuos būdus, suteikiančius galimybę įjungti ir išjungti apsaugą: 
• Nemokamas skambutis
• SMS žinutė. 
• EKB2/EKB3 klaviatūra ir vartotojo kodas.
• iButton raktas. 
• EWK1/EWK2 belaidis pultelis. 
•  „Apsaugos įjungimas/išjungimas per zoną”.  
• EGR100 tarpinė programinė įranga. 

Sistema įjungia/išjungia apsaugą srityse, prie kurių priskirtas įrašytas vartotojo telefono numeris, EKB2/EKB3 klaviatūra ir vartotojo kodas, 
iButton raktas, EWK1/EWK2 belaidis pultelis ar zona, nustatyta veikti „Apsaugos įjungimas/išjungimas per zoną” režimu. Pavyzdžiui, jei „Varto-
tojo 1” telefono numeris yra priskirtas „Sričiai 0“, vartotojas galės įjungti/išjungti apsaugą „Srityje  0“,, paskambinęs sistemos telefono numeriu 
vieną kartą (žr. 1.3. Sritys).
Pagal gamyklinę konfigūraciją, sėkmingai įjungus ar išjungus apsaugą, sistemą atsiųs patvirtinimą SMS žinute. Išsamiau apie tai skaitykite 4.8. 
Apsaugos įjungimo/išjungimo pranešimų įjungimas ir išjungimas. 

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema leis įjungti apsaugą tuo metu esant šioms sistemos problemoms (žr. 10. SISTEMOS PROBLEMŲ 
INDIKACIJOS): 
• Pagrindinio maitinimo sutrikimas. 
• Baterija senka. 
• Baterijos sutrikimas.
• Data/laikas nenustatyti.
• GSM ryšio sutrikimas.

Mėginant įjungti apsaugą nemokamu skambučiu, SMS žinute, iButton raktu arba „Apsaugos įjungimas/išjungimas per zoną” būdu tuo metu 
esant pažeistai zonai/tamperiui, sistema atsiųs patvirtinimą SMS žinute su pažeistos zonos/tamperio numeriu. Dėl saugumo priežasčių re-
komenduojama atstatyti pažeistą zoną/tamperį prieš įjungiant apsaugą. Išsamiau apie tai, kaip įjungti apsaugą nepaisant pažeistos zonos 
buvimo, prašom skaityti 4.10. Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas. 
Sistema ignoruoja bet kokius įeinančius skambučius ir SMS žinutes iš neįrašyto telefono numerio, taip pat atmeta SMS žinutes su neteisin-
gu SMS slaptažodžiu, net jei šios yra gautos iš įrašyto vartotojo telefono numerio. Išsamiau apie tai, kaip įjungti/išjungti apsaugą neįrašytu 
telefonu numeriu, prašom skaityti 3.4.1 Sistemos valdymas bet kuriu telefono numeriu.
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4.1. Nemokamas skambutis 

Norėdami įjungti, išjungti apsaugą ir aliarmą, paskambinkite sistemos telefono numeriu iš vieno iš 5 įrašytų vartotojo telefono 
nu merių (žr.  3.4. Vartotojo telefono numeriai vartotojo telefono numerių tvarkymui). Skambutis yra nemokamas, kadangi 
sistema vykdys apsaugos įjungimą/išjungimą atmetusi skambutį. Įjungiant apsaugą – sistema atmeta skambutį po 2 signalų, 
išjungiant apsaugą – atmetamas tučtuojau. Jei vienu metu sistemos telefono numeriu skambina du ar daugiau įrašytų vartotojų, 
sistema priims skambutį to vartotojo, kuris skambino pirmas, tuo tarpu kiti vartotojai bus ignoruojami.   

Sistema leis įjungti/išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtas vartotojo telefono numeris. 

SKAMBUTIS

Vartotojas ESIM264

5

4.2. SMS žinutė

SMS
Norėdami įjungti apsaugą, siųskite SMS žinutę sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 įrašytų vartotojo telefono numerių (žr. 3.4. 
Vartotojo telefono numeriai vartotojo telefono numerių tvarkymui). Siunčiant SMS žinutę sistemos telefono numeriu, siekiant 
įjungti apsaugą, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau:

• Nesuskirstyta sritimis sistema:
• Esant sistemai paruoštai (nėra pažeistos zonos/tamperio), apsauga įsijungs. 
• Esant sistemai neparuoštai (yra pažeista zona/tamperis), apsauga nebus įjungta ir sistema atsiųs vartotojui pažeistų zonų/

tamperių sąrašą SMS žinute
• Suskirstyta sritimis sistema: 

• Jei visos sritys paruoštos apsaugos išjungimui (nėra pažeistos zonos/tamperio), apsauga įsijungs. 
• Jeigu viena ar daugiau sričių neparuoštos apsaugos išjungimui (yra pažeistų zonų/tamperių), sistema įjungs apsaugą paruoš-

tose srityse ir praleis neparuoštas. Sistema išsiųs SMS žinutę įrašytu vartotojo numeriu, kuris inicijavo sistemos apsaugą. Ži-
nutėje bus įrašytos pažeistos zonos/tamperiai.

• Tuo metu, kai yra ir paruoštų ir neparuoštų apsaugai sričių, sistema įjungs apsaugą neparuoštose srityse ir praleis paruoštas.

Arm the system
SMS žinutės turinys: 
ssss_ARMp arba ssss_ARMp,p 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; p – srities numeris, intervalas – [1 - Sritis 0, 2 - Sritis 1]. 
Pavyzdys: 1111_ARM1

SMS

Vartotojas ESIM264

6

Norėdami išjungti apsaugą arba aliarmą, siųskite SMS žinutę sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 įrašytų vartotojo telefono numerių.

Išjungti apsaugą ir 
aliarmą

SMS žinutės turinys: 
ssss_DISARMp arba ssss_DISARMp,p 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; p – srities numeris, intervalas – [1 - Sritis 0, 2 - Sritis 1]. 
Pavyzdys: 1111_DISARM1,2  

SMS

Vartotojas ESIM264

7

Nepaisant vartotojo telefono numeriui priskirtos srities, vartotojas SMS žinute galės įjungti/išjungti apsaugą „Srityje 0“, „Srityje 1“ arba 
abejose srityse vienu metu.
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4.3. EKB2 klaviatūra ir vartotojo kodas

EKB2
 PARUOŠTA pranešimas, vaizduojamas EKB2 klaviatūros ekrano pagrindiniame  vaizde, indikuoja, kad nėra pažeistų zonų/tam-
perių, todėl sistema yra paruošta apsaugos įjungimui. Jei vietoj anksčiau minėto pranešimo yra vaizduojamas NEPARUOŠTA 
pranešimas, vartotojas privalo atstatyti visas pažeistas zonas ir/arba tamperius prieš įjungdamas apsaugą. Kitas būdas - pa-
žeistas zonas galima laikinai atjungti (žr. 4.10. Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas), išjungti arba įjungti „Priversti-
nis“ savybę. Norėdami įjungti apsaugą EKB2 klaviatūra, įveskite bet kurį iš 30 galimų 4-ių skaitmenų vartotojo kodų, naudodami 
klaviatūros skaitinius klavišus (žr. 3.9. Vartotojo kodai vartotojo  kodų tvarkymui).

Pagal gamyklinę konfigūraciją, vedus galiojantį vartotojo kodą, sistema pradės skaičiuoti išėjimo laiką, klaviatūros mini signali-
zatorius skleis trumpus pypsėjimus ir ekrane atvaizduos   piktogramą greta atgalinio laikmačio. Sėkmingai įjungus apsaugą, 
5 sekundes klaviatūros ekrane bus vaizduojama   piktograma ir klaviatūra sugrįš į pagrindinį ekrano vaizdą. 

Įjungti apsaugą 1

7
4

2

8
5

0

3

9
6

Įveskite vartotojo kodą:
uuuu → OK
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.
Pavyzdys: 1111→ OK

Norėdami atšaukti apsaugos įjungimo procesą, pakartotinai įveskite vartotojo kodą išėjimo laiko skaičiavimo metu. 
Norėdami išjungti apsaugą arba aliarmą EKB2 klaviatūra, įveskite bet kurį iš 30 galimų 4-ių skaitmenų vartotojo kodų, naudodami klavia-
tūros skaitinius klavišus. Sėkmingai išjungus apsaugą, 3 sekundes klaviatūros ekrane bus vaizduojama   piktograma ir klaviatūra sugrįš į 
pagrindinį ekrano vaizdą.

Išjungti apsaugą 1
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Įveskite vartotojo kodą:
uuuu → OK
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.
Pavyzdys: 1111→ OK

Sistema leis įjungti/išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtas vartotojo kodas ir klaviatūra. Pavyzdžiui, jei EKB2 klaviatūra ir vartotojo kodas 
yra priskirti „Sričiai 1“, vartotojas galės įjungti/išjungti apsaugą „Srityje 1“. 
Norėdami įjungti/išjungti apsaugą kitoje srityje, nei priskirta klaviatūra, panaudokite „Klaviatūros srities jungiklio” funkciją (gamykliškai - 
išjungta) prieš įjungdami/išjungdami apsaugą.   
 

Perjungti 
klaviatūros sritį

Meniu kelias:
P1 → [p] part-name → OK 
Reikšmė: part-name – iki 15-os ženklų srities pavadinimas.

PASTABA:   10 kartų iš eilės nepavykus sėkmingai įvesti galiojančio vartotojo/šeimininko kodo, sistema užblokuos klaviatūrą 2 minutėms, tuo 
tarpu klaviatūros ekrane pasirodys KLAVIAT UŽRAKINTA pranešimas. Esant užblokuotai klaviatūrai, sistema draudžia įvesti bet kokį vartotojo 
slaptažodį. Išsekus 2 minučių laikui, klaviatūra automatiškai atsiblokuos ir ekrane pasirodys KLAVIAT ATRAKINTA pranešimas.
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4.4. EKB3 klaviatūra ir vartotojo kodas

EKB3
EKB3 klaviatūroje šviečiantis READY indikatorius indikuoja pažeistų zonų/tamperių nebuvimą, todėl sritis yra paruošta 
apsaugos įjungimui. Jei anksčiau minėtas indikatorius nešviečia, vadinasi sritis nėra paruošta apsaugos įjungimui, todėl 
vartotojas privalo atstatyti visas pažeistas zonas ir/arba tamperius prieš įjungdamas apsaugą. Kitas būdas - pažeistas zonas 
galima laikinai atjungti (žr. 4.10. Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas), išjungti arba įjungti „Priverstinis“ savybę.
Norėdami įjungti apsaugą EKB3 klaviatūra, įveskite bet kurį iš 30 galimų 4-ių skaitmenų vartotojo kodų, naudodami klaviatūros 
skaitinius klavišus (žr. 3.9. Vartotojo kodai vartotojo kodų tvarkymui). Pagal gamyklinę konfigūraciją, įvedus galiojantį 
vartotojo kodą, sistema pradės skaičiuoti išėjimo laiką, klaviatūros mini signalizatorius skleis trumpus pypsėjimus ir ARMED 
indikatorius švies.  Sėkmingai įjungus apsaugą, klaviatūros mini signalizatorius nutils.

Įjungti apsaugą 1

7
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Įveskite vartotojo kodą:
uuuu
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.
Pavyzdys: 1111

Norėdami atšaukti apsaugos įjungimo procesą, pakartotinai įveskite vartotojo kodą išėjimo laiko skaičiavimo metu.
Norėdami išjungti apsaugą arba aliarmą EKB3 klaviatūra, įveskite bet kurį iš 30 galimų 4-ių skaitmenų vartotojo kodų, naudodami 
klaviatūros skaitinius klavišus. Sėkmingai išjungus apsaugą, ARMED indikatorius nustos šviesti.

Išjungti apsaugą 1
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Įveskite vartotojo kodą:
uuuu
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.
Pavyzdys: 1111

Sistema leis įjungti/išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtas vartotojo kodas ir klaviatūra. Pavyzdžiui, jei „Vartotojo kodas 5” yra priskirtas 
sričiai 2, tuo tarpu EKB3 klaviatūra priskirta „Sričiai 0“, tuomet vartotojas galės įjungti/išjungti apsaugą tik „Srityje 0,  perjungęs klaviatūros 
sritį bei įvedęs „Vartotojo kodą 5”.

Norėdami įjungti/išjungti apsaugą kitoje srityje, nei priskirta klaviatūra, panaudokite „Klaviatūros srities jungiklio” funkciją (gamykliškai - 
išjungta) prieš įjungdami/išjungdami apsaugą. 

Perjungti 
klaviatūros sritį

Laikykite nuspaudę [*] klavišą, kol išgirsite 3 trumpus pypsėjimus ir įveskite srities numerį: 
* p 
Reikšmė: p – srities numeris, intervalas – [0... 1] 
Pavyzdys: *1

PASTABA:   Gamykliškai, „Vartotojo kodas 1“ yra 1111 ir priskirtas „Sričiai 0“.

4.5. iButton raktas

  

Norėdami įjungti arba išjungti apsaugą, prilieskite iButton raktų skaitytuvą vienu iš 5 įrašytų iButton raktų. Prilietus skaitytuvą 
iButton raktu apsaugos įjungimui, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau:
• Esant sistemai paruoštai (nėra pažeistos zonos/tamperio), sistema pradės skaičiuoti išėjimo laiką, tuo tarpu sistemos mini 

signalizatorius skleis trumpus pypsėjimus. Sėkmingai įjungus apsaugą, sistemos mini signalizatorius nutils. 
• Esant sistemai neparuoštai (yra pažeista zona/tamperis), apsauga nebus įjungta ir sistema atsiųs vartotojui pažeistų zonų/

tamperių sąrašą SMS žinute. Tokiu atveju vartotojas privalo atstatyti visas pažeistas zonas ir/arba tamperius prieš įjung-
damas apsaugą. Kitas būdas - pažeistas zonas galima laikinai atjungti (žr. 4.10. Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavi-
mas), išjungti arba įjungti „Priverstinis“ savybę.

8

Sistema leis įjungti/išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtas iButton raktas. 
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4.6. EWK1/EWK2 belaidis pultelis

EWK1/
EWK2

Norėdami įjungti apsaugą, paspauskite 1 iš 4 pultelio mygtukų su priskirta apsaugos įjungimo funkcija (gamykliškai,  EWK1 – 
 ;EWK 2 -   ). Paspaudus EWK1/EWK2 mygtuką, sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau:

• Esant sistemai paruoštai (nėra pažeistos zonos/tamperio), sistema pradės skaičiuoti išėjimo laiką, tuo tarpu sistemos mini 
signalizatorius (jei prijungtas) skleis trumpus pypsėjimus. Sėkmingai įjungus apsaugą, sistemos mini signalizatorius nutils.

Esant sistemai neparuoštai (yra pažeista zona/tamperis), apsauga nebus įjungta. Tokiu atveju vartotojas privalo atstatyti visas 
pažeistas zonas ir/arba tamperius prieš įjungdamas apsaugą. Kitas būdas - pažeistas zonas galima laikinai atjungti (žr. 4.10. 
Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas), išjungti arba įjungti „Priverstinis“ savybę. 

Įjungti 
apsaugą

9

 

Įjungti 
apsau-
gą

10

Norėdami įjungti apsaugą, paspauskite 1 iš 4 pultelio mygtukų su priskirta apsaugos išjungimo funkcija (gamykliškai, EWK1 - 
 ; EWK2 -  ).

Išjungti 
apsaugą

11

 

Išjungti 
apsau-
gą

12

Norėdami patikrinti, ar apsauga sėkmingai įjungta, paspaudę mygtuką jį laikykite, kol išgirsite 3 trumpus pypsėjimus/mirksėjimus, 
indikuojančius sėkmingai įvykdytą komandą. Ilgas pypsėjimas/mirksėjimas indikuoja neįvykdytą komandą. Sistema leis įjungti/
išjungti apsaugą srityje, kuriai priskirtas EWK1/EWK2 belaidis pultelis. Pavyzdžiui, jei EWK1/EWK2 belaidis pultelis yra priskirtas 
„Sričiai 1“, tuomet vartotojas galės įjungti/išjungti apsaugą tik „Srityje 1“. Norėdami įjungti apsaugą kitoje srityje, nei priskirtas EWK1/
EWK2 belaidis pultelis, prijunkite dar vieną EWK1/EWK2 belaidį pultelį prie sistemos ir priskirkite jį kitai sričiai. Išsamiau apie EWK1/
EWK2 mygtukų konfigūravimą skaitykite „ELDES Configuration Tool” programinės įrangos skyriuje „Pagalba”.   

4.7.  „Apsaugos įjungimas/išjungimas per zoną”

APSAUG 
ĮJ/IŠ 

ZONĄ

Ši funkcija suteikia galimybę panaudoti zoną apsaugos įjungimui ir išjungimui.. Ši procedūra atlie kama padavus ne trumpesnį 
kaip 3 sekundžių trukmės žemo lygio impulsą į nustatytą zoną. Tai reiškia, jog zonos pažeidimas ir atstatymas pradės apsaugos 
įjungimą, tuo tarpu pakartojus šį veiksmą, apsauga išsijungs. Apsauga įsijungs srityje, kuriai pri skirta zona. Tik 1 plokštės zona 
gali būti nustatyta apsaugos įjungimui/išjungimui šiuo būdu.

Priskirti zoną 
„Apsaugos įjungimo/
išjungimo per zoną” 
funkcijai

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → ZONOS → OK → APS ĮJ/IŠ PER ZONĄ → OK → 
ZONA 1... 12 → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 34 ir plokštės zonos numerį: 
34 nn # 
Reikšmė: nn – plokštės zonos numeris, intervalas – [01... 12]. 
Pavyzdys: 3403#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.
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Išjungti „Apsaugos 
įjungimo/išjungimo 
per zoną” funkciją 

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → ZONOS → OK →  APS ĮJ/IŠ PER ZONĄ → OK → 
NĖRA → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 34 ir parametro būsenos reikšmę:
34 00 # 
Pavyzdys: 3400# 

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

4.8. Apsaugos įjungimo/išjungimo pranešimų įjungimas ir išjungimas

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sėkmingai įjungus ar išjungus apsaugą, sistema atsiųs patvirtinimą SMS žinute:
• įrašyto vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai, kaip EKB2/EKB3 klaviatūra ir vartotojo kodas, iButton raktas ar zona, pri-

skirta „Apsaugos įjungimo/išjungimo per zoną” funkcijai.
• įrašyto vartotojo telefono numeriu, iš kurio buvo įjungiama/išjungiama apsauga nemokamu skambučiu.
• įrašyto vartotojo telefono numeriu, iš kurio buvo įjungiama/išjungiama apsauga SMS žinute.

Patvirtinimas SMS žinute yra siunčiamas atskirai dėl kiekvienos srities ir savo turinyje pateikia apsaugos būseną bei srities pavadinimą. 
Norint įjungti/išjungti šį pranešimą individualiam vartotojo telefono numeriui, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Išjungti apsaugos 
įjungimo/išjungimo 
pranešimą individua-
liam vartotojui

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMUBČIŲ/
SMS NUST → OK →  VARTOTOJAI → OK → VARTOTOJAS 1... 5 → OK → APSAUG ĮJ/IŠJ SMS → 
OK → IŠJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų kodas.

EKB3
Įveskite parametrą 75, vartotojo telefono numerio vietą ir parametro būsenos 
reikšmę:
75 up 0 # 
Reikšmė: up - vartotojo telefono numerio vieta, intervalas - [01... 5]. 
Pavyzdys: 75030#  

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti apsaugos 
įjungimo/išjungimo 
pranešimą individua-
liam vartotojui

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMUBČIŲ/
SMS NUST → OK →  VARTOTOJAI → OK → VARTOTOJAS 1... 5 → OK → APSAUG ĮJ/IŠJ SMS → 
OK → ĮJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų kodas.

EKB3
Įveskite parametrą 75, vartotojo telefono numerio vietą ir parametro būsenos 
reikšmę:
75 up 1 # 
Reikšmė: up - vartotojo telefono numerio vieta, intervalas - [01... 5]. 
Pavyzdys: 75031# 

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema mėgina siųsti SMS žinutę pirmu įrašytu vartotojo telefono numeriu sėkmingai įjungus/išjungus ap-
saugą. Pirmam vartotojui esant nepasiekiamam, tuo tarpu sistemai nesulaukus SMS žinutės pristatymo ataskaitos 45 sekundžių laikotar-
pyje, sistema pakartos SMS žinutės siuntimą kitu įrašyto vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai kaip ankstesnis vartotojas. 
Norint ignoruoti SMS žinutės pristatymo ataskaitą ir leisti/neleisti sistemai siųsti SMS žinutes visais įrašytais vartotojo telefono numeriais, 
prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.
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Įjungti apsaugos 
įjungimo/išjungimo 
pranešimą visiems 
įrašytiems vartotojo 
telefono numeriams  

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMUBČIŲ/SMS 
NUST → OK → APS ĮJ/IŠJ SMS VIS → OK → ĮJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų kodas.

EKB3
Įveskite parametrą 22 ir parametro būsenos reikšmę:
22 1 # 
Pavyzdys: 221#  

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Išjungti apsaugos 
įjungimo/išjungimo 
pranešimą visiems 
įrašytiems vartotojo 
telefono numeriams   

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → SKAMUBČIŲ/SMS 
NUST → OK → APS ĮJ/IŠJ SMS VIS → OK → IŠJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų kodas.

EKB3
Įveskite parametrą 22 ir parametro būsenos reikšmę:
22 0 # 
Pavyzdys: 220# 

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

4.9. Išėjimo ir įėjimo laikas
Įjungiant apsaugą sistema pradeda skaičiuoti išėjimo laiką (gamykliškai - 15 sekundžių), skirtą vartotojui išeiti iš saugomos patalpos. Iš-
ėjimo laikas yra indikuojamas trumpais pypsėjimais, skleidžiamais EKB2/EKB3 klaviatūros mini signalizatoriaus bei sistemos mini signa-
lizatoriaus. Taip pat, įjungiant apsaugą EKB2 klaviatūra,išėjimo laiko skaičiavimo metu ekrane bus atvaizduojama  piktograma greta 
atvirkštinio laikmačio:
• nesuskirstytoje sritimis sistemoje, EKB2 klaviatūros ekrane bus atvaizduojama  piktograma greta atvirkštinio laikmačio išėjimo laiko 

skaičiavimo metu.
• sritimis suskirstytoje sistemoje, EKB2 klaviatūros ekrane 2 sekundes bus atvaizduojamas APSAUG ĮJUNGIAMA part-name praneši-

mas, po kurio klaviatūra sugrįš į sričių pasirinkimo meniu išėjimo laiko skaičiavimo metu. 

Išėjimo laikas yra taikomas įjungiant apsaugą vienu iš šių būdų: 
• EKB2/EKB3 klaviatūra ir vartotojo kodas. 
• iButton raktas.
• EWK1/EWK2 belaidis pultelis. 
• „Apsaugos įjungimas/išjungimas per zoną”.

Norėdami įjungti apsaugą be išėjimo laiko, pasinaudokite vienu iš šių būdų:
• Nemokamas skambutis
• SMS žinutė
• EGR100 tarpinė programinė įranga

Nustatyti išėjimo laiką SMS
SMS žinutė: 
ssss_EXITDELAY:ext
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; ext – išėjimo laiko trukmė, intervalas – [0... 
600] sekundžių. 
Pavyzdys: 1111_EXITDELAY:20   

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → IŠĖJIMO LAIKAS 
→ OK → ext → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis;, ext – išėjimo laiko trukmė, 
intervalas – [0... 600] sekundžių.   
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EKB3
Įveskite parametrą 72 ir išėjimo trukmę: 
72 ext # 
Reikšmė: ext – išėjimo laiko trukmė, range – [0... 600] sekundžių.
Pavyzdys: 72259#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

PASTABA:   Kitas būdas įjungti apsaugą be išėjimo laiko skaičiavimo - nustatyti išėjimo laiko reikšmę „0.

Praėjus išėjimo laikui, sistema pradės skaičiuoti įėjimo laiką (gamykliškai - 15 sekundžių) pažeidus „Delsos” tipo zoną. Skaičiavimas yra indi-
kuojamas trumpais pypsėjimais, skleidžiamais klaviatūros mini signalizatoriaus bei nepertraukiamu pypsėjimu, skleidžiamu sistemos mini 
signalizatoriaus. Indikacija skirta įspėti vartotoją dėl apsaugos išjungimo. Vartotojui paspaudus/prilietus bet kurį klaviatūros klavišą įėjimo 
skaičiavimo metu, klaviatūros mini signalizatorius nutils. Išjungus apsaugą prieš įėjimo laiką skaičiavimo pabaigą, aliarmas nebus sukeltas.

Nustatyti įėjimo laiką 
„Delsos” tipo zonai

SMS
SMS žinutes turinys: 
ssss_ENTRYDELAY:nn,eeeee arba ssss_ENTRYDELAY:nn,eeeee;nn,eeeee;nn,eeeee;nn,e-
eeee 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; nn – zonos numeris, intervalas – [1... 44], 
eeeee – įėjimo laiko trukmė, intervalas – [0... 65535] sekundės. 
Pavyzdys: 1111_ENTRYDELAY:1,25;14,32;12,20   

EKB2
Meniu kelias: 
Plokštės zona: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → ZONOS → OK → LAIDINĖS ZO-
NOS → OK → ZONA 1... 12 → OK → ĮĖJIMO LAIKAS → OK → eeeee → OK 
Belaidė zona: ... → BELAIDĖS ZONOS → OK → BELAIDĖ ZONA 1.. 16 → OK → ĮĖJIMO LAIKAS → 
OK → eeeee → OK 
Klaviatūros zona: ... → KLAVIATŪROS ZONOS → OK → 1-OS... 4-OS KLAVIAT ZONA → OK → 
ĮĖJIMO LAIKAS → OK → eeeee → OK 
EPGM1 zona: ... → EPGM1 ZONOS → OK → EPGM1 ZONA 1... 16 → OK → ĮĖJIMO LAIKAS → OK 
→ eeeee → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; eeeee – įėjimo trukmė, inter-
valas – [0... 65535] sekundės.   

EKB3
Įveskite parametrą 54, srities numerį ir įėjimo laiko trukmę:
54 nn eeeee # 
Reikšmė: nn – zonos numeris, intervalas – [01... 44], eeeee – įėjimo laiko trukmė range – [0... 
65535] sekundės.
Pavyzdys: 5403259#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

4.10. Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas

PASTABA for EKB3:   Laikinas zonų atjungimas ir aktyvavimas EKB3 klaviatūra privalo būti atliekamas esant išjungtam konfigūravimo režimui. 

Laikinas zonų atjungimas (ang. „bypass“) suteikia galimybę neutralizuoti pažeistą zoną jos neatstatant. Pažeidus ar atstačius laikinai 
atjungtą zoną išėjimo/įėjimo laiko skaičiavimo metu arba apsaugai esant įjungtai, sistema ignoruos šią zoną. Laikinai atjungus zoną, EKB3 
klaviatūros BYPS indikatorius švies, tuo tarpu EKB2 klaviatūros pagrindiniame ekrano vaizde bus atvaizduojamas BYP pranešimas.

Laikinai atjungti 
individualią pažeistą 
zoną

EKB2
Meniu kelias:
OK → ZONŲ ATJUNGIMAS → OK → ATJUNGTŲ Z SĄR 1... 3 → OK → Z1-zone-name... Z44- zo-
ne-name → OK → ATJUNGTI ZONĄ → OK 
Reikšmė: zone-name – iki 24-ių ženklų zonos pavadinimas.

EKB3
Paspauskite [BYPS] klavišą, įveskite zonos numerį ir vartotojo kodą:
BYPS nn uuuu # 
Reikšmė: nn – zonos numeris, intervalas – [01... 44]; uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas. 
Pavyzdys: BYPS091111# 
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Laikinai atjungti visas 
pažeistas zonas EKB2 Meniu kelias:

OK → ZONŲ ATJUNGIMAS → OK → ATJUNGTI VISAS Z → OK

Zona liks laikinai atjungta, kol apsauga bus išjungta. Išjungus apsaugą, atitinkamos zonos būklė bus atvaizduojama klaviatūrose (žr. 1.1. 
EKB2 – LCD klaviatūra ir 1.2. EKB3 – LED klaviatūra) ir „Info SMS” žinutėje (žr. 8. SISTEMOS INFORMACIJA. „INFO SMS”). Kitas būdas 
- vartotojas gali aktyvuoti laikinai atjungtą zoną žemiau pateiktais būdais. 

Aktyvuoti laikinai 
atjungtą zoną

EKB2
Meniu kelias: 
OK → ZONŲ ATJUNGIMAS → OK →ATJUNGTŲ Z SĄR 1... 5 → OK → Z1-zone-name... Z44- zo-
ne-name → OK → AKTYVUOTI ZONĄ → OK
Reikšmė: zone-name – iki 24-ių ženklų zonos pavadinimas.

EKB3
Paspauskite [BYPS] klavišą, įveskite zons numerį ir vartotojo kodą:
BYPS nn uuuu # 
Reikšmė: nn – zonos numeris, intervalas – [01... 44]; uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo ko-
das. 
Pavyzdys: BYPS251111# 

PASTABA:   Zonos gali būti laikinai atjungiamos ir aktyvuojamos tik esant išjungtai apsaugai.

4.11. „Nakties“ režimas

„Nakties” (ang. „Stay”) režimas suteikia galimybę vartotojui įjungti ir išjungti apsaugą liekant saugomoje teritorijoje. Pažeidus zonas su 
įjungta „Nakties” savybe, apsaugai esant įjungtai „Nakties” režimu, sistema ignoruos šių zonų pažeidimus, todėl aliarmas nebus sukeltas. 
Įprastai, ši funkcija naudojama įjungiant apsaugą namie, prieš einant miegoti. 

Apsauga gali būti įjungta „Nakties” režimu esant šioms sąlygoms:
• Jei „Delsos” tipo zona NEPAŽEIDŽIAMA išėjimo laiko skaičiavimo metu ir sistemoje yra zona (-os) su įjungta „Nakties” savybe, tuomet 

apsauga įsijungs „Nakties” režimu. Norint įjungti apsaugą „Nakties” režimu, remiantis šia sąlyga, privaloma naudoti apsaugos įjungimo 
būdą, suteikiantį išėjimo laiką. Išsamiau apie šiuos apsaugos įjungimo būdus skaitykite 4.9. Išėjimo ir įėjimo laikas. 

• Apsauga tučtuojau įsijungs „Nakties” režimu naudojant vieną iš žemiau pateiktų konfigūravimo būdų. 

Įjungti apsaugą 
„Nakties” režimu

EKB2
Meniu kelias: 
P2 → uuuu → OK
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.

EKB3
Paspauskite [STAY] klavišą ir įveskite vartotojo kodą: 
STAY uuuu
Reikšmė: uuuu – 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.
Pavyzdys: STAY1111  

Sėkmingai įjungus apsaugą „Nakties” režimu vienoje ar keliose srityse, EKB2 klaviatūros pagrindiniame ekrano vaizde bus atvaizduojamas 
NAKT pranešimas.

DĖMESIO:   Apsaugos įjungimas „Nakties” režimu klaviatūra privalo būti atliekamas esant išjungtam konfigūravimo režimui.

PASTABA:   Apsauga gali būti įjungta „Nakties” režimu tik tuo metu esant bent vienai zonai su įjungta „Nakties” savybe.

PASTABA:   Virtualios zonos nepalaiko „Nakties” režimo.

4.12. Tamperiai
Tamperis yra uždara grandinė, kurią pažeidus bet kuriame taške bus sukeltas aliarmas, nepaisant tuometinės apsaugos būsenos - įjungta ar 
išjungta. Tamperio aliarmo metu, sistema aktyvuos sireną ir klaviatūros mini signalizatorių bei atsiųs SMS žinutę įrašyto vartotojo telefono 
numeriu. Sistema gali sukelti tamperio aliarmą esant šioms sąlygoms: 

• Jei aptikimo įrenginio, sirenos, metalinės dėžės ar klaviatūros korpusas yra neteisėtai atidaromas, fizinis tamperio jungiklis atsispaus. 
Pagal gamyklinę konfigūraciją, indikuojamas „Tamper x“ SMS žinutės turinyje (x = tamperio numeris). 

• Sutrikus belaidžiam ryšiui su belaidžiu įrenginio dėl senkančios belaidžio įrenginio baterijos ar silpno signalo. 

Pagal gamyklinę konfigūraciją, tamperio aliarmo pranešimas yra įjungtas. Norint išjungti/įjungti šį pranešimą tam tikrą tamperį, prašom 
vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.



2525LTESIM264 VARTOTOJO VADOVAS V2.3

Išjungti tamperio 
aliarmo pranešimą

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI → OK → TAMPERIO ĮV→ 
OK → IŠJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25 08 0 #
Pavyzdys: 25080#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti tamperio 
aliarmo pranešimą

EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI → OK → TAMPERIO ĮV→ 
OK → ĮJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25 08 1 #
Pavyzdys: 25081#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Išsamiau apie tai, kaip peržiūrėti pažeistą tamperį, skaitykite  4.13. Aliarmo indikacijos ir pranešimai vartotojui.

4.12.1. Tamperio pavadinimai

Kiekvienas tamperis turi pavadinimą, kurį galima koreguoti. Tamperio pavadinimai yra naudojami SMS žinutės, siunčiamos tamperio aliarmo 
metu, turinyje. Pagal gamyklinę konfigūraciją, tamperio pavadinimai yra šie: Tamper 1, Tamper 2, Tamper 3, Tamper 4 ir t.t.  Norint pakeisti 
tamperio pavadinimą, vadovaukitės pateiktu konfigūravimo būdu.

Keisti tamperio 
pavadinimą

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

4.13. Aliarmo indikacijos ir pranešimai vartotojui

Pažeidus zoną, atsižvelgiant į jos tipą  arba tamperį, sistema sukels aliarmą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, aliarmo trukmė yra 1 minutė. 
Aliarmo metu sistema elgsis taip, kaip nurodyta žemiau: 
1.  Sistema aktyvuos sireną ir klaviatūros mini signalizatorių. 
a)  Sirena skleis pulsuojantį garsą pažeidus „Gaisro” tipo zoną, kitu atveju, garsas bus vientisas
b)  Klaviatūros mini signalizatorius skleis trumpus pypsėjimus. 
c)  Atsižvelgiant į pažeistos zonos tipą, EKB2 klaviatūros ekrane bus atvaizduojama s ĮSILAUŽIMO ALIARM pranešimas, po kurio bus vaiz-

duojamas vienas iš šių aliarmo pranešimų pagrindiniame ekrano vaizde:
• ALIARMAS
• GAISRO ALIARMAS.
• 24H ALIARMAS.

d)  Tamperio aliarmo metu, EKB2 klaviatūros pagrindiniame ekrano vaizde bus atvaizduojamas TAMPERIO ALIARMAS pranešimas.
e)  Pažeidus vieną ar daugiau zonų, EKB3 klaviatūros zonų indikatoriai nuo 1 iki 12 ims šviesti. Mirksintis SYSTEM indikatorius reiškia pa-

žeistas zonas, kurių numeris virš Z12 (Z13-Z44). Pažeidus vieną ar dagiau tamperių, SYSTEM indikatorius švies. Išsamiau apie pažeistų 
zonų, kurių numeris virš Z12, ir tamperių indikavimą EKB3 klaviatūroje skaitykite 10. SISTEMOS PROBLEMŲ INDIKACIJOS.

2.  Sistema mėgins išsiųsti SMS žinutę su pažeistos zonos/tamperio pavadinimu pirmojo įrašyto vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai 
pačiai sričiai kaip pažeista zona/tamperis.

a)  Vartotojui esant nepasiekiamam, sistema nesulauks SMS žinutės pristatymo ataskaitos. Sistemai nesulaukus šios ataskaitos 45 sekun-
džių laikotarpyje, SMS žinutė bus išsiųsta kitu įrašyto vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai kaip pažeista zona/tamperis. 
Vartotojas gali būti nepasiekiamas dėl šių priežasčių:  



2626 LT ESIM264 VARTOTOJO VADOVAS V2.3

• mobilusis telefonas išjungtas.
• nėra GSM ryšio.

b)  Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema tęs SMS žinutės siuntimą tolesniam įrašytam vartotojui prioriteto tvarka, kol SMS žinutė bus 
sėkmingai pristatyta. Sistema siunčia SMS žinutę tik vieną kartą ir paskutiniam įrašytam vartotojui esant nepasiekiamam, prie pirmojo 
įrašyto vartotojo negrįš.

3.  Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema mėgins skambinti įrašyto vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai kaip pažeista 
zona/tamperis.

a)  Atsiliepus į skambutį, vartotojas apie 30 sekundžių galės klausytis, kas vyksta aplinkoje supančioje apsaugos sistemą. Ši funkcija gali-
ma tik prie sistemos esant prijungtam mikrofonui.

b)  Sistema skambins tolesniu įrašytu vartotojo telefono numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai, jei ankstesnis vartotojas buvo nepasiekiamas 
dėl šių priežasčių: 

• mobilusis telefonas buvo išjungtas.
• nebuvo GSM ryšio.
• vartotojas buvo užimtas. 
• vartotojas neatsiliepė į skambutį po keleto signalų, nustatytų GSM operatoriaus.

c) Sistema skambins tolesniu įrašyto vartotojo telefono numeriu prioriteto tvarka, kol bus atsiliepta į skambutį. Sistema skambins varto-
tojui tik 1 kartą, jei ankstesnio vartotojo mobilusis telefonas buvo išjungtas/nebuvo GSM ryšio. Nepavykus susisiekti nė su 1 vartotoju, 
sistema nustos skambinti ir prie pirmojo įrašyto vartotojo negrįš.

d) Sistema neskambins tolesnio įrašyto vartotojo telefono numeriu, jei ankstesnis vartotojas buvo pasiekiamas, bet atmetė skambutį.

Norint nutildyti sireną, taip pat ir nutraukti skambinimą bei SMS žinučių siuntimą vartotojo telefono numeriais, prašom išjungti apsaugą (žr. 
4. APSAUGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS).

Peržiūrėti pažeistas 
zonas

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_INFO 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_INFO   

EKB2 Meniu kelias: 
OK → PAŽEISTOS ZONOS → OK → ZONA 1... 44 

EKB3
Prašom vadovautis šviečiančiais zonų indikatoriais klaviatūroje nuo 1 iki 12. Mirksintis SYSTEM 
indikatorius reiškia zonų, kurių numeris virš Z12 (Z13-Z44), pažeidimo buvimą. Išsamiau apie 
šių pažeistų zonų indikavimą skaitykite 10. SISTEMOS PROBLEMŲ INDIKACIJOS.

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Peržiūrėti pažeistus 
tamperius

SMS The system will automatically send an SMS text message, containing a violated tamper name, 
to user phone number.

EKB2 Meniu kelias: 
OK → PAŽ. TAMPERIAI→ OK → TAMPERIS 1... 44 

EKB3
Šviečiantis SYSTEM indikatorius reiškia sistemos problemos buvimą, įskaitant pažeistą tam-
perį. Išsamiau apie pažeistų tamperių indikavimą skaitykite 10. SISTEMOS PROBLEMŲ IN-
DIKACIJOS.

Išsamiau apie tai, kaip išjungti/įjungti SMS žinute ir skambučius įrašytais vartotojo telefono numeriais aliarmo atveju, skaitykite 4.13. 
Aliarmo pranešimų įjungimas ir išjungimas.

DĖMESIO: Skambučiai įrašytu vartotojo telefono numeriu bus visuomet išjungti esant įjungtam SP režimui .

PASTABA:   Pažeidus vieną ar daugiau zonų/tamperių aliarmo metu, sistema siųs tiek SMS žinučių ir skambins tiek kartų įrašytu vartotojo 
telefono numeriu, kiek buvo pažeistų zonų/tamperių. Atminties talpa - 24 įvykiai.
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PASTABA:   Jei sistema atsiuntė SMS žinutę ir/ar paskambino įrašytu telefono numeriu po apsaugos išjungimo, vadinasi SMS žinutė ir/ar 
skambutis buvo saugomas atmintyje prieš išjungiant apsaugą.

4.14. Įjungti ir išjungti aliarmo pranešimus

Pagal gamyklinę konfigūraciją, aliarmo atveju sistema skambins įrašytu vartotojo telefono numeriu per GSM tinką. Norint išjungti/įjungti šią 
funkciją, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. 

Išjungti skambutį 
aliarmo atveju   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMNINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → SKAMB ALIARMO METU → OK → IŠJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 30 ir parametro būsenos reikšmę:
30 1 # 
Pavyzdys: 301#   

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti skambutį 
aliarmo atveju   

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMNINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → SKAMB ALIARMO METU → OK → ĮJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 30 ir parametro būsenos reikšmę:
30 0 # 
Pavyzdys: 300#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, aliarmo atveju sistema siųs SMS žinutę įrašytu vartotojo telefono numeriu. Norint išjungti/įjungti šią funkci-
ją, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. 

Išjungti SMS žinutę 
aliarmo atveju

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI → OK → BENDRINIS ALIAR-
MAS→ OK → IŠJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25010 # 
Pavyzdys: 25010#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti SMS žinutę 
aliarmo atveju

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI → OK → BENDRINIS ALIAR-
MAS→ OK → ĮJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25011 # 
Pavyzdys: 25011#
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Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema mėgina siųsti SMS žinutę pirmu įrašytu vartotojo telefono numeriu aliarmo metu. Sistemai nesu-
laukus SMS žinutės pristatymo ataskaitos 45 sekundžių laikotarpyje, sistema pakartos SMS žinutės siuntimą kitu įrašyto vartotojo telefono 
numeriu, priskirtu tai pačiai sričiai kaip ankstesnis vartotojas. Norint ignoruoti SMS žinutės pristatymo ataskaitą ir leisti/neleisti sistemai 
siųsti SMS žinutes visais įrašytais vartotojo telefono numeriais, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais. 

Įjungti SMS žinutę 
aliarmo atveju visiems 
įrašytiems vartotojo 
telefono numeriams  

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_SMSALL:ON
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_SMSALL:ON 

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMNINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → ALIARM SMS VISIEMS → OK → ĮJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 21 ir parametro būsenos reikšmę:   
21 1 #
Pavyzdys: 211#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Išjungti SMS žinutę 
aliarmo atveju visiems 
įrašytiems vartotojo 
telefono numeriams   

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_SMSALL:OFF
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_SMSALL:OFF

EKB2
Meniu kelias: 
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMNINIAI NUSTAT → OK → SKAMBUČIŲ/SMS 
NUST → OK → ALIARM SMS VISIEMS → OK → IŠJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 21 ir parametro būsenos reikšmę:   
21 0 #
Pavyzdys: 210#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, tamperio aliarmo pranešimas SMS žinute yra įjungtas. Išsamiau apie tai, kaip išjungti/įjungti tamperio aliar-
mo pranešimą skaitykite 4.12. Tamperiai.

DĖMESIO:   Nepaisant „Skambinti aliarmo atveju” funkcijos būsenos (įjungta ar išjungta), sistema NESKAMBINS įrašytu vartotojo telefono 
numeriu, sistemai esant prijungtai prie saugos tarnybos stebėjimo pulto.

4.15. Programuojami (PGM) išėjimai

PGM išėjimas yra programuojamas išėjimas, keičiantis savo būseną įvykus priskirtam sistemos įvykiui, atėjus numatytam tvarkaraščio sa-
vaitės dienai ir laikui ar vartotojui valdant PGM išėjimą rankiniu būdu. Įprastai, PGM išėjimai gali būti naudojami garažo vartų atidarymui/
uždarymui, apšvietimo, šildymo, laistymo valdymui ir pan. Įjungus PGM išėjimą, sistema aktyvuoja prijungtą elektros prietaisą ar relę.

ESIM264 palaiko 4 atviro kolektoriaus plokštės PGM išėjimus, suteikiančius galimybę prijungti iki 4 elektros prietaisų ar relių. Išsamiau apie 
PGM išėjimų skaičiaus išplėtimą skaitykite  ESIM264 montavimo vadove, adresu  www.eldes.lt
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5. BELAIDŽIAI ĮRENGINIAI

ESIM264 sistemoje integruotas belaidis modulis suteikia sistemos išplėtimo galimybes. Belaidis modulis leidžia vartotojui lengvai prijungti 
prie sistemos iki 16 belaidžių ELDES įrenginių. Sistema suderinama su belaidžiais šiais įrenginiais: 
• EWD2 - belaidis magnetinis durų kontaktas/smūgio jutiklis/vandens nuotėkio jutiklis.
• EWS3 – belaidė vidaus sirena. 
• EWS2 – belaidė lauko sirena. 
• EWK1 ir EWK2 – belaidžiai pulteliai. 
• EW2 – belaidis zonų ir PGM išėjimų išplėtimo modulis (palaikoma iki 8 įrenginių). 
• EWF1 – belaidis dūmų daviklis.
Išsamiau apie belaidžių įrenginių montavimą skaitykite RADIJO SISTEMŲ MONTAVIMAS IR SIGNALO PRALAIDUMAS vartotojo vadove, 
esančiame www.eldes.lt/download 
Belaidžiai įrenginiai gali veikti iki 30 metrų atstumu nuo apsaugos sistemos įrenginio patalpose ir iki 150 metrų atstumu atvirose erdvėse. 
Belaidis ryšys yra dvikryptis ir veikia viename iš keturių kanalų nelicencijuojamoje ISM868 (ES versija )/ ISM915 (JAV  dažnių juostoje. 
Belaidžio ryšio linija tarp belaidžio įrenginio ir apsaugos sistemos yra nuolat stebima konfigūruojamu savitikros periodu, žinomu kaip „Tikri-
nimo laikas”. Įjungus belaidį įrenginį, šis pradės „Tikrinimo laiko” signalo perdavimą belaidžio ryšio aprėpties atstumu. Siekiant optimizuoti 
belaidžio baterijos energijos vartojimą, „Tikrinimo laiko” periodas kinta savaime belaidžiam įrenginiui esant įjungtam, tačiau neprijungtam 
prie sistemos. Apsaugos sistemai esant išjungtai arba belaidžiam įrenginiui esant neprijungtam prie sistemos arba pašalintam iš sistemos, 
belaidžio įrenginio „Tikrinimo laiko” periodas yra toks (nekonfigūruojamas): 

• EW2, EWS2, EWS3, EWF1: 
• Pirmi 360 bandymų po įrenginio startavimo (gamyklinių parametrų atstatymo) - kas 10 sekundžių. 
• Likę bandymai - kas 1 minutę. 

• EWD2: 
• Pirmi 360 bandymų po įrenginio startavimo (gamyklinių parametrų atstatymo) - kas 10 sekundžių.
• Likę bandymai - kas 2 minutes. 

Prijungus belaidį įrenginį prie sistemos, šis mėgins vykdyti duomenų apsikeitimą su ESIM264 sistemą. Taupant baterijų energiją visi belai-
džiai įrenginiai veikia „Miego” režime. Duomenų apsikeitimas įvyks momentaliai, pažeidus belaidį įrenginį (zonos aliarmas arba tamperio 
aliarmas, arba periodiškai, kai belaidis įrenginys „pabus” su tikslu perduoti „Tikrinimo laiko” signalą bei priimti atmintyje saugomus nuro-
dymus (jei yra) iš sistemos. Didinant „Tikrinimo laiko” reikšmę, EWS2/EWS3 sirenos reakcijos laikas mažės, pvz: Aliarmas įvyko 09:15:25 ir 
sistema įkėlė į atmintį nurodymą EWS3 sirenai skleisti garsą. Pagal gamyklinę konfigūraciją, EWS3 sirenos „Tikrinimo laiko” reikšmė yra 7 
sekundės, todėl EWS3 sirena skambės nuo 09:15:32.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, „Tikrinimo laiko” periodas yra toks (konfigūruojamas): 
• EW2, EWF1, EWD2: kas 30 sekundžių. 
• EWS2, EWS3: kas 7 sekundes. 

Norint nustatyti kitokią „Tikrinimo laiko” reikšmė, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Nustatyti norimą 
„Tikrinimo laiką”

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

PASTABA:  „Tikrinimo laikas” turi įtakos belaidžio įrenginio prijungimo procesui, kadangi apsaugos sistema laukia įeinančių duomenų iš belai-
džio įrenginio. Belaidis įrenginys yra prijungiamas prie sistemos tik sistemai gavus pirmąjį duomenų paketą.

5.1. Belaidžio įrenginio prijungimas, šalinimas ir keitimas kitu

Belaidžių įrenginių tvarkymas gali būti lengvai ir patogiai atliktas naudojant  „ELDES Configuration Tool” programinės įrangos grafinę aplin-
ką. Jei ketinate tvarkyti belaidžius įrenginius SMS žinutėmis, Jums reikės 8-ženklio belaidžio įrenginio ID kodo, norint prijungti įrenginį prie 
sistemos arba jį pašalinti. Belaidžio įrenginio ID kodas yra atspausdintas ant lipduko, esančio vidinėje arba pagrindinėje įrenginio korpuso 
dalyje arba priklijuoto ant įrenginio plokštės. 

Prijungus belaidį įrenginį, šis užims vieną iš 16 galimų belaidžio įrenginio vietų ir sukurs vieną ar keletą belaidžių zonų ir PGM išėjimų, atsi-
žvelgiant į belaidžio įrenginio modelį.

PASTABA:   Nepavykus prijungti belaidžio įrenginio prie sistemos, atstatykite belaidžio įrenginio gamyklinius parametrus ir prijungti įrenginį iš 
naujo. Plačiau apie tai skaitykite belaidžio įrenginio pakuotėje pateiktame vartotojo vadove arba apsilankykite adresu www.eldes.lt/download 
ir atsisiųskite naujausią vartotojo vadovą. 
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5.2. Belaidžio įrenginio informacija
Prijungęs belaidį įrenginį, vartotojas gali peržiūrėti šią su belaidžiu įrenginiu susijusią informaciją:

• Baterijos lygis (išreikštas procentais). 

• Belaidžio ryšio signalo stiprumas (išreikštas procentais). 

• Klaidų skaičius (nesėkmingų duomenų perdavimų skaičius 10 minučių laikotarpyje) - atvaizduojama tik EKB2 klaviatūros meniu. 

• Įrenginio programinės įrangos versija. 

• Belaidžio įrenginio „Tikrinimo laiko” periodas (išreikštas milisekundėmis) - atvaizduojama tik SMS žinutės turinyje.

5.3. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

Belaidžio ryšio juosta ISM868/ISM915
Matmenys 68x38x18mm
Darbo temperatūros diapazonas -20...+55°C
Maksimalūs belaidžio ryšio atstumai Iki 30m patalpose;  iki 150m atvirose erdvėse   
Maksimalus palaikomas belaidžių įrenginių skaičius 16

6. REZERVINĖS BATERIJOS, PAGRINDINIO MAITINIMO STEBĖSENA IR ATMINTIS
6.1. Rezervinės baterijos būsenos stebėsena

Sistema gali būti komplektuojama su rezervine baterija, skirta sistemos maitinimo palaikymui, laikinai sutrikus pagrindinio maitinimo tie-
kimui. Sistemos palaikoma funkcija suteikia galimybę atlikti savitikrą rezervinei baterijai bei informuoti vartotoją SMS žinute ir indikuoti 
sistemos problemą klaviatūra (žr. 10. SISTEMOS PROBLEMŲ INDIKACIJOS), jei: 

• baterija yra susidėvėjusi ir reikalauja keitimo – baterijos varža yra 2Ω arba didesnė; savitikra vykdoma kas 24 valandas. 
• baterijos energija senka – baterijas įtampa yra 10.5V arba žemesnę; savitikra vykdoma nuolat.

6.2. Pagrindinio maitinimo būsenos stebėsena

Esant nestabiliam elektros tiekimui sistemos montavimo vietoje, sistema gali laikinai prarasti maitinimą ir tęsti darbą, maitindamasi rezer-
vinės baterijos energija. Sistema stebi pagrindinio maitinimo būseną ir informuoja vartotoją SMS žinute bei indikuoja sistemos problemą 
klaviatūra (žr. 10. SYSTEMOS PROBLEMŲ INDIKACIJOS), sutrikus pagrindiniam maitinimui. Atsistačius pagrindiniam maitinimui, sistema 
informuos vartotoją SMS žinute, tuo tarpu klaviatūra sistemos problemos nebeindikuos. 

PASTABA:   Kai baterija senka, sistema vartotojui išsiųs SMS žinutę ir perduos duomenis į stebėjimo pultą, bet NERODYS sistemos problemos 
klaviatūroje.

6.3. Atmintis

Konfigūravimo nustatymai ir įvykių sąrašo įrašai yra saugomi EEPROM atmintyje, todėl net visiškai išjungus sistemą, konfigūracija ir įvykių 
sąrašas išliks. Išsamiau apie įvykių sąrašą skaitykite 9. ĮVYKIŲ SĄRAŠAS.



3131LTESIM264 VARTOTOJO VADOVAS V2.3

7. TEMPERATŪROS JUTIKLIS

Sistema palaiko 1 temperatūros jutiklį, skirtą aplinkos temperatūros matavimui. Ši funkcija suteikia galimybę stebėti temperatūrą realiu 
laiku ir gauti pranešimus SMS žinute vartotojo įrašytu telefono numeriu, temperatūrai viršijus nustatytas ribas.  

7.1. Temperatūros jutiklio prijungimas, pašalinimas ir keitimas kitu

Norėdami prijungti temperatūros jutiklį prie sistemos, sekite šiuos nurodymus:  
a) Pilnai išjunkite apsaugos sistemos maitinimą. 
b) Prijunkite temperatūros jutiklį prie 1-Wire sąsajos gnybtų.
c) Įjunkite apsaugos sistemos maitinimą.

Tikralaikė temperatūros reikšmė yra įtraukiama į „Info SMS“ žinutės turinį (žr. 8. SISTEMOS INFORMACIJA. „INFO SMS“) bei vaizduojama 
EKB2 klaviatūros pagrindiniame ekrano vaizde.

Norint peržiūrėti temperatūros jutiklio tikralaikes temperatūros reikšmes, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Peržiūrėti tikralaikę 
temperatūros reikšmę

SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_INFO
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_INFO   

EKB2 Žiūrėkite pagrindiniame ekrano vaizde.

7.2. MIN ir MAKS temperatūros ribos. „Temperatūros Info SMS”

Sistema palaiko SMS žinutę, žinomą kaip „Temperatūros Info SMS”, automatiškai siunčiamą įrašytu vartotojo telefono numeriu viršijus nu-
rodytą minimalią (MIN) ar maksimalią (MAKS) temperatūros ribą bent 1°C.

Norint nustatyti MIN ir MAKS temperatūros ribas, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Keisti MIN ir MAKS 
temperatūros ribas

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_TEMP:mnn:mxx 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; mnn – MIN riba, intervalas – [-55... 125] C; 
mxx - MAKS riba, intervalas – [-55... 125] C. 
Pavyzdys: 1111_TEMP:-5:28   

EKB2
Meniu kelias:
MIN: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → TEMP 
JUTIKLIS → OK → TEMP. MIN → OK → mnn → OK 
MAKS: ... → TEMP JUTIKLIS → OK → TEMP. MAKS → OK → mxx → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; mnn – MIN riba, intervalas – 
[-55... 125] C; mxx - MAKS riba, intervalas – [-55... 125] C. 
P1 ir P2 klavišai yra naudojami minuso ženklo įvedimui, pvz. -20.   

EKB3
Įveskite parametrą 19 ir temperatūros reikšmę:    
19 mnn mxx # 
Reikšmė: mnn – MIN riba, intervalas – [-55... 125] C; mxx - MAKS riba, intervalas – [-55... 125] 
C. 00 reikšmė naudojama minuso ženklo įvedimui pvz. 0020 = -20 
Pavyzdys: 19001532# 

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Peržiūrėti MIN ir MAKS 
temperatūros ribas

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_TEMP 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_TEMP
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EKB2
Meniu kelias:
MIN: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → TEMP 
JUTIKLIS → OK → TEMP. MIN
MAKS: ... → TEMP JUTIKLIS → OK → TEMP. MAKS
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Pagal gamyklinę konfigūraciją, „Temperatūros Info SMS“ žinutė yra įjungta. Norint išjungti/įjungti šią žinutę, prašom vadovautis žemiau 
pateiktais konfigūravimo būdais.

Išjungti 
„Temperatūros Info 
SMS“ žinutę

SMS
SMS žinutės turinys: 
ssss_TEMP:00:00
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_TEMP:00:00

EKB2
Meniu kelias:
Temperatūros nukritimas:  OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI→ 
OK → ŽEMOS TEMP. ĮV.→ OK → IŠJUNGTI → OK
Temperatūros pakilimas: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI→ 
OK → AUKŠTOS TEMP. ĮV.→ OK → IŠJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25 14 0 # - Temperatūros nukritimas
25 15 0 # - Temperatūros pakilimas
Pavyzdys: 25140#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti „Temperatūros 
Info SMS“ žinutę

EKB2
Meniu kelias:
Temperatūros nukritimas:  OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI→ 
OK → ŽEMOS TEMP. ĮV.→ OK → ĮJUNGTI → OK
Temperatūros pakilimas: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → VART PRANEŠIMAI→ 
OK → AUKŠTOS TEMP. ĮV.→ OK → ĮJUNGTI → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 25, įvykio numerį ir parametro būsenos reikšmę:
25 14 1 # - Temperatūros nukritimas
25 15 1 # - Temperatūros pakilimas
Pavyzdys: 25151#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.
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8. SISTEMOS INFORMACIJA. „INFO SMS”
Sistema palaiko informacinio pobūdžio SMS žinutę, žinomą kaip „Info SMS”, kuri gali būti pristatyta vartotojui pageidaujant. Vartotojui iš-
siuntus užklausą SMS žinute, sistema atsakys Info SMS žinute, pateikiančia šią informaciją:
• Sistemos data ir laikas. 
• Apsaugos būsena: srityje apsauga įjungta /srityje apsauga išjungta. 
• GSM signalo stiprumas.
• Pagrindinio maitinimo būsena.
• Temperatūros jutiklį (jei prijungtas) supančios aplinkos temperatūra. 
• Zonų būklė (OK/alarm). 
• PGM išėjimų būsena (ON/OFF) ir pavadinimas.

Užklausti sistemos 
informacijos

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_INFO 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis.
Pavyzdys: 1111_INFO 

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

8.1. Periodinė „Info SMS”

Pagal gamyklinę konfigūraciją, sistema siunčia „Info SMS” žinutė įrašytu vartotojo telefono numerių kasdien 11:00. Mini malus periodas yra 
kas 1 valandą. Įprastai, ši funkcija yra naudojama pagrindinio maitinimo ir sistemos būsenos tikrinimui.
Norint nustatyti kitokį „Info SMS” žinutės siuntimo periodiškumą, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfigūravimo būdais.

Nustatyti „Info SMS” 
žinutės siuntimo 
periodiškumą

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_INFO:fff:it 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis; fff – periodiškumas, intervalas – [00... 99] 
dienos; it – valandos, intervalas– [01... 23]. 
Pavyzdys: 1111_INFO:3.15 

EKB2
Meniu kelias:
Dažnis dienomis: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT→ OK → 
PERIOD INFO SMS → OK → DAŽNIS (DIENOMIS) → fff → OK 
Valandos: ... → PERIOD INFO SMS  → OK → → it → OK 
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis; fff – dažnis, intervalas – 
[00... 125] dienos; it – valandos, intervalas – [01... 23]. 

EKB3
Įveskite parametrą 11, valandas ir dažnį dienomis:
11it fff # 
Reikšmė: it – valandos, intervalas– [01... 23]; fff – dažnis, intervalas – [00... 99] dienos.
Pavyzdys: 110412#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Išjungti periodinę „Info 
SMS”

SMS
SMS žinutės turinys:
ssss_INFO:00:00 
Reikšmė: ssss – 4-ių skaitmenų SMS slaptažodis
Pavyzdys: 1111_INFO:00.00 

EKB2
Meniu kelias:
Dažnis dienomis: OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → 
PERIOD INFO SMS → OK → DAŽNIS (DIENOMIS) → 0 → OK 
Valandos: ... → PERIOD INFO SMS  → OK → LAIKAS → 0 → OK
Reikšmė: aaaa – 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis

EKB3
Įveskite parametrą 11, valandą ir dažnį dienomis:
11 00 00 # 
Pavyzdys: 110000#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.



3434 LT ESIM264 VARTOTOJO VADOVAS V2.3

DĖMESIO:   Skirtingai nei „Info SMS” žinutė, atsiunčiama pagal užklausą, periodinė „Info SMS” žinutė nenurodo zonų būklės bei PGM išėjimų 
pavadinimo ir statuso.

9. ĮVYKIŲ SĄRAŠAS
Įvykių sąrašas suteikia galimybę chronologine tvarka registruoti iki 500 data ir laiku pažymėtų įrašų. Įvykių sąraše registruojami šie įvykiai:
• Sistemos startas. 
• Apsaugos įjungimas/išjungimas. 
• Zonos pažeidimas/atsistatymas.
• Tamperio pažeidimas/atsistatymas.
• Laikinas zonų atjungimas.
• Belaidžių įrenginių tvarkymas.
• Temperatūros pokytis pagal MIN ir MAKS ribas.
• Sistemos problemos.

Įvykiu sąrašo tipas yra „žiedinis” (LIFO - „last in, first out“), suteikiantis galimybę automatiškai perrašyti seniausius įrašus naujausiais.

Peržiūrėti įvykių 
sąrašą

EKB2
Meniu kelias:
OK → ŽURNALAS → OK → uuuu → OK
Reikšme: uuuu - 4-ių skaitmenų vartotojo kodas.

Norint eksportuoti ir išsaugoti įvykių sąrašą .log faile arba išvalyti jį, prašom vadovautis žemiau pateiktu konfigūravimo būdu.

Eksportuoti/išvalyti 
įvykių sąrašą

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą. 

Pagal gamyklinę konfigūraciją, įvykių sąrašas yra įjungtas. Norint išjungti/įjungti šią funkciją, prašom vadovautis žemiau pateiktais konfi-
gūravimo būdais.

Išjungti įvykių sąrašą EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → ĮVYKIŲ  REG 
NUSTAT → OK → IŠJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis.

EKB3
Įveskite parametrą 36 ir parametro reikšmės būseną:
36 0 # 
Pavyzdys: 360#  

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.

Įjungti įvykių sąrašą EKB2
Meniu kelias:
OK → KONFIGŪRAVIMAS → OK → aaaa → OK → PIRMINIAI NUSTAT → OK → ĮVYKIŲ REG 
NUSTAT→ OK → ĮJUNGTI → OK 
Reikšmė: aaaa - 4-ių skaitmenų administratoriaus slaptažodis

EKB3
Įveskite parametrą 36 ir parametro reikšmės būseną:
36 1 # 
Pavyzdys: 361#

Config 
Tool

Šis veiksmas gali būti atliktas asmeniniu kompiuteriu naudojant „ELDES Configuration Tool” 
programinę įrangą.
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10. SISTEMOS PROBLEMŲ INDIKACIJA
Sistema palaiko savitikros funkciją, suteikiančią galimybę indikuoti sistemos problemos buvimą klaviatūra bei atsiunčiant pranešimą SMS 
žinute įrašytu vartotojo telefono numeriu. 

EKB2
PROB pranešimas yra atvaizduojamas EKB2 klaviatūros pagrindiniame ekrano vaizde esant sistemos problemoms. Norėdami 
peržiūrėti šiuo metu esamas sistemos problemas, atverkite meniu skyrių PROBLEMOS. Kiekvienos sistemos problemos apra-
šymas yra pateiktas lentelėje žemiau. 

Peržiūrėti sistemos 
problemas

Meniu kelias:
OK → PROBLEMOS → OK 

Pavadinimas Aprašymas
PAŽEISTAS TAMPER Pažeistas vienas ar daugiau tamperių
BATERIJOS PROBLEMA Susidėvėjusi rezervinė baterija (reikia keisti nauja) - 

rezervinės baterijos varža 2Ω arba didesnė
PAGR MAIT PROB Sutriko pagrindinis maitinimas
DATA/LAIK NENUSTAT Nenustatyta data ir laikas
GSM SUTRIKIMAS Sutrikęs GSM ryšys

EKB3
Geltonas SYSTEM indikatorius indikuoja sistemos problema. SYSTEM indikacijos aprašytos žemiau pateiktoje lentelėje. 
SYSTEM indikatorius Aprašymas
Šviečia Pažeistas vienas ar daugiau tamperių; kita sistemos problema
Mirksi Pažeista viena ar daugiau zonų, kurių numeris virš Z12

Norėdami sužinoti daugiau apie iškilusias problemas, įveskite žemiau pateiktą komandą A. Po šio veiksmo sistema 15 sekundžių 
aktyvuos raudonus zonų LED indikatorius. Kiekvieno LED indikatoriaus indikacijos aprašytos žemiau pateiktoje lentelėje.

Zonos
indikatorius Aprašymas

1 Pažeistas vienas ar daugiau tamperių
2 Susidėvėjusi rezervinė baterija (reikia keisti nauja) - rezervinės baterijos varža 2Ω 

arba didesnė
3 Sutriko pagrindinis maitinimas 
4 Nenustatyta data ir laikas
5 Pažeista viena ar daugiau zonų, kurių numeris virš Z12
6 Sutrikęs GSM ryšys

Norėdami sužinoti pažeistos zonos, kurios numeris virš 12, įveskite komandą B.
Norėdami sužinoti pažeisto tamperio numerį, įveskite komandą C.

A. Sistemos problemos indikacija - įveskite komandą: 
[CODE#]
B. Pažeistos zonos, kurios numeris virš 12, indikacija – įveskite komandą:
[CODE1]
C. Pažeisto tamperio indikacija – įveskite komandą: 
[CODE2]
Pažeisto zonos, kurios numeris virš 12, arba tamperio numeris apskaičiuojamas pagal formulę: zonos LED indikatoriaus skaičius 
skyriuje B + zonos LED indikatoriaus skaičius skyriuje A.
Pavyzdys: Zonos LED indikatorius #3 skyriuje A mirksi ir zonos LED indikatorius #8 skyriuje B šviečia nuolat. Pagal žemiau pa-
teiktą lentelę, zonos LED indikatoriaus #8 indikacija yra lygi 18, todėl 18 + 3 = 21 

Rezultatas: Pažeistos zonos arba tamperio numeris yra 21.
Zonos indikatorių skyrius A 
(mirksi)   

Zonos indikatorių skyrius B (nuolat šviečia)

Zonos  LED 1 = 1 Zonos  LED 7 = 12 
Zonos  LED 2 = 2 Zonos  LED 8 = 18 
Zonos  LED 3 = 3 Zonos  LED 9 = 24 
Zonos  LED 4 = 4 Zonos  LED 10 = 30 
Zonos  LED 5 = 5 Zonos  LED 11 = 36 
Zonos  LED 6 = 6 Zonos  LED 12 = 42 
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11. ELEKTROS PRIETAISŲ VALDYMAS
Sistema ESIM364 turi 4 integruotus plokštės PGM išėjimus, skirtus prijungti ir valdyti įvairius elektros prietaisus. Jų dėka galite reguliuoti šildy-
mą, šviesas, garažo vartus ir vėdinimo sistemą, dūmų daviklius ir t.t.  Apsaugos sistemos montuotojas turi sukonfigūruoti PGM išėjimus prieš 
juos naudojant.
Momentinis elektros prietaisų įjungimas/išjungimas:

SMS
1. Norėdami įjungti vieną iš turimų PGM išėjimų, siųskite SMS žinutę apsaugos sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 įra-

šytų vartotojų telefono numerių:
SMS žinutės turinys:
ssss_Coo:ON arba ssss_out-name:ON
Reikšmė: ssss - 4 skaitmenų SMS slaptažodis; oo – PGM išėjimo numeris, intervalas – [1... 44]; out-name – PGM išėjimo var-
das. 
Example: 1111_Pompa:ON 

2. Norėdami išjungti vieną iš turimų PGM išėjimų, siųskite SMS žinutę apsaugos sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 
įrašytų vartotojų telefono numerių::
SMS žinutės turinys:
ssss_Coo:OFF arba ssss_out-name:OFF
Reikšmė: ssss - 4 skaitmenų SMS slaptažodis; oo – PGM išėjimo numeris, intervalas – [1... 44]; out-name – PGM išėjimo var-
das
Example: 1111_C2:OFF

3.  Sistema SMS žinute atsiųs patvirtinimą vartotojui, iš kurio telefono numerio buvo išsiųsta SMS žinutė.

Vartotojas ESIM264

SMS

SMS

13

Elektros prietaisų įjungimas/išjungimas nurodytam laiko tarpui

Sistema ESIM264 turi 4 integruotus plokštės PGM išėjimus, skirtus prijungti ir valdyti įvairius elektros prietaisus: vandens pompas, šildymą, 
šviesas, automatines žaliuzes ir t. t. PGM išėjimai turi būti sukonfigūruojami apsaugos sistemos montuotojo prieš juos naudojant.

SMS
1. Norėdami tuojau pat įjungti vieną iš esamų PGM išėjimų ir jį išlaikyti šioje būsenoje nurodytą laiko tarpą, siųskite
SMS žinutę apsaugos sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 įrašytų vartotojų telefono numerių:

SMS tekstas:
ssss_Coo:ON:hr.mn.sc arba ssss_out-name:ON:hr.mn.sc
Reikšmė: ssss - 4 skaitmenų SMS slaptažodis; oo - PGM išėjimo numeris, intervalas - [1... 44]; hr – valandos, intervalas – [00... 
23]; mn – minutės, intervalas – [00... 59]; sc - sekundės, intervalas – [00... 59]; out-name - PGM išėjimo pavadinimas.
Pavyzdys: 1111_Pompa:ON:12:32:45

2. Norėdami tuojau pat išjungti vieną iš esamų PGM išėjimų ir jį išlaikyti šioje būsenoje nurodytą laiko tarpą,
siųskite SMS žinutę apsaugos sistemos telefono numeriu iš vieno iš 10 įrašytų vartotojų telefono numerių:

SMS tekstas:
ssss_Coo:OFF:hr.mn.sc arba ssss_out-name:OFF:hr.mn.sc
Reikšmė: ssss - 4 skaitmenų SMS slaptažodis; oo - PGM išėjimo numeris, intervalas - [1... 44]; hr – valandos, intervalas – [00... 
23]; mn – minutės, intervalas – [00... 59]; sc - sekundės, intervalas – [00... 59]; out-name - PGM išėjimo pavadinimas.
Pavyzdys: 1111_C4:OFF:16:30:21

3. Sistema SMS žinute atsiųs patvirtinimą vartotojui, iš kurio telefono numerio buvo išsiųsta SMS žinutė.

Vartotojas ESIM264

SMS

SMS

14
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12. JEIGU APSAUGOS SISTEMA YRA PRIJUNGTA PRIE SAUGOS TARNYBOS STEBĖJIMO PULTO
Šios sistemos funkcijos gali būti išjungiamos Jūsų apsaugos sistemos montuotojo jeigu sistema prijungta prie saugos tarnybos stebėjimo pulto: 

• Patvirtinimas SMS žinute apie apsaugos įjungimą, apsaugos/aliarmo išjungimą skambučiu,SMS žinute, EKB2/EKB3 klaviatūra, iBu-
tton® raktu, EWK1 - belaidžiu pulteliu, EWK2 - belaidžiu pulteliu.

• Aliarmo pranešimas skambučiu;
• Aliarmo pranešimas SMS žinute;
• Pažeistų zonų/tamperių pavadinimų pranešimas SMS žinutes;
• Temperatūros informacijos pranešimas SMS žinute;
• Periodinis sistemos informacijos pranešimas SMS žinute;
• Pranešimas apie bet kurį sutrikimą SMS žinute.
• Bet kuris kitas sistemos sugeneruotas SMS pranešimas
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13. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
13.1. Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

Elektrinės ir mechaninės charakteristikos
Pagrindinio maitinimo įtampa 16-24V 50 Hz ~1.5A max / 18-24V   1,5A max 
Vartojama srovė budėjimo režime be prijungtų pagrindinių renginių Iki 80mA   
Rekomenduojamos rezervinės baterijos įtampa, talpa 12V; 1,3-7Ah   
Rekomenduojamos rezervinės baterijos tipas Švino-rūgštinis
Rezervinės baterijos įkrovimo srovė Iki 900mA   
GSM modemo dažnis 850/900/1800/1900MHz   
GSM/GPRS antenos laido tipas Ekranuotas
Plokštės zonų skaičius 6 (ATZ režime: 12)   
Apkrovos varža 5,6kΩ (ATZ režime: 5,6kΩ ir 3,3kΩ)   
Plokštės PGM išėjimų skaičius 4
Plokštės PGM išėjimų schema 1 R OUT Atviro kolektoriaus  išėjimas. 

Išėjimas sujun giamas su 
COM, kuomet yra įjungtas..

Maksimalios komutuojamos PGM išėjimų reikšmės 4 x įtampa: 30V; srovė: 500mA.   
BELL: Sirenos išėjimas BELL aktyvioje būsenoje Sujungtas su COM   
BELL: Maksimalus laido ilgis sirenos prijungimui Iki 100m 
BELL: Laido tipas sirenos prijungimui Neekranuotas
AUX: Pagrindinių įrenginių maitinimo įtampa 13,8V DC   
AUX+BELL: Maksimali pagrindinių įrenginių ir sirenos suminė srovė 1A   
AUX: Maksimalus laido ilgis pagrindinių įrenginių prijungimui Iki 100m
AUX: Laido tipas pagrindinių įrenginių prijungimui Neekranuotas   
BUZ: Maksimali mini signalizatoriaus srovė 150mA   
BUZ: Mini signalizatoriaus maitinimo įtampa 5V DC   
BUZ: Laido tipas mini signalizatoriaus prijungimui Neekranuotas  
Palaikomi temperatūros jutiklio modeliai Maxim®/Dallas® DS18S20, DS18B20   
Maksimalus palaikomas temperatūros jutiklių skaičius 1
DATA: Maksimalus laido ilgis 1-Wire ryšiui Iki 30m
DATA: Laido tipas 1-Wire ryšiui Neekranuotas 
Palaikomas iButton rakto modelis Maxim®/Dallas® DS1990A   
Maksimalus palaikomas iButton raktų skaičius 5  
Maksimalus palaikomas klaviatūrų skaičius 4 x EKB2 / EKB3   
Y/G: Maksimalus laido ilgis RS485 ryšiui Iki 100m  
Y/G: Laido tipas RS485 ryšiui Neekranuotas
MIC: Maksimalus laido ilgis mikrofono prijungimui Iki 2m
MIC: Laido tipas mikrofono prijungimui Neekranuotas  
Belaidžio ryšio juosta ISM868
Maksimalūs belaidžio ryšio atstumai Iki 30m patalpose; iki 150m atvirose erdvėse
Maksimalus palaikomas belaidžių įrenginių skaičius 16   
Įvykių sąrašo dydis  500 įvykių   
Maksimalus palaikomas zonų skaičius  44   
Maksimalus palaikomas PGM išėjimų skaičius  44   
Laido tipas zonų ir PGM išėjimų prijungimui Neekranuotas  
Ryšys  SMS, balso skambučiai, GPRS tinklas, RS485, CSD
Palaikomai ryšio formatai  Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS
Matmenys  140x100x18mm
Darbo temperatūros diapazonas   -20...+55°C
Drėgmė  0-90% RH @ 0... +40°C
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13.2. Pagrindinių mazgų, LED indikatorių ir gnybtų paskirtis

Pagrindinių mazgų paskirtis 
GSM MODEM GSM/GPRS tinklo 

850/900/1800/1900MHz modemas   
SIM CARD1 SIM kortelės lizdas ir laikiklis   
DEF Gamyklinės konfigūracijos atstatymo kon-

taktai   
USB Mini USB jungtis   
FUSE F1 3A saugiklis   
GSM/GPRS ANT Belaidžio ryšio antenos SMA tipo jungtis
MODULES Modulio EA1, EA2 arba EPGM8 lizdai
EWT1 Belaidžio ryšio modulio EWT1 lizdai
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LED indikatorių paskirtis
NETWORK GSM ryšio signalo stiprumas   
C2 PGM išėjimų C2, C1 būsena: šviečia - įjungta; nešviečia - iš-

jungta   
Z1 Zonos Z1 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z1 ir Z7)   
Z2 Zonos Z2 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z2 ir Z8)  
Z3 Zonos Z3 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z3 ir Z9)   
Z4 Zonos Z4 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z4 ir Z10)   
Z5 Zonos Z5 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z5 ir Z11)   
Z6 Zonos Z6 būklė: šviečia - pažeista; nešviečia - atstatyta 

(ATZ režime: Z6 ir Z12)   
PWR Maitinimo būsena. Nuolat šviečia = matinimas veikia gerai; 

Išjungtas = nėra maitinimo.
STATUS Mikroprocesoriaus būsena: mirksi - veikia sklandžiai; neš-

viečia - neveikia

NETWORK indikacija Aprašymas
Nešviečia Nėra GSM ryšio - SIM kortelė neįdėta; 

įjungtas SIM kortelės PIN kodo reika-
lavimas; GSM antena atjungta arba 
sugedusi; GSM ryšio sutrikimas; GSM 
ryšis šioje aplinkoje nepasiekiamas

Mirksi kas 3 sek. Silpnas
Mirksi kas 1 sek Vidutinis
Mirksi keletą kartų per sek Geras
Nuolat šviečia Puikus
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Gnybtų paskirtis
Z1 - Z6 Apsaugos zonų kontaktai
DATA 1-Wire ryšio sąsaja iButton raktų skaitytuvo ir temperatūros jutiklio prijungimui   
+5V Temperatūros jutiklio maitinimo kontaktas (+5V)   
MIC- Mikrofono neigiamas kontaktas   
MIC+ Mikrofono teigiamas kontaktas   
BUZ- Mini signalizatoriaus neigiamas kontaktas   
BUZ+ Mini signalizatoriaus teigiamas kontaktas   
C1 - C4 PGM išėjimų kontaktai
Y RS485 ryšio sąsaja (geltonas laidas)   
G RS485 ryšio sąsaja (žalias laidas) 
COM Bendras kontaktas   
BELL- Sirenos neigiamas kontaktas   
BELL+ Sirenos teigiamas kontaktas   
AUX- Pagrindinių įrenginių maitinimo neigiamas kontaktas   
AUX+ Pagrindinių įrenginių maitinimo teigiamas kontaktas   
AC/DC Pagrindinio maitinimo kontaktai
AKU- Rezervinės baterijos neigiamas kontaktas
AKU+ Rezervinės baterijos teigiamas kontaktas
AKU+ Backup battery positive terminal

13.3. Jungimo schemos

Bendras jungimas
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Zonos jungimo tipai
Tipas 1    Keturlaidžio dūmų daviklio jungimo pavyzdys

Z1
COM

AUX+

+Vin

GND

C1

COM

NO

5,6 kΩ
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6 zonų režimas: nor-
maliai atviras (NO) 
kontaktas su 5,6KΩ 
EOL rezistoriumi 

Tipas 2 Magnetinio durų kontakto jungimo pavyzdys

COMNC

MAGNETAS

COMZ1

5,
6 

kΩ

6 zonų režimas: nor-
maliai uždaras (NC) 
kontaktas su 5,6KΩ 
EOL rezistoriumi 

18

 PASTABA:  Sistema yra suderinama tik su keturlaidžiais dūmų davikliais ir dvilaidžių dūmų daviklių NEPALAIKO.

Tipas 3 Judesio daviklio jungimo pavyzdys

Z1
COM

COM

AUX+
AUX-

+Vin

GND

NC

TAMP

5,6 kΩ 3,3 kΩ

19

6 zonų režimas: tam-
peris ir 5,6KΩ EOL 
rezistorius bei 3,3KΩ 
EOL rezistorius su nor-
maliai uždaru kontaktu 
(NC).
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Tipas 4  Magnetinio durų kontakto (Z1) ir stiklo dūžio jutiklio (Z7) jungimo pavyzdys

AUX+

+Vin

AUX-
GNDCOM

COM

NC

NC

COMZ1

5,
6 

kΩ

3,
3 

kΩ

MAGNETAS
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ATZ režimas: norma-
liai uždaras kontaktas 
(NC) su 5,6KΩ EOL re-
zistoriumi ir normaliai 
uždaras kontaktas 
(NC) su 3,3KΩ EOL re-
zistoriumi

Tipas 5 Judesio daviklio (Z1) ir magnetinio durų kontakto (Z7) jungimo pavyzdys

Z1
COM

COM

COM

AUX+
AUX-

+Vin

GND

NC

NC
TAMP

5,6 kΩ5,6 kΩ 3,3 kΩ

MAGNETAS

ATZ režimas: tampe-
ris su 5,6KΩ EOL re-
zistoriumi, su 5,6KΩ 
EOL rezistoriumi ir 
normaliai uždaru 
kontaktu (NC) bei su 
3,3KΩ EOL rezistoriu-
mi ir normaliai uždaru 
kontaktu (NC)

21
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14. PAPILDOMA INFORMACIJA

Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad minėti veiksniai 
neįvyks, bei nebus asmenų sužeidimų,  turto praradimo ar sunaikinimo atvejų. UAB „ELDES“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar 
netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. UAB „ELDES“ atsakomybė, kiek tai leidžia galiojantys įsta-
tymai, neviršija produkto įsigijimo kainos. Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su UAB „ELDES“ bendrove. Todėl 
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.

Garantinis laikotarpis 
UAB „ELDES“ suteikia įsigytam produktui 24 mėn. garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam 
galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų montavimo vadovo instrukcijų, bei 
techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito pardavimo doku-
mento data. Garantija taikoma tik kartu su paminėtais dokumentais pateikus užpildytą garantinį kvitą. 

Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiks-
nių ar kitokių „force majeure“ aplinkybių. 

Techninė pagalba
Norėdami gauti išsamesnę informacija apie galimus sistemos sutrikimus, prašom susisiekti sus savo apsaugos sistemos montuotoju.

Apie vartotojo vadovą

Šiame dokumente pateikti išsamūs apsaugos sistemos ESIM264 montavimo ir veikimo procesai bei naudojimas. Prieš pradedant naudotis 
sistema, būtina perskaityti šį montavimo vadovą.

Saugos informacija 
Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą, prašom perskaityti šias taisykles bei laikytis visų montavimo vadove esančių montavimo instruk-
cijų ir nurodymų: 
• GSM apsaugos ir valdymo sistema ESIM264 (toliau – „apsaugos sistema“, „sistema“ arba „įrenginys“) turi įmontuotą radijo siųstuvą-im-

tuvą, veikiantį GSM 850/900/1800/1900 tinkluose. 
• NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius. 
• NENAUDOKITE sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei to reikalauja instrukcijos. 
• NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje. 
• Sistema NĖRA atspari drėgmei, cheminei aplinkai bei mechaniniams poveikiams. 
• NEMONTUOKITE sistemos patys. 
• Sistemos ženklinimo lipdukas yra apatinėje įrenginio plokštės pusėje. 

Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje 
reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminys privalo 
būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdir-
bimą, prašom kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje. 

Copyright © UAB „ELDES“, 2015. Visos teisės saugomos 

IDraudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiesiems asmenims, šiame dokumente esančią informaciją, ar bet kokią 
dokumento dalį be išankstinio raštiško UAB „ELDES“ sutikimo. UAB „ELDES“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo to-
bulinti ar keisti bet kuriuos dokumente minėtus gaminius, taip pat patį dokumentą. Šiuo dokumentu UAB „ELDES“ de-
klaruoja, kad GSM apsaugos ir valdymo sistema ESIM264 atitin ka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos 
nuostatas. Sistemos atitikties deklaraciją galite rasti šiame tinklapyje: www.eldes.lt 
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