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• E9D318137103030

HomeText
Käyttäjä voi HomeTextin avulla lähettää komentoja ja tietoja hälytysjärjestelmälle ja vastaanottaa 
tietoja järjestelmästä.

Viestiformaatti
Viesti voi sisältää salasanan, komennot ja [arvot]. 

• Järjestelmä voidaan määrittää käyttämään salasanaa. Jos salasana on käytössä, se täytyy antaa 
ennen komentoa.

• Komennot ovat ohjeita, joita lähetetään hälytysjärjestelmälle. Komennot näkyvät alla 
lihavoituna.

• [Arvot] ovat tietoja, joita käyttäjä haluaa vastaanottaa tai lähettää järjestelmästä. Arvot näkyvät 
alla kursivoituina hakasulkeiden [ ] välissä.

• Jos haluat antaa useamman kuin yhden arvon kerralla, ne erotetaan toisistaan välilyönnillä. 
Esimerkiksi silmukoiden 2, 4 ja 6 irtikytkentä tehdään komennolla irtikytke 2 4 6.

Taulukko 13.   Contact ID -esimerkki

Viestin osa Formaatin koodi Kuvaus

E9D3 aaaa Asiakaskoodi numero E9D3

18 18 Osoittaa, että kyseessä on Contact ID -viesti.

1 q Aktivointi

137 nnn Contact ID -tapahtumanumero

03 gg Alue 3

030 ppp Silmukka 30

Tehtävä Lähetettävä viesti Selitys Esimerkkejä
Järjestelmän tilan tarkastus tila Lähettää järjestelmän 

tilatiedon 
matkapuhelimeen.

tila

Kytke järjestelmä päälle paallekytkenta [alueet] Kytke järjestelmä päälle 
tekstiviestillä. Jos lisäät 
sanan "kaikki" komennon 
perään saat kytkettyä kaikki 
alueet päälle yhdellä 
käskyllä.

paallekytkenta 1 alueen 1 
päällekytkentään
paallekytkenta 1 3 alueiden 1 ja 3 
päällekytkentään
paallekytkenta kaikki kytkee päälle kaikki 
alueet

Kytke järjestelmä pois 
päältä.

poiskytkenta [alueet] Kytke järjestelmä pois 
päältä tekstiviestillä.

poiskytkenta 1 alueen 1 
poiskytkentäänpoiskytkenta 1 3 alueiden 
1 ja 3 poiskytkentäänpoiskytkenta kaikki 
kytkee kaikki alueet pois
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Kytke järjestelmä 
osavalvontatilaan.

osavalvonta [alueet] Kytke järjestelmä 
osavalvontatilaan 
tekstiviestillä.

osavalvonta 1 siirtää alueen 1 
osavalvontatilaan
osavalvonta 1 3 siirtää alueet 1 ja 3 
osavalvontatilaan
osavalvonta kaikki siirtää kaikki alueet 
osavalvontatilaan

Hae tietyn silmukan tilatieto silmukan tila [alueet] Lähettää silmukan 
tilatiedon tekstiviestillä. Jos 
lähetätä käskyn ilman 
aluetietoa saat kaikkien 
silmukoiden tilan (sama kuin 
käsky kaikki).

silmukan tila 1  palauttaa alueen 1 
silmukoiden tilatiedot
silmukan tila kaikki palauttaa kaikkien 
silmukoiden tilatiedot

Hae silmukoiden vikatiedot silmukka vika [alueet] Lähettää silmukoiden 
vikatiedot tekstiviestillä. Jos 
lähetätä käskyn ilman 
aluetietoa saat kaikkien 
silmukoiden vikatiedot 
(sama kuin käsky kaikki).

silmukka vika 1 palauttaa alueen 1 
silmukoiden vikatiedot
silmukka vika kaikki palauttaa kaikkien 
silmukoiden vikatiedot

Silmukoiden irtikytkentä irtikytke [silmukat] Irtikytkee valitut silmukat. irtikytke 1 3 irtikytkee silmukat 1 ja 3

Tapahtumamuistin 
lukeminen

tapahtuma [numero]
tapahtuma [alue]

Hakee valitut tapahtumat 
tapahtumamuistista ja 
lähettää ne tekstiviestillä.

tapahtuma 1 palauttaa 
tapahtumamuistin viimeisen tapahtuman
tapahtuma 1 3 palauttaa 
tapahtumamuistin kolme viimeisintä 
tapahtumaa
tapahtuma palauttaa 10 viimeisintä 
tapahtumaa

X10-laitteiden 
etäohjaamisen 
käyttöönotto

ohjaus [ohjaus nro talokoodi 
yksikkönumero]

Mahdollistaa X10-laitteiden 
etäohjauksen.

ohjaus 2 A 1 määrittää lähdön 2 
ohjaamaan X10-moduulin talokoodilla A 
ja yksikkönumerolla 1 päälle

Käsky ohjata X10-laite 
päälle

paalla [ohjaus nro] Kytkee päälle X10-laitteen 
valitulla ohjausnumerolla.

paalla 1 4 7 ohjaa X10 lähdöt 1, 4 ja 7 
päälle paalla kaikki ohjaa kaikki X10 
lähdöt päälle

Käsky ohjata X10-laite pois 
päältä

pois [ohjaus nro] Kytkee pois päältä X10-
laitteet valitulla 
ohjausnumerolla.

pois 1 4 7 ohjaa X10 lähdöt 1, 4 ja 7 pois 
päältä
pois kaikki ohjaa kaikki X10 lähdöt pois 
päältä

Lähtöjen etäohjaaminen lahto [lähtöjen nrot] Käskyllä voidaan etäohjata 
lähtöjä jotka ovat 
ohjelmoitu seuraamaan  
toimintoa 1 ja toimintoa 2.

lahto 1 ohjaa lähdön 1 päälle. 

Vaihda oma käyttökoodisi kayttokoodi [uusi 
käyttökoodi]

Muuttaa oman 
käyttökoodisi.

kayttokoodi 0101 vaihda omaksi 
käyttökoodiksi 0101

Vaihda jokin toinen 
käyttökoodi

kayttokoodi [käyttäjän nro 
uusi käyttökoodi]

Vaihtaa toisen käyttäjän 
käyttökoodin.

kayttokoodi 2 0101 vaihda käyttäjän 2 
käyttökoodiksi 0101

Poista käyttökoodi poista kayttokoodi 
[käyttökoodi]

Poistaa annetun 
käyttökoodin.

poista kayttokoodi 2 poistaa käyttäjän 2 
käyttökoodin

Aloita raportointi 
CS7002N:n kautta

aloita raportointi Aloittaa tekstiviestien 
lähettämisen.

aloita raportointi

Keskeytä raportointi 
kunnes järjestelmä 
kytketään päälle.

keskeyta raportointi Keskeyttää tekstiviestien 
lähettämisen kunnes 
järjestelmä kytketään päälle 
seuraavan kerran.

keskeyta raportointi

Tehtävä Lähetettävä viesti Selitys Esimerkkejä
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Lopeta raportointi lopeta raportointi Lopettaa tekstiviestien 
lähettämisen kunnes 
aloituskäsky lähetetään 
uudestaan. Koskee 
puhelinta mistä käsky 
lähetetään.

lopeta raportointi

Puhelimen rekisteröinti rekisteroi [puhelinnro 
käyttäjä nro]

Rekisteröidään 
puhelinnumero keskukselle. 
Käytetään jos järjestelmää 
saa ohjata vain 
rekisteröidyistä numeroista.

rekisteroi 32444123456 2 rekisteröi 
numeron käyttäjälle 2

Rekisteröi numero ja 
salasana

rekisteroi [puhelinnro 
käyttäjä nro salasana]

Rekisteröidään 
puhelinnumero ja uusi 
salasana. Käytetään jos 
rekisteröinti ja salasana 
vaaditaan.

rekisteroi 32444123456 1 44aa44 
rekisteröi numeron 32444123456 
käyttäjälle 1 ja ohjelmoi salasanan 
44aa44

Valitse tekstiviestien kieli kieli [kieli] Valitse millä kielellä 
tekstiviestit tulevat 
matkapuhelimeen. Kieleksi 
voidaan valita: English, 
Dutch, Espanol, Suomi, 
Italiano, Polska, Portugues, 
Svenska, Francais, Dansk, 
Deutsch and Norsk.

kieli suomi muuttaa käyttökieleksi 
suomen. Jos haluat käyttää jotain muuta 
kieltä kuin suomea ota yhteys 
jälleenmyyjääsi. Kaikki 
tekstiviestikomennot on määritetty 
käytettävällä kielellä eikä tässä ohjeessa 
ole kuin suomenkieliset komennot.

Lista tekstiviestikäskyistä help Lähettää listan 
käytettävissä olevista 
käskyistä tekstiviestillä.

help

Käyttäjätiedot kayttajatiedot [käyttäjän 
nro]

Lähettää tiedot käyttäjästä 
tekstiviestillä.

kayttajatiedot 2 palauttaa käyttäjän 2 
tiedot

Lähtöjen ohjelmointitiedot lahtolista Lähettää tiedot siitä kuinka 
lähdöt ovat ohjelmoitu.

lahtolista

Käyttäjälista kayttajalista Lähettää listan 
rekisteröidyistä käyttäjistä 
ja heidän 
puhelinnumeroista.

kayttajalista

Estetään yhteys tietystä 
puhelinnumerosta

esta numero 
[puhelinnumero]

Estää tekstiviestiohjauskset 
tästä numerosta

esta numero 32444123456 estää 
tekstiviestiohjauksien tekemisen tästä 
puhelinnumerosta

Sallitaan yhteys tietystä 
puhelinnumerosta

salli numero 
[puhelinnumero]

Sallii tekstiviestiohjaukset 
tästä

salli numero 32444123456 sallii 
tekstiviestiohjauksien tekemisen tästä 
puhelinnumerosta

Vaihda salasana salasana [uusi salasana] Vaihda oma salasana. salasana 44aa44 vaihtaa salasanaksi 
44aa44

Vaihtaa toisen käyttäjän 
salasanan

salasana numero 
[puhelinnro uusi salasana]

Vaihda toisen käyttäjän 
tekstivietejä koskeva 
salasana.

salasana numero 32444123456 44aa44 
vaihtaa puhelinnumerolle 32444123456 
salasanaksi 44aa44

Tehtävä Lähetettävä viesti Selitys Esimerkkejä
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Tekstiviestien vastaanotto hälytysjärjestelmästä
HomeText voidaan määrittää lähettämään kahdenlaisia tekstiviestejä käyttäjän puhelimeen.

• Varmistusviesti lähetetään, kun viesti on vastaanotettu. Varmistusviesti kertoo käyttäjälle, että 
viesti on mennyt perille ja komento on suoritettu. 

• Tapahtumaviesti lähetetään tapahtuman jälkeen. Tapahtumaviestit ovat samanlaisia kuin 
näppäimistöltä nähtävät, tapahtumamuistissa olevat tiedot.

HomeText-siirto
Seuraavassa on esimerkki ohjauskeskukseen lähetetystä HomeText-siirtoviestistä.

GE[Security]

01/04 05:57 Päällekytkentä

[Päällekytkentä] P1 Käyttäjä 1

01/04 05:57 Päällekytkentä

[Päällekytkentä] P2 Käyttäjä 1

Viesti Merkitys

Hälytys alueluettelo Luetelluilla alueilla on hälytys.

Päällekytketty alueluettelo Luetellut alueet ovat päällekytkettyinä.

Osavalvontatilassa alueluettelo Luetellut alueet ovat osavalvontatilassa.

Poiskytketty alueluettelo Luetellut alueet eivät ole päällekytkettyinä.

Järjestelmän tila alueluettelo Lueteltuja alueita ei voida kytkeä päälle.

Alue n Auki silmukkaluettelo Tämän alueen luetellut silmukat ovat auki.

Alue n Irtikytketty silmukkaluettelo Tämän alueen luetellut silmukat on kytketty irti.

Taulukko 14.   HomeText-esimerkki

Viestin osa Kuvaus

GE[Security] Osoite

01/04 05:57 Päivämäärä ja aika

Päällekytkentä Toiminto ilmoitettu

P1 Alueen numero

Käyttäjä 1 Käyttäjänimi


