
Stručný sprievodca pre užívateľa EPIR
V tejto príručke sa dozviete, ako rýchlo nastaviť a spustiť EPIR zariadenie ručne
(pomocou SMS správ pre programovanie). 

Tu sú najdôležitejšie kroky:

1. Vložte SIM kartu do držiaka.
 Uistite sa, že funkcia PIN kódu na SIM karte je zakázaná * 1.
 2. Pripojte anténu a napájací konektor k zariadeniu.
 Zastrčte adaptér do zásuvky.
 3. Nastavte anglickú jazykovú verziu zaslaním SMS s textom EN na číslo EPIRu. Za 30-60 sekúnd, by ste mali 
dostať SMS správu: "English language confirmed".
 4. Zmente predvolené heslo 0000 na nové.

Pošlite nasledujúcu SMS správu:
0000_PSW_XXXX
Na miesto XXXX, musíte zadať nové heslo (4 číslice).

Všetky ostatné správy pre programovanie musia začínať týmto heslom.
Symbol podtrhováku '_' v tejto príručke reprezentuje medzerník pri písaní.

5. Uložte prvého užívateľa (spravidla majiteľ). Možno uložiť až päť rôznych mobilných čísel (užívateľov), ktoré 
budú mať prístup k ovládaniu systému.

Odoslanie SMS správy s následným textom nastavuje užívateľov:
XXXX_NR1:421903111111_NR2:421910111111_NR3:421915111111_NR4:421905111111
_NR5:421917111111

Nie je nevyhnutne zadávať všetkých 5 užívateľov naraz. Ako prvé (NR1) zadajte vlastné mobilné číslo. 
Tie ostatné môžu byť pridané neskôr (NR2, NR3, NR4 alebo NR5), alebo zostať nepoužité.

6. Nastavte dátum a čas zaslaním nasledujúcej SMS správy:
 MMMM znamená rok, mn - mesiac, dd - deň, va - hodina, mi – min.

XXXX_MMMM.mn.dd_va:mi
 
7. Stráženie sa zapína a vypína prezvonením z mobilného telefónu .* 3
Zavolajte na EPIR a čakajte až sám ukončí volanie.
Ak bolo volanie ukončené počas, alebo po treťom zvonení (podľa typu siete), systém sa zapol do stráženia.
Ak bolo volanie ukončené počas, alebo po prvom zvonení, systém sa vypol zo stráženia.

Niektoré nastavenie z výroby:
SMS ALL = OFF (po doručení SMS ďalšie neposiela). Zmena zaslaním XXXX_SMSALL:ON
MASTER = ON (na prvé číslo sa pošle SMS pri zap./vyp.). Zmena zaslaním XXXX_MASTER:OFF
INFO=1.11 (testovacia správa zasielaná každý deň o 11:00). Zmena zaslaním XXXX_00.00 sa zruší zasielanie.

XXXX_INFO: PP.VV (PP - perióda dní [00 – 10],  VV - perióda času [00 - 23] )

Kontrolné SMS:
XXXX_INFO vráti stav zap./vyp., sila signálu, stav zdroja, pohyb pred detektorom
XXXX_STSUS vráti aktuálny stav zóny a systému 
___________________________________________________________________________________________
* 1 - PIN kód možno vypnúť tým, že SIM kartu vložíme do mobilného telefónu a tam túto funkciu vypneme. 
* 2 - Užívateľ musí zadať mobilné telefónne číslo v medzinárodnom  formáte (Typ:  <kód krajiny> <miestne 
číslo>) bez symbolu '+'. Napr. ak mobilné číslo  užívateľa je +421 (0) 903 xxx xxx, tak správny formát, je 
421903xxxxxx bez + pred číslom.
* 3 - Zariadenie má preddefinované poslať SMS o zapnutí, alebo vypnutí. To môže užívateľ kedykoľvek zmeniť 
preprogramovaním.
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Programovanie EPIR pomocou PC

1. Vložte SIM kartu do držiaka. 
Uistite sa, že PIN kód na SIM karte je zakázaný * 1. 

2. Pripojte anténu a napájací konektor k zariadeniu. 
Sieťový adaptér do zásuvky. 

3. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla .* 2 

4. Spustite program EPIR Configuration Tool. 
Kliknite na tlačidlo CONNECT v hlavnom okne. 

5. Zmente predvolené heslo na nové. 
Okno Users (používatelia), Security (zabezpečenie) zadať nového heslo 4 číslice. 

6. Nastavte anglický jazyk (táto verzia HW pozná iba angličtinu, francúzščinu a litovčinu). 
Okno Users, Language (jazyk). 

7. Nastavte užívateľov mobilných čísel, ktoré budú mať prístup k ovládaniu systému. 
Okno Users, Users. Zadávajte v súlade s pravidlami * 3. 

8. Uložiť nastavenia. Kliknite na tlačidlo Write Settings (zapísať nastavenia). 

9. Nastavte dátum a čas. 
Okno Controll (riadenie) a kliknite na tlačidlo Get PC Time (získať PC čas). Čas a dátum sa bude aktualizovať 
podľa nastavenia počítača. Potom kliknite na tlačidlo Set Clok (nastavenie hodín). 

10. Systém sa zapína a vypína prezvonením z mobilného telefónu .* 4 

* 1 - PIN kód možno vypnúť tým, že SIM kartu do mobilného telefónu a na základe riadnej ponuky. 
* 2 - Ak je prístroj pripojený k počítaču po prvýkrát, spustí sa inštalácia potrebných ovládačov. Treba vyčkať na 
jej dokončenie. 
* 3 - Mobilné telefónne číslo sa zadáva v medzinárodnom  formáte (<kód krajiny> <miestne číslo>) bez symbolu 
'+'. Napr. mobilné číslo  užívateľa je +421 (0) 903 xxx xxx, tak správny formát, je 421903xxxxxx bez + pred 
číslom.
* 4 – Zariadenie má niektoré nastavenia predinštalované výrobcom, v programe ich možno meniť. S výnimkou 
nastavenia jazyka používaného pri písaní SMS. Prednastavená je angličtina, ďalšie možné sú francúzščina a 
litovčina.
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