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1. První seznámení 1.1 Ještě než začnete V textu použitá jména, čísla a příklady jsou pouze fiktivní.  1.2 Orientace v příručce  Pokud jste již uživatelé nižší verze firmware, jsou u názvu kapitol tyto pomůcky: *  nová funkce 
+ modifikovaná funkce (v ovládání nebo reakcích došlo ke změnám)  Text psaný tímto druhem písma popis funce Delete125  Příklad, jak se má příslušný příkaz (SMS) psát 
Poz. /datum / Akce   Příklad tiskového výstupu  1.3 Poděkování  Tímto děkuji všem známým i neznámým osobám, kteří pomáhali myšlenku „dotáhnout“ až do tohoto stavu. Speciální poděkování patří Václavu Ouřadovi za vizi grafického znázorňování.  1.4 Trocha  historie  Modul KANGA+ vznikl jako multifunkční komunikační rozhraní pro přenos informací  z operačního střediska na podřízené stanice. Pro svoji komunikaci používá služeb GSM sítě mobilních operátorů. Ovládání modulu je možné třemi  základními způsoby: � Z operačního střediska � Pomocí oprávněných GSM telefonů � Lokálně pomocí tlačítek  1.5 Obsah dodávky   Základní sestava se skládá z následujících komponent: Nástěnný plastový rozvaděč (cca.  350 mm x 350 mm), který obsahuje: � GSM modul � Modul KANGA+ (procesorová jednotka + výstupní reléové porty) � Napájecí zdroj  a dále  Jehličková tiskárna se sériovým rozhraním pro tisk na traktorový papír Manuál 
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  1.6 GSM modul  Jak již bylo zmíněno v úvodu, je pro komunikaci využívána GSM síť mobilních operátorů. Rozhraním mezi touto sítí a modulem KANGA+ je datový GSM modul. Tento modul je obsluhován procesorovou jednotkou. Vzhledem k tomu, že GSM modul nemá vyvedenou klávesnici, mikrofon ani reproduktor, nelze ho použít pro přenos akustického signálu.  1.7 Procesorová jednotka  Procesorová jednotka je osazena  displejem, osmicí galvanicky oddělených vstupů, galvanicky odděleným výstupem dat na tiskárnu a expanzní paticí pro výstupní reléové porty. Procesorová jednotka prováděné operace ukládá do vnitřní paměti informace o posledních: � 50 přijmutých SMS zprávách � 100 technologických akcích  Výstupní porty  obsahují osm silových relé, které mají na konektory vyvedené nejen spínací, ale i rozpínací kontakty. Pro provoz procesorové jednotky jsou vyhrazeny následující relé: � Relé 1  umožňující  restart GSM modemu � Relé 2  pro předdefinovanou akci Siréna � Relé 3  které zapíná 230V pro napájení tiskárny  Upgrade řídícího softwaru v jednotce se provádí pomocí programovacího kabelu.   1.8 Tiskárna  Pro přenos doplňujících zpráv je modul vybaven jehličkovou tiskárnou se sériovým vstupem. Pro přenos tiskových výstupů se používá komprimace dat (průměrná délka příkazu k výjezdu pro profesionální jednotku obsahuje cca. 1200 znaků, po komprimaci (zabalení dat) je možné tuto zprávu přenést pomocí čtyř SMS zpráv o standardní délce 160 znaků.) Datová linka pro tiskárnu je od procesorové jednotky galvanicky oddělena.   1.9 Technické parametry a požadavky Napájení rozvaděče    230 V Obvyklá spotřeba    25 W  Napájení tiskárny    230 V Obvyklá spotřeba tiskárny (při tisku) 25 W  Napájení GSM modulu   8 – 16 V DC 
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Kmitočtové pásmo, data   900 MHz / 1800 MHz / GPRS  Napájení modulu KANGA+   8 – 16 V DC Spínané napětí na výstupech relé  230V AC / 2 A   1.10 Záložní napájení  K modulu KANGA+ je možno připojit 12V autobaterii, která vytváří zálohu po dobu výpadku napájení. Záloha se nevztahuje na provoz tiskárny. Přepojení na baterii je automatické při výpadku hlavního 230V přívodu. Baterie není modulem dobíjena.  2. Ovládání pomocí GSM 2.1 Organizace dat na SIM kartě  Modul KANGA+ má svou konfiguraci uloženu v telefonním seznamu na SIM kartě GSM modulu a ve stručnosti ji můžeme vysvětlit takto: � Systémová data a nastavení (pozice v telefonním seznamu 1 - 29) – uživatelsky nepřístupná data, která nesou informaci o nastavení modulu, čísla vysílacích bodů  OPIS, KOIS, testovací adresa.   Pozice 5 obsahuje číslo, na které modul provádí testování (tzn., že jednou za tři hodiny toto číslo vytočí a snaží se „prozvonit“ druhou stranu). Na toto číslo se také odesílají informace o modulu (zapnutí, přechod na záložní baterii apod.). Tyto informace lze povolit nebo zakázat nastavením písmen ve jménu na pozici 5.  Pro povolování / zakazování funkcí jsou vyhrazeny první tři znaky za skupinou a modul hlídá znak velké písmeno N. Pokud program nalezne tento znak při spuštění modulu, příslušnou funkci vypne. V příkladu jsou všechny funkce aktivovány a následující tabulka přináší přehled jednotlivých akti / deaktivací.  *420602111111 X M 0 A A A A A Všechny funkce aktivní 420602111111 X M 0 N A A A A Deaktivována funkce „testovací prozvánění“ 420602111111 X M 0 A N A A A ** Deaktivována funkce „odchozí SMS“ systému  420602111111 X M 0 A A N A A *** Deaktivována funkce odpovědi na ?text SMS  420602111111 X M 0 A A A N A **** Deaktivována priorita tisku PKV   420602111111 X M 0 A A A A A ***** Tisk zprávy po RET na tiskárnu   * fiktivní SMS číslo operačního střediska 
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** „odchozí SMS“ jsou odchozí SMS směrem k číslu na pozici 5 (operačnímu středisku) tj. : "Vypadek napajeni, prechod na zalozni baterii."; "Obnoveni napajeni, modul pod napajenim 230V"; "Vyjezd jednotky k zasahu <-> SMS generovana stiskem tlacitka na modulu KANGA+"; *** od verze 3.0 - pokud SMS zpráva začíná ?, je po provedení akce odeslána na číslo, z kterého zpráva přišla potvrzovací SMS o způsobu, jakým KANGA+ příchozí zprávu zpracovala.  **** od verze 3.0 – pokud je volba nastavena na N, je při příjmu příkazu k výjezdu následující pořadí prováděných akcí: technologické akce, retranslace, tisk příkazu. V případě volby A je zaměněno pořadí retranslace a tisku. Zato volba je vhodná pro jednotky, které spouštějí sirénu selektivní volbou – odpadá zdržení, které nastává retranslací zpráv. **** od verze 3.3 – pokud je volba nastavena na A, je po retranslaci zprávy proveden její tisk na tiskárnu.   Pozice 29 obsahuje informace o jménu instalace a případně umožňuje volbu střediska zpráv alternativního operátora (defaultně se používá Eurotel 420602909909). Pokud je na pozici číslo jiné, než začínající 4, je středisko zpráv automaticky nastaveno na Eurotel. Pokud číslo začíná 4 (a logicky pokračuje dále), je nastaveno středisko zpráv dle čísla – tzn. pro  420608005681 modul nastaví středisko zpráv Český mobil – Oscar, 420603052000 pro Pægas - T-Mobile. Jméno na pozici 29 udává lokaci, tzn. umístění modulu  (např. Bakara znamená obec Bakara). Důležité číslo střediska zpráv pro Eurotel se nemusí zadávat, je však nutno na pozici 29 zadat libovolné dvanáctimístné, které nesmí začínat 420 - tedy třeba 123 a číslo modulu KANGA+. Příklad 29 pozice – 123602734734 pro modul KANGA+ s číslem 602734734.   � Uživatelská konfigurace hasiči - (pozice v telefonním seznamu 30 - 59). Tato konfigurace se nastavuje pomocí SMS zprávy ve zvláštním formátu (viz dále). Změny v této části dat může provádět osoba (Hasičský administrátor). Pro jednotlivé uživatele je možno nastavit práva, která umožní nebo zakážou provádět jednotlivé operace. � Uživatelská konfigurace ostatní - (pozice v telefonním seznamu 59 – 199*). Tato konfigurace se nastavuje pomocí SMS zprávy ve zvláštním formátu (viz dále). Změny v této části dat může provádět osoba (Skupinový administrátor). Pro jednotlivé uživatele je možno nastavit pouze práva pro retranslaci dat. 
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* Maximální počet uživatelů je závislý na typu SIM karty. Interně modulem KANGA+ je počet uživatelů omezen na 250. Pouhé uložení čísla na SIM kartu ještě neumožňuje ovládání modulu. Na jednotlivé operace (viz. dále) je nutné mít nastavena práva.   2.2 Psaní SMS zpráv  SMS zprávy zasílané na modul mohou kombinovat malá a velká písmena. Nejčastějším problémem je záměna nuly 0 a písmena O, případně nedodržování stylu z příkladů (vynechávání znaků 0 nebo podtržítka).  2.3 Kdo nastavuje práva ?  Přidávání osob na SIM kartu a nastavení jejich práv mohou provádět osoby, které již jsou uloženy na SIM kartě a mají nastavena práva jako (sestupně podle možností): Hasičský administrátor - práva k  přidávání, mazání a konfiguraci práv v rozsahu pozice na SIM 30 – 59  Skupinový administrátor - právo s prefixem „S“ - práva k  přidávání, mazání a konfiguraci práv v rozsahu pozice na SIM 60 – 199*, musí být členem skupiny 1 „Kombi“ administrátor - právo s prefixem „K“ - práva k  přidávání, mazání a konfiguraci práv v rozsahu pozice na SIM 30 – 199*, musí být členem skupiny 1 * Maximální počet uživatelů je závislý na typu SIM karty. Interně modulem KANGA+ je počet uživatelů omezen na 250.  2.4 Co jsou to skupiny ?  V předchozím textu byla zmíněna skupina - tou  rozumíme osoby, které jsou uloženy na SIM kartě a mají oblast společných zájmů.    Skupina 1 jsou vždy hasiči JPO.  Další skupiny, pokud vzniknou, mohou zastřešovat: 
• Skupina 2 - zastupitelstvo obce  
• Skupina 3 - fotbalisti 
• Skupina 4 – důchodci 
• Skupina 5 - ostatní  Využití skupin je následující – pokud bude starosta (nebo jiná osoba, která má nastavena práva pro retranslaci dat) chtít svolat zastupitelstvo – odešle na modul KANGA+ zprávu: 
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RET2 Jednani zastupitelstva 12.11.2002 v 17.00 na zasedacce. Ucast nutna.  Modul zajistí rozeslání zprávy všem členům skupiny 2 (To je ta 2 za RET a RET znamená RETRANSLACE viz. dále).  2.5 Co jsou to práva ?  Na akce, kterými lze modul ovládat, je možné nastavit uživatelská práva. Pro skupinu 1 je možné nastavit práva na :  
• Hasičský administrátor  
• Právo na ovládání sirény 
• Právo na ovládání reléových výstupů 
• Právo na retranslaci dat  Právo na jednotlivé akce je součástí jména osoby a vypadá takto:   Prefixový znak Práva Skupina Jméno Poznámka X* 0 1 Kopista Žádná právo X* F 1 Norek Všechna práva  *První písmeno musí být malé !!! písmeno x.  Tabulka nastavení práv pro skupinu 1  Siréna Relé Retranslace Administ. Znak      Popis � � � � 0 Žádná práva, pouze příjem SMS � � � � 1 Pouze siréna a příjem SMS � � � � 2 Relé a příjem SMS � � � � 3 Siréna, relé a příjem SMS � � � � 4 Právo přeposílat SMS, příjem SMS � � � � 5 Siréna, přeposílání a příjem SMS � � � � 6 Relé, přeposílání a příjem SMS � � � � 7 Siréna, relé, přeposílání a příjem SMS � � � � 8 Administrace modulu a příjem SMS � � � � 9 Administrace, siréna a příjem SMS � � � � A Administrace, relé a příjem SMS � � � � B Administrace, siréna, relé a příjem SMS 
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� � � � C Administrace, přeposílání a příjem SMS � � � � D Administrace, siréna, přeposílání a příjem SMS � � � � E Vše mimo sirény � � � � F Plná práva na všechno   Pro skupiny 2 – 9 je možné nastavit pouze hodnoty 0 a 4 (Žádná práva a práva k retranslaci). Ostatní funkce na modulu KANGA + jsou uživatelům jiných skupin než 1 odepřeny. V případě, že se nastaví právo jiné než 4, je ve skupině 2 – 9 považováno za hodnotu 0.   2.6 Administrátor a jeho možnosti v ovládání  Osoba s právy administrátora má možnost zařazovat, upravovat a mazat práva ostatním osobám dle následujících příkazů. Z praktického hlediska je vhodné, aby uživatelů s právy Administrátor bylo co nejméně. Předejde se tak překvapením s nastavením práv jednotlivým osobám.  2.6.1 *Otazníková konvence  Pokud je prvním znakem SMS zprávy ? (otazník), chápe modul tento znak jako požadavek o odpověď, jak příslušná operace dopadla. Pokud tedy pošlete na modul zprávu z prvního příkladu: ?WRITE033,“420602602602“,“xF1 Kovar“, modul Vás bude informovat o výsledku operace SMS zprávou Datum / čas místo instalace ?WRITE033,“420602602602“,“xF1 Kovar  P akce provedena (pokud se zdaří). V případě nezdaru bude součástí SMS zprávy důvod nezdaru. Písmenné kódy (P) v příkladu jsou stejné jako u sestavy PRINT_SMS. Funkce Otazníková konvence musí byt povolena v konfiguraci modulu na pozici 5 SIM karty.       2.6.2 Přidání uživatele na SIM (WRITE)  Vložení dat do telefonního seznamu (pozice, telefon, jméno). Vloží informaci na pozici v SIM kartě (telefon je v mezinárodním formátu bez + na začátku, jméno obsahuje práva – tedy WRITE033,“420602602602“,“xF1 Kovar“  Založí na pozici 33 p. Kováře s právy na všechny operace a členstvím ve skupině 1. POZOR !! Zápis musí být včetně čárek a uvozovek, číslo pozice musí být třímístné,  mezinárodní formát se zadává bez +, viz. příklad. Délka jména je omezena na 9 znaků !! Modul si po této operaci automaticky obnovuje pomocné proměnné (viz. REINDEX). Pokud před zápisem na této pozici existoval záznam, je automaticky nahrazen novým, není tedy nutné nejprve odesílat DELETE a poté WRITE. 
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 2.6.3 Smazání dat ze SIM (DELETE)  Smazání záznamu na aktuální pozici. Rozsah pozic je dán právy, které má odesilatel. Delete033 Smaže záznam na pozici 033. Delete125 Smaže záznam na pozici 125.  2.6.4 +Žádost o data ze SIM (READ_NUM)  Modul odešle dotazovateli (pokud má práva Administrátora) údaje o čtyřech pozicích v seznamu uživatelů. READ_NUM033 Modul KANGA+ odešle SMS s pozicemi 33, 34, 35, 36 Formát příchozí zprávy: 033(420xxxxxxxxx-xF1 Kovar)/034(420xxxxxxxxx-x01 Palis)/035(420xxxxxxxxx-x01 Dusek)/036 Neobsazena pozice Význam je zřejmý, Neobsazená pozice znamená prázdné místo na SIM. Od verze 3.0 KANGA+ odešle příklad SMS s pozicemi 33, 34, 35, 36 a 37 (navýšení o jednu pozici).  2.6.5 Obnova pomocných dat (REINDEX)  Provede reindexaci pomocných dat. Modul si pro rychlý přístup k informacím pro retranslaci dat vytváří ve své paměti pomocné informace. Jejich vytvoření je časově náročné (cca. 2 minuty – prochází se celá SIM karta), proto se indexace provádí automaticky pouze při zapnutí modulu – (pokud je modul používán se záložní baterií, je nutné baterii při zapnutí modulu mít odpojenou). Reindex při zápisu nebo mazání dat ze SIM se provádí automaticky.  REINDEX   
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2.6.6 Test kvality signálu (SIGNAL) 
 Přepne modul do zobrazování intenzity signálu na displej. Tento režim lze opustit 
pouze vypnutím a znovu zapnutím modulu. Čím vyšší číslo se zobrazuje na displeji, 
tím je signál silnější. Pokud se na displeji zobrazí 99, je místo instalace bez signálu.  SIGNAL   2.6.7 +Verze vnitřního programu - firmware (VER) 
 Zobrazí na displeji modulu verzi vnitřního programu. Aktuální hodnota je 33.  VER   2.7 Tiskové výstupy  Pro snadnější zprávu je  z modulu možno získat informace o obsahu  vnitřních pamětí.   2.7.1 +Tisk uložených SMS (PRINT_SMS) 
 Vytiskne na tiskárnu seznam posledních příchozích SMS. PRINT_SMS   Výsledkem je sestava pro 50 posledních SMS: 
Poz. /datum /     čas        /číslo            /jméno     /status  /zpráva 
 
01 10.02.03 14:11.12      602xxx xxx  Novotny  P*          RET1 Jedu na okres   V sestavě je zkráceno jméno pouze na znaky za právy a skupinou z čísla je odstraněna předvolba 420. V některých případech je možné se setkat na výpisu se zprávou, která obsahuje samé hvězdičky a číselný kód. Tato zpráva (příkaz) není veřejně dostupná a slouží ke vzdálené konfiguraci atd.    * Význam statusů: 
C smazána 
N načtena a uložena 
D datová zpráva 
E odesilatel nenalezen (případně není členem skupiny) 
P akce byla provedena 
S odesilatel nebyl nalezen ve skupině (odesilatel není členem skupiny, do které chce 

retranslovat) 
W chyba v právech 
V  chybná hodnota 
? neznámý příkaz (nepodařilo se interně přiřadit druh akce)   2.7.2 Tisk seznamu (PRINT_SIM)  Vytiskne na tiskárnu seznam vnitřního telefonního seznamu dle práv odesilatele zprávy. 
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 PRINT_SIM   Výsledkem je sestava pro prvních 100 uživatelů na SIM: 
Poz. číslo            /jméno      
001  (420602xxx / xF1Novotny )  2.7.3 Tisk seznamu (PRINT_SIM100)  Vytiskne na tiskárnu seznam vnitřního telefonního seznamu dle práv odesilatele zprávy.  PRINT_SIM100  Výsledkem je sestava od pozice  100 na SIM: 
Poz. číslo            /jméno      

100 (420602xxx / xF1Novotny ) 
  2.7.4 *Tisk seznamu (PRINT_SIM200)  Vytiskne na tiskárnu seznam vnitřního telefonního seznamu dle práv odesilatele zprávy.  PRINT_SIM200  Výsledkem je sestava od pozice  200 na SIM: 
Poz. číslo            /jméno      
200 (420602xxx / xF1Novotny )   2.7.5 *Tisk odchozích zpráv (PRINT_OUT) 
 Vytiskne na tiskárnu seznam posledních 20 odeslaných SMS zpráv z modulu. 
Z textu zprávy se tiskne prvních 80 znaků. PRINT_OUT  Výsledkem je sestava odeslaných SMS: 
Poř. Datum       Čas  vnitřní info    Délka    Úspěšně / Nespěšně odeslané,  Adresát 
Text odchozí SMS 
 
01 01.06.04 12:11:03  N P            109                 003/001                              Retranslace do skupiny 1 
RE1T Sraz na sobotni zavody v 6.00    …    2.7.6 Tisk uložených technologických akcí (PRINT_TECHNO)  Vytiskne na tiskárnu seznam vnitřních operací, které modul zaznamenal.  PRINT_TECHNO  Výsledkem je sestava    
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Datum  čas  druh akce   2.7.7 Tisk vnitřních statistických čítačů (PRINT_STAT)  Vytiskne na tiskárnu obsah vnitřních čítačů akcí. Jde o komentovaný seznam počtu provedených operací (zapnutí, retranslací, odeslaných, přijmutých, retranslovaných SMS atd.).  PRINT_STAT  2.7.8 Tisk testovací stránky (PRINT_TEST)  Vytiskne na tiskárnu testovací text.  PRINT_TEST  2.7.9 Tisk uložených technologických akcí (PRINT_HELP)  Vytiskne na tiskárnu nápovědu k funkcím.  PRINT_HELP  2.7.10 *Opakovaný tisk dat (PRINT_REPEAT)  Vytiskne na tiskárnu naposledy tištěnou sestavu / zprávu z vnitřního bufferu modulu.  PRINT_REPEAT   2.8 Uživatel BFU   BFU (Běžný Fanda Uživatel) má k dispozici následující příkazy (pokud má nastavena práva na SIM kartě u svého čísla).   2.8.1 Nastavení výstupu LOGIC-xxx-xxx  Klíčový kód LOGIC umožňuje nastavit libovolný výstup do logické jedničky a nebo nuly. Hodnota na výstupu zůstává do další změny. Po restartu jsou výstupy nastaveny do logické nuly. Hodnota 1 (výstupní port) je omezena pouze vnitřním firmwarem (počtem fyzických výstupů) procesoru, hodnota 2 je omezena na 0 a 1. Výstup 1 a 2 není možno ovládat – výstup 1 je využíván procesorovou jednotkou, výstup 2 je předdefinován pro ovládání sirény.    Kód Hodnota 1 Hodnota 2 Výstup LOGIC 3 – 8  (00x) (000, 001)  LOGIC003001  
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2.8.2 Generování pulsu  PULS-xxx-xxx     Klíčový kód PULS umožňuje nastavit libovolný výstup do logické jedničky, nechat ho v tomto stavu po stanovenou dobu (max. 999 sekund) a vrátit ho zpět na logickou nulu. Po restartu jsou výstupy nastaveny do logické nuly. Hodnota 1 (výstupní port) je omezen pouze vnitřním firmwarem procesoru, hodnota 2 nastavuje délku pulsu. Výstup 1 a 2 není možno ovládat – výstup 1 je využíván procesorovou jednotkou, výstup 2 je předdefinován pro ovládání sirény.    Kód Hodnota 1 Hodnota 2 Puls PULS 3 - 8   (00x) (000 – 999)  PULS003120  2.8.3 +Generování signálu pro akustickou sirénu  Klíčový znak (SIRENA) umožňuje nastavit výstup 2 do funkce ovládání sirény. Časy spínání a rozpínání výstupu jsou předprogramovány v procesoru. Po doběhu času nebo ukončení povelu je výstup nastaven do logické nuly. Časování jednotlivých akcí odpovídá rozhodnutím ministra vnitra ČR, které je platné  od 1. listopadu 2001.    Kód Hodnota 1 Siréna SIRENA POZOR Siréna SIRENA TEST Siréna SIRENA POZAR Siréna SIRENA STOP Siréna elektro SIRENA ELEKTRO Siréna puls SIRENA PULS180* * čas v rozsahu 000 až 999 s, v příkladu je uvedeno spuštění sirény na 180 sekund.  Sirena_pozar  Od verze 3.0 je zaveden příkaz SIRENA_ELEKTRO, který na výstupu pro sirénu provede sepnutí relé na 2 sekundy.   Pokud za zprávu SIRENA_POZAR, SIRENA_ELEKTRO a SIRENA_PULSxxx napíšete další text, modul to „pochopí“ jako žádost o retranslaci této zprávy do skupiny 1 – proto stačí napsat a odeslat zprávu   SIRENA_POZAR Hospoda Myslivna v Horni dolni na modul a ten spustí sirénu s profilem požár a zretransluje zprávu do skupiny 1.  Nově je od verze 3.3 přidán příkaz SIRENA_PULSxxx, kde xxx je číslo v rozsahu 000 až 999 udávající dobu sepnutí sirény v sekundách. Hodnotu je nutno zadávat vždy trojmístnou, tedy pro 7 sekund ve tvaru SIRENA_PULS007, pro 25 sekund SIRENA_PULS025, pro 160 sekund SIRENA_PULS160. 
  2.8.4 Generování signálu pro semafor SEMAF-xxx    Klíčový znak (SEMAFOR) umožňuje nastavovat výstupy 7 a 8 vzájemně inverzně po stanovenou dobu (max. 999 sekund). Po doběhu času nebo ukončení povelu jsou výstupy nastaveny do logické nuly.   
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 Kód Hodnota 1 Hodnota 2 Semafor SEMAF (000, 001) (000 – 999)  SEMAF001060  2.8.5 +Přeposlání (retranslace) SMS zprávy RETx  text zprávy  Provede přeposlání příchozí SMS zprávy na jednotlivé uživatele podle čísel skupin na SIM kartě.   Modul zasílá SMS pouze na osoby, jejichž umístění na SIM kartě je na pozici 30 a vyšší. Odesilatel musí mít pro tuto akci nastavená uživatelská práva. Následující příklad odesílá zprávu na skupinu číslo 1. Čísla se odesílají v pořadí tak, jak jsou uložena na SIM – tedy od nejnižšího pořadí k nejvyššímu pořadí.  RET1 Sraz na sobotni zavody v 6.00   Retranslovaná zpráva po doručení má následující podobu: RETx Sraz na sobotni zavody v 6.00. Z bezpečnostních důvodů je číslo skupiny nahrazeno písmenem x.  Od verze 3.0 je číslo skupiny „prohozeno“ s písmenem T – je tedy možno poznat, ze které skupiny přišla retranslace.   2.8.6 Příklady  Následující příklady ukazují možnosti ovládání modulu (pomlčka v příkladech opticky rozděluje klíčové hodnoty, ve skutečnosti je příkaz bez pomlček. Výjimku tvoří operace Sirena_,  zde je podtržítko součástí příkazu.)  Spuštění semaforu na 120 sec. SEMAF-XX1-120    Puls na výstupu 2 o délce  10 sec. PULS-XX2-X10  Spuštění sirény 140 sekund dlouhý tón SIRENA_TEST  Sepnutí výstupu 3 do 1 LOGIC-XX3-XX1  Přeposlání textové zprávy pro skupinu 1 RET1 Sber srotu sobota 21.3. 8.00. Ucast povinna !  !!! znaky X jsou povinné, hodnota X je libovolná (pouze nesmí být použito čísel 1-9)    2.9 Obsluha tlačítek na krytu modulu  Na modulu je nainstalováno sedm tlačítek (při pohledu na čelní panel, zleva) – Požár, Test, Varování, Stop, Svolání, Výjezd a EZS.  Požár, Test, Varování, Stop  spouští (zastavuje) sirénu 
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Svolání  do skupiny uživatelů skupiny číslo 1 odesílá zprávu „Dostavte se ihned 
na vyjezdove stanoviste jednotky <-> SMS generovana stiskem tlacitka 
na modulu KANGA+“ 

Výjezd na číslo uvedené na SIM kartě na pozici 5 odešle zprávu „Vyjezd 
jednotky k zasahu <-> SMS generovana stiskem tlacitka na modulu 
KANGA+“ 

EZS na čísla uvedená ve skupině 9 rozešle při stisku tlačítka (nebo pokud 
se k tlačítku paralelně připojí výstup zabezpečovacího zařízení) 
zprávu: „ALARM napadeni objektu !!! <-> SMS generovana pripojenym 
zabezpec. zarizenim k modulu KANGA+“. Po uvolnění tlačítka 
(kontaktu) dojde k odeslání „Ukonceni Alarmoveho stavu <-> SMS 
generovana pripojenym zabezpec. zarizenim k modulu KANGA+“   2.10 Uvedení do provozu  Modul se uvádí do provozu zasunutím napájecí vidlice do rozvodu 230V. Na displeji se objeví testovací obrazce a poté se zobrazí  kroky, které modul provádí: S1  inicializace S2  inicializace rX  reindexace vnitřních dat dE  odmazání starých SMS zpráv přejde do normálního provozu, při kterém se na displeji zobrazují stále dokola stavy  S4  test registrace modulu v GSM síti S5  test aktivity modulu S6  dotaz, zda nedorazila nějaká zpráva  E0  inicializace spojená s automatickým vypnutím a zapnutím GSM modemu E1  inicializace timeout na vykonání operace E2  inicializace připojení k síti GSM operátora E3  inicializace připojení k síti GSM operátora E4  chyba při zápisu na tiskárnu (tiskárna není zapnuta) 
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E5  pokus o retranslaci dat, osoba, která ji provádí nemá právo na provedení akce E6  na provedení akce nejsou práva, nebo hodnota je mimo podporovaný rozsah E7  chyba při zápisu na SIM (nejčastěji špatně napsaná zpráva) E8  chyba při odesílání SMS (síť operátora nedává potvrzení) E9  o práci s modulem se snaží někdo, kdo není na SIM EA  pokus o retranslaci dat, osoba, která ji provádí není členem skupiny, do které chce provést retranslaci ES  chyba SIM karty, následuje nový pokus o inicializaci  2.11 +Hlášení na displeji S8  načítání dat ze SIM karty pro odesílání / tisk rE  retranslace dat  Z.A  zápis na SIM kartu Pr  signalizace tisku ou  signalizace odchozí zprávy tE  modul  navazuje spojení (test funkčnosti „prozvoněním“ čísla na pozici 5) II  běžící grafické symboly, ve směru ze shora dolů příchozí zpráva, ve směru 
zespodu nahoru odchozí zpráva ??  signalizace neznámého povelu v příchozí SMS 

 

Při zapnutí modulu se ještě na začátku zobrazuje drobná grafika a verze firmware  F  firmware 33  číslo verze vnitřního programu   Při příjmu zprávy je modulem tato skutečnost graficky znázorněna. 
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Při odesílání zprávy je modulem tato skutečnost graficky znázorněna.  2.12 Seznam uživatelů skupina 1 
 Pořadí Práva Skup. Jméno Poznámka Xx 0 1 Kopista Vzor 30  1   31  1   32  1   33  1   34  1   35  1   36  1   37  1   38  1   39  1   40  1   41  1   42  1   43  1   44  1   45  1   46  1   47  1   48  1   49  1   50  1   51  1   52  1   53  1   54  1   55  1   56  1   57  1   58  1   59  1    2.13 Seznam uživatelů ostatních skupin  Pořadí Práva Skup. Jméno Poznámka 
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60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     96     97     98     99     100     101     
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102     103     104     105     106     107     108     109     110     111     112     113     114     115     116     117     118     119     120     121     122     123     124     125     126     127     128     129     130     131     132     133     134     135     136     137     138     139     140     141     142     143     
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144     145     146     147     148     149     150     151     152     153     154     155     156     157     158     159     160     161     162     163     164     165     166     167     168     169     170     171     172     173     174     175     176     177     178     179     180     181     182     183     184     185     
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186     187     188     189     190     191     192     193     194     195     196     197     198     199      


