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SimPal-S260 GSM Power Socket

Onnittelut älykkään SimPal-S260 pistorasian hankinnastasi!
SimPal-S260, joka toimii GSM-SIM-kortilla, on yksinkertainen ja tehokas laite, jolla voit
kauko-ohjata sähkölaitteiden tai pistorasian virtaa etänä tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella.
SimPal-S260 tukee tehomittaritoimintoa ja tehonkuormitusmonitoria, joita voidaan käyttää
kytketyn laitteen toimintatilan valvontaan. Simpal-S260 lähettää tekstiviestin, kun yhdistetyn
laitteen virrankulutus on epänormaali. S260:ssa on sisäänrakennettu tehokondensaattori ja
lämpötila-anturi, joka mahdollistaa hälytyksen sähkökatkon tai lämpötilapoikkeamien aikana.
GSM-verkon ja SIM-kortin on tuettava kaikkia palveluita ja toimintoja.
Tämä esite sopii SimPal-S260- malliin.
Tämän pistorasian toiminnasta ja edistyneistä toiminnoista on
käyttöohjeessa.
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1. SIM-kortti: Hanki GSM-liittymä matkapuhelinoperaattorilta ja
asenna se pistorasiaan. Tätä SIM-kortin numeroa kutsutaan
tässä esitteessä SimPal-S260-numeroksi.
2. Käyttäjän
tulee
aktivoida
SIM-kortin
soittajan
tunnistustoiminto ja deaktivoida SIM-kortin PIN-koodi. Ota
yhteyttä
matkapuhelinoperaattoriin
saadaksesi
tästä
lisäohjeita.
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Turvallisuutesi vuoksi
▪ Tämä pistorasia on suunniteltu koti- tai toimistokäyttöön. Älä käytä sitä teollisuuteen tai
yrityskäyttöön tarkoitetuissa sähkölaitteissa, kuten iatrisissa laitteissa, suurissa
lämmittimissä ja jääkaapeissa.
▪ Ennen kuin käytät tätä pistorasiaa, varmista, että matkapuhelimia voi käyttää hyvin
alueella, muuten älä ota tätä liitäntää käyttöön.
▪ Pistorasiaan kytkettyjen laitteiden virrankulutus ei saa ylittää 3500W ja virta 16A.
▪ Sähkölaite, jonka virrankulutus on yli 1500 W, on maadoitettava.
▪ Älä tee kahta pistoketta oikosulkuun.
▪ Älä koske pistorasian liitäntään metalliesineillä tai käsillä.
▪ Tämä pistorasia on suunniteltu sisäkäyttöön. Älä käytä sitä märässä, kemiallisesti
aggressiivisessa tai pölyisessä ympäristössä. Laitteen käyttölämpötila-alue on -10
℃~+35 ℃, lopeta tämän tuotteen käyttö, kun ympäristön lämpötila on käyttöalueen
ulkopuolella.
▪ Älä kytke tätä pistorasiaa peräkkäin, salli vain muiden sähkölaitteiden kytkeminen
pistorasiaan.
▪ Älä avaa koteloa.
▪ Älä ravista tai pudota tätä pistorasiaa, muuten se voi vaurioitua.
▪ Pidä se kaukana elektronisista laitteista, jotka voivat häiritä langattomia signaaleja, jotta
vältytään signaalihäiriöiltä.
▪ Sammuta tämä pistoke ja matkapuhelin, kun menet alueille, joissa on merkintä
www.simpal.fi
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"Räjähtävä", "Saattaa räjähtää", "Suljetut langattomat lähetinvastaanottimen pistokkeet"
jne.
▪ Älä heitä tätä liitäntää tuleen, koska se voi aiheuttaa räjähdyksen.
▪ Tätä pistorasiaa saa käyttää vain pistorasian valmistajan hyväksymällä virtalähteellä.
Minkä tahansa muun tyyppisen virtalähteen käyttö voi vahingoittaa pistorasiaa.
▪ Pidä pistorasia ja sen tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
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Poikkeuslauseke
1. Toimimme jatkuvan kehityksen politiikan mukaisesti. Pidätämme oikeuden tehdä
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun pistorasiaan ilman
ennakkoilmoitusta.
2. Uusimmat pistorasiatiedot ovat osoitteessa: http://www.simpal.cn. Emme takaa
asiakirjan todenperäisyyttä, luotettavuutta tai muuta sisältöä paitsi asianmukaisissa
laeissa. Ei sisällä takuuta pistorasiaan sopivista markkinoista tai sopivasta alueesta.
3. Emme ole vastuussa tämän pistorasian laittomasta käytöstä.
4. Emme ole vastuussa tulonmenetyksistä tai mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä
tai välillisistä vahingoista riippumatta siitä, miten ne on aiheutettu.
5. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Paitsi sovellettavan lain edellyttämällä
tavalla, ei minkäänlaisia takuita, joko ilmaistuja tai oletettuja, mukaan lukien, mutta ei
rajoittuen, tämän asiakirjan tarkkuus, luotettavuus tai sisältö. Varaamme oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai peruuttaa joitakin toimintoja milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta
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1.1 Pakkauksen sisältö
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1.2 Liitäntöjen ohjeet
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1.3 Merkkivalo
Merkkivalo

Toiminto

Tila

Sammutettu
Virta-LED

Langattoman
signaalin LEDvalo

Jatkuva valo

Pistorasian tehon lähtö PÄÄLLÄ

Vilkkuu hitaasti

Etsii verkkoa

Hitaasti
hengitys
Syttyy
palamaan
sekunnissa

Työskentelee valmiustilassa.

Vilkkuu
nopeasti

www.simpal.fi

Pistorasian teho POIS

3

Palaa tehdasasetuksiin
Käsittele SMS-komento
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2.1 Käyttäjän valtuutustaso
Pistorasian asetukset voidaan asettaa tai säätää tekstiviestikomennolla.
On kaksi käyttäjä tasoa:

Pääkäyttäjä(”Master”):

Vain yksi Pääkäyttäjä, lupa käyttää kaikkia ominaisuuksia SimPal-S260 laitteessa.
Jotta kaikki pistorasian toiminnot voidaan ottaa käyttöön, Pääkäyttäjän on tallennettava
matkapuhelinnumeronsa
pistorasian
muistiin.
Vain
yksi
Pääkäyttäjän
matkapuhelinnumero on sallittu pistorasiassa.

Käyttäjät ("Family"):

Käyttäjiä voi olla neljä. Käyttäjänä sinulla on lupa käyttää useimpia tämän laitteen
komentoja. Se ei salli käyttäjänumeron rekisteröintiä ja tehdasasetusten palauttamista
käyttäjänumerolle.
Rekisteröimättömillä numeroilla ei ole valtuuksia hallita pistorasiaa.

2.2 Tietoja SMS komennoista
● SMS-komentomuodosta: #koodi#sisältö#.
● Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 16 numeroa.
www.simpal.fi
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● SimPal-S260 vastaa käyttäjälle saatuaan SMS-komennon.

🕭 Huomautus

● “#”-symbolia ei saa jättää huomiotta kirjoitettaessa SMS-komentoa.
● Älä anna välilyöntiä komentojen sisällä.

3.1 Aloita käyttö
▪ Asenna SIM-kortti SimPal-S260 GSM-pistorasiaan; näet
symbolin
SIM-korttipaikan
sivulla,
aseta
SIM-kortin
metallikontakti ylösalaisin ja paina SIM-korttia laitteen sisään
kunnes kortti lukittuu paikoilleen.
▪ Ruuvaa GSM-antenni antenniliittimeen.

www.simpal.fi
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▪ Työnnä lämpötila-anturi I/O-porttiin.

Virta päälle:

🕭

1. Liitä SimPal-S260 virtapistorasiaan.
GSM-LED vilkkuu hitaasti noin 15 sekuntia ja kääntyy hitaasti
hengitystilaan. Hengitys-LED tarkoittaa, että pistorasia on
rekisteröinyt GSM-verkkoon ja on valmis toimimaan.
Pistorasian oletus kytkentätila on OFF.
2. Liitä elektronisen laitteen pistoke SimPal-S260 pistorasiaan.
3. M-painiketta (katso 5 kuvassa 1) voidaan painaa noin sekunnin ajan
kytkeäksesi pistorasian ulostulon päälle tai pois.
Kun käyttäjänumerot on lisätty pistorasiaan, käyttäjät voivat lähettää SMS-komennon
ulostulon ohjaamiseksi.

Huomautus:

1. Jos GSM-merkkivalo vilkkuu nopeasti koko ajan, se tarkoittaa ettei SIM-kortilla ole
GSM yhteyttä ja laite toimii epänormaalisti.
2. Tarkista käyttöpaikan GSM-verkon signaali:
● GSM-verkon signaalin voimakkuus voi vaikuttaa pistorasian toimivuuteen. Siksi
käyttäjän tulee ennen käyttöä varmistaa, että SimPal-S260:ta käytetään alueella,
jossa on vahva GSM-verkkosignaali.
● Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän tulee suorittaa testiajo lähettämällä

www.simpal.fi

support@simpal.fi

14

SimPal-S260 Käsikirja

tekstiviesti pistorasiaan.
verkkoyhteyden.

Näin

käyttäjä

voi

tarkistaa

pistorasian

GSM-

3.2 Lataa "GSM Socket" APP
Tarjoamme ilmaisen APP:n, joka toimii SimPal-S260:n kanssa, hae "GSM Socket" Google
Playsta tai Apple APP Storesta, lataa ja asenna APP, jonka jälkeen se voi ohjata SimPalS260:tä APP:n avulla.
Rekisteröi laite ensimmäistä kertaa APP:ssa, syötä laitteen nimi ja SIM-kortin
puhelinnumero, joka asennettiin SimPal-S260-laitteeseen. APP luo tekstiviestisisältöä,
lähettää tekstiviestin laitteelle ja toimii APP-toimintokuvauksen mukaisesti.
Jopa ilman APP:ta, käyttäjä voi lähettää tekstiviestejä manuaalisesti seuraavien ohjeiden
mukaisesti pistorasian ohjaamiseksi.

3.3 Rekisteröi päänumero.
Seuraavan tekstiviestin lähettäminen matkapuhelimellasi Simpal-S260 laitteen SIM-kortin
puhelinnumeroon (lähettäjän puhelinnumerosta tulee Master- numero):
www.simpal.fi
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Rekisteröi Master-numero Simpal S260 laitteelle:

#00#

(1)

3.3.1 Muuta Master numeroa
Master lähettää seuraavan tekstiviestin, jotta:
Muuta isäntänumeroa: #14#UusiMasterNumero#
(2)
● UusiMasterNumero tulee olla uusi Master-matkapuhelinnumero.

3.3.2 Rekisteröi käyttäjänumero
Sallii rekisteröidä max 4 käyttäjänumeroa yhdelle laitteelle.
Käyttäjänumerolla on valtuudet hallita pistorasiaa.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Rekisteröi käyttäjä: #06#Käyttäjänumero#

(3)

● Käyttäjänumeron tulee olla käyttäjän matkapuhelinnumero. Ehdota maakoodin
lisäämistä puhelinnumeron eteen. Esimerkiksi #06#+4912345678#

3.3.2 Tarkista käyttäjänumero
Master lähettää tekstiviestin tarkistaakseen Käyttäjänumerot: #06#
www.simpal.fi
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3.3.3 Poista Käyttäjä
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Poistaa käyttäjänumeron: #15#Käyttäjänumero #
Poista kaikki käyttäjät: #15#

(5)
(6)

3.4 Virran kytkeminen päälle/pois
Menetelmä
Menetelmä 1: Paina M-painiketta sekunnin ajan (katso 5 kuvassa 1).
Tapa 2: Isäntä lähettää seuraavan tekstiviestin pistorasiaan, jotta:
Kytke virta PÄÄLLE: #01#0#
(7)
Kytke virta POIS: #02#0#
(8)

3.5 Pistorasian lähdön viivesäätö
🕮 Kuvaus
● Pistorasialähtö voidaan asettaa viivästämään ON/OFF-kytkintä tietyn ajan.
● Viiveen ohjaustoiminto sammuu automaattisesti, kun pistorasian tila vaihdetaan
manuaalisesti lähettämällä tekstiviesti tai M-painike, Aikataulusäätö tai Lämpötilan
www.simpal.fi
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säätö pysäyttää myös viiveen ohjaustoiminnon.
● Kun käsky "viiveellinen kytkentä pistorasiaan" vastaanotetaan ja jos pistorasian lähtö on
PÄÄLLÄ, pistorasialähtö kytkeytyy välittömästi pois päältä ja kytkeytyy uudelleen päälle,
kun asetettu viiveaika saavutetaan. Päinvastoin, jos pistorasian lähtö on OFF, lähtö jää
pois päältä ja kytkeytyy PÄÄLLE kun asetusviive on saavutettu.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Viive päällekytkentään tietyn minuutin jälkeen: #12#0#Minuuttia#1#
(9)
Viivästetty sammutus tietyn minuutin jälkeen: #12#0#Minuuttia#0#
(10)
●
Minuutit ovat aikaparametreja, alue on 1-720.

3.6 Aikataulun ohjaus
3.6.1 Aktivoi aikataulun hallinta
🕮 Kuvaus
●
Pistorasiaan voidaan asettaa kolme ryhmäaikataulua kytkeytymään automaattisesti
pois päältä aikataulun mukaan.
●
Aikataulun ohjaustoiminto poistuu väliaikaisesti käytöstä, jos käyttäjä muuttaa
pistorasian tilaa manuaalisesti tekstiviestillä tai painaa M-painiketta, laite käsittelee
www.simpal.fi
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aikataulun ohjauksen, kun aika saavuttaa seuraavan toimintapisteen.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Ota aikataulunhallintatoiminto käyttöön: #19#0#1#
(11)
Simpal S260 kytkee lähdön automaattisesti päälle tai pois päältä aikatauluasetusten
mukaisesti.

3.6.2 Aseta aikataulu
🕮 Kuvaus
Kun pistorasian lähdön kytkemisaika on asetettu onnistuneesti, aikatauluparametri
tallennetaan pistorasiaan, kunnes pistorasia palautetaan tehdasasetuksiin.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Aseta aika lähdön kytkemiseksi päälle:
#20#0#ID#työpäivä#Alkuaika#ENDTIME#
(12)
● ID välineet aikataulu ohjaus sarjanumero, max 3 ryhmä aikataulun ohjausta.
Tunnusalue on 1-3.
● WorkDay: Aikatauluta ohjauspäiväparametria, se voi olla numero 0-7. Jos haluat
www.simpal.fi
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asettaa useita yksittäisiä päiviä, on yhdistettävä päivänumerot. Kuten 1234, tarkoittaa
maanantaista torstaihin; 15 tarkoittaa maanantaita ja perjantaita.
Seuraavassa taulukossa on kunkin arvon kuvaukset:
Arvo
0
1
2
3
4
5
6
7

Vastaava päivä
Joka päivä
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

● Aloitusaika ja Päättymisaika: Koostuu 4 numerosta (tt:mm) ja toimii 24 tunnin kellolla.
Jos Aloitusaika suurempi kuin Päättymisaika, ajastus toimii seuraavan päivän loppuun
asti.
● Simpal S260 kytkeytyy päälle Aloitusaikana ja katkaistaan Päättymisaikana.
● Esimerkki: #20#0#2#13#0000#2130#, aseta ryhmän 2 aikatauluhallinta, maanantai ja
www.simpal.fi
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keskiviikko, kytke virta klo 00.00 alkaen ja sammuta klo 21.30.
Sammuta aikataulun ohjaustoiminto: #19#0#0#

(13)

3.7 Lämpötilan ohjaus
3.7.1 Aktivoi lämpötilan säätötoiminto
🕮 Kuvaus
● Ulkoinen lämpötila-anturi on asetettava I/O- pistorasianporttiin. Pistorasian toimintaa
voidaan ohjata automaattisesti ympäristön lämpötilan muutoksen mukaan.
● Lämpötilan ohjaustoiminto käsittelee aina myös manuaalisen muutoksen. Se tarkistaa
lämpötila-arvon ja prosessilämpötilan säädön minuutin välein.
● Lämpötilan säätötoimintoa varten on lämmitystila ja jäähdytystila. Lämmitystilassa
pistorasia kytkeytyy automaattisesti päälle, kun lämpötila on pienempi kuin pienempi
lämpötila-arvo, ja sammuu, kun lämpötila on korkeampi kuin suurempi lämpötila-arvo;
Jäähdytystila, pistorasia käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on korkeampi kuin
suurempi lämpötila-arvo, ja sammuu, kun lämpötila on pienempi kuin pienempi arvo.
Tapa
Master lähettää seuraavan tekstiviestin, jotta:
Käynnistä lämpötilan säätö: #23#0#1#
(14)
www.simpal.fi
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3.7.2 Aseta lämpötilan säätöparametrit
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin, jotta:
Aseta lämpötilan säätöparametrit: #24#0#tilaparametri#MinLämpö#MaxLämpö# (15)
Tilaparametri voi olla 1 tai 2, lämmitystila on 1, jäähdytystila on 2;
Lämpötila-alueen tulee olla -10 - 50 astetta.
Esimerkiksi #24#0#1#15#25#, se tarkoittaa SimPal-S260:n lämpötilan säätöparametrin
asettamista, lämmitystilan käyttöä ja pistorasia kytkemistä päälle, kun lämpötila on alle 15
astetta, pistorasia kytkemistä pois päältä, kun lämpötila on yli 25 astetta.
Kun lämpötila-alue on asetettu onnistuneesti, lämpötilaparametri tallennetaan pistorasiaan,
kunnes pistorasia palautetaan tehdasasetuksiin.
Kytke lämpötilan säätö pois päältä: #23#0#0#
(16)

www.simpal.fi
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3.8 Lämpötilahälytys
🕮 Kuvaus
Lämpötila-alue voidaan asettaa pistorasiaan. Kun ympäristön lämpötila havaitaan
esiasetetun lämpötila-alueen ulkopuolella, SimPal-S260 lähettää automaattisesti SMShälytysviestin matkapuhelimeesi.
Tämä ominaisuus riippuu lämpötila-anturista.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
Aseta lämpötilahälytys - PÄÄLLE: #21#0#1#
Aseta lämpötila-alue: #22#0#MinLämpö#MaxLämpö#

(17)
(18)

● MinLämpö ja MaxLämpö: Arvot voidaan asettaa -10 - 50 celsiusastetta.
Aseta lämpötilahälytys - OFF (oletus): #21#0#0#
(19)

3.9 Kuorma hälytys
🕮 Kuvaus
www.simpal.fi
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Pistorasia tukee tehon kuormitus hälytystoimintoa. Se voi seurata kytkettyjen laitteiden
virrankulutusta ja raportoida virrankulutusta päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voi
myös asettaa kuormitus hälytyksen, se lähettää tekstiviestin, kun tehon kuormitus
loppuu tai takaisin asetusalue,
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin, jotta:
Tarkistaa virtajännite ja lataus: #51#
(20)
Tarkista eilinen virrankulutus: #52#1#
(21)
Tarkista tämän viikon virrankulutus: #52#2#
(22)
Tarkista tämän kuukauden virrankulutus: #52#3#
(23)
Aseta kuormitushälytys - PÄÄLLÄ: #53#0#1#

(24)

Aseta kuormitusalue: #53#0#MinArvo#MaxArvo#

(25)

●

MinArvo ja MaxArvo: Arvot voidaan asettaa välillä 0-3500, mikä tarkoittaa 0-3500W.
Oletusarvo on 5-3500.
Virtahälytys suoritetaan vain, kun virta on kytketty päälle. Kun virta katkaistaan, virta
on aina nolla, se ei lähetä hälytysviestiä.
● Kun virta on kytketty päälle, se vertaa virtaa ennen virran katkaisemista. Jos tehot ovat
samalla alueella, tekstiviestihälytystä ei lähetetä.
Aseta kuormitushälytys - OFF(oletus): #53#0#0#
(26)
●

www.simpal.fi
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Aseta päivittäisen raportin virrankulutus: #54#1#
Aseta viikoittainen virrankulutusraportti: #54#2#
Aseta kuukausiraportin virrankulutus: #54#3#
Aseta virrankulutusraportin toiminto – OFF(oletus): #54#0#

🕭

(27)
(28)
(29)
(30)

Huomautus:

Virrankulutustiedot menetetään, kun laite käynnistetään uudelleen ja ne lasketaan alusta
alkaen, kun pistorasiaan palautuu virta.

3.10 SMS, kun virtapainiketta painetaan
🕮 Kuvaus
SimPal-S260 lähettää oletusarvoisesti tekstiviestin isännälle ja käyttäjille, kun painat Mpainiketta muuttaaksesi virran tilaa. Master voi määritellä toiminnon päälle tai pois
käytöstä.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
SMS kun on/off-painiketta painetaan - PÄÄLLÄ (oletus): #03#1#
(31)
Tekstiviesti, kun virtapainiketta painetaan - PÄÄLLÄ: #03#0#
(32)
www.simpal.fi

support@simpal.fi

25

SimPal-S260 Käsikirja

3.11 Virtakatkoshälytys
🕮 Kuvaus
SimPal-S260 lähettää oletusarvoisesti tekstiviestin, kun päävirtalähde katkeaa tai
palautuu.
Master voi määritellä toiminnon päälle tai pois käytöstä.
Method
Master lähettää seuraavan tekstiviestin asettaakseen:
SMS kun virta katkeaa tai palautuu - PÄÄLLÄ (oletus): #05#1#
(33)
Tekstiviesti, kun virta katkeaa tai palautuu - POIS: #05#0#
(34)

3.12 SMS-ilmoitus käyttäjälle
SimPal-S260 lähettää tekstiviesti-ilmoituksen, kun verkkovirta katkeaa/palaa,
lämpötilahälytyksen tai muita tietoja. Oletusarvoinen tekstiviestin lähettäminen master
käyttäjälle ja kaikille muille käyttäjille. Master voi muokata toimintoa.
Metho
Master lähettää seuraavan tekstiviestin:
SMS Masterille ja kaikille käyttäjille:
#16#1#
(35)
Tekstiviesti vain päänumeroon:
#16#0#
(36)
www.simpal.fi
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3.13 Soitonhallinta asetukset
Master- ja käyttäjänumeron oletusarvoiset oikeudet sallii soittamisen SimPal-S260:een, ja
siten
ohjata
laitteen
ulostuloa,
oletusarvoisesti
ilman
tekstiviestivastausta.
Isäntä lähettää seuraavan tekstiviestin asetukseksi:
Puhelunhallintatoiminto – PÄÄLLÄ (oletus): #09#1#
(37)
Puhelunhallintatoiminto – POIS: #09#0#
(38)
Tekstiviesti soitettaessa – PÄÄLLÄ: #49#1#
(39)
Tekstiviesti soitettaessa – OFF (oletus): #49#0#
(40)
Mikä tahansa numero soittamisen ohjaus – PÄÄLLÄ: #31#1#
Mikä tahansa numero soittamisen ohjaus – POIS (oletus): #31#0#

(41)
(42)

3.14 Tarkista tila
Menetelmä
Master tai käyttäjä lähettää seuraavan tekstiviestin:
Tarkistaa toimintatilan: #07#
(43)
Vastaanotettuaan tekstiviestikomennot, Simpal S260 vastaa tekstiviestiin:
www.simpal.fi

support@simpal.fi
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Pääyksikkö: ON 23C
Jos käytössä ‘Viiveohjaus’ näyttää merkin "D" lämpötila-arvon jälkeen, kun käytössä
"Lämpötilasäätö" näyttää merkin "T" ja toiminto "Aikataulun ohjaus" toiminto käytössä
näytetään "S" pistorasian lämpötila-arvon jälkeen.
Tarkista "viivästetty ohjaus" -parametrit: #34#
Tarkista "Aikataulun ohjaus" -parametrit: #33#
Tarkista "Lämpötilan säätö" -parametrit: #32#
Tarkista "Lämpötilahälytys" -parametrit: #35#0#

(44)
(45)
(46)
(47)

3.15 Heikon GSM-signaalin ilmoitus
Pistorasia voi lähettää tekstiviesti-ilmoituksen, kun GSM-signaalin voimakkuus on liian
heikko. Master voi ottaa tämän tekstiviesti-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Tapa
Master lähettää seuraavan tekstiviestin voidakseen asettaa:
Tarkista GSM-signaalin ja verkon tilaa:
#27#
(48)
Aktivoi SMS-hälytys, kun GSM-signaali on heikko: #27#1#
(49)
Poista SMS-hälytys käytöstä, kun GSM-signaali on heikko (oletus): #27#0#
(50)
www.simpal.fi

support@simpal.fi
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● Onnistunut tekstiviestivastaus
Operaattori: Nimi
Verkkotyyppi: GSM
CSQ: 20
Heikon GSM-signaalin hälytys: PÄÄLLÄ
Hälytin lähettää tekstiviestin, kun se hälyttää:
Heikko GSM-signaali, CSQ on **.

3.16 Asetusten nollaus
🕮 Kuvaus
● Tämä toiminto palauttaa kaikki ohjelmoidut asetukset alkuperäisiin arvoihinsa, mukaan
lukien kaikkien käyttäjänumeroiden, ajoitusparametrien ja lämpötilaparametrien
puhdistaminen.
● Jos asetustila on väärä tai toimintahäiriöitä ei voida korjata, käyttäjät voivat palauttaa
pistorasian alkuperäiseen tilaan saadakseen sen toimimaan normaalisti.
SimPal-S260:n tehdasasetusten palautus:
Tapa 1: Paina laitteen sivupainiketta M 10 sekunnin ajan.
Tapa 2: Isäntä lähettää seuraavan tekstiviestin:
www.simpal.fi

support@simpal.fi

29

SimPal-S260 Käsikirja

Nollaa SimPal-S260-pistoke:

www.simpal.fi

#08#1234#

support@simpal.fi

(51)
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4. Tärkeimmät tekniset parametrit
Tulovirtapistoke

110~230V/50HZ, CEE 7/7 Shuko

Lähtövirtapistoke

110~ 230V/50HZ, 230V/30A(30s),
16A pitkäkesto , CEE7 / 4 Shuko

Käyttölämpötila

-10 ℃ ~ + 35 ℃

Säilytä

-20℃ ~ + 50 ℃

Suhteellinen kosteus

10-90%, ilman kondensaatiota

viestintäprotokollat

GSM PHASE 2/2 +

Dataliitäntä

GSM SIM 1.8V/3.0V liitäntä

Max kuormitus

16A 3500W

Lämpötila-anturin alue

-10℃~50℃

GSM-työalue

GSM 900/1800Mhzkomentoluettelo

www.simpal.fi

support@simpal.fi
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Liite: SMS-komennot
Luokka

Toiminto
Rekisteröi Master-numero
Muuta päänumero

Määritä
käyttäjät

Lisää käyttäjänumero
Tarkista käyttäjänumero
Poista käyttäjänumero
Poista kaikki Käyttäjänumero

Manuaalinen
pistorasian
ulostulon
vaihto
Viiveen
hallinta

www.simpal.fi

Kytke virta päälle
Katkaise virta
Viiveen kytkeminen päälle tietyn ajan
kuluttua minuuttia
Viive swi tching OFF tietyn minuutin
kuluttua
support@simpal.fi

Komento
( 1) #00#
(2) #14#UusiMasterNumber#
(3) #06#Käyttäjänumero#
(4) #06#
(5) #15 #Käyttäjänumero#
(6) #15#
(7) #01#0#
(8) #02#0#
(9) #12#0#Minuuttia#1#
(10) #12#0#Minuuttia#0#
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Luokka

Toiminto
Aikataulun ohjaustoiminto - OFF

Kalenterin
ohjaus

Lämpötilan
säätö

Lämpötilahälyt
ys

Aseta aikataulun ohjausparametrit

(12) #20#0#ID#Työpäivä#
Aloitusaika#Loppuaika#

Aikataulusäätötoiminto - OFF

(13) #19#0#0#

Lämpötilan säätötoiminto - PÄÄLLÄ

(14) #23#0#1#

Aseta lämpötilan säätöparametrit

(15)
#24#0#mode
#matalalämpötila#korkea
lämpötila#

Lämpötilan säätötoiminto - POIS

(16) #23#0#0#

Lämpötilahälytystoiminto - PÄÄLLÄ

(17) #21#0#1#

Aseta lämpötilahälytysalue
Lämpötilahälytystoiminto - OFF

www.simpal.fi

Komento
(11) #19#0#1#

support@simpal.fi

(18)

#22
#0#MinTemp#MaxTemptehoku
ormitus#

(19) #21#0#0#
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Luokka

Toiminto
Tarkasta jännite ja
Tarkista eilinen virrankulutus

(21) #52#1#

Tarkista tällä viikolla virrankulutus

(22) #52#2#

Tarkista tämän kuukauden virrankulutus

(23) #52#3#

Virranlataushälytys - PÄÄLLÄ
Tehomittari

Aseta tehon kuormitusalue
Tehonlataushälytys - OFF (oletus)

www.simpal.fi

Komento
(20) #51#

(24) #53#0#1#
(25) #53#0# Alaraja#Yläraha#
(26) #53#0#0#

Päivittäinen virrankulutusraportti

(27) #54#1#

Viikoittainen virrankulutusraportti

(28) # 54#2#

Kuukausiraportti virrankulutuksesta

(29) #54#3#

Raportoi virrankulutus - OFF

(30) #54#0#

support@simpal.fi
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Luokka

SMS-ilmoitus

Puhelunhallint
a

www.simpal.fi

Toiminto
tekstiviestinä, kun painiketta painetaan –
OFF (oletus)
SMS, kun paina painiketta - OFF

(31) #03#1#

SMS kun virta katkeaa - ON (oletus)

(33) #05#1#

SMS kun virta katkeaa - OFF
SMS käyttäjänumeroon - PÄÄLLÄ (
Oletus)
Tekstiviesti käyttäjänumeroon - OFF
Puhelunhallintatoiminto – PÄÄLLÄ
(oletus)
Puhelunhallintatoiminto – POIS
Tekstiviesti soittotoiminnon aikana –
PÄÄLLÄ
Tekstiviesti soittotoiminnon aikana –
POIS (oletus)
Soitonohjaus mistä tahansa numerosta –
PÄÄLLÄ

(34) #05#0#

support@simpal.fi

Komento

(32) #03#0#

(35) #16#1#
(36) #16#0#
(37) #09#1#
(38) #09#0#
(39) #49#1#
(40) #49#0#
(41) #31#1#
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Luokka

Tarkista tila

Toiminto
Minkä tahansa numeron soittamisen
ohjaus – OFF (oletus)
Tarkista pistorasian tila

(42) #31#0#

Tarkista S "Viiveellinen ohjaus" -tila

(44) #34#

Tarkista "Aikataulun ohjaus" tila

(45) #33#

Tarkista "Lämpötilan säätö" -tila

(46) #32#

Tarkista "lämpötilahälytys" tila
Tarkista GSM-signaali ja verkkotyyppi

Reset socket

www.simpal.fi

Heikko GSM-signaalin hälytys - PÄÄLLÄ
Heikon GSM-signaalin hälytys – OFF
(oletus t)
Palauta tehdasasetukset

support@simpal.fi

Komento

(43) #07#

(47) #35#0#
(48) #27#
(49) #27#1#
(50) #27#0#
(51) #08#1234#
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