
Príkazy cez hlasový kanál na ovládanie GSV3
Ak chcete ovládať modul GSV2 najprv treba ju zavolať. Ak volanie bude akceptované počujete niekoľko pípnutí. Vložte PIN kód a za-
tlačte  #. Vložte príkaz a znovu zatlačte # . Ak príkaz bol akceptovaný po # počujete jedno pípnutie. Ak ani príkaz a ani PIN neboli ak-
ceptované po zatlačení # budete počuť až 4 pípnutia. Novým príkazom môžete pokračovať po zatlačení # . Keď ste ukončili príkaz 
zatlačte tlačidlo #  Ak zatlačíte zlý PIN alebo príkaz zatlačte *. Po zatlačení * vložte správny príkaz.
Užívateľské príkazy
00# Vymazať alarm.
0# Vypnúť zo stráženia.
1# Zapnúť do stráženia.
07# Požiadavka o HELP SMS.
09# Posiela SMS so stavom systému
67# Zapnúť systém do stráženia na weekend - ak objekt je prázdny
007# Povoliť počúvanie cez pripojený mikrofón (Iba ak systém je zapnutý).
61# Ovládanie OC1.
62# Ovládanie OC2.
63# Ovládanie Relé 1.
64# Ovládanie Relé 2.
Užívateľské nastavenia
700# Neposiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia.
701# Posiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia.
710# Neposiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.
711# Posiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.
730# Neposiela SMS ak systém bude zapnutý/vypnutý do/z stráženia a nebude volať v prípade alarmu
731# Posiela SMS ak systém bude zapnutý/vypnutý do/z stráženia a bude volať v prípade alarmu.
740# Nebude volať v prípade alarmu.
741# Bude volať v prípade alarmu.
Nastavenie modulu GSV3
900# Vymazať čísla.
904# Neakceptovať neznáme volania.
905# Akceptovať neznáme volania.
909# Prijímať SMS so zoznamom v module zaregistrovaných všetkých tel. čísiel.
910# Zmazať čísla z I pozície.
911#370xxxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozícii  I pre posielanie správy užívateľovi.
920# Zmazať čísla z II pozície.
921#370xxxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozícii  II pre posielanie správy užívateľovi.
930# Zmazať čísla z III pozície.
931#370xxxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozícii  III pre posielanie správy užívateľovi.
940# Zmazať čísla z IV pozície.
941#370xxxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozícii  IV pre posielanie správy užívateľovi.
950# Zmazať čísla z V pozície.
951#370xxxxxxxx# Preprogramovať číslo na pozícii  V pre posielanie správy užívateľovi.
Príklady ako používať GSV3:
<Vytočiť číslo> +421xxxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 1# <1 pípnutie> - Systém bude zapnutý PIN kódom yyyy.
<Vytočiť číslo> +421xxxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 1# <1 pípnutie> - Systém bude vypnutý PIN kódom yyyy.
Kde  +421xxxxxxxx - je telefónne číslo SIM karty vloženej do modulu, yyyy – PIN kód modulu GSV3.
Signály a ovládacie odpovede pri volaní GSV3:
1 pípnutie - signalizuje alarm v vstupno/výstupných alebo perimetrických zónach
2 pípnutia - signalizujú alarm z interior zón
3 pípnutia - signalizujú požiarny alarm od zón alebo od modulu
Niekoľko pípnutí a potom ticho - signalizuje alarm z technických zón.
Systém je možné ovládať ak používateľ prijíma volanie od GSV3. Odpovedať na volanie, vložte PIN kód a zatlačte #. Vložte príkaz a 
znovu zatlačiť # . Ak príkaz a PIN kód boli akceptované počas zatlačenia  # bude možné počuť 1 pípnutie. Ak príkaz, PIN k´d nebudú 
akceptované počas zatlačenia # bude možné počuť 4 pípnutia. Nový príkaz je možné zadať po naposledy zatlačeného znaku #. Ak 
príkaz bol zadaný zatlačte #. Ak ste zadali zlý PIN alebo príkaz zatlačte *. Po zatlačení * zadajte správny príkaz.
1.4.2. SMS príkazy
Ak PIN kód GSV3 je 1111, tak SMS text na ovládanie má byť takto:

Pre ZAPNUTIE DO STRÁŽENIA - ARM  - 1111A
Pre VYPNUTIE ZO STRÁŽENIA - DISARM  - 1111D
Pre ZRUŠENIE ALARMU - CLEAR ALARM - 1111C

A ARM - ZAPNUTIE DO STRÁŽENIA
D DISARM - VYPNUTIE ZO STRÁŽENIA
C ZRUŠIŤ ALARM


