NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA PATRIOT X
ÚVODOM
Pre inštaláciu jednotky a jej nasledovné nastavenie doporučujeme navštíviť montážnu firmu.
Podrobný návod na nastavenie a obsluhu zariadenia je k dispozícii na webových stránkach:
www.setech.sk

PRENOS POPLACHOV
Pri narušení vozidla odošle jednotka PATRIOT X poplachovú SMS správu na všetky naprogramované
telefónne čísla a nasleduje poplachové volanie formou krátkeho prezvonenia (cca 15sekúnd) na
telefónne čísla ktoré majú prezvonenie povolené. Zo strany užívateľa nie je potrebné volanie prevziať.
Neprevzatie poplachového volania je považované za odovzdanú informáciu o poplachu. Pri zdvihnutí
poplachového volania je počuť pravidelné pípanie. Pokiaľ príde k vyvolaniu ďalšieho poplachu do 10
minút od predania prvého poplachu, bude táto informácia predaná na všetky nastavené telefónne čísla
už len formou SMS správ. Súčasťou doručenej SMS správy je informácia o poplachu, stave vozidla
a aktuálnej GPS polohe s možnosťou prekliku na mapové zobrazenie v prostredí GoogleMaps.

ZOZNAM POPLACHOVÝCH HLÁSENÍ
POPLACH Z AUTOALARMU: informácia z poplachového vstupu, pokiaľ je pripojený autoalarm.
POKLES NAPÄTIA AUTOBATÉRIE: informácia o poklese napätia autobatérie.
ODPOJENIE AUTOBATÉRIE: informácia o odpojení autobatérie.
POHYB BEZ ZAPAĽOVANIA: zistený pohyb vozidla bez zapnutia zapaľovania.
SNÍMAČ PREŤAŽENIA: informácia o preťažení vo vozidle (havária, náraz).
NÁKLON VOZIDLA: detekcia náklonu vozidla (napr. pri krádeži kolies)
KONTROLNÝ TEST: test predávania poplachových SMS správ a poplachového prezvonenia.

SIM KARTA
Pre správnu funkciu jednotky PATRIOT X je nutné vložiť aktívnu SIM kartu s vypnutým požadovaním
PIN kódu. Je možné použiť predplatenú aj paušálnu SIM kartu ľubovoľného operátora. Pri predplatenej
SIM karte je potrebné zaistiť dostatočnú výšku kreditu a dobu platnosti.

UŽÍVATEĽSKÁ OBSLUHA
Programovanie komunikačného modulu sa vykonáva zadávaním SMS príkazov z mobilného telefónu.
Do každého SMS príkazu je nutné zadať bezpečnostný kód <code>, ktorý je z výroby nastavený na 1111
a má tvar #1111#. Znak # je povinný.

NASTAVENIE PRÍSTUPOVÉHO KÓDU
Po prevzatí vozidla s nainštalovanou jednotkou PATRIOT X vykonajte zmenu výrobného
bezpečnostného kódu (1111) na iný, Vami zvolený osobný bezpečnostný kód. Kód musí byť
štvormiestna kombinácia čísiel. V prípade, že kód zabudnete kontaktujte Setech spol. s r.o.
(servis@setech.sk). Pre zmenu prístupového bezpečnostného kódu odošlite SMS príkaz:
#1111#CODE#2222 kde 2222 je Váš nový prístupový kód.

NASTAVENIE TELEFÓNNYCH ČÍSIEL
Pre správne fungovanie komunikačného modulu je nutné zadať aspoň jedno telefónne číslo
v medzinárodnom formáte. SMS správou je možné zadať 1 až 5 telefónnych čísiel. Pokiaľ bude na konci
telefónneho čísla zadaná skratka SMS, bude naň odosielaná len SMS správa a toto číslo nebude
prezváňané. Príklad SMS príkazu na zadanie dvoch telefónnych čísiel na pozície jedna a tri. Telefónne
číslo na pozícii jedna bude informované prostredníctvom SMS správy a prezvonením a telefónne číslo
tri bude informované len prostredníctvom SMS správy.
#1111#1TEL#+421123456789#3TEL#+421789456123#SMS

ZISTENIE ZADANÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSIEL
Prehľad telefónnych čísiel ktoré sú uložené v zozname jednotky PATRIOT X je možné získať
prostredníctvom SMS príkazu: #1111#TEL

ZMAZANIE TELEFÓNNEHO ČÍSLA
Pokiaľ chceme zmazať ktorékoľvek uložené telefónne číslo, odošleme SMS príkaz: #1111#1TEL## Príkaz
vykoná zmazanie telefónneho čísla na pozícii jedna. Na pozícii vymazaného telefónneho čísla bude
uvedené NEZADANE.

ZISTENIE POLOHY PREZVONENÍM
Zistenie polohy vozidla je možné prezvonením telefónneho čísla SIM karty vloženej do jednotky.
Jednotka potvrdí prijatie požiadavky zložením hovoru a odošle SMS správu o aktuálnej polohe vozidla.
Prezvonenie sa dá vykonať z ľubovoľného telefónneho čísla, pokiaľ nie je nastavené obmedzenie. (viď
ďalšiu kapitolu)

NASTAVENIE ZABEZPEČENÉHO PREZVONENIA
Pomocou SMS príkazu je možné obmedziť odosielanie informácie o polohe (po prezvonení) len na
telefónne čísla zadané v jednotke na prvé tri pozície. Prezvonenie z iných telefónnych čísiel bude
ignorované.
Tvar SMS príkazu pre zapnutie: #1111#SEC#1
Tvar SMS príkazu pre vypnutie: #1111#SEC#0

ZISTENIE POLOHY ODOSLANÍM SMS SPRÁVY
Aktuálnu polohu vozidla je možné zistiť z ľubovoľného telefónneho čísla zaslaním SMS príkazu v tvare:
#1111#INFO

OVLÁDANIE VÝSTUPU
Jednotka PATRIOT X má jeden výstup, s ktorým sa dá diaľkovo (pomocou SMS správy) ovládať napr.:
siréna, nezávislé kúrenie, blokovanie motora a pod. Doporučujeme preveriť u Vašej montážnej firmy, či
bol tento výstup zapojený.
Príkaz na zapnutie výstupu: #1111#ZAP
Príkaz na vypnutie výstupu: #1111#VYP
Príkaz pre krátke zopnutie výstupu: #1111#IMP

PREHĽAD SMS SPRÁV
Nastavenie prístupového kódu: #1111#CODE#2222
Zistenie polohy vozidla zaslaním SMS: #1111#INFO
Zapnutie výstupu: #1111#ZAP
Vypnutie výstupu: #1111#VYP
Krátke zopnutie výstupu: #1111#IMP
Povolenie odosielania poplachových hlásení: #1111#PATRIOTON
Zakázanie odosielania poplachových hlásení: #1111#PATRIOTOFF
Zistenie nastavených parametrov jednotky: #1111#STATUS
Nastavenie telefónnych čísiel: #1111#1TEL#+421123456789
Nastavenie telefónnych čísiel len SMS: #1111#1TEL#+421123456789#SMS
Zmazanie telefónneho čísla (1): #1111#1TEL##
Nastavenie odpovedi prezvonením: #1111#SEC#1
Test poplachového hlásenia: #1111#TEST
Nastavenie vstupu a výstupu jednotky: #1111#CFG#11
Nastavenie automatického trackingu: #1111#TRACK#0503
Vrátenie jednotky do výrobného nastavenia: #1111#RESET

