
GSM Ovihälytin ws 
Lyhytkäyttöohje 

 
 

-Ohjausjärjestelmä koostuu radiolaitteesta, joka toimii GSM900 ja GSM1800 verkoissa, joissa on käytössä 
GSM 3G, 4G 
-Älä käytä järjestelmää, missä se voi vaikuttaa muiden laitteiden toimintaan ja aiheuttaa mahdollisesti 
haittaa tai vaaraa 
-Älä asenna järjestelmää lääketieteellisten laitteiden lähelle jos näiden laitteiden käyttöohjeissa on niin 
määrätty 
-Älä käytä järjestelmää vaarallisessa ympäristössä 
-Älä käytä järjestelmää paikoissa, joissa se voi altistua liialliselle kosteudelle, kemiallisille aineille tai 
mekaaniselle iskulle 
-Älä yritä itse korjata viallista järjestelmää 
-Järjestelmän nimi- ja tyyppitarra löytyvät laitteen pohjasta. 
 
Ohjausjärjestelmä on tarkoitettu sijoitettavaksi käyttöön paikkoihin ja alueille, joihin pääsy on rajoitettu. 
Kaikki korjaustoimet on tehtävä vain niihin koulutetun jälleenmyyjän / maahantuojan toimesta. 
 
Järjestelmän syöttövirran on oltava 12-24 VDC 500mA virtalähteellä, joka täyttää LST EN 60950-1 
standardin ja hyväksynnän. 
 
Kaikki ohjausjärjestelmään liitettävät tuotteet (tietokoneet, releet, tunnistimet) LST EN 60950-1 standardiin. 
 
Ulkoinen virtalähde on oltava saatavilla myös irrotusta varten. Irrotettaessa muuntaja verkkovirrasta täytyy 
järjestelmän jännitteen katketa. Oikosulku tilanteessa jännitteen täytyy katketa automaattisesti. 
 
Virrat on katkaistava ennen asennusta. Asennus- ja huoltotoimia ei saa tehdä virrat kytkettynä. 
Järjestelmä kytketään oikosulkusuojan yhteyteen Sulake F1 tyyppi – miniSMDC 0,5A. Vaihdon saa suorittaa 
valtuutettu ammattilainen. 
 
Rajoitettu vastuu 
Ostaja hyväksyy, että tämä järjestelmä alentaa, tulipalon, varkauden tai murron riskiä tai vaaraa, 
mutta ei anna takuuta näitä tapahtumia vastaan. 
Myyjä ei ole osallisena eikä mukana minkään GSM operaattorin toiminnassa koskien 
matkapuhelinverkkojen toimintaa, eikä ole niin muodoin mitenkään vastuussa näiden verkkopalvelujen 
palvelusta ja toiminnasta. 
 
Takuu 
Valmistaja myöntää laitteelle 12 kuukauden takuun alkaen laitteiden toimituksesta asiakkaalle. Takuuseen 
sisältyy laitteiden valmistusviat. Takuu ei koske välillisiä kuluja eikä paristoja, akkuja ja virtalähteitä. 
 
Paketti sisältää: 

-GSM modeemin, SIM korttipaikka, muovikotelon sisällä 
-Virtalähde 240V 12V 
-Ovikosketin (yksi osa kotelon sisällä ja toinen ulkopuolella) 

 
Alkutoimet 

-Järjestelmä on ohjelmoitu valmiiksi (Ei SIM korttia, eikä ohjelmoitu 
hälytysten vastaanottajia) 

 
 
 



GSM Ovihälytin ws ohjelmointi 
 

-Lataa ohjelma (Adapter2_programming_software_v700_46711.exe) ja ohjelmointiohje 
kotisivuiltamme www.viestin.fi/huom.html 
-Avaa GSM Ovihälyttimen kotelo 
-Laita piirikortille GSM SIM kortti (Huom. PIN-koodi kysely pitää olla poistettu käytöstä) 
-Liitä USB-kaapeli piirikorttiin ja tietokoneeseesi 
-Liitä ulkopuolinen ovikosketinosa kotelon sisällä olevaan ovikoskettimeen kiinni (kotelossa viiva ja 
ulkopuolisessa on myös viiva) 
-Liitä GSM Ovihälyttimen virtalaite verkkovitaan 
-Avaa lataamasi ohjelmointiohjelma tietokoneellasi 

 
Ohjelmointiohjelma 

-Connection type 
*Anna salasanaksi 1234 ja paina Enter 

 
-Reposting channels 
*Paina Read kohtaa (kuvaruudun ylhäällä), niin ohjelma lukee modeemin tiedot 
*Mene TEL1 kohtaan ja anna käyttäjänimi (Esim. Kalle), anna puhelinnumero (esim. +358123456789) 
Jos haluat lisätä muita hälytysten vastaanottajia, niin mene TEL2 … jne. ja täytä samat asiat kuten 
edellä. 
*Paina WRITE kohtaa (kuvaruudun ylhäällä), niin ohjelma kirjoittaa modeemiin muutokset 

 
-Input events 
*Klikkaa (hiiren oikealla näppäimellä kaksi kertaa) Ovi kohtaa, jotta muutettava ruutu aukeaisi 
*Text-based notification 
*SMS notification kohdassa määritellään kenelle SMS hälytysviestit lähetetään 
SMS notification kohdassa paina nuolta ja valitse kenelle lähetetään (ruksi neiliöön) (esim. Kalle) 
*Paina OK painiketta 
-Paina Write kohtaa 

 
-Tämän jälkeen voit sulkea ohjelman tietokoneeltasi klikkaamalla Disconnect 
-Modeemi on ohjelmoitu 
-Kannattaa vielä testata, että se toimii. Irrota Ovikoskettimet toisistaan ja katso tuleeko esim. Kallen 
matkapuhelimeen SMS viesti. 
-Lopuksi irrota GSM Ovihälyttimen virtalähde verkkovirrasta. Irrota piirikortilta USB kaapeli. Sulje 
GSM Ovihälyttimen kotelo. 

 
Asennus 

-Suorita asennus laittamalla GSM Ovihälytin oven karmiin ja ovikosketin (irrallinen) itse oveen. 
-GSM Ovihälytin koteloon on merkitty punainen merkki (kotelon oikealla sivulla), jonka kohdalle 
tulee kiinnittää irrallinen ovikosketin. 
Ovikoskettimien pitää melkein koskettaa toisiaan (täplät kohdakkain), jotta se toimisi. 
-Lopuksi laita GSM Ovihälyttimen virtalähde virtapistokkeeseen ja odota hetki (n. 40 sek) 


