
 
SMS Tankalert 

 

 

 

 

 

Magnet activation point or ‘Hot-spot’ 

Magnetiga aktiveerimise punkt 

 

 

 

SMS Tankalert  
 

PAIGALDUSJUHEND 
INSTALLATION MANUAL 

 
 
 

 

 

 C/ Invierno 4-6 – P.I. el Malvar 
28500 Arganda del Rey – Madrid - Spain 

 

 
 
 
www.inprogroup.net

 

 
LRF Private OÜ  
 

 Betooni 6, 11415 Tallinn 
�   +372 607 6244 
�    +372 607 6245 
 
Reg. nr:  10725543 
 

www.lrfprivate.ee 



Sõnum 
Andmete valikud 
Sissestatud andmed 

Vaikeseaded 

Abi 

REPORT (raport) 

TYPE (tüüp) 

VOLUME (maht) 

HEIGHT (kõrgus) 

WIDTH (laius) 

GEOMETRY (kuju) 

CONFIRM (kinnita) 

SCHEDULE (ajakava) 

ALARM (hoiatus) 

DRAIN (äravool) 

FILL (täituvus) 

OFFSET (vahekaugus andurist vedeliku maksimaalse tasemeni) 

OUTLET (väljavõte) 

PASSWORD (salasõna) 

TUBE (toru) 

ULLAGE (täitmata mahuosa) 

WHITELIST (valge leht e kontaktnumbrite loend) 

Lang (keel) 
? 

 
FR|EN|ES|DE EN 

Type (tüüp) 
? 

 
A|B|C A 

Volume (mahutavus) 
? 

 
[100...65.535] 2000 

Height (kõrgus) 
? 

 
[50..300] 200 

Width (laius) 
? 

 
[50..300] - 

Geometry (kuju)    

Confirm (kinnita) 
? 

 
ON|OFF ON 

Schedule (ajakava) 
? 

 
2H|1D|7D|15D|21D|30D 30D 

Time (aeg) 
?  

HH:MM  

Alarm (veateade) 
? 

 
ON|OFF ON 

High (kõrge)  
? 

 
[0..100] 95% 

Low (madal) 
? 

 
[0..100] 5% 

Offset (vahekaugus) 
? 

 
[0..30] 0 

Outlet (väljavõtuava kõrgus 
põhjast) 

? 
 

[0..30] 5 

Whitelist (valge leht) IMEI_LEN[17], PWD_LEN[1..7] no 

Tube (toru) 
? 

 
ON|OFF OFF 

Whitelist (valge leht) 

?  

1..5 * <number> OFF 

<Password>, 1..5 *<number>  
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Seadistamine  

Mahuti  Mahuti  Kõrgus Laius Mahutavus 

 
tüüp (H) cm (W) cm (l.) 

 

 A   x   

 

 B       

 

 C       

1. - Sisestage PIN-koodita SIM-kaart 

2. - Aktiveerige seade, hoides magnetit aktiveerimispunktil, kuni kuulete pikka piiksu. Seade jääb aktiivseks ainult 20. 

minutikst, et säästa akut. 

3. - Oodake, kuni seade registreerib GSM-võrgu ja saatke seejärel oma valitud keele seadmiseks SMS-käsk, 
nt. + Lang DE (vaikimisi on ingliskeelne EN) 

4. - Määrake soovitud ajakava, aeg. nt +Confirm on, Schedule 1d,Time 14:00,Time? (+ kinnita, ajakava 1d, kellaaeg 14:00, 

kellaaeg?) 
5. - Seadke oma mahuti järgi maht ja aruanded-hoiatused ning muutke standardseade teie parima väärtuse järgi. 

6. - Seade on valmis automaatselt käivituma vastavalt teie seadetele, saates ajastatud aruanded viimati päringu saatnud 

numbrile. 

7. - Regulaarsed aruanded saadetakse viimase sissetuleva kehtivate vormindustega tekstsõnumi saatnud numbrile. 

Kui "kasutajate loend" e valiknumbrid on aktiveeritud, valitakse valgest nimekirjast üks number viiest vastuse saajaks. 

 

MÄRKUS 1: 

Kui saate veateate nagu "vedeliku maht 0L, 0%", saatke vaikeväärtustele naasmiseks järgmised SMS-sõnumid (või üks 

SMS koos kõikide väärtustega, mille eraldajaks on ",") ja seejärel muutke nende väärtused ükshaaval uuesti vastavalt 
oma mahuti väärtustele:  

Vaikesätete taastamine (sulgudes toodud mitte sisestatav tõlge):  

Type (tüüp) A  

Volume (mahutavus) 2000  Lts(liitrit) 

Heigh (kõrgus) 200  cm 

Outlet (väljavõtuava kõrgus mahuti põhjast) 5  cm 

Offset (vahekaugus andurist maks. tasemeni) 0  cm 

TUBE OFF (toru välja)   

MÄRKUS 2:  
Selleks, et kontrollida mahtu oma mahutis, saate magneti asetamisel aktiveerimispunktile e "hot spot" aktiveerida 

mõõteseadme. Seade aktiveerub kui kuulete pikka helisignaali ning SMS koos mahuti seisuga saadetakse viimasele 

korrektne päringu saatnud telefonile. 

 

Ära sisesta toru või muud eset 

 

Väldi takistusi mahutis nagu 

nt eenduvad osad 
 

 

Saatja peab asetsema vertikaalselt 
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SEADISTAMINE 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Vastus 

Magnetiga 

viibe 

Seadme 
aktiveerimiseks 

Vastatakse, pärast mis tahes kehtiva käsu saamist, 

sõnumi saatnud telefoninumbrile.  

Acivated ! 

(aktiveeritud !)

      
 

  

Language 

(keel) 

 

Märked mis 
kohalduvad 

Vt märkus 9   

Väli 1 {Lang} (keel) käsu tüüp       

Väli 2 Seab keele. EN (English) , DE (Deuchland), ES (Espania) , 
FR(France) 

  

Vaikimisi EN   

Näited    

 +Lang DE Seab keelele DE  Jah Lang Set 

 Lang?     Lang EN 

 

TEAVITUSED 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Report 
(aruanne) 

 

Kirjeldus Seade saadab aruande vastusena käsule Report 
(aruanne). 

  

Väli 1 {Report} käsutüüp       

Aruannete 
näidised 

   

Report  

(aruanne) 

Saadab sõnumi aruandega eelmise taseme mõõtmise 

tulemuse saanud telefoninumbrile. 

Jah Report 

(aruanne) 

Normaalse 

aruande sisu 

   

Fluid Volume 

(vedeliku maht)  

396L, 30%  

Vedelikku tegelikult mahutis   

15:03, 24 Apr 

2017 

Kontrolleris aeg hetkel   

Battery Good 

(Patareide seis 
hea) 

Patareide seis   

Valesti sisestatud 
päring 

   

Fluid Volume 

(vedeliku maht) 

0L, 0% 

Vedeliku taseme viga   

Ullage > Height? 

Täitmata mahu-

osa >Kõrgus 

Veateade (mahuti täitmata osa suurem kui kõrgus)   

Help (abi) 
 

Kirjeldus Annab käsu süsteemile, et saata nimekiri kehtivatest 
juhistest tellitud infost. 

  

 Väli 1 {Help} (abi) käsutüüp  Jah Help 

 Abi sisu    

 SAMPLE TEXTS e 
Proovitekstid 

Eelnevalt määratletud sisu; Seda ei saa muuta. Vastuse 
pikkus on 154 tähemärki. (Peab olema <160) 

  

 Help (abi) HELP <COMMAND>: (abi < käsk >): REPORT TYPE 

VOLUME HEIGHT WIDTH GEOMETRY CONFIRM 
SCHEDULE ALARM DRAIN FILL OFFSET OUTLET 

PASSWORD TUBE WHITELIST 
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MAHUTI SEADETE KÄSUD 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Type 
e 

Tüüp 

Kirjeldus 

Määrab mahuti tüübi 

Tüüp A - lineaarne sektsioonmahuti (ristlõige muutumatu) 

- sisestada kõrgus ja maht 
Tüüp B - ovaalsed ja silindrilised mahutid - sisestada 

kõrgus, laius ja maht 

Tüüp C - madala profiiliga mahutid - sisestada kõrgus, laius 
ja maht 

    

Märkused mida 
kasutatakse 

      

Vaikimisi Type A (tüüp A)     

Väli 1 {Type}      

Väli 2 {A,B,C} shape type (kuju tüüp)     

Näited tüüpidest       

Type A Määrab paagitüübi lineaarsele sektsioonmahutile Ei   

Type B Määrab paagitüübi ovaalsele ja silindrilisele mahutile Ei   

Type C Määrab paagitüübi madala profiiliga mahutile Ei   

+ Type A Määrab paagitüübi lineaarsele sektsioonmahutile Jah  Set (seatud) 

          

Volume 

e 
Maht 

Kirjeldus 
Määrab mahuti mahu liitrites 
Määrake miinimum ja maksimumväärtused 

    

Seotud märkused       

Vaikimisi 2000 L     

Väli 1 {Volume} (maht) käsu tüüp     

Väli 2 {nnnn} mahutavus liitrites vahemikus, 100<=nnnn<65535     

Näited        

+Volume 1700 Sea mahuti maht 1700 liitrile Jah 

Tank Volume  

Set (maht 

seatud) 

Volume 1700   Ei   

          

Height 

e  
Kõrgus 

Kirjeldus 
Määrab mahuti kõrguse sentimeetrites 

Määrake miinimum ja maksimumväärtused 
    

Seotud märkused       

Vaikimisi 200 cm     

Väli 1 {Height} (kõrgus) käsu tüüp     

Väli 2 {nnn} mahuti kõrgus cm vahemikus,  50 <= nnn < 301     

Näited       

+Height 145 Sea mahuti kõrgus 145 cm Jah 

Tank Height  

Set (kõrgus 

seatud) 

Height 145   Ei   

          

Laius  

e  

Width 

Kirjeldus 
Määrab mahuti laiuse sentimeetrites 

Määrake miinimum ja maksimumväärtused 
    

Seotud märkused       

Vaikimisi 100 cm     

Väli 1 {Width} (laius) käsu tüüp     

Väli 2 {nnn} mahuti laius cm vahemikus, 50 <= nnn < 301     

Näited       

+Width 80  Sea mahuti laius 80 cm Jah 
Tank Width 

Set (laius 

seatud) 

Width 80   EI   

          

Outlet e 
väljavõtuava 

Kirjeldus 

Määrab valjavõtuava asukoha ja kasutamata vedeliku 

mahu. 

Outlet e väljavõtuava teabega fikseeritakse vedeliku 
väljavõtutoru otsa kõrgus mahuti põhjast arvestades. 

    

Seotud märkused       

Vaikimisi 5 cm     
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Väli 1 (Outlet} (väljavõtuava) käsu tüüp     

Väli 2 {nnn} väljavõtuava kõrgus cm vahemikus, 0 <= n < 31 cm     

Näited       

+Outlet 5  Sea mahuti haardepunkt 5 cm Jah 

OUTLET Set 

(väljavõtuav
a seatud) 

Outlet 5   EI   

          

Offset e 

ultraheli 
mõõtepinna 

ja vedeliku 

max.taseme 
vahekaugus 

Kirjeldus 
Määrab mõõteseadme ultraheli mõõtepinna ja vedeliku 

maksimaalse taseme vahekaugus. 
    

Seotud märkused       

Vaikimisi 0 cm     

Väli 1 (Offset} käsu tüüp     

Väli 2 {nnn} Offset cm vahemikus,   0 <= n < 31     

Näited       

+Offset 5   Jah 

OFFSET 

Set(kaugus 

seatud) 

Offset 5   Ei 
 

          

Toru 

Kirjeldus 

Määrab kas kiirejuhtija on aktiveeritud või aktiveerimata. 

Tavapaigaldusel, Kingspan seaded:   S17=0049351928 
WG režiimis, Kingspan seaded:           S17=0014FF3C3C  

    

Seotud märkused       

Vaikimisi OFF     

Väli 1 (Tube} käsu tüüp     

Väli 2 {ON/OFF}     

Näited       

+Tube ON     

TUBE ON 

(aktiveeritud
) 

          

Kuju 

Kirjeldus Küsitakse mahuti geomeetriasätteid     

Note 
Geomeetria päringu korral kuvatakse igal küsitlusel 
andmed mahuti geomeetria kohta nt Width? e.laius 

    

Väli 1 {Geometry} käsu tüüp     

Näited       

Tank Shape A       

Tank Volume 
2000 Lts 

      

Tank Height 200 

cms 
      

Tank Width 100 
cms 

      

OUTLET 5 cms       

OFFSET 0 cms       

 
 

INFOKÄSUD 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Confirm e 

kinnitus 

Kirjeldus 

Kinnitusteadete saatmise teenus aktiveeritakse: pärast iga 

SMS-ist saadud käsu saatmist saadetakse tagasi SMS 

kinnitamiseks. 

    

Seotud märkused       

Väli 1 {Confirm} käsu tüüp     

Väli 2 {ON or OFF} (sees või väljas)     

Vaikimisi OFF (väljas)     

Näited       

Confirm on 

(kinnitus sees) 

Salvestusseadme vastuse kinnituskäskude määratlemine. 

Kui kinnitus on lubatud, saadetakse juhise saatjale 

kinnitusaruanne vastuvõetud tekstsõnumi kohta. 
(See on Vaikimisi ON) 

Ei   
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Confirm off 
(kinnitus väljas) 

SMS-kinnitusteenuse kustutamine: vastuvõetud juhiseid ei 
kinnitata SMS-iga ühtelgi juhul. 

Ei   

Confirm? SMS-teenus palutakse kinnitada. Jah 
Confirm 

{ON|OFF} 

+ Confirm on 
Kinnitusteadete saatmise teenus aktiveeritakse: pärast iga 

SMS-ist saadud käsu saatmist saadetakse SMS. 
Jah 

Confirm Set 
(kinnitus 

seatud) 

 

AJAKAVA SÄTTED e AJAGRAAFIK 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Schedule 
e ajagraafik 

Kirjeldus 

Juhtimisüksust teavitatakse, millistes intervallides tuleb 
aruanded saata. Salvestusseade kasutab vastuvõetud 

sõnumi saatmisaega, et määrata aruandekuupäevad (päev 
/ nädal / kuu).  

    

Seotud märkused 1-3, 6-7     

Väli 1 {Schedule} (ajagraafik) käsu tüüp     

Väli 2 

{schedule interval} (intervallide esitamine päevades. Kuni 

30 päeva maks. Võimalik seada ka A 2 tunnipõhine 
ajakava. 

    

Default 3 days     

Näited       

+Schedule 1d Iga päev saadetakse aruanne SMS-iga Jah Schedule SET 

+Schedule 3d Iga 3 päeva järel saadetakse aruanne SMS-iga Jah Schedule SET 

+Schedule 7d Iga 7 päeva järel saadetakse aruanne SMS-iga Jah Schedule SET 

+Schedule 30d Iga kuu saadetakse aruanne SMS-iga Jah Schedule SET 

Schedule 2H 
Aruanne saadetakse iga kahe tunni tagant 
(esimene aruanne luuakse 15 minuti jooksul) 

No   

Schedule? Ajavahemike kuvamine Jah Schedule 30d 

 

KÄSKUDE DIAGNOSTIKA 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

TIME  

e  

aeg 

Kirjeldus Reguleerige aruannete saatmise aega.     

Seotud märkused       

Väli 1 {Time} (kellaaeg) käsu tüüp     

Väli 2 
{Taasta} {hh:mm} Soovitud aeg aruande saatmiseks. 24 

kella, vormindatud tunnid: minutid, eraldatud kooloniga: 
    

Näited       

+Time 08:30 See on seatud aruande saatmiseks kell 8.30 Jah 
TIME Set 

(aeg seatud) 

Time? Minutite arv järgmise aruandeni Ei 
 

+Time16:00, 

Time? 

See on määratud saatma aruande kella 16.00 ja küsima, 

millal saata järgmise aruande. 
Jah 

TIME Set. 

Next Contact 
in 60 minutes

 

HOIATUSMÄRGUANDED 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Alarm e 
veateated 

Kirjeldus 

Süsteemi veateade aktiveeritakse / deaktiveeritakse. 

SMS saadetakse viimasele telefoninumbrile, mis saatis 

kehtiva käsu. 
(Vt ka "Kasutajate loend") 

 

 

    

Seotud märkused       

Väli 1 {alarm} käsu tüüp     

Väli 2 {ON or OFF}      

Vaikimisi OFF     

Näited       
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+Alarm ON 
Lülitab veamonitooringu sisse, kinnitustekst saadetakse 

numbrile, millel on tuvastatud sihtkoha telefoninumber 
Jah Alarm Set 

Alarm OFF Lülitab veamonitooringu välja, ei saada kinnitusi. Ei Alarm OFF 

Alarm? Veateadete kuvamine Jah Alarm Set 

          

Fill e 
täitumine  

Kirjeldus 

Määrab veateate signaali tundlikkuse, tühjendamise / 

täitmise künnise 
  - mõnel juhul on kasutus suurem 

  - muudel juhtudel mahuti kitsam 

Peamine eesmärk on vältida häire ennistamist 

    

Seotud märkused Vaadake ka veateated     

Vaikimisi 0 (Off) (väljas)     

Väli 1 {Fill} käsu tüüp     

Väli 2 {} muutuse kiirus mm / min (vahemikus 0mm ja 63mm)     

Näited       

+Fill 15 
Määrab täitmisel veateate piiri 15 mm / min;  
kui täitmiskiirus on suurem kui 15 mm / min, 

genereeritakse veateade 

Jah Fill Set 

Fill? 

  

Täitmise oleku kuvamine 

ALARM HIGH (kõrge) 95%, LOW (madal) 10%, FILL 
(täitmine) 15, DRAIN (tühjenemine)10 

Jah  

 

          

Drain e 

tühjene-

mine 

Kirjeldus 

Määrab veateate tundlikkuse,  
tühjendamise / täitmise künnise 

  - mõnel juhul on kasutus suurem 

  - muudel juhtudel mahuti kitsam 
Peamine eesmärk on vältida häire ennistamist 

    

Seotud märkused Vaadake ka veateated     

Vaikimisi Drain (tühjenemine) 10mm/min     

Väli 1 {Drain} käsu tüüp     

Väli 2 {} muutuse kiirus mm / min (vahemikus 0mm ja 63mm)     

Näited       

+Drain 15 

Määrab tühjenemise veateate piiri 15 mm / min;  

kui tühjenemise kiirus on suurem kui 15 mm / min, 
genereeritakse veateade 

Jah DRAIN Set 

Drain 35 

Määrab tühjenemise veateate piiri 35 mm/min; kui 

tühjenemise kiirus on suurem kui 35mm/min 
genereeritakse veateade 

Ei DRAIN Set 

Drain? 

Tühjenemise oleku kuvamine 

ALARM HIGH (kõrge) 95%, LOW (madal) 10%, FILL 
(täitmine) 15, DRAIN (tühjenemine)10 

Jah  

     

High e 

kõrge tase 

Kirjeldus 
SMS maksimaalse / ülempiiri määramiseks (täitmine või 

muu sündmus, olenevalt mahutist). 
    

Seotud märkused Vt. märkus 11     

Väli 1 {High} (kõrge) käsu tüüp     

Väli 2 {threshold} maksimaalse taseme seadmine     

Vaikimisi 95%     

Näited       

+High 95 Maksimaalse väärtuse määramine 95% mahutis Jah High Set 

High 95   Ei   

High? 

Kuvab maksimaalse taseme 

ALARM HIGH (kõrge) 95%, LOW (madal) 10%, FILL 
(täitmine) 15, DRAIN (tühjenemine)10 

Jah  

         

Low  

e  
madal tase 

Kirjeldus SMS minimaalse / alampiiri määramiseks      

Seotud märkused Vt. märkus 11. Vt. ka veateated     

Väli 1 {Low} (madal) käsu tüüp     

Väli 2 {threshold} minimaalse taseme seadmine     

Vaikimisi 5%     
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Näited       

+Low 5 Minimaalse taseme määramine 5% mahuti mahust Jah Low Set 

Low 5   Ei   

Low? 

Näitab miinimumtaset  

ALARM HIGH (kõrge) 95%, LOW (madal) 10%, FILL 
(täitmine) 15, DRAIN (tühjenemine)10 

Jah  

 

 
        

Alarm 
Report 

(veateated 
raport e 

aruanne) 

Kirjeldus 

Seade saadab veateate iga kord, kui piirolukord on 

saavutatud. Tekst suunatakse viimase sobiva 

vorminguga saabunud tekstisõnumi saatnud numbrile 
(vt ka "Valge leht"). 

    

Seotud märkused See ei ole käsk - lihtsalt edastab veateate.     

Näited       

Alarm  
DRAIN 23 mm/Min 

Fluid Volume 

1000L, 50% 
Fluid Level 200 cm 

Battery OK 
14:30, 9/5/16 

Tühjenemise häire-tühjenemise kiirus suurem kui 
seadearv 

 ALARM,DRAIN detected -
11mm/Min REPORT Fluid 

Volume 840 Lts,45% 17:24 

31/8/16, Battery Very 
Good 

Veateade,tühjenemine 
tuvastatud 11mm/min 

Teavitus Vedeliku maht 

840L,45% 17:24 31/8/16 
Patareid väga head 

Alarm  

FILL 43 mm/Min 
Fluid Volume 

1000L, 50% 

Fluid Level 200 cm 
Battery OK 

14:30, 9/5/16 

Täitumise häire-täitmise kiirus suurem kui seadearv  ALARM,FILL detected -

16mm/Min REPORT Fluid 
Volume 1010 Lts,55% 

17:47 31/8/16, Battery 

Very Good 
Veateade,täitmine 

tuvastatud 16mm/min 

Teavitus Vedeliku maht 
1010L,55% 17:24 31/8/16 

Patareid väga head 

Alarm  
High threshold 

reached. 

Fluid Volume 
1000L, 50% 

Fluid Level 200 cm 

Battery OK 
14:30, 9/5/16 

Vedeliku tase on saavutanud ülemise piiri  ALARM,FILL detected 
71MM/MIN, High 

Threshold reached, 

REPORT Fluid Volume 
1870Lts,102% 17:49 

31/8/16, Battery Very 

Good 
Veateade,täitmine 

tuvastatud 71MM/MIN, 
Teavitus, Vedeliku tase 

saavutatud 1010L,55% 

17:24 31/8/16 
Patareid väga head 

 

Alarm  

Low threshold 
reached. 

Fluid Volume 

1000L, 50% 
Fluid Level 200 cm 

Battery OK 

14:30, 9/5/16 

Vedeliku tase on saavutanud alumise piiri  ALARM,FILL detected 

0MM/MIN, Low Threshold 
reached, REPORT Fluid 

Volume 0Lts,0% 8:30 

1/9/16, Battery Very Good 
Veateade,täitmine 

tuvastatud 

0MM/MIN, nadalaim tase 
saavutatud, Teavitus 

Vedeliku math 0L, 0% 8:30 

1/9/16 
Patareid väga head 
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TURVALISUSMÄRKUSED 

Funktsioon Tekst Toiming Vastustekst 
jah/ei 

Funktsioon 

Password  

e  

salasõna 

Kirjeldus 

Tekstiga seatakse seadme parool valgel lehel olevatele 

numbritele;  
Vaikeseades pole seadmele parooli määratud;  

parooli kasutatakse selleks, et kaitsta valgel lehel olevate 

numbite seadistusi. 

    

Seotud märkused Sõnum võib olla kuni 6 tähemärki      

Väli 1 {Password} käsu tüüp     

Väli 2 {IMEI} seadme IMEI kood     

Field 3 
IMEI{123456} parool (see ei ole suure ja väikese tähe 
tundlik) võib sisaldada tähti ja numbreid, mille 

maksimaalne pikkus on 7 ja minimaalne pikkus on 1 

    

Vaikimisi Puudub     

Näited       

+Password 
862170011232731  
123456 

Sisesta salasõna «123456 » 

86217001 IMEI 
Jah 

PASSWORD  

Set 

(Salasõna 
sisestatud) 

+Password 
862170011232731  

OFF 

Peatab salasõna nõudmise Jah 

PASSWORD 

Set OFF 
(Salasõna 

tühistatud) 

 
        

Whitelist  
e 

Valge leht 

Kirjeldus 

Kontroller toetab lubatud numbrite valget nimekirja, 
milles on ainsad numbrid, mis võivad selle seadme jaoks 

käske seadistada. (Erandiks on valge nimekirja muutmise 

käsk) 
Mitte-loetletud numbritelt saadud tekste ei kasutata - 

neid ignoreeritakse ilma veateata. 

Valitud nimekirja käsk värskendab kogu valget nimekirja, 
nii et käsu saatmisel tuleb kõik vajalikud valge nimekirja 

numbrid saata uuesti. Lubatud on kuni viis valge 
nimekirja kirjet. 

Soovitav on valgesse nimekirja numbrite sisestamine 

rahvusvahelis vormingus. 

    

Seotud märkused 7,8     

Väli 1 {whitelist} (valge leht) käsu tüüp     

Väli 2 

{parool}, kui parool on eelnevalt määratud, peab see väli 

sisaldama parooli; kui parool ei ühildu salvestatud 
parooliga, ignoreeritakse valgest nimekirjast saadetud 

käsku. 

Kui parooli pole saadetud, ignoreeritakse seda välja ja 
valget nimekirja pärsitakse. 

    

Väli 3 

{phone numbers} {telefoninumbrid} Valitud nimekirja 

lisatavad telefoninumbrid. "Ruut" on eraldaja. Sõna 
"OFF" blokeerib valge nimekirja kaitse. 

    

Vaikimisi OFF (VÄLJAS)     

Näited       

+Whitelist 123456 , 

003721234567,  
003721234568, 

003721234569 

Lisage järgmised numbrid valgest nimekirjast: 

003721234567,  003721234568, 003721234569 
(numbrite eraldamine tühikuga). 

Jah 

Whitelist Set 

(Valge leht 
aktiveeritud) 

+Whitelist 123456 

OFF 

Turns the whitelist off assuming the password is 123456, 
resulting in any number able to control the device via 

SMS, provided the command is valid. 

Lülitab  „valge lehe“ välja eeldusel, et parool on 123456, 
mille tulemusel võib mis tahes number juhtida  SMS-i 

kaudu seadet tingimusel, et käsk kehtib. 

Jah 

Whitelist Set 
off 

(Valge leht 

aktiveerimata)_
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MÄRKUSED : 

Märkused 

Märkus 1 
Käsud ei ole suur/väiketähe tundlikud 
Vastu võetakse nii väikesed kui suuri trükitähtesid. 

    

Märkus 2 

Käsud on jagatud väljadesse, kusjuures iga väli on eraldtud tühimikuga  

{space} kui tavapärase tähemärgi eraldajana. Käskudele võib eelneda 
tühik, kuid sõnumiväljale ei kuvata tühikuid. Allpool olevates 

kirjeldustes on väljad määratletud kui Väli 1, Väli 2 jne 

    

Märkus 3 

Ühes tekstis käskude ühendamiseks kasuta koma (,). Ühes tekstis on 
lubatud kuni 6 käsklust koguhulgaga kuni 160 tähemärki kirjas. 

Tähemärki koma (,) võetakse vastu tühikutega ja ilma, enne ja pärast 

märki. 
Näpunäide: hea soovitusena tuleb saata käsud koos päringule kinnituse 

saamise sooviga, et olla kindel käsu salvestamise õigsuses, nt Volume 

1200, Volume? 

    

Märkus 4 
Seade on tehases käsule "TÕENDAGE" seadistamata . See ei vasta 

käsule vastustekstiga, kuniks käsule eelneb "+" märk, vastavalt 

märkusele 5. 

    

Märkus 5 

Seadet võib sundida saatma vastus teksti ühele käsule, käivitades 

käskluse teksti plussmärgiga "+". 

Kõik käsud toetavad "+" eesliidet. 
Juhised peaksid soovitama kasutada "saatmisaruandeid" nii, et 

kasutajal oleks kindel usaldus, et käsklus edastatakse, ilma et see tooks 

kaasa SMS kinnitussõnumi maksumuse. 
Pidage meeles, et kui seade edastab aruandeid enam kui kord nädalas, 

võivad saatmata SMS sõnumid võib võrgu sõnumikeskus need 

kustutada. 

    

Märkus 6 
Kõik kontrolleri vastuste tekstid mahuvad ühte 160-tähemärgiga 

sõnumisse. Kui aruanded sisaldavad enam kui 160-tähemärki, 

lühendatakse neid 160 tähemärgini. 

    

Märkus 7 

Vaikimisi saadetakse "vastus" numbrile (nõutud vastuse või kinnituse 

saamiseks) millelt päring “on saadud". 

Kui "valge leht" on aktiveeritud, valitakse üks vastusnumber  viiest 
"valgest nimekirjast". 

    

Märkus 8 

Regulaarsed aruanded saadetakse kehtiva vormindamisega viimase 

sissetuleva lühisõnumi saatnud numbrile. 
Kui “valge leht” on aktiveeritud, valitakse vastuse saajaks üks viiest 

“valgel lehel” olevast numbrist.  

    

 Märkus 9 
Seadme reaalaja kella ja kuupäeva seadmine toimub automaatselt. 

Ajastatud aruannete sagedus määratakse ajakava käsuga.  
(Ajastatud aruanded määratakse käsuga Time) 

  

 Märkus 10 

Kõrge / madal tase on antud protsendina mahutis oleva vedeliku 

mahust.  
Madalal tasemel võetakse arvesse väljavõtuotsiku kõrgus. 

Kõrge tase arvestab paisumiseks lubatavat õhuruumi (12 cm) 
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ÜLEVAADE KÄSKUDEST JA VASTUSTEST 

EN DE ES FR 
Käskluse märksõnad (KÕIK SUURTÄHED) 

    
"ALARM" "ALARM" "ALARMA" "ALARME" 
"CONFIRM" "BESTAETIGEN" "CONFIRMACION" "CONFIRMER" 
"DRAIN" "AUSLAUFEN" "VACIADO" "VIDANGE" 
"FILL" "FUELLEN" "LLENADO" "REMPLISSAGE" 
"GEOMETRY" "GEOMETRIE" "GEOMETRIA" "GÉOMÉTRIE"     
"HEIGHT" "HOEHE" "ALTURA" "HAUTEUR" 
"HELP" "HILFE" "AYUDA" "AIDE" 
"HIGH" "HOCH" "ALTO" "HAUT" 
“LANG” “LANG” “LANG” “LANG” 
"LOW" "NEIDRIG" "BAJO" "BAS" 
"OFF" "AUS" "OFF" "OFF"     
"OFFSET" "FREIRAUM FUELLSTAND" "MARGEN VACIO" "OFFSET LIQUIDE" 
"ON" "AN" "ON" "ON"    

"OUTLET" 
"UNTERER SAUG 
ANSCHLUSS" "TOMA" "SORTIE" 

"PASSWORD" "PASSWORT" "CONTRASEÑA" "MOT-DE-PASSE" 
"REPORT" "BERICHT" "INFORME" "RAPPORT" 
"SCHEDULE" "ZEITPLAN" "PROGRAMACION" "PLANNING" 
"TIME" "UHRZEIT" "HORA" "HEURE" 
"TUBE" "WAVEGUIDE ROHR" "TUBO" "TUBE" 
"TYPE" "TYP" "TIPO" "TYPE" 
"ULLAGE" "FREIRAUM" "ESPACIO" "DISTANCE" 
"VOLUME" "IHNHALT" "VOLUMEN" "VOLUME" 

"WHITELIST" "WHITELIST" 
"NUMEROS-
AUTORIZADOS" "LISTE-BLANCHE" 

"WIDTH" "WEITE" "ANCHURA" "LARGEUR" 
"2H" "2STD" "2H" "2H" 
"DAY" "TAG" "DIA" "J" 

 
Vastused (segavariandid) 

 
"Battery " "Batterie  " "Bateria  " "Pile  " 
"Weak" "leer" "baja" "faible" 
"OK" "OK" "OK" "OK" 
"Very Good" "sehr gut" "Muy bien" "très bon état" 
"detected" "detektiert" "detectado" "détectée"    
"Low threshold 
reached" 

"Minimalwert erreicht" "Nivel bajo alcanzado" "seuil bas atteint" 

"High threshold 
reached" 

"Maximalwert erreicht" "Nivel alto alcanzado" "seuil élevé atteint"     

" Set" " Set\r\n" " Ajustada\r\n" " Fixer\r\n" 
"Fluid Volume " "Fuellvolumen " "Volumen de Liquidos " "Volume de liquide " 
"Tank Height " "Tank Hoehe  " "Altura del tanque " "Hauteur de réservoir " 
"Tank Shape " "Tankform " "Forma del tanque " "Forme réservoir " 
"Tank Width " "TankBreite"  "Ancho del tanque " "Largeur réservoir "  
"Tank Ullage " "Tankullage  " "espacio vacio del tanque  " "distance vide au réservoir  

" 
"Tank Volume " "Tankvolumen " "el volumen del tanque " "Volume réservoir " 
" Error\r\n" " Error\r\n" " Error\r\n" " Erreur\r\n" 
"Next Contact in" "Naechste Kontaktversuch in" "Próximo contacto en" "Prochain contact" 

 
 
 


