
SimPal-T40 
SimPal-T20  

Juhtmevaba voolulüliti 

 
 

            Kasutusjuhend 
Versioon 1.0 



SimPal-T40 KASUTUSJUHEND 

 2 

SimPal-T40 GSM juhtmevaba voolulüliti 
Täname teid meie toote ostu eest.  

 

SimPal-T40 GSM juhtmevabal lülitil on GSM moodul mis võimaldab 

seda sisse ja välja lülitada kaugjuhtimise teel, kasutades mobiiltelefonist 

saadetavaid SMS käsklusi. Samuti saab seda manuaalselt nupust sisse 

ja välja lülitada.  

 

SimPal-T20 ühendatuna SimPal-T40ga annab kuni 40 meetrise 

kasutusvahemiku. Ühe SIM kaardiga saab kontrollida ühte T40 ja nelja 

T20 seadet.  

 

Nii T20 kui T40 võimaldavad kasutada temperatuuri ja taimeri 

kontrollfunktsioone läbi SMS käskluste.  

 

Kõikide funktsioonide kasutamiseks on vajalik toimiv GSM võrk ja SIM 

kaart.   

 

Käesolev juhend on koostatud mudelitele SimPal-T40 ja SimPal-T20. 
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1. Muretsege GSM SIM kaart (mobiiltelefoni kaart) oma 

kohaliku võrguteenuse pakkuja juurest. Sisestage 
kaart seadmesse. SIM kaardi numbrile viidatakse 
juhendis edaspidi kui SimPal-T40 numbrile.   

2. SIM kaardi Caller ID Presentation funktsioon peab 
olema aktiveeritud. SIM kaardi PIN kood peab olema 
deaktiveeritud. Lisainformatsiooni saate vajadusel 
oma võrguteenuse pakkuja käest.   

3. Muutke seadet kasutama hakates selle algne salasõna. 
Ärge jagage salasõna ja SIM kaardi numbrit kõrvaliste 
isikutega.    

 
 

Ohutusnõuded 

 Seade on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris. Ärge kasutage 
seda suurte tööstuslike seadmete, näiteks suurte puhurite või 
külmutusseadmete, lisana.  

 Ärge kasutage seadet alas kus mobiilsideseadmete kasutamine on 
keelatud.   

 Seadmega ühendatud lisaseadmete voolutarbimine ei tohi ületada 
3600W ja pinge 16A. 

 Kui voolutarbimine on suurem kui 1500W, peab seade olema 
maandatud. 

 Ärge ühendage kahte pistikut kokku, see tekitab lühise.  
 Ärge puutuge pistikupesa mettallesemete ega kätega.  
 Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Ärge paigaldage 

seda niiskesse või tolmusesse ruumi, samuti mitte kemikaalide 
lähedusse.  

 Ärge avage seadme katet.  
 Ärge raputage seadet ega laske sellel kukkuda, see võib seadme 

rikkuda.  
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 Seade kasutab juhtmevaba signaaliedastust, ärge hoidke seda 
teiste elektrooniliste seadmete ligiduses mis võivad signaali 
moonutada.  

 Lülitage seade ja mobiiltelefon välja alas kus selliste seadmete 
kasutamine on keelatud.  

 Ärge visake seadet tulle, see võib plahvatada.   
 Kasutage seadet ainult korrektse, tootja poolt lubatud vooluallikaga.   
 Hoidke seade ja selle osad eemal laste käeulatusest.  

 

Lisaklausel 

1. Tootjal on õigus tootmises olevat seadet, selle lisasid ja 
kasutusjuhendit muuta ja täiustada ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.  

2. Lisainformatsiooni seadme kohta leiate veebiaadressilt: 
http://www.simpal.cn.  

3.   Kasutage seadet alati vastavalt kohalikele seadustele.  
4.  Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest tekkinud kahjude 

eest. 
 



SimPal-T40 KASUTUSJUHEND 

 5 

1.1 Pakend sisaldab  

 

1.2 Sockets instructions 

 

Märkus: T20 ilma SIM kaardi pesata 

 

SIM kaardi pesa 
Vooluindikaator 

GSM indikaator 

 

Pistik 

Silt 

Pistik 

Joonis 1: SimPal T4 

 

GSM sokkel 

(1 tk) 

Temperatuuriandur 

(1 tk) 

Kasutusjuhend 

(1 tk) 

1.2 Sokkel 
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Joonis 2: Temperatuuriandur 

1.3 Valgusindikaatorid 

Mudel Indikaator  Olek Kirjeldus 

SimPal-T40 
ja SimPal-20  

Voolu LED 

Välja 
lülitatud 

Seade on välja lülitatud: OFF 

Põleb 
pidevalt 

Seade sisse lülitatud: ON 

Juhtmevaba 
signaali LED 

Vilgub 
aeglaselt 

Otsib võrku (SimPal-T40) 
Ühendus T40 puudub (SimPal-T20) 

Plingib  Töötab ootereziimil. 

Kaks kiiret 
ja üks 
aeglane 

Ühendusreziim. 

Vilgub 3 
sekundi 
tagant 

Algseadete taastamine 

Kiire 
vilkumine 

SMS käskluse töötlus 
 

2.1 Kasutajatasemed 

Seadme seadeid saab määrata ja muuta SMS käskluste teel.  

Standartne 3.5mm liides  

(joonis1 Temp sensor ühenduseks) 

Temperatuuriandur 
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Seadmel on kaks kasutajataset: 
 
Administraator: 

Ainult administraator saab kasutada kõiki SimPal T4 funktsioone. 
Seadmele saab määrata ainult ühe administraatori. Seadme kõikide 
funktsioonide kasutamiseks peab seadmele olema määratud 
administraatori number.   
 

Tavakasutaja: 
Seadmele saab määrata kuni neli tavakasutaja numbrit. 
Tavakasutajad saavad seadme funktsioone kasutada osaliselt: 
seadet sisse ja välja lülitada, kontrollida temperatuuri ja saada 
voolumuutuse alarmsõnumeid.  
Seadmesse lisamata mobiiltelefonidega seadet kasutada ei saa.  

2.2 SMS käsklused 

 SMS käsklused saadetakse mobiiltelefonilt formaadis:  
#kood#sisu#. 

 Telefoninumber võib olla maksimaalselt 16 numbri pikkune. 
 SimPal-T40 saadab peale SMS käskluse saamist vastuseks 

kinnitussõnumi.  

 Märkus 

 KäsklusSMSid tuleb saata “#” sümbolitega.  
 Käsklustes ei kasutata tühikuid. 

 

3.1 Seadme kasutamine 

 Sisestage SIM kaart SimPal-T40 GSM seadme kaardipessa 
metallkontakt ülespidi. Lükake kaarti kuni see on pessa fikseeritud.   

 Kinnitage temperatuuriandur I/O porti.  
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Sisselülitamine: 

1. Ühendage SimPal-T40 AC vooluvõrku.  
GSM LED vilgub aeglaselt umbes 15 sekundi jooksul, seejärel 
alustab aeglast plinkimist. Seade on nüüd GSM võrguga ühenduses 
ja kasutamiseks valmis.  

Vaikimisi on seadme vooluväljund välja lülitatud.   
2. Kinnitage lisaseadme pistik SimPal-T40 vooluväljundisse.  
3. M nupp (vt joonis 1): vajutage ühe sekundi jooksul vooluväljundi 

sisse ja välja lülitamiseks. 
Kui kasutajanumbrid on seadmesse lisatud, saab vooluväljundi sisse 
ja välja lülitada vastava SMS käsklusega.  

 Märkus:  

1. Kui GSM indikaator vilgub pidevalt aeglaselt, näitab see SIM 
kaardi viga. Seadme kõiki funktsioone sel juhul kasutada ei 
saa.  

2. Kontrollige kasutuskoha GSM signaali:  
 GSM võrgusignaal peab seadme kasutamiseks olema 

piisavalt tugev.  
 Seadme paigaldamisel saatke kontrollSMS nägemaks 

kas kasutuskohas on piisavalt tugeva signaaliga GSM 
võrk olemas. 

 

3.2.1 Administraatori numbri määramine 

Saatke seadmesse selle esmakordsel sisselülitamisel järgnev SMS 
käsklus numbrilt mida soovite edaspidi administraatori numbrina 
kasutada:  
 
Administraatori numbri määramine:            #00#           (1) 
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3.2.2 Administraatori numbri muutmine 

Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus: 
Administraatori numbri muutmine:  #14#UusAdminNumber     (2) 

 UusAdminNumber on nüüd uueks administraatori 
numbriks, eelmise numbriga seadet enam kontrollida ei 
saa.  

3.3.1 Tavakasutajate numbrite lisamine 

Lisada saab kuni 4 tavakasutaja numbrit.   
Tavakasutaja numbrilt saab SMS käsklustega SimPal-T40 ja 
SimPal-T20 vooluväljundeid sisse ja välja lülitada.  
 Meetod 

Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
Tavakasutaja numbri lisamine:        #06#Number#           (3)  

  
 Number: tavakasutaja mobiiltelefoni number. 

3.3.2 Tavakasutaja numbri kontrollimine 

Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
Tavakasutaja numbri kontrollimine:            #06#           (4)   

3.3.3 Tavakasutaja numbri kustutamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  

Tavakasutaja numbri kustutamine:      #15#Number#          (5)  
Kõikide tavakasutaja numbrite kustutamine:     #15#          (6) 
 
 

3.4 Seadmete ühendamine 

Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus T20 ja T40 GSM sokli 
ühendamiseks. Kui T20 on olnud eelnevalt mõne teise T40 seadmega 
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ühendatud, kontrollige enne uue T40 seadmega ühendamist, et T20 
oleks tehtud reset ja taastatud algseaded. Reseti tegemiseks vajutage 
T20 M nuppu viie sekundi jooksul.  
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
Seadmete ühendamiseks:         #60#nimi#                  (7) 
 
Seade saadab vastussõnumi: “Power on “name” socket now！ ”, 
ühendage seejärel T20 vooluallikaga. T20 LED vilgub aeglaselt mõne 
sekundi jooksul, seejärel plingib aeglaselt kui T40 ühendus on loodud.  

 Märkus 

 “Nimi” on T20 nimi.  
 Igal T20 on oma “nimi”. 
 “Nimi” koosneb tähtedest või numbritest. 

 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  

 
T20 lahtiühendamiseks:          #71#Nimi#             (8) 
 

3.5 Sokli sisse ja välja lülitamine 

 Meetod 
Meetod 1：Vajutage M nuppu ühe sekundi jooksul.  
Meetod 2： 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
T40 GSM sokli sisse lülitamiseks:        #01#0#               (9) 
T20 GSM sokli sisse lülitamiseks:        #61#Nimi#           (10) 
 
T40 GSM sokli välja lülitamiseks:         #02#0#             (11) 
T20 GSM sokli välja lülitamiseks:         #62#Nimi#          (12) 
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3.6 Kellaajaline taimer 

 Kirjeldus 
 Sokli sisse ja välja lülitumise saab määrata soovitud ajaperioodiks 

taimerifunktsiooniga.   
 Taimeri funktsioon katkeb kui sokli olekut muudetakse 

manuaalselt M nupust või SMS käsklusega, või kui 
aktiveeritakse kalendri või temperatuurikontroll.  

 Kui taimeri funktsiooni määramise ajal on sokkel sisse lülitatud, 
lülitub see automaatselt välja ja lülitub taas sisse taimeriga 
määratud ajal.   

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SimPal-T40 taimeriga sisse lülitamine soovitud aja järel:   
#12#0#Minutid#1#                   (13) 

SimPal-T20 taimeriga sisse lülitamine soovitud aja järel:   
#63#Nimi#Minutid#1#                (14) 
 

SimPal-T40 taimeriga välja lülitamine soovitud aja järel:   
#12#0#Minutid#0#                   (15) 
 

SimPal-T20 taimeriga välja lülitamine soovitud aja järel:   
#63#Nimi#Minutid#0#                (16) 
 
             

 Minutid: vahemikus 1-720 
 
SimPal-T40 taimerifunktsiooni välja lülitamine:        #11#0#  (17) 
SimPal-T20 taimerifunktsiooni välja lülitamine:   #63#Nimi#0#  (18) 
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3.7 Nädalapäevaline taimer 

3.7.1 Taimeri aktiveerimine 

 Kirjeldus 
 Sokli sisse ja välja lülitumise saab määrata soovitud ajaperioodiks 

taimerifunktsiooniga.   
 Taimeri funktsioon katkeb kui sokli olekut muudetakse manuaalselt 

M nupust või SMS käsklusega, või kui aktiveeritakse kellaajalise 
taimeri või temperatuurikontroll. 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  

SimPal-T40 nädalapäevalise taimeri aktiveerimine:  
#19#0#1#        (19) 

SimPal-T20 nädalapäevalise taimeri aktiveerimine:   
#64#nimi#1#        (20) 

 
Sokkel  lülitub automaatselt sisse või välja vastavalt määratud 
seadetele.   

3.7.2 Nädalapäevade määramine 

 Kirjeldus 

Määratud seadete parameetrid salvestuvad seadmesse kuni reset 
funktsiooniga algseadete taastamiseni.   

 
 Meetod 

Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 
SimPal-T40 väljundi töösoleku ajaperioodi määramine:     

#20#0#TööPäev#AlgusAeg#LõpuAeg#          (21) 
 

SimPal-T20 väljundi töösoleku ajaperioodi määramine:     
              #65#Nimi#TööPäev#AlgusAeg#LõpuAeg#       (22) 
 
 TööPäev: üks number vahemikus 0 - 9. 
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Tööpäevade väärtuste tabel: 

Väärtus Vastav nädalapäev 
0 Iga päev 
1 Esmaspäev 
2 Teisipäev 
3 Kolmapäev 
4 Neljapäev 
5 Reede 
6 Laupäev 
7 Pühapäev 
8 Esmaspäevast reedeni 
9 Nädalavahetus 

 AlgusAeg ja LõpuAeg: koosnevad neljakohalisest numbrist 
(hh:mm) 24 tunnisel ajaskaalal. Kui AlgusAeg on määratud 
hilisemaks kui LõpuAeg, töötab seade järgmise päeva lõpuajani. 

 Sokli väljund lülitub sisse määratud AlgusAjal ning välja määratud 
LõpuAjal. 

 Näiteks: #20#0#1#0000#2130# : 0 näitab seadet SimPal-T40, 0000 
näitab algusaega 00:00(hh:mm)AM, 2130 näitab lõpuaega  
9:30PM.  

3.7.3 Nädalapäevalise taimeri välja lülitamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SimPal-T40 nädalapäevalise taimeri välja lülitamine:   
#19#0#0#            (23) 

SimPal-T20 nädalapäevalise taimeri välja lülitamine:   
#64#Nimi#0#         (24) 
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3.8 Temperatuuri kontrollfunktsioon 

3.8.1 Temperatuuri kontrollfunktsiooni sisse lülitamine 

 Kirjeldus 
 Seade kasutamiseks peab väline temperatuuriandur olema 

ühendatud sokli I/O pordiga. Nüüd saate sokli vooluväljundile 
määrata automaatkontrolli vastavalt keskkonna temperatuuri 
muutustele.  

 Temperatuurikontrolli funktsioon lülitub automaatselt välja kui 
muudate sokli staatust manuaalselt M nupust või SMS käskluse teel, 
samuti määrates aktiivseks taimeri.  

 Temperatuuri kontrollfunktsioonil on kaks tööreziimi: 
soojendusreziim ning jahutusreziim. Soojendusreziimil lülitub sokkel 
automaatselt sisse kui keskkonna temperatuur on madalam 
määratud väiksemast temperatuurilimiidist ning lülitub välja kui 
temperatuur on määratud suuremast temperatuurilimiidist kõrgem. 
Jahutusreziimil lülitub seade automaatselt sisse kui keskkonna 
temperatuur on määratud suuremast limiidist kõrgem ja välja kui 
temperatuur on madalam kui väiksem määratud temperatuurilimiit. 

Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SimPal-T40 temperatuurikontrolli aktiveerimiseks:   
#23#0#1#            (25) 

SimPal-T20 temperatuurikontrolli aktiveerimiseks:   
#66#Nimi#1#         (26) 

 

3.8.2 Temperatuurikontrolli parameetrite määramine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SimPal-T40 temperatuurikontrolli parameetrite määramiseks: 
   #24#0#Reziim#MadalTemp#KõrgeTemp#         (27) 
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SimPal-T20 temperatuurikontrolli parameetrite määramiseks: 
   #67#Nimi#Reziim#MadalTemp#KõrgeTemp#      (28) 

 
Reziimiks saab määrata 1 või 2: soojendusreziim 1, jahutusreziim 2. 
Temperatuuri väärtuse saab määrata vahemikus -10C ... 50C. 
 
Näiteks: #24#0#1#15#25# tähendab et aktiivseks on määratud 
SimPa-T40 temperatuurikontroll soojendamisreziimil, seade käivitub kui 
temperatuur langeb alla 15C ja lülitub välja kui temperatuur tõuseb üle 
25C.   
 

Määratud temperatuuriparameetrid salvestuvad seadmesse kuni sellele 
reseti tegemiseni.  

3.8.3 Temperatuuri kontrollfunktsiooni välja lülitamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  

SimPal-T40 temperatuurikontrolli väljalülitamine: #23#0#0#    (29) 
SimPal-T20 temperatuurikontrolli väljalülitamine: #66#Nimi#0#  (30) 

 

3.9 Temperatuurialarmi funktsioon 

 Kirjeldus 
Igale soklile saab määrata soovitud temperatuurivahemiku. Kui 
seade tuvastab määratud vahemikust erineva temperatuuri, saadab 
SimPal-T40 automaatse alarmteavituse SMSina mobiiltelefoni.  
Seade sõltub kasutatavast temperatuuriandurist.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SimPal-T40 temperatuurialarmi aktiveerimine:   #21#0#1#     (31) 
SimPal-T20 temperatuurialarmi aktiveerimine:  #68#Nimi#1#   (32) 
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SimPal-T40 temperatuurivahemiku määramine:     
#22#0#MinTemp#MaxTemp#      (33) 

SimPal-T20 temperatuurivahemiku määramine:  
#69#Nimi#MinTemp#MaxTemp#    (34) 

 
 
 MinTemp ja MaxTemp: väärtused saab määrata vahemikus 

-10C ... 50C. 
SimPal-T40 temperatuurialarmi välja lülitamine:   

#21#0#0#            (35) 
SimPal-T20 temperatuurialarmi välja lülitamine:  

#68#Nimi#0#         (36) 
 
 

3.10 Vooluallika oleku muutuse SMS alarm 

 Kirjeldus 
SimPal-T40 saadab SMS teate kasutajatele kui seadme vooluallikas 
esineb muutusi (määratud algseadetes). Teadete saatmise lubamist 
või keelamist saab määrata administraatori numbrilt.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SMS teavitus vooluallika oleku muutumisel lubatud (määratud 
algseadetes):         #03#1#         (37) 
SMS teavitus vooluallika oleku muutumisel keelatud:    

#03#0#         (38) 
 

3.11 Vooluallika oleku muutuse SMS alarm 

 Kirjeldus 
SimPal-T40 saadab SMS teate kasutajatele kui seadme 
vooluühendus on katkenud ja kui see taastub (määratud 
algseadetes lubatuks). Teade saadetakse vaid SimPal-T40 
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vooluallika kohta, SimPal-T20 kohta teavitust ei saadeta.  
 
 Meetod 

Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 
SMS teavitus vooluallika oleku muutumisel lubatud (määratud 
algseadetes):                  #05#1#  (39) 
SMS teavitus vooluallika oleku muutumisel keelatud:  #05#0#  (40) 

 

3.12 SMS teavituste saatmine tavakasutajatele 

SimPal-T40 saadab SMS teavitused tavakasutajate numbritele 
vooluallika oleku muutuse, temperatuurialarmi ja muu 
informatsioniga. Vaikimisi seadetes on tavakasutajatele SMS 
teadete saatmine lubatud. Seadet saab muuta ja tavakasutajate 
numbritele SMS teavituste saatmise keelata administraatori 
numbrilt.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

SMS sõnumite saatmine tavakasutajate numbritele lubatud: 
                    #16#1#      (41) 

SMS sõnumite saatmine tavakasutajate numbritele keelatud:  
         #16#0#     (42) 

3.13 Oleku kontroll 

 Meetod 
Saatke administraatori või tavakasutaja numbrilt SMS käsklus:  

SimPal-T40 sokli oleku kontroll:          #07#       (43) 
SimPal-T20 sokli oleku kontroll:           #71#       (44) 

Seade vastab infosõnumiga:  
GSM-Socket: ON    Temp: 23C 
“Slave1”: OFF      Temp: 30C   T 
“Slave2”: ON       Temp: 23C   C 
“Slave2”: ON       Temp: 25C   D 
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Sokli taimerireziim märgitakse “D”, temperatuurikontrolli reziim 
märgitakse “T”.  
 
SimPal-T40 taimerireziimi parameetrite kontrollimine:  

#34#     (45) 
SimPal-T20 taimerireziimi parameetrite kontrollimine:  

 #63#Nimi#     (46) 
 
SimPal-T40 nädalapäevalise reziimi parameetrite kontrollimine:  

#33#     (47) 
SimPal-T20 nädalapäevalise reziimi parameetrite kontrollimine: 

 #64#Nimi#     (48) 
 
SimPal-T40 temperatuurireziimi parameetrite kontrollimine:  

 #32#    (49) 
SimPal-T20 temperatuurireziimi parameetrite kontrollimine:  

 #66#Nimi#     (50) 
 
SimPal-T40 temperatuurireziimi määratud alarmlimiitide 
kontrollimine:           #35#    (51) 
SimPal-T20 temperatuurireziimi määratud alarmlimiitide 
kontrollimine:         #68#Nimi#    (52) 
 

3.14 Nõrga GSM signaali teavitus 

Seade saadab teavitava SMSi kui GSM signaal on liiga nõrk. Teavituste 
saatmise saab lubada või keelata administraatori numbrilt.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

GSM signaali kontrollimine:  
#27#           (53) 

Nõrga GSM signaali teavituse saatmine lubatud:    
#27#1#         (54) 
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Nõrga GSM signaali teavituse saatmine keelatud (määratud 
algseadetes):       #27#0#         (55) 
 Seade saadab vastusSMSi:  

Weak GSM signal strength alert function ON/OFF. 
 
Seade saadab nõrga GSM signaali korral teavituse:  
Weak GSM signal alert, the CSQ is **.  

3.15 Salasõna vahetamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 

Salasõna vahetamine:   #04#VanaSalasõna#UusSalasõna#    (56) 
 Salasõna koosneb neljakohalisest numbrist. 
 Algne salasõna on 1234. 

 

3.16 Seadme reset funktsioon 

 Kirjeldus 
 Reset funktsioon taastab kõik seadme parameetrid nende 

algväärtusteks, sealhulgas taimeri ja temperatuuri parameetrid, ning 
kustutab kõik salvestatud telefoninumbrid.  

 Kui seadme töös esineb häireid, kasutage reset funktsiooni ning 
taastage seadme algseadistused.  

 Enne SimPal-T20 ühendamist uue SimPal-T40ga, tuleb sellele teha 
reset ja taastada algseaded.  

SimPal-T40 reset: 
Meetod 1: Vajutage seadme M nuppu 10 sekundi jooksul.  
Meetod 2: Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
SimPal-T40 reset:      #08#Salasõna#       (57) 
 
SimPal-20 reset: 
Meetod : Vajutage seadme M nuppu 10 sekundi jooksul.  
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4 Tehnilised andmed 

Voolusisend 

110~230V/50HZ,  

CEE 7/7 hybrid 

Schuko/French/American/Australia 

pistik 

Vooluväljund 

110~ 230V/50HZ, 230V/30A(30s), 

16A  long-duration,  

CEE7/4 German “Schuko”/ French/ 

American/Australia 

Töökeskkond -10C ...  +50C 

Hoiustamine -20C ...  +60C 

Suhteline niiskus 10-90%，kondensatsioonita 

Kommunikatsiooni- 

protokoll 

GSM PHASE 2/2+  

(sh andmeedastus) 

Andmeliides GSM SIM 1.8V/3.0V sokkel 

RF sagedus 433Mhz FSK 

Lisasokli kaugus Kuni 30 meetrit 

Temperatuuriandur -10℃  ...  50℃ 

GSM  850/900/1800/1900Mhz 
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Lisa: SMS käsklused 

Kategooria Funktsioon Käsklus 

Kasutajate 
määramine 

Administraatori numbri 
määramine 

(1) #00# 

Administraatori numbri 
vahetamine 

 (2)  
 #14#UusAdminNumber# 

Tavakasutaja numbri 
lisamine 

(3)#06#Number# 

Tavakasutaja numbri 
kontrollimine 

(4)#06# 

Tavakasutaja numbri 
kustutamine 

(5)#15#Number# 

Kõikide tavakasutajate 
numbrite kustutamine 

(6)#15# 

T20 sokli 
lisamine 

Sokli lisamine (7)#60#Nimi# 

Sokli eemaldamine (8) #71#Nimi# 

Sokli sisse ja 
välja lülitamine 

T40 sisselülitamine (9)#01#0# 

T20 sisselülitamine (10) #61#Nimi# 

T40 väljalülitamine (11)#02#0# 

T20 väljalülitamine (12) #62#Nimi# 

Kellaajataimeri 
kasutamine 

SimPal-T40 
sisselülitus määratud 

minutite pärast 
(13)#12#0#Minutid#1# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

SimPal-T20 
sisselülitus määratud 

minutite pärast 

(14) 
#63#Nimi#Minutid#1# 

SimPal-T40 väljalülitus 
määratud minutite 

pärast 
(15) #12#0#Minutid#0# 

Taimeri seaded 

SimPal-T20 väljalülitus 
määratud minutite 

pärast 

(16) 
#63#Nimi#Minutid#0# 

T40 taimeri 
väljalülitamine 

(17)#11#0# 

T20 taimeri 
väljalülitamine 

(18)#63#Nimi#0# 

Nädalapäeva 
taimer 

SimPal-T40 
nädalapäevataimeri 

sisselülitamine 
(19)#19#0#1# 

SimPal-T20 
nädalapäevataimeri 

sisselülitamine 
(20) #64#Nimi#1# 

SimPal-T40 
nädalapäevataimeri 

parameetrite 
määramine 

(21)#20#0#TööPäev# 
AlgusAeg#LõpuAeg# 

SimPal-T20 
nädalapäevataimeri 

parameetrite 
määramine 

(22)#65#Nimi#TööPäev#
AlgusAeg#LõpuAeg# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

SimPal-T40 
nädalapäevataimeri 

väljalülitamine 
(23)#19#0#0# 

SimPal-T20 
nädalapäevataimeri 

väljalülitamine 
(24) #64#Nimi#0#   

Temperatuuri 
kontroll 

SimPal-T40 
temperatuurikontrolli 

sisselülitamine 
(25)#23#0#1# 

SimPal-T20 
temperatuurikontrolli 

sisselülitamine 
(26) #66#Nimi#1# 

SimPal-T40 
temperatuurikontrolli 

parameetrite 
määramine 

(27)#24#0#Reziim#Madal
Temp#KõrgeTemp# 

SimPal-T20 
temperatuurikontrolli 

parameetrite 
määramine 

(28) 
#67#Nimi#Reziim#MadalT
emp#KõrgeTemp# 

SimPal-T40 
temperatuurikontrolli 

väljalülitamine 
(29)#23#0#0# 

SimPal-T20 
temperatuurikontrolli 

väljalülitamine 
(30)#66#Nimi#0# 

Temperatuuri 
alarm 

SimPal-T40 
temperatuurialarmi 

sisselülitamine 
(31)#21#0#1# 

SimPal-T20 (32)#68#Nimi#1# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

temperatuurialarmi 
sisselülitamine 

SimPal-T40 
temperatuurilimiitide 

määramine 

(33)#22#0#MinTemp# 
MaxTemp# 

SimPal-T20 
temperatuurilimiitide 

määramine 

(34) 
#69#Nimi#MinTemp#Max

Temp# 

SimPal-T40 
temperatuurialarmi 

väljalülitamine 
(35)#21#0#0# 

SimPal-T20 
temperatuurialarmi 

väljalülitamine 
(36)#68#Nimi#0# 

 

SMS teavitus 
vooluallika oleku 

muutumisel lubatud 
(määratud 

algseadetes) 

(37)#03#1# 

SMS teavitus 
vooluallika oleku 

muutumisel keelatud 
(38)#03#0# 

SMS teavitus 
vooluallika oleku 

muutumisel lubatud 
(määratud 

algseadetes) 

(39)#05#1# 

SMS teavitus 
vooluallika oleku 

(40)#05#0# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

muutumisel keelatud 

 
SMS 

teavitused 

SMS sõnumite 
saatmine 

tavakasutajate 
numbritele lubatud 

(41)#16#1# 

SMS sõnumite 
saatmine 

tavakasutajate 
numbritele keelatud 

(42)#16#0# 

Oleku kontroll 

SimPal-T40 sokli oleku 
kontroll 

(43)#07# 

SimPal-T20 sokli oleku 
kontroll 

(44)#71# 

SimPal-T40 
taimerireziimi 

parameetrite kontroll 
(45)#34# 

SimPal-T20 
taimerireziimi 

parameetrite kontroll 
(46)#63#Nimi# 

SimPal-T40 
nädalapäevalise 

reziimi parameetrite 
kontroll 

(47)#33# 

SimPal-T20 
nädalapäevalise 

reziimi parameetrite 
kontroll 

(48)#64#Nimi# 

SimPal-T40 
temperatuurireziimi 

(49)#32# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

parameetrite kontroll  

SimPal-T20 
temperatuurireziimi 

parameetrite kontroll 
(50)#66#Nimi# 

SimPal-T40 
temperatuurireziimi 

määratud 
alarmlimiitide kontroll  

(51)#35# 

SimPal-T20 
temperatuurireziimi 

määratud 
alarmlimiitide kontroll 

(52)#68#Nimi# 

GSM signaali 
kontrollimine 

(53)#27# 

Nõrga GSM signaali 
teavituse saatmine 

lubatud 
(54)#27#1# 

Nõrga GSM signaali 
teavituse saatmine 
keelatud (määratud 

algseadetes) 

(55)#27#0# 

Salasõna 
vahetamine 

Salasõna vahetamine 
(56)#04#VanaSalasõna#
UusSalasõna# 

Reset 
funktsioon 

T40 reset (57)#08#Salasõna# 
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