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Általános leírás
GSM technikát alkalmazó telefonhívó modul, mely kiegészí-
tésképpen alkalmazható több célra, például gépkocsiriasztó-
rendszerekben. Egy riasztóbemenettel, egy tiltóbemenettel és 
egy kimenettel valamint GPS-vevő számára szolgáló csatlako-
zással rendelkezik. A riasztóbemenetre adott jelzés hatására 
felhívja a beprogramozott mobiltelefon-szám(oka)t és leadja a 
szintén beprogramozott hangüzenetet, valamint SMS-t is küld 
ugyanerre a számra.
Rádiós távkapcsolóval is működtethető (CDTEL-300-GR típus).
Fő jellemzők:
- kártyafüggetlen telefon
- 900/1800/1900 MHz (3 sávos) GSM
- 5 db, max 24 karakteres telefonszámot hívhat
- hangüzenetet küld (max. 20 mp-est)
- naplózás (max. 1000 bejegyzés)
- távkapcsolóval működtethető (-GR modell)
- beépített szükségakkumulátor (-GRA modell)
- SMS-t küld:
 riasztás, GPS pozícióval és sebességgel együtt
 alacsony tápfeszültség jelzése
 jármű indítása
 jármű sebessége nagyobb mint 20 km/h
 egyéb SMS-ek továbbküldése
- SMS-sel távvezérelhető:
 GPS pozíció lekérdezése
 kimenet aktiválása
 riasztási típus váltása
 pánikriasztás lehetősége távkapcsolóval
 készülék letiltása
- USB port a programozáshoz, napló kiolvasásához, 

a készülék USB-háttértárként látszik a számítógép felé
- max. 8 karakteres, alfanumerikus saját azonosító

- tápfeszültség: 12 V (6 – 15 V) vagy 24 V (6 - 30 V)
- áramfelvétel: átlag 40 mA (GPS kikapcsolt állapotában)

Műszaki adatok
Tápfeszültség: 6 – 30 V DC (*)
Áramfelvétel (átlag)
   nyugalmi helyzetben:  40 mA
   GPS működésekor:  82 mA
   GSM kommunikáció alatt: max. 250 mA
Beépített szükségakkumulátor 3,7 V 1,8 Ah, Li-ion polimer
Bemenetek riasztási szintje:  GND (-)-ra kapcsolva aktív
Bemenetek impedanciája: ~1 kohm
Bemenetek érzékelési szintje: ~ UT - 3 V
Akkuhiba feszültségszintje: 10,5 V (21 V) (*)
Akkuhiba jelzéskésleltetése: 1 óra
Kimenet szintje riasztáskor: + tápot kapcsol
Kimenet terhelhetősége: 0,5 A folyamatos
GSM telefon: kártyafüggetlen, 3 sávos
Antennacsatlakozó: SMA (female)
GPS port: TTL RS-232
Működési hőmérséklet-tartomány: -10 - +60 °C
Méretek (antenna nélkül):
   normál házas: 25 x 63 x 88 mm
   CDTEL-300GRA típus: 32 x 63 x 88 mm
Súly:
   fémházas: 150 g
   CDTEL-300GRA típus: 190 g

(*) 24 V-os kivitel esetén
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Csatlakozók leírása
1.Tápfeszültség bemenet: mivel a készülék kapcsoló-

üzemű tápegységet tartalmaz, a bemeneti feszültség a 6 
– 12 illetve 6 - 30 V tartományban lehet kiviteltől függő-
en. Ezért az áramfelvétel a bemenő feszült séggel for-
dított arányban változik. A tápfeszültség biztosításához 
max. 5 A biztosítóval ellátott tápforrás alkalmazását 
javasoljuk. Javasolt vezeték: min. 0,5 mm2-es.

2. GND: negatív tápfeszültség bemenet, mely a készülék 
fémházára van kötve.

3. Riasztó bemenet: optocsatolóval le-
választott bemenet. Aktív állapot a GND 
(-) szint minimum 1 mp-ig tartó rákap-
csolása. Ezután 3 mp-en belül elindítja 
a telefonhívási folyamatot. Ha az 4. tiltó 
bemenet GND (-)-ra van kapcsolva, 
akkor ez a bemenet érzéketlen, riasztás 
nem indítható. Rádiós távkapcsoló (-GR 
típus) esetén erre a bemenetre közvet-
lenül kapcsolható például ultrahangos 
mozgásérzékelő.

4. Tiltó bemenet: optocsatolóval levá-
lasztott bemenet, a GND szint rákap-
csolása után 3 mp-en belül letiltja az 
indító bemenetet. A tiltás alatt az indító 
bemenetre érkező jelzéseket a készülék 
nem fogadja. Távkapcsolóval történő 
üzemeltetés (-GR típus) esetén ezzel a 
bemenettel párhuzamosan működhet 
más külső egység, például riasztóberen-
dezés.

5. Kimenet: +tápfeszültség kapcsoló 

A készülék fő egységei a blokkvázlaton láthatók.

 1 + 12 V
 2 GND   
 3 Riasztó bemenet
 4 Tiltó bemenet   
 5 Kimenet
 6 GPS csatalakozó
 7 SIM-kártya foglalat
 8 GSM-antenna csatlakozó
 9 USB port (Mini B5)
 10 állapotjelző  LED
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kimenet, melyet SMS küldésével lehet be- illetve kikap-
csolni. A kapcsolás FET tranzisztorral történik, amelynek 
folyamatos terhelhetősége 0,5 A. A kimenet az állapotát 
a tápfeszültség elvétele majd újra ráadása után is meg-
tartja. 

6. GPS csatlakozó: kapcsolt tápfeszültséget (3 V, max. 
100 mA) szolgáltat a külső GPS egység részére. A GPS 
adatkimenete (NMEA) is itt kapcsolódik rá a processzorra.

7. SIM-kártya foglalat: a retesz lehúzásával a fedél felhajt-
ható, ekkor lehet a kártyát az érintkezőkkel lefelé behe-
lyezni, a fedelet lehajtani, majd a reteszt felhúzni. 

8. GSM antenna csatlakozó: normál SMA csatlakozó. Egy-
aránt alkalmas az egyszerű, miniatűr antenna valamint 
kábeles antenna csatlakoztatására.

9. USB port: a számítógépes programozás részére fenntar-
tott, szabványos, mini B5 formátumú kábellel használ-
ható. USB 2.0 kompatibilis. Programozáskor az USB port 
látja el tápfeszültséggel a készüléket. 

10. Állapotjelző LED: a GSM hálózathoz való kapcsolódás 
jelzésére szolgál. Ha folyamatosan világít, akkor a készü-
lék csatlakozott a hálózathoz. A GPS aktív vételét az jelzi, 
hogy a folyamatos világítás kb. egy másodpercenként 
rövid időre megszakad.

Működtetés

Mielőtt a SIM kártyát a készülékbe helyezzük, egy mobiltele-
fon segítségével a PIN kód kérését le kell tiltani,

és a kártyán esetleg tárolt SMS-eket le kell törölni!

A gyárilag beprogramozott készüléket a TEL300-GR nevű PC-s 
szoftver segítségével lehet az egyedi igények szerint átprog-
ramozni. (Lásd a Programozás számítógéppel részt.)

A tápfeszültség ráadása után a készülék megkeresi a GSM 
hálózatot. Az energiafelvétel minimalizálása miatt a GPS táp-
feszültségét a bemeneti paraméterektől függően kapcsolja be. 
Ekkor a készülék alaphelyzetbe kerül, és figyeli a bemenetek 
állapotát.
Riasztási folyamat
Az indító bemenet aktivizálása esetén a készülék a beprogra-
mozott telefonszámokra elküldi a beprogramozott hangüzene-
tet és az SMS-eket.

 Nem indít riasztást a készülék, 
 - ha SMS paranccsal le van tiltva; 
 - ha a tiltó bemenet aktív; 
 - ha távkapcsolóval le van tiltva (-GR típus esetén)

Az SMS-ben nem csak a beprogramozott szöveget, hanem 
a legutóbb vett, érvényes GPS adatokat és a sebeséget is 
elküldi. Ezután bekapcsolja a GPS tápfeszültségét és várja, 
hogy megkapja az érvényes adatokat. Ha az 
érvényes adatok különböznek a memóriában 
lévővel akkor újabb SMS-t küld, az aktuális 
pozícióadatokkal. Nem küld második SMS-t, ha 
a tárolt és új pozíció azonos, vagy nincs GPS 
csatlakoztatva, vagy árnyékolt helyen van a 
GPS-vevő.
Távvezérlés rádiós távkapcsolóval (csak a -GR 
változatnál)
Az élesítést és a kikapcsolást rádiós távkapcso-
lóval is lehet működtetni.

A távkapcsoló  gombjának megnyomása 
hatására a készülék élesített állapotba kerül, 



6

CDTEL-300

amit a távkapcsolón lévő visszajelző LED piros színű felvilla-
nása jelez.

A távkapcsoló  gombjának megnyomása a készüléket 
kikapcsolja, amit a távkapcsoló visszajelző LED-jének zöld 
színű felvillanása jelez.

A távkapcsoló  gombja pánikjelzésre szolgál. A jelzés 
leadásához 3 mp-en belül kétszer kell megnyomni, ekkor a 
készülék pánikhívást kezdeményez (a felvett hangüzenettel), 
és a pánikjelzéshez programozott SMS-t is elküldi, a készülék 
élesítési állapotától függetlenül.

Ha bármely gomb megnyomásakor a távkapcsoló hatótávol-
ságán belül nincs vevőkészülék, ezt a távkapcsoló visszajelző 
LED-jének sárga színű felvillanása jelzi. Ilyenkor semmilyen 
művelet nem történik.

Ha a készülék éppen telefonál, akkor előfordulhat, hogy a 
távkapcsoló nem mindig működik megfelelően. Ennek oka 
a nagy térerejű, közeli frekvencián történő kommunikáció, 
ekkor nem beszélhetünk hibás működésről. A távkapcsoló 
működtetését kicsit később meg kell ismételni. A távkapcso-
lóval kapcsolatos bővebb információk a „Távkapcsolók” című 
fejezetben találhatók.

Távvezérlés SMS-ekkel
SMS-ek küldésével vezérelhető a készülék. Az alábbi szöveges 
üzenetek küldésével különböző funkciókat tudunk ki- illetve 
bekapcsolni, megváltoztatni. Az SMS-ek formátuma:

Azonosító Szóköz Parancs Szóköz Paraméter

A kis- és nagybetűk egyenértékűek. Az azonosítót meg lehet 
változtatni. (Lásd a vonatkozó parancsot). A parancs-SMS-

ben levő azonosítónak meg kell egyeznie a készülék aktuális 
azonosítójával ahhoz, hogy a parancsot végrehajtsa.

Az azonosító és a telefonszám együtt pontosan beazonosítja 
a készüléket.

Egy SMS-ben csak egy paraméter lehet. 
Minden paraméter változtatásához külön SMS-t kell küldeni.

Parancs Magyarázat Parameter

bk készülék beélesítése 
(telefonos jelzés engedélyezése) be

bk készülék kikapcsolása 
(telefonos jelzés letiltása) ki

ad Kimenet aktiválása 
(jármű blokkolása) a

ad Kimenet deaktiválása
(jármű felszabadítása) d

gp Pozíció lekérdezése

jm jármű indításérzékelésének enge-
délyezése j

jm jármű indításérzékelésének letil-
tása m

sm riasztási SMS tartalma 
(max. 60 karakter) {szöveg}

t1 első telefonszám 
(max. 24 karakter) {telefonszám}

t2...t5 további telefonszámok 
(max. 24 karakter) {telefonszám}

sz készülék azonosítója 
(max. 8 karakter) mycar123
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A parancsok végrehajtását a készülék az OK {teljes fogadott 
parancs-SMS} válasz SMS-sel nyugtázza.

A helyes azonosítóvall kezdődő, de nem értelmezhető paran-
csokat a készülék

 ERROR {azonosító}: {teljes fogadott parancs-SMS}  
tartalmú SMS-sel jelzi vissza.

Az egyéb szempontból hibás SMS-ek (rossz azonosító, álta-
lános szöveg stb.) hatására a készülék a

 FORWARD {azonosító}: {fogadott SMS tartalma}
üzenetet továbbítja az értesítendő telefonszámokra. Ilyen 
lehet például az egyenlegértesítő üzenet.

Példa SMS-ek
A készüléket az alábbi jellegű SMS-ekkel lehet távvezérelni. A 
gyártó minden készüléknek az „12345” azonosítót adja, ezért 
a minta-SMS-eknél is ez az azonosító.

Beélesítés, kikapcsolás (telefonos jelzés letiltása)

Azonosító: sz=12345
Beélesítés parancs: bk=be

Azonosító: sz=12345
Kikapcsolás parancs: bk=ki

azonosító parancs paraméter azonosító parancs paraméter
12345 nbkn be 12345 nbkn ki

A n karakter a szóköz.
Ez a parancs a telefonos modul bemeneteire érkező indító 

jelek feldolgozását tiltja le. Ezt az állapotát a készülék nem 
felejtő memóriában tárolja, tehát mindaddig fennmarad, 
amíg ellenkező értelmű parancsot (SMS-t) nem kap a készü-
lék. Ettől függetlenül az idegen SMS-eket a készülék továb-
bítja.

Kimenet aktiválása (jármű letiltása)

Azonosító: sz=12345
Aktivál parancs: ad=a
(autó megáll)

Azonosító: sz=12345
Deaktivál parancs: ad=d
(autó üzemképes)

azonosító parancs paraméter azonosító parancs paraméter
12345 nadn a 12345 nadn d

A n karakter a szóköz.
Ezzel az üzenettel a készüléken levő kimenetet tudjuk akti-

válni, amivel blokkolhatjuk az eszközt (járművet), vagy helyi 
riasztást lehet indítani.

A kimenet állapotát a készülék nem felejtő memóriában 
tárolja, tehát mindaddig fennmarad, amíg ellenkező értelmű 
parancsot (SMS-t) nem kap a készülék.

Pozíció és sebesség lekérdezése

Azonosító: sz=12345
Lekérdezés: gp
azonosító parancs paraméter

12345 ngpn
A n karakter a szóköz.
Válaszul a készülék az alábbi szerkezetű SMS-t küldi:
QUERY {azonosító}: LIVE POS: {GPS koordináták} V: 

{sebesség km/h-ban}
LIVE: jelenlegi, „élő”. 
GPS koordinátákra példa: 47.376221N 19.076756E
Ebből az északi (N) földrajzi hosszúság: 47.376221
a keleti (E) földrajzi szélesség:  19.076756
fokokban, tizedestörtben.
Ezeket a számokat szükség esetén be lehet írni GPS koordi-

náták feldolgozására képes programba (például Google Earth-
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be) vagy készülékbe (például Mio C720 GPS Navigatorba), 
amely így térképen meg tudja mutatni a készülék (jármű) po-
zícióját. Esetenként kisebb átalakítás szükséges lehet, például 
a koordinátákat betűk nélkül, szóközzel elválasztva kell beírni: 
47.376221 19.076756. Az égtájakat esetleg a szoftver vagy 
a GPS készülék helyi nyelvén kell jelölni: például magyarul 
É47.376221 illetve K19.076756 a formátum.

Külön megvásárolható az a Java alkalmazásunk, amely az 
SMS alapján automatikusan feltünteti a készülék helyzetét a 
telefon térképprogramjában.

Ha a készülékhez kapcsolt GPS-vevő legalább 1 perce nem 
lát műholdat (garázsban, alagútban, erdőben stb.), akkor a 
fenti parancsra a

QUERY {azonosító}: LAST VALID POS: {GPS koordiná-
ták}

SMS-t küldi. LAST VALIDPOS: utolsó érvényes helyzet.

Indításérzékelés engedélyezése, letiltása

Azonosító: sz=12345
Engedélyezés parancs: jm=j

Azonosító: sz=12345
Letiltás parancs: jm=m

azonosító parancs paraméter azonosító parancs paraméter
12345 njmn j 12345 njmn m

A n karakter a szóköz.
Amikor a járművet elindítják, a magas elektromos terhelés 

miatt az elektromos rendszer feszültsége rövid időre lecsök-
ken. Ezt (a bármilyen okból bekövetkező, max. 2 mp-ig tartó 
feszültségcsökkenést) a készülék érzékeli, és olyan riasztást 
indít, amelynek SMS-ének elején a „START ALARM” szavak is 
szerepelnek. A funkciót a  fenti SMS-sel, illetve a számítógé-
pes programban lehet engedélyezni illetve letiltani.

Ha a készülék nem a jármű elektromos rendszeréről üzemel, 
ez a funkció nem működik, illetve nem a jármű feszültség-

csökkenését jelzi.

A paraméterként meg-
adott szöveget a riasz-
táskor küldött SMS-be, 
az „INPUT ALARM” 
szavak után illeszti be 
a készülék. Az egyedi 
szövegbe a védett ob-
jektum, jármű azono-

sítóját (például rendszámát) is célszerű beírni.E példa eseté-
ben az SMS az alábbi lesz: 

12345 INPUT ALARM RIASZTAS!

Telefonszámok megadása

Azonosító: sz=12345
Első telefonszám: 
t1=06201234567

Azonosító: sz=12345
például negyedik tel. szám: 
t4=06209876543

azonosító parancs paraméter azonosító parancs paraméter
12345 nt1n +36201 

234567
12345 nt4n +36201 

9876543
A n karakter a szóköz.
Minden itt megadott telefonszámra elküldi a készülék a 

hangüzenetet és az SMS-t is. A két telefonszám egyenrangú.
Telefonszámot törölni úgy lehet, hogy a parancsban nem 

adunk meg telefonszámot (üresen hagyjuk a paramétert).
A gyártó minden készüléknek az „12345” azonosítót adja. 

Biztonsági okokból ezt ajánlatos megváltoztatni. Az azonosító 
és a telefonszám együtt azonosítja a készüléket.

Ha elfelejtettük egy készülék azonosítóját, de a telefon-
számát ismerjük, akkor egy tetszőleges SMS-t küldhetünk a 
készüléknek, amely az alábbi válasz-SMS-ben közli az azono-

Riasztási SMS szövege

Azonosító: sz=12345
Riasztási SMS: sm=RIASZTAS!
azonosító parancs paraméter

12345 nsmn RIASZTAS!
A n karakter a szóköz.
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sítóját: 
FORWARD {azonosító}: {fogadott SMS tartalma}

Az azonosító maxi-
mum 8 alfanumerikus 
karaterből állhat: szá-
mok és betűk is lehet-
nek benne, a kis- és 
nagybetűk egyenérté-
kűek (a készülék nem 

különbözteti meg azokat).
Pozíciómentés
A készülékbe beépített memória lehetővé teszi 1000 bejegy-
zés eltárolását a beíró programban bellított gyakoriság (1 - 99 
perc) szerint, így naplózza  a készülék a megtett útvonalat. 
A memória gazdaságos kihasználása és a gyors megjelenítés 
céljából, ha nincs sebességadat, vagy a GPS nincs kapcsolat-
ban, akkor nem készít naplóbejegyzést a készülék. Az 1000. 
bejegyzés után az 1001. az első bejegyzést törli (FIFO műkö-
désű a naplózás).

A naplót az opcionális CDTEL300-TRK szoftverrel  lehet kiol-
vasni és feldolgozni.

Programozás számítógéppel, 
a TEL300-GR szoftverrel
A programozáshoz szükség lesz a mellékelt, szabványos, mini 
B típusú USB kábelre és egy, a számítógép hangbemenet-
éhez (3,5 mm-es sztereó jack) csatlakoztatható mikrofonra 
(ez nem tartozéka a terméknek).

A szoftver Sun (Oracle) Java
környezetben futtatható.

Azonosító megváltoztatása

Azonosító: sz=12345
Parancs: sz, Paraméter: pl. 98765
sorszám parancs parameter

12345 nszn ABC123
A n karakter a szóköz.
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Gondoskodni kell arról, hogy a Java futtató környezet tele-
pítve legyen a programozáshoz használni kívánt gépen. 

Fel kell másolni a gép egy alkalmasan kiválasztott map-
pájába a TEL300-GR.JAR fájlt, és el kell indítani. A szoftver 
Windowson a c:\tel300gr_docs mappába dolgozik, más rend-
szeren az aktuális felhasználó „home” mappájába.

A megjelenő panelt az alábbi módon töltsük ki.

Azonosító és telefon szekció: ez tartalmazza a készülék azonosí-
tóját és a hívandó telefonszámokat.

Azonosító: ide egy maximum 8 karakteres, a felhasználó által 
kitalált karaktersorozatot írhatunk be (pl. a gépkocsi rend-
számát). Szóközt nem használhatunk! (a rendszer a szóközt 
határolásra használja).
Ezt az azonosítót kell beírni az SMS-parancsok elején, és ezt az 
azonosítót küldi el a készülék az SMS-ek elején.
Hívandó telefonszámok: ezekbe mezőkbe kell beírni azokat a 
telefonszámokat, amelyeket a készülék riasztáskor felhív a 
hang- és SMS-üzenetek elküldése céljából. Külföldi számokat 
a konkrét országhívó- és körzetszámokkal együtt kell beírni, 
szóköz, kötőjel vagy egyéb tagolás nélkül. Például:
+36201234567 (magyar szám)
+497771234567 (német szám)
Pozíciómentés gyakorisága: ebben a mezőben azt az időt adjuk 
meg percben (1-99-ig), amilyen pontossággal akarjuk a pozíciót 
elmenteni. Ha ebbe a mezőbe 0-át írunk, akkor nem történik 
pozíciómentés.
SMS-szöveg: itt adhatjuk meg a riasztás és pánik (csak a táv-
kapcsolós kivitelben) hatására a készülék által küldött üzenetek 
szövegét. Az üzenetek hossza maximum 64 karakter lehet, és 
szintén nem tartalmazhat szóközt.

 Hangüzenet:  lehetőség van a készülékbe eltárolni egy hang-
üzenetet, melyet a készülék hanghíváskor el fog mondani a 
felhívott telefonszámra. Az üzenet hossza maximum 20  mp le-
het. Az üzenetet a hívás alkalmával többször megismétli, majd 

bontja a kapcsolatot. A „Hangüzenet” gomb megnyomására egy 
hangfelvevő panel jelenik meg.
„Felvétel” gomb: ide kattintva azonnal elindul a felvétel, amit 
egy időszámláló jelez. A mikrofonba mondjuk bele hangosan 
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a hangüzenet szövegét, ezután azonnal nyomjuk meg a Stop 
gombot. 
„Mentés fájlba” gomb: a számítógépre menti a felvételt, amely 
felülírja az előzőleg fel vett üzenetet.
„Lejátszás” gomb: lejátssza az előzőleg rögzített felvételt. 
„Kilépés” gomb: kilép a hang felvételi módból.

A meglevő felvételt a „Hangüzenet” gombra való 
jobb gombos kattintással is meghallgathatjuk.

Üzemállapot szekció: itt lehet megadni, hogy a készülék a 
bekapcsoláskor milyen állapotban induljon. A jelölőnégyzet 
bekattintása, a pipa megjelenése az utána levő szöveg érvényes-
ségét jelenti.

Készülék élesítve (bk=be): a készülék beélesedve indul.
Indításérzékelés engedélyezve (jm=j): indítás esetén riasztó hívást 
küld.
Kimenet deaktiválva (ad=d): az autó üzemképes, nincs letiltva.
Sebesség riasztás engedélyezve: ha a jármű sebessége meghaladja 
a 20 km/ó sebességet, akkor a készülék riasztó hívást küld.
SMS küldés engedélyezve: riasztás esetén SMS-t fog küldeni.
Hanghívás engedélyezve: riasztás esetén hanghívást fog kezdemé-
nyezni.

Beprogramozás
Csavarozzuk ki a készülék fedelét tartó két csavart, majd ve-
gyük le a fedelet. 

Csatlakoztassuk a készülékbe és a számítógéphez az USB 
kábelt. A készülék az USB csatlakozáson keresztül kap tápfe-
szültséget. A készüléken lévő LED gyors villogása jelzi hogy 
az USB-kapcsolat létrejött.

Amíg a készülék az USB porttal kapcsolatban van, 
nem fogad és nem indít hívásokat.

A Programozás gomb hatására megjelenik a Programozás pa-
nel. Ebben a „Programozás” gomb megnyomására a számítógépre 
rögzített adatok beíródnak a csatlakoztatott készülékbe.

A Kiolvasás gomb hatására megjelenik a Kiolvasás panel. 
Ebben az „Olvasás” gomb megnyomására kiolvassa az adatokat 
a készülékből a program, amelyben azok a megtekinthetők, 
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igény esetén fájlba menthetők.
Húzzuk ki az USB kábelt. Helyezzük be a készülékbe a tele-

fon kártyát, amelyen a PIN kód kérés le van tiltva, és az SMS-
ek le vannak törölve. Szereljük vissza a készülék fedelét.

A Fájl menü 
Mentés tételével 
a számítógépen 
névvel rögzíthet-
jük a beírt ada-
tokat. Előzőleg 
rögzített adatokat 
a Fájl menü Meg-
nyitás gombjával 
olvashatunk be a 
programba.

Beszerelés
A készüléket olyan helyre kell elhe-
lyezni, ahol a GSM kapcsolat létre 
tud jönni. Ne helyezzük fémes tár-
gyakkal körülvett – árnyékolt – hely-
re.

A GPS antennát a „TOP” felirattal 
felfelé olyan helyre kell beszerelni, 
ahol tudja venni a műholdak jeleit, 
például műanyag lökhárítóba, mű-
anyag műszerfal alá vagy fölé, hátsó 
ablakba.

A készüléket olyan, biztosított 
hálózatba szabad beépíteni, ahol a feszültség állandóan jelen 

van. Vannak gépkocsik, amelyek a fogyasztást figyelik, és 
fogyasztás esetén nem kapcsolják ki a többi berendezést sem. 
Ekkor a folyamatos fogyasztás akár 1,5 A is lehet, ami az ak-
kumulátort gyorsan kimeríti. Tehát a készüléket olyan helyre 
kell kötni, ahol a feszültség mindig jelen van, de az autó nem 
figyeli a fogyasztást.

A bemeneteket és a kimenetet a mellékelt bekötési példa 
alapján lehet bekötni.

Egyes országokban a járművek menet közbeni megállítását 
nem engedélyezik, ilyen az esetben az önindító működtetését 
lehet megakadályozni.

A beszerelés és bekötés valamint a készülék felerősítése 
után csatlakoztassuk a csatlakozókat. Ezután a telefonos egy-
ség egy pár másodperc után felveszi a kapcsolatot a központ-
tal. Előfordulhat, hogy első bekapcsoláskor a GPS vevőnek 
több percre is szüksége lehet, hogy a megfelelő kapcsolatot 
felépítésére a műholdakkal. A kapcsolatok felépítését a készü-
léken lévő LED jelzi:

- bekapcsolás után lassan villog;
- a GSM kapcsolat felépülésekor folyamatosan világít;
- GPS-jel vételekor a folyamatosan világító LED 

egy pillanatra kialszik.
Beépítés után a készüléket ki kell próbálni a 

bemenetekről, és a kimenetet aktiválni kell a 
megfelelő SMS-ekkel.

 
Távkapcsolók
A CDTEL300-GR típusú, rádiós távkapcsolóval 
rendelkező készüléket a távkapcsoló  gomb-

jával is be lehet élesíteni, a    gombjával is le 
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lehet tiltani. A  gombbal pánikhívást lehet kezdeményez-
ni: 3 másodpercen belül kétszer kell megnyomni.

Mivel a GSM telefon és a rádiós távkapcsoló frekvenciája 
között kicsi a különbség, előfordulhat rövid működési zavar, 
melyet újbóli parancskiadással lehet elhárítani.
LED-ek:  három LED található a vezérlőn, amelyek a vevő 
működését jelzik vissza.

Szín Jelentés

zöld a vevő végrehajtotta a parancsot;
lekérdezés módban: a kimenet KI

piros  a vevő végrehajtotta a parancsot; 
lekérdezés módban: a kimenet BE

sárga sikertelen átvitel (nincs nyugta a vevőtől, 
vagy a vezérlő kívül van a hatósugáron)

Elemcsere
Amikor a vezérlő hatótávolsága és-vagy parancskiadási biz-
tonsága lecsökken, az elemeket ki kell cserélni. Az elemek 
átlagos élettartama normál használat (napi négy parancscik-
lus) mellett 1 év, de függ az adott környezet rádiós tulajdon-
ságaitól is.

Be kell tartani az általános biz tonsági előírásokat:
- ne helyezzünk be használt elemeket;
- ügyeljünk a polaritásra az új elem behelyezéskor.
Célszerű szakembert felkérni az elemek cseréjére.

   

Az Ön készülékeinek adatai:

Készülék ID

CDTEL-300 (Vevő ID!)

Távvezérlő (3 gombos) (*)

(*) -GR típusnál adó-ID
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