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Tiedonsiirto vartiointiliikkeeseen ja kuvatodennus applikaatioon 
samanaikaisesti 3G-yhteydellä 
3G2080 
 
Huom. Kuvatodennus toimii vain yhteen vastaanottimeen. Jos vartiointiliikkeelle on käytössä valokuvatodennus, applikaatioon 
ei voi välittää kuvia. 
 
 
 
KESKUKSEN OHJELMOINTI 
[300] [001] tsl.vast.otin 3 (=Cellular 1) 
[300] [002] tsl.vast.otin 4 (=Cellular 2) 
[310] [000] 1234FF Asiakastunnus (vartiointiliikkeen mukaan) 
[310] [001-008] 1234 Asiakastunnus jokaiselle käytössä olevalle alueelle (vartiointiliikkeen mukaan) 
[311] [001] Hälyt/kuit, valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K 
[311] [002] Kansisuoja/kuit, valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K 
[311] [003] viritys/poiskytk. valitse Vastaanotin 1 ja 2 = K 
[312-318] Toistetaan kohdan [311] [001-003], jos käytössä useampia alueita 
[377] [002] Tiedonsiirtoviive 60 sekuntia 
[380] Valinta 5 Rinnak.tiedons. K 
[382] ****5*** T-Link käytössä (viides kohta oltava ON) 
[401] *2****** 
 

 

VARTIOINTILIIKKEEN VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI 
[851] Keskuksen ohjelmointisektori tiedonsiirtolaitteelle 
[851] [009] 09 Suomenkieliset SMS-viestit 
[851] [999] 11# Uudelleenkäynnistys, palauttaa suomenkieliset oletustekstit 
[851] [004] 012C Vastaanottimen pollausaika 
[851] [005] ***4*6** 4=ON Ensisijainen yhteys GPRS, 6=ON etäpäivitys sallittu 
[851] [021] 001234 Asiakastunnus (sama kuin keskuksen, nollat eteen) 
[851] [211] 00 00 00 12 34 Asiakastunnus (sama kuin keskuksen, nollat eteen, kysy vartiointiliikkeestä) 
[851] [213] xxx.xxx.xxx.xxx Vastaanottimen IP-osoite (kysy vartiointiliikkeestä) 
[851] [215] Liittymän APN (varmista operaattorilta, yleensä internet) 
 
 
PowerSeries NeoGO APPSIN OHJELMOINTI 
[851] [991] Tarkista, että versio on vähintään 5.01 (ilmoittaa muodossa 0501) 
[851] [424] Oletuksena rivillä on 11111111, pyyhi ne pois ja kirjoita tilalle ”neo go” (Pienillä kirjaimilla! Painamalla * pääset 
valikkoon, mistä voi valita kirjainkoon, erikoismerkit ym.) 
[851] [425] syötä valinnat -2--5---- 
[851] [426] syötä valinnat --3------ 
[851] [429] syötä HEX-tieto 1E61 (Saat vaihdettua numeroista kirjaimiin painamalla *) 
[851] [430] syötä HEX-tieto 0050 
[851] [431] syötä HEX-tieto CONNECT.POWERSERIESNEOGO.COM (Isoilla kirjaimilla) 
[851] [205] syötä liittymän APN 
 
 
 
 



 

KAMERAILMAISIMEN VASTAANOTTIMEN OHJELMOINTI:  
[851] [422] Integration ID, kirjaa ylös, tarvitset myöhemmin 
[851] [010] *2****** Kuvatodennus päälle 
[851] [201] Integration ID:n 10 viimeistä numeroa 
[851] [203] Vastaanottimen IP-osoite 074.216.237.029 
[851] [204] Vastaanottimen portti 13C5 (Portti 5061) 
[851] [205] Liittymän APN (Tarkista operaattorilta, yleensä internet) 
 
 
OHJELMOINNIN LOPUKSI  
Tiedonsiirto vaatii uudelleenkäynnistyksen. 
[851] [999] 55## 


