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1. Esittely
1.1 Tuotekuvaus
UOVision Live Trap Alarm (LTA) loukkuvahti on GSM moduulilla
varustettu elektroninen hälytin joka antaa hälytyksen tekstiviestinä
tai soittamalla merkkisoiton. Hälytys voidaan ohjelmoida useaan
(max 5) eri vastaanottavaan matkapuhelimeen. Eläinten
turvallisuus ja eettiset näkökohdat huomioiden on tärkeää, että
eläimet on poistettava pyydyksistä niin pian kuin on mahdollista
vähentäen eläinten stressiä tai mahdollista itsetuhoisuutta. LTA
käyttää magneettikytkin laukaisua hälytyksen laukaisuun jonka
jälkeen GSM moduuli lähettää sinulle tekstiviestin tai soittaa
merkkisoitto puhelun GSM-verkon välityksellä. LTA on erittäin
helppo asettaa erilaisiin pyydyksiin ja vankan rakenteen vuoksi se
on säänkestävä ja se voi toimia eri sääolosuhteissa.
1.2 Ominaisuudet
Helppo asettaa eri loukkujen ja pyydysten yhteyteen
4-taajuus GSM moduuli joka tukee maailmanlaajuista
matkapuhelinverkkoa
Tekstiviestihälytys, merkkisoitto, päivittäinen raportti
Nopea hälytysvaste kun loukku laukaistu
Pitkä toiminta-aika
Soitto ja kuuntelutoiminto
Pieni ja kompakti koko: (114 x 90 x 50mm)
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2. Kaaviokuva
Katso seuraavat kuvat (1 ja 2) laitteen eri osista

Antenni
Setup Portti

Haka
Vihr LED valo
Pun LED valo
Naru
Arm Portti

Mikro
foni

Magneetti

Kuva 1: Etukuva
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SIM kortin portti

Paristo
kotelo

Kuva 2: Sisäkuva

3. SIM kortin ja paristojen asennus
3.1 Paristojen asennus
Avaa paristokotelon kansi ja SIM kortin metallinen kansi
liuttamalla se auki. Aseta Micro SIM kokoinen kortti paikkaansa.
Poista SIM kortista ENNEN laitteeseen asennusta PIN koodin
kysely esim matkapuhelimella. Mikäli PrePaid liittymä tee sillä
myös testisoitto matkapuhelimella ja poista PIN koodin kysely.
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3.2 Paristojen asennus
LTA käyttää 4kpl AA 1.5V alkaliparistoja. Aseta paristot aina
laitteseen oikea polarisaatio (+/-) huomioiden. Väärä asennus
vaurioittaa laitteen.

4. Käyttömoodit
Laitteessa on kaksi porttia mihin magneetti voidaan asettaa:
SETUP Portti ja ARM Portti, katso kuva 1.
Kun paristot ja SIM kortti paikoillaan:
Magneetin ollessa SETUP portissa laite virittyy ja hakee GSM
verkon. Kuulet pienen merkkipiippauksen sekä molemmat LED
valot palavat yhtäaikaisesti kun laite on kirjautunut verkkoon.
Nyt voit lähettää siihen tekstiviestinä esim pääkäyttäjän numeron,
kellonajan jne. Mikäli laitteeseen ei lähetetä viestiä 10min
kuluessa, laite menee automaattisesti unitilaan. Irrota magneetti ja
aseta takaisin SETUP porttiin niin se herää jälleen
ohjelmointitilaan. Kun asetukset tehty, vie magneetti ARM porttiin.
Magneetin ollessa ARM portissa laite virittyy n. 3min ajan (LED
valot vilkkuvat) valmiustilaan. Kun molemmat LED valot
sammuvat, laite on virittynyt. Nyt laite antaa hälytyksen kun
magneetti irtoaa, laite lähettää päivittäiset tekstiviestit asetetun
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mukaisesti, laite soittaa merkkisoitot asetetun mukaisesti, laitteelta
voidaan kysyä sen tilaa tekstiviestillä, laitteeseen voidaan soittaa
ja kuunnella ääniä paikan päältä hälytyksen jälkeen. Laite lähettää
aina 3 tunnin välein uuden ”UOV LTA is alarming” tekstiviestin
mikäli hälytys on lauennut ja magneetti on irti laitteesta.

5. LTA käyttöönotto
Kun magneetti SETUP portissa, laite kirjautuu verkkoon. Kun
verkossa, kuulet pienen merkkiäänen ja molemmat LED valot
palavat yhtäaikaisesti. Nyt voit ohjelmoida sitä tekstiviestillä.
1)
Lisää ensin pääkäyttäjän matkapuhelinnumero esim
tekstiviestillä (tai APP sovelluksella). Lähetä viesti laitteen
numeroon: #0000#020#123456789#
Numero voidaan syöttää muodossa: 050123456 tai
+35850123456 tai 50123456
Saat kuittausviestin laitteelta joka näyttää laitteen nimen,
kellonajan, paristojen tilan, kentän voimakkuuden.
2)
Lisää seuraavaksi oikea kellonaika esim tekstiviestillä (tai APP
sovelluksella). Lähetä viesti laitteen numeroon (klo 08:00):
#0000#050#0800#
Nyt laite on valmis käyttöön ja lähettää tehdasasetuksena
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kaksi tarkastusviestiä ohjelmoituun matkapuhelimeen kahdesti
päivässä 08:00 ja 20:00. Hälytys saapuu tekstiviestinä heti.
Mikäli toimitaan tekstiviestein, on laitteen tehdasasetus PIN
koodi #0000# joka lisätään aina ennen varsinaista
tekstiviestikomentoa.
Muut tekstiviesti komennot ja lisäasetusten teko:
Toiminto
Vaihda
salasana
Vahda nimi
Lisää
pääkäyttäjä
numero
Poista
pääkäyttäjä
numero
Valitse
hälytys
tapa ja
aseta aika
milloin

Komento
#0000#000#123
4#
#0000#010#My_
LTA#
#0000#020#123
456789#
#0000#021#123
456789#

#0000#030#0#
#0000#030#1#0
800#

Kuvaus

Tehdasasetus

4 numeroa, 0~9

0000

0~9, a~z, A~Z, _

UOV_LTA

Pääkäyttäjä
numero
"123456789"
Pääkäyttäjä
numero
"123456789"
Ei tarkastusviestiä,
Ei merkkisoittoa,
Vain hälytys
1 tarkastusviesti
(klo 08:00), Hälytys
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päivittäisra
portti tai
merkkisoitt
on
ajankohta

#0000#030#2#0
800#2000#

#0000#031#0#

#0000#031#1#0
800#

#0000#031#2#0
800#2000#

Aseta
soittoaika
pituus

#0000#040#0/1/
2/3#

hälytyksestä

Aseta aika

#0000#050#080
0#

2 tarkastusviestiä
(klo 08:00 ja
20:00), Hälytys
Merkkisoitto (ei
tilakyselyä)
Ei tarkastusviestiä
Ei merkkisoittoa
Vain hälytys
Merkkisoitto(ei
tilakyselyä)
1 merkkisoitto
(klo 08:00), Hälytys
Merkkisoitto (ei
tilakyselyä)
2 merkkisoittoa
(klo 08:00 ja
20:00), Hälytys
0 -Audio pois
1 -6t kuluessa
2 -12t kuluessa
3 -24t kuluessa
24h tunnin kello
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Säädä
äänenvoim
akkuus

TILA-kysely

Tiedustele
pääkäyttäjä
numeroita

#0000#060#5#

0~5. 0 - pois,
5 – max ääni

#0000#110#

Nimi, hälytys tila,
raportti
ajat,
Pariston
tila,
kentän
voimakkuus,
Mikrofonin
voimakkuus,
lämpötila C°

#0000#120#

No.1: ***
No.2: ***
No.3: ***
No.4: ***
No.5: ***

Alhaisen paristotilan
hälytysäänellä.

ja

kentän
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Epänormaalin tilan äänimerkit
Epänormaali
tila
Alhainen
paristo
Ei SIM korttia
Ei signaalia

LED valo
punainen

LED valo
vihreä

Vilkkuu

Pois päältä

Päällä

Vilkkuu

Äänimerkki
Joka toinen
sekunti ääni
Tuplaääni joka
kolmas sekunti

6. Virittyminen ja hälytys
Aseta magneetti ARM Porttiin jolloin laite virittyy n. 3min kuluessa
valmiustilaan. LED valot lopettavat vilkkumisen kun laite on
virittynyt. Mikäli laitteessa ei ole ohjelmoitu pääkäyttäjänumeroa,
kuulet merkkiäänen.
Mikäli asetuksena on esim #030# tekstiviestihälytys, laite
lähettää määriteltynä ajankohtana asetettuihin numeroihin
tarkastusviestin:
UOV_LTA daily report(1/1):
I am working!
Battery: 100%
Signal: Good
Voit myös kysyä tilaa tekstiviestillä: #0000#110#
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Mikäli asetuksena on esim #031# merkkisoitto, laite soittaa
pääkäyttäjälle n. 4 sek pituisen merkkisoiton ennalta määrättynä
ajankohtana. Merkkisoitto tilassa tilakysely (#0000#110#) ei
mahdollinen.
Kun magneetti irtoaa laitteesta ulkoisen voiman avulla, laite
kirjautuu uudelleen verkkoon ja lähettää pääkäyttäjille viestin:
UOV_LTA is alarming
Laite lähettää uuden viestin 3 tunnin kuluttua mikäli magneetti on
edelleen irrallaan laitteesta (ARM portti) tai kunnes sinne
lähetetään kuittausviesti: #110312#
joka peruuttaa hälytyksen.

7. Soitto & Kuuntelu
Ensimmäisen hälytyksen jälkeen, mikäli “Soittoaika pituus” ei ole
asennossa 0 (Audio pois, voit soittaa laitteeseen ja kuulla
esiasetun ajanjakson (6, 12 tai 24t) aikana paikan päältä ääniä.
Asetus 24t vie enemmän paristoja. Tehdasasetus = 12t
Mikäli oma puhelinnumerosi ei ole pääkäyttäjänumero listalla, laite
hälyttää mutta katkaisee puhelun ilman vastaamatta.

8. APP sovellukset
Loukkuvahtiin on saatavissa älypyhelin sovellukset helppoon
käyttöön ilman tekstiviestin kirjoittamista. APP on saatavissa
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Android ja Windows Phone puhelimiin. Lataa sovellukset
tuote-esittelyn yhteydestä tai www.uovisionsuomi.fi

9. Tekninen erittely
GSM verko
Unitila virrankulutus
Paristot
Käyttölämpötila
Arvioitu pariston kesto
Ulkomitat
Paino
Säänkestävyys luokka

GSM / Quad-band (850/900/1800/1900
MHz)
<0.08mA
4xAA (1.5V) alkaliparistot
-25°C … +60°C
n. 6kk kahdella päivittäisellä viestillä
114 x 90 x 50mm
175g (without batteries)
IP56

10. Toimitussisältö
Komponentti
LTA laite
Magneetit
Nylon vetonarut

Määrä
1kpl
2kpl (Ø 20mm ja16mm)
2kpl (2m, 1m)

Kirkas siima

1kpl (2m)

Lukitusrauta

1kpl

Puukiinnitysvyö

1kpl
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Palomiehen haka

1kpl

Käyttöohje

1kpl

Antenni

1kpl

TAKUU
Tuotteella on ostopäivästä alkaen yhden vuoden (1) takuu
valmistus tai materiaalivirheille. Laitetta ei saa omatoimisesti
modifioida tai sen rakennetta muuttaa. Paristot on poistettava
säilytyksen ajaksi kun laitetta ei käytetä sillä takuu ei korvaa
paristojen vuodoista aiheutuneita ongelmia. Käytä laitteessa vain
hyvälaatuisia alkaliparistoja.
Valmstajan kotisivut:
www.uovision.com
Lisätiedot ja ladattavat sovellukset (APP):
www.uovisionsuomi.fi
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TIPS & TRICKS
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