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GSM Gateway Модел "Follow Me"
Инструкция за работа

GSM Gateway Модел "Follow Me"е предназначен за директно включване към  стационарна
телефонна линия на БТК или вътрешна линия на телефонна централа и има стандартни параметри
на телефонен апарат. В него се поставя SIM карта.

Когато се звъни на номера на телефонната линия която е включена в него се получава :
1. Автоматично избиране на GSM номера, който е настроен чрез конфигурационният файл.
Звъненето което се генерира от стационарната линия се чува от звънящият до момента на

обаждане от GSM-а. Ако не се обади от GSM-а и звънящият затвори линията се освобождава след 7
сек. Ако GSM-а се обади линията се освобождава когато той затвори. Ако GSM –а е зает може да си
пренасочи обаждането чрез услугата на оператора

2. Ако е активирана функцията за гласово обаждане след позвъняване се заема телефонната
линия и се чува предварително записано от собственника чрез WAV файл, който казва примерно “за
търговски отдел” изберете 1, за ... изберете 2 и т.н до 5. Когато се получи съответната цифра се
избира GSM номера който съответства на нея и е предварително записан от собственника.
В комплекта са включени:

 Адаптер 220V/9-12V/500mA
 Външна антена
 Кабел за връзка с COM порта на компютъра.
 CD със софтуер за настройка.
 Крепежни елементи.
Уреда е настроен и готов за работа с всички GSM оператори .
Ако е необходимо промяна на някои от параметрите му, може чрез специализираният софтуер

или чрез Hiper terminal да се презареди конфигурационният файл през COM порта или USB на
компютъра. Параметрите са дадени в конфигурационният файл.
Някои от по-важните възможности:

 GSM номера се избира за 7 сек. автоматично и може да се променя.
 Може да се разрешат само до 10 GSM номера за свързване към стацинарната линия с

възможност за избиране по нея от GSM телефоните си.
Пускане в експлоатация:

 PIN кода на SIM картата се маха стандартно чрез GSM апарат се поставя в GSM Gateway.
 Завива се антената
 Включва се кабела на телефонната линия в буксата “Line”
 Включва се адаптера.

Светодиодните индикатори показват:
 Червен премигва - готовност
 Син – премигва прес 2-3 сек – SIM картата се е регистрирала  в мрежата на GSM оператора
 Зелен – свети постоянно при използване на телефонната линия и ако има изходящ разговор

премигва.
Препрограмиране

 Включва се RS кабела към компютъра и в GSM Gateway “PC COM”.
 В зависимост кой порт използватена вашият компютър с “edit”  се настройва “bat” файла.
 Ако се налага пренастройка се редактира текстовият файл “.txt”
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