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1 Wstęp

Urządzenie  4Time  służy  do  kontroli  pracowników  terenowych.  Wyposażone  jest  w  czytnik
RFID,  moduł  GPS,  modem  GPRS  do  komunikacji  dwukierunkowej  (również  głosowej),
bezpieczny i odporny wyświetlacz oraz mini latarkę. 

Urządzenie  4Time  współpracuje  z  systemami  KronosNET
oraz  4TimeWeb  za  pośrednictwem  usługi
NEXTDirect_drv.exe.  Więcej  szczegółów  odnośnie
wspomnianych  systemów  można  znaleźć  na  stronie  http://
next.biz.pl/, zakładka Oprogramowanie.

Wykorzystanie  popularnej  i  taniej  technologii  RFID  125  kHz  pozwala  na  potwierdzenie
obecności  osoby  w  zadanym  miejscu  i  czasie.  Wszystko  dzięki  odczytowi  posiadającego
unikalny  numer  znacznika  RFID,  przytwierdzonego  w  miejscu  kontroli.  Czytnik,  w  który
wyposażone jest urządzenie współpracuje z szeroką gamą znaczników RFID dostępnych na
rynku.

http://next.biz.pl/
http://next.biz.pl/
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Urządzenie  jest  wyposażone  również  w  moduł  GPS,  który  obok  rejestracji  faktu  odczytu
znacznika  RFID  podaje  rzeczywiste  miejsce  pobytu  pracownika  terenowego.  Oszukanie
systemu  staje  się  więc  niezmiernie  trudne,  a  poziom  bezpieczeństwa  pracy  użytkownika
dzięki znajomości jego pozycji, znacznie wzrasta.

Alfanumeryczny  wyświetlacz,  odporny  na  warunki  środowiskowe  i  zamknięty  w
przeźroczystej  obudowie,  umożliwia  nam  dwukierunkową  komunikację  z  pracownikiem.
Możliwe staje się przesłanie zarówno informacji o numerze ścieżki, którą pracownik ochrony
ma  się  udać  na  obchód,  numerze  obiektu  który  należy  skontrolować,  czy  też  czynności
specjalnej  do  wykonania.  W  drugą  stronę  pracownik  może  raportować  specjalnym  kodem
zaistniałe zdarzenia i problemy.

Bieżąca  transmisja  danych  dzięki  wbudowanemu  modemowi  GPRS  czy  też  wykonywanie
połączeń  głosowych  to  podstawowe  funkcje  urządzenia.  Stałe  połączenie  z  centrum
operatorskim  z  uwzględnieniem  nowatorskiego  mechanizmu  bieżącej  kontroli  kosztów,
pozwala  nadzorować  pracę  osoby  wyposażonej  w  urządzenie.  Dodatkowe  funkcje
nawiązywania  połączeń  i  odbierania  rozmów  tylko  z  zadanych  numerów  telefonicznych
pozwalają zagwarantować, że urządzenie będzie wykorzystywane w celach służbowych.

4Time przystosowany jest do pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych, wszędzie
tam gdzie  znajdą  się  korzystający  z  niego  pracownicy  terenowi.  Posiada  także  wymagane
poświadczenia producenta, dotyczące spełnienia norm bezpieczeństwa i emisji CE.

2 Instrukcja bezpieczeństwa

W dokumencie zastosowano oznaczenia:

Uwaga krytyczna

Uwaga

Przed  rozpoczęciem  pracy  z  urządzeniem  4Time
użytkownik  proszony  jest  o  zapoznanie  się  z  poniższą
instrukcją bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa  obsługa  i  niewłaściwe  użytkowanie  może
spowodować  poważne  uszkodzenie  urządzenia  lub
zranienie osób.
Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody
spowodowane  nieprawidłową  obsługą  i  niewłaściwym
użytkowaniem urządzenia.

Urządzeniem  i  ładowarką  należy  posługiwać  się  ostrożnie.  Przestrzeganie  poniższych
wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.
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Przed podłączeniem upewnij się, że źródła napięcia zasilania są ustawione poprawnie,
Nie  wylewać  żadnych  płynów  na  płytę  urządzenia,  gdyż  mogą  ją  uszkodzić  lub
spowodować porażenie prądem elektrycznym,
W  trakcie  pracy  urządzenia  niedozwolone  jest  wyciąganie  oraz  instalowanie  karty  SIM,
gdyż może to skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem,
Nie korzystaj z urządzenia w miejscach zakazu używania telefonów komórkowych,
Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia samochodu,
Nie używaj urządzenia w pobliżu stacji benzynowych czy szpitali,
Nie naprawiaj urządzenia na własną rękę - zleć to specjalistom,
Korzystaj z urządzenia rozważnie - mimo odporności na wodę, wiatr,  kurz chroń je przed
nadmiarem wilgoci i pyłu,
Używaj baterii i ładowarek zaakceptowanych przez producenta,
Wykonując rozmowy głosowe nie trzymaj urządzenia zbyt blisko ucha,
Nie  zbliżaj  latarki  do  oczu  ludzi  i  zwierząt.  Używanie  latarki  w  małej  odległości  od  oczu
może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok,
W  celu  nie  zanieczyszczenia  wejścia  USB  w  urządzeniu  po  wgraniu  konfiguracji  lub
zakończeniu ładowania, zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu go dzięki osłonie wejścia.

Nieprawidłowe  podłączenie  urządzenia  może

spowodować trwałe uszkodzenie!

Baterie należy przekazać do utylizacji lub pozbywać się ich
zgodnie  ze  wszystkimi  przepisami  ogólnokrajowymi  i
miejscowymi.
Celem  uniknięcia  pożaru  lub  wybuchu  nie  wolno
dopuszczać do ich zetknięcia z ogniem.

3 Akcesoria w zestawie

W zestawie 4Time znajduje się:

Urządzenie
4Time

Urządzenie do kontroli pracowników terenowych

Bateria Litowo-jonowa  (Li-Ion)  3.7V  o  pojemność  3.9Ah  do  samodzielnego
zamontowania w urządzeniu. 

Ładowarka Ładowarka sieciowa USB 5V 1A.

Kabel USB Kabel USB typu A-B w wersji 2.0. 

2 znaczniki
RFiD

Znacznik RFiD typu Coin 

Naklejki Naklejka z logo NEXT oraz 4Time (1 szt.)
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Naklejka  z  miejscem  na  informacje  odnośnie  komend,  numerów
telefonów, kierunków tras lub zdarzeń dodatkowych (2 szt.)

4 Pojęcia

Pojęcia używane w instrukcji:

GPRS
 

(ang.  General  Packet  Radio  Service)  Technologia  wysyłania  pakietów  danych  w
sieciach  GSM.  Dzięki  zainstalowanej  usłudze  GPRS  w  urządzeniu  4Time
użytkownik  ma  możliwość  odbioru  i  wysyłania  danych  przez  sieć  (poprzez
bezprzewodowy dostęp do Internetu). 

GPS (ang.  Global  Positioning  System)  Radiowy  system  nawigacyjny  oparty  na
satelitach. Urządzenie 4Time wyposażone w GPS umożliwia operatorowi systemu
monitorującego ustalenie pozycji i prędkości użytkownika narzędzia 4Time.

GSM (ang.  Global  System  for  Mobile  Communications)  Najpopularniejszy   standard
telefonii  komórkowej.  Dzięki  zainstalowanej  usłudze  GSM  urzadzenie  4Time
oferuje  usługi  związane  z  transmisją  głosu  (rozmowy  wychodzące/przychodzące)
oraz wysyłaniem wiadomości w formie tekstowej - SMS.

RFID (ang.  Radio-frequency  identification)  System  identyfikacji  radiowej.  Urządzenie
4Time zostało wyposażone w system odczytu pastylek, naklejek, kart RFID. W ten
sposób  4Time  wysyła  zdarzenie  do  systemu  monitorującego  o  odczytaniu



Pojęcia 9

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

znacznika RFID o danym numerze seryjnym. 

LED (ang.  Light-emitting  diode)  Źródło  światła  oparte  na  diodach
elektroluminescencyjnych.

SMS (ang. Short Message Service) Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych
w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.

5 Wprowadzenie

Urządzenie  przekazuje  w  czasie  rzeczywistym  zdarzenia  związane  z  kontrolą  pracy
pracownika terenowego poprzez kanały GPRS lub SMS, wykorzystując infrastrukturę GSM,
przez użycie karty SIM abonenta wybranego operatora.
W przypadku braku połączenia może automatycznie przełączyć się na serwer zapasowy lub
zmienić aktywny kanał transmisji.

Szczegóły  dotyczące  komunikacji  urządzenia  z  centrum

monitoringu opisane są w rozdziale Komunikacja.

Wbudowana w urządzenie pamięć przechowuje do 5000 zdarzeń przy braku komunikacji  z
centrum  monitoringu  lub  w  razie  uszkodzenia.  Zdarzenia  przechowywane  w  buforze  są
przesyłane  natychmiast  po  odzyskaniu  połączenia  według  określonej  przez  priorytety
kolejności  (im  niższa  wartość  tym  niższy  priorytet).  Lista  zdarzeń  wraz  z  priorytetami
dostępna jest w załącznikach niniejszej instrukcji (patrz Lista kodów zdarzeń).

Przesyłane do centrum monitoringu  zdarzenia dotyczą stanu pracy urządzenia, odczytanych
znaczników  RFID,  aktualnej  pozycji  GPS,  w  tym  również  opcjonalnie  o  przekroczeniu
wyznaczonej pozycji obszaru pracy (szczegóły Konfiguracja zaawansowana GPS).

Wbudowany  moduł  akcelerometru  rejestruje  gwałtowne  zmiany  pochylenia  urządzenia,
wskazujące m.in. na upadek lub rzucenie urządzenia.

Produkt  zastępuje  również  pilot  antynapadowy,  będąc  kompletnym,  sprawnym  systemem
powiadamiania  o  sytuacjach  wymagających  natychmiastowej  reakcji  w  razie
niebezpieczeństwa.  Użytkownik  może natychmiastowo zgłosić  alarm napadu lub  wysłać  do
centrum monitoringu prośbę o kontakt. Możliwe jest również nawiązanie połączenia z jednym
z  dziesięciu  zaprogramowanych  uprzednio  numerów  telefonów.  Wszystkie  połączenia
głosowe realizowane są poprzez wbudowany mikrofon oraz głośnik.

Kontakt  z  użytkownikiem  sygnalizowany  jest  w  zależności  od  konfiguracji  wibracjami,
dźwiękiem oraz diodą LED emitującą jasne światło (szczegóły Tablica reakcji)

Aktualny  stan  pracy  raportowany  jest  przy  pomocy  czterech  różnokolorowych  diód  LED.
Szczegółowy  status  wyświetlany  jest  na  wbudowanym  wyświetlaczu  LED  po  wywołaniu
funkcji z dodatkowych klawiszy.

4Time wyposażony jest w baterie litowo-jonową o pojemności 3,9 Ah, co pozwala na pracę
urządzenia  przez  ok.  100  godzin  (przy  wyłączonej  funkcji  GPS)  lub  ok.  48  godzin  (przy
aktywnej funkcji GPS). Przy słabym stanie baterii, urządzenie wysyła odpowiednie zdarzenie
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do systemu monitorującego. Maksymalny prąd do ładowania akumulatora to 1A. Optymalny
czas ładowania baterii (przy zupełnym rozładowaniu urządzenia) to 5 godzin.

Programowanie  urządzenia  oraz ładowanie  baterii  możliwe jest  poprzez gniazdo  USB typu
B.

Bezpieczeństwo  transmisji  danych  do  centrum  monitoringu  zapewnia  użycie  128  bitowego
klucza szyforwania VMPC. Opcje konfiguracyjne szyfrowania i uwierzytelniania dostępne są
w rozdziale dotyczącej konfiguracji urządzenia (zakładka Ogólna).

Produkt jest odporny na:
uszkodzenia
sabotaż
wilgoć
niskie oraz wysokie temperatury

Mimo wytrzymałości urządzenia na wyżej wymienione
czynniki, użytkownik proszony jest o dbanie o urządzenie
4Time. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać 
Instrukcję bezpieczeństwa.

6 Właściwości

Schematy przedstawiają wygląd urządzenia 4Time
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Przód urządzenia Tył urządzenia

A Ekran  wyposażony  w  wyświetlacz  ciekłokrystaliczny  LED  oraz  diody  LED  (szczegóły
Ekran)

B Przycisk  Napad -  przytrzymanie przez min.  2 sekundy wyśle  do systemu monitoringu
sygnał alarmowy (patrz Napad)

C Przycisk  Odczyt  RFID  -  krótkie  przytrzymanie  włączy  czytnik  RFID,  który  pozwoli  na
odczytanie  unikalnego  identyfikatora  znacznika  oraz  wysłanie  zdarzenia  "Rejestracja
punktu RFID" (patrz Odczyt punktu, naklejki lub karty RFID)

D Przycisk F1 - pierwszy przycisk funkcyjny wywołujący określone zdarzenie urządzenia
(patrz Tablica reakcji)

E Przycisk  F2  -  drugi  przycisk  funkcyjny  wywołujący  określone  zdarzenie  urządzenia
(patrz Tablica reakcji)

F Przycisk  Prośba  o  telefon  -  w  zależności  od  stanu  urządzenia  oraz  czasu
przytrzymania przycisku

krótkie  przytrzymanie  wywoła  w  systemie  monitoringu  zdarzenie  typu  "Prośba  o
telefon" (patrz Prośba o telefon) 
dłuższe  przytrzymanie  wywoła  listę  akceptowanych  numerów  telefonów,  pod  które
użytkownik ma możliwość zadzwonić (patrz Wykonywanie połączeń głosowych):
podczas połączenia przychodzącego, krótkie przytrzymanie odbierze telefon
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G Czytnik zbliżeniowy RFID znaczników 125 kHz, pozwalający na odczyt do odległości 3
cm

H Głośnik dla rozmów głosowych 

I Pokrywa baterii

J Mikrofon dla rozmów głosowych/trybu podsłuchu

K Osłona wejścia ładowania

L Gniazdo USB typu B dla konfiguracji oraz ładowania baterii urządzenia 

A Przycisk sabotażowy reagujący na otwarcie pokrywy baterii

B Gniazdo do podłączenia baterii

C Gniazdo na kartę SIM
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7 Komunikacja

Urządzenie 4Time nawiązuje połączenie z centrum monitoringu bezpośrednio pod podany
adres IP lub na określoną nazwę domenową powiązaną z adresem IP poprzez serwer DNS.
W związku z powyższym transmisja TCP/IP nie wymaga stałego adresu IP dla urządzenia.
Stały adres IP lub określona nazwa domenowa konieczna jest dla centrum monitoringu.
(szczegóły konfiguracji adresu serwera w rozdziale Konfiguracja zaawansowana -
konfiguracja Ogólna).

Urządzenie  4Time  współpracuje  z  systemami  KronosNET
oraz  4TimeWeb  za  pośrednictwem  usługi
NEXTDirect_drv.exe.  Więcej  szczegółów  odnośnie
wspomnianych  systemów  można  znaleźć  na  stronie  http://
next.biz.pl/, zakładka Oprogramowanie.

Transmisja TCP/IP może być podtrzymywana przez ustawienie odpowiedniej częstotliwości
testów z samego urządzenia, co zapobiega zamykaniu sesji GPRS przez operatora GSM w
przypadku nieaktywności transmisji.

W przypadku problemów z transmisją GPRS (główną lub/i zapasową) urządzenie może
wysyłać zdarzenia w formie zaszyfrowanych wiadomości SMS pod wskazany numer
telefonu.

W  celu  ograniczenia  kosztów,  nie  wszystkie  zdarzenia  są
wysyłane  w  formie  wiadomości  SMS.  Szczegółowa  lista
zdarzeń wraz z dostępnymi kanałami transmisji  znajduje  się
w  załącznikach  niniejszej  instrukcji  (patrz  Lista  kodów
zdarzeń).

http://next.biz.pl/
http://next.biz.pl/
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Opis komunikacji:
1. Urządzenie 4Time otwiera połączenie z serwerem głównym poprzez GPRS.
2. Po udanej próbie połączenia z serwerem sygnał zostaje przesłany do centrum

monitoringu.

W przypadku braku połączenia z serwerem głównym, nastąpi próba przełączania na serwer
zapasowy lub zmiana toru transmisji zgodnie z następującym algorytmem:
1. Urządzenie próbuje połączyć się torem GPRS do serwera głównego (czas próby 30

sekund).
2. Po 3 nieudanych próbach,  urządzenie  łączy się  z  zapasowym serwerem (czas  próby 30

sekund) torem GPRS.

3. Po  3  nieudanych  próbach  połączenia  z  serwerem  zapasowym  4Time  zmienia  tor

komunikacji na SMS (jeżeli ten typ komunikacji jest skonfigurowany).

4. Podczas aktywnego toru SMS urządzenie w dalszym ciągu próbuje nawiązać łączność z

serwerem głównym/zapasowym po torze GPRS.

8 Uruchomienie urządzenia

Uruchomienie urządzenia 4Time wymaga wykonania następujących kroków:

1. W  celu  otworzenia  obudowy  4Time  należy  odwrócić  urządzenie  i  odkręcić  śruby
znajdujące się przy pokrywie baterii, a następnie zdjąć ją. 



Uruchomienie urządzenia 15

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

2. Miejsce  na  kartę  SIM  znajduje  się  pod  baterią.  Przed  instalacją  karty  SIM  koniecznie
wyjmij baterię. Włóż kartę SIM. Sprawdź czy karta została prawidłowo umieszczona.

Przy nie  rozważnym obchodzeniu  się  z  kartą  SIM można  ją
łatwo  uszkodzić  (złamać,  porysować).  Kartę  SIM  należy
ostrożnie wkładać/ wyjmować z urządzenia.
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3. W celu zainstalowania baterii, należy podłączyć wtyk znajdujący się na akumulatorze, do
gniazda na urządzeniu. Sprawdź czy bateria została prawidłowo włożona. Jeśli poczujesz
opór podczas instalacji baterii w urządzeniu, upewnij się, czy wkładasz wtyk w odpowiedni
sposób.
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4. Do  zamknięcia  obudowy  należy  nałożyć  pokrywę  baterii  z  powrotem  na  miejsce,  a
następnie przykręcić śruby mocujące. Teraz można odwrócić urządzenie.

Po uruchomieniu urządzenia należy je skonfigurowć:
za pomocą wiadomości SMS,
za pomocą przewodu USB.

9 Pierwsza konfiguracja urządzenia

Urządzenie  przekazuje  zdarzenia  do  centrum  monitoringu  w  czasie  rzeczywistym.  W  celu
zapewnienia  komunikacji  urządzenia  należy  skonfigurować  parametry  łączności.  Możliwe
jest to na dwa sposoby:

Konfiguracja SMS - konfiguracja zdalna poprzez wysłanie komend SMS
Konfiguracja USB - konfiguracja lokalna przez program konfiguracyjny

9.1 Konfiguracja SMS

Konfiguracja urządzenia 4Time poprzez SMS polega na wysłaniu do urządzenia wiadomości
zawierającej  w  treści  główne  parametry  serwera.  Po  poprawnym  skonfigurowaniu  4Time
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podłączy się do serwera i będzie w pełni aktywnym urządzeniem monitorującym.

Urządzenie  zostało  zabezpieczone przed  nieautoryzowanym

wykonaniem  komendy  poprzez  wymóg  podania  hasła

zdefiniowanego dla urządzenia  (szczegóły konfiguracji  hasła

w rozdziale - Ogólna).

W związku z tym do każdej wiadomości tekstowej wysyłanej

do  urządzenia  należy  podać  hasło  serwisowe  poprzedzone

komendą PAS=<hasło>, np. 

PAS=next

Pierwszym  krokiem  do  skonfigurowania  narzędzia  4Time
przez  SMS  jest  uruchomienie  urządzenia  z  kartą  SIM,  z
ustawionym kodem PIN.  Akceptowany PIN  przy  przesyłaniu
pierwszej  konfiguracji  do  urządzenia  to  1111.  Możliwe  jest
również  wysłanie  konfiguracji,  jeśli  PIN  na  karcie  jest
wyłączony. 

Możliwe komendy do konfiguracji SMS:

APN=<nazwa PAN>
ustawienie  punktu  dostępu  do  sieci  GSM/GPRS.  Skonfigurowanie
jest konieczne do korzystania z takich usług jak WAP lub GPRS

IPA=<adres IP> ustawienie adresu IP serwera

USR=<użytkownik
APN>

ustawienie nazwy użytkownika APN

PSW=<hasło APN> ustawienie hasła dla użytkownika APN

POA=<port IP> ustawienie portu do serwera

PIN=<kod PIN> ustawienie kodu PIN w urządzeniu dla karty SIM 

KEY=<klucz
szyfrowania>

ustawienie  klucza  szyfrowania  dla  komunikacji  urządzenia  z
centrum monitorowania
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W  celu użycia specjalnych (spacja lub przecinek)  znaków w
kluczu  szyfrowania,  należy  klucz  szyfrowania  umieścić  w
cudzysłowiu, np.

KEY="abcd efg ,h1234  5,6,789" 

Dla  klucz  szyfrowania  bez  znaków  specjalnych,  nie  jest  to
wymagane, np.

KEY=abcdefgh123456789 

W  celu  skasowania  klucza  szyfrowania  z  urządzenia  należy
użyć komendy:

KEY= 

Zmiana konfiguracji połączenia z serwerem wymaga restartu

urządzenia, w związku z tym SMS z komendą zmiany

konfiguracji urządzenia powinien być zakończony komenda

RST=1. Przykładowy SMS z konfiguracją urządzenia:

PAS=next APN=internet USR=internet
PSW=internet IPA=server.next.biz.pl POA=2000
RST=1

Dane dotyczące APN należy uzyskać od wybranego

operatora komórkowego.

Dla operatora GSM Orange Polska należy podać:

APN - internet

Nazwa użytkownika - internet

Hasło - internet

Dodatkowe  komendy  sterujące  urządzeniem  opisane  są  w
rozdziale Komendy SMS.

9.2 Konfiguracja lokalna USB

W tym rozdziale użytkownik znajdzie informacje dotyczące instalacji sterowników oraz
konfiguracji urządzeń firmy Next przy pomocy narzędzia konfiguracyjnego.



4Time20

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

9.2.1 Instalacja programu konfiguracyjnego

Program  konfiguracyjny  dla  urządzeń  firmy  Next  dostępny  jest  z  pliku  instalacyjnego,
możliwego do pobrania ze strony producenta.

Minimalne wymagania sprzętowe programu:
Komputer: Celeron Dual-Core, 64 MB RAM,
System operacyjny: Windows XP 32/64, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1),
Monitor: kolorowy, rozdzielczość min. 800x600,
port USB.

Nie  należy  podłączać  urządzenia  do  komputera  przed

uruchomieniem instalatora!
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Aktualny  instalator  konfiguratora  wraz  ze  sterownikami  oraz

instrukcją urządzenia dostępny jest do pobrania ze strony:

www.next.biz.pl

Instalacja programu konfiguracyjnego:

1. Ze strony producenta pobrać instalator urządzeń firmy Next
2. Uruchomić  instalator,  który  krok  po  kroku  przeprowadzi  użytkownika  przez  instalację

konfiguratora, sterowników urządzenia oraz instrukcji
3. Po pomyślnej instalacji, na pulpicie utworzone zostaną skróty do instrukcji urządzenia oraz

programu konfiguracyjnego

Przed  instalacją  programu  należy  upewnić  się,  że

urządzenie NIE JEST lub nie było podłączone do komputera

za pomocą kabla USB. Urządzenie należy podłączyć dopiero

po instalacji programu. 

9.2.2 Instalacja sterowników urządzenia

Przed  podłączeniem urządzenia  należy  upewnić  się,  że  konfigurator  wraz  ze  sterownikami
został  uprzednio  zainstalowany  (szczegóły  Instalacja  programu  konfiguracyjnego).  W  celu
instalacji sterowników w systemie Windows należy:

1. Podłączyć za pomocą kabla USB typ A-B urządzenie do komputera
2. System automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje sterowniki

Poprawność instalacji sterownika można sprawdzić w menadżerze urządzeń, dostępnego z
menu  "Start  ->  Panel  Sterowania  ->  Menedżer  urządzeń  ->  Porty"  lub  po  uruchomieniu
komendy  "mmc  devmgmt.msc".  Po  rozwinięciu  widoku  portów  pojawi  się  podłączone
urządzenie 4Time z przypisanym numerem portu COM.

http://www.next.biz.pl
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W  przypadku  nierozpoznania  podłączonego  urządzenia

należy  zaktualizować  oprogramowanie  sterownika  ręcznie,

poprzez wybór opcji, dostępnej z prawego przycisku myszki.

Sterowniki do aktualizacji dostępne są w podkatalogu drivers

w katalogu utworzonym przez instalator (domyślnie Program

Files/Next/4Time/Drivers).

9.2.3 Podstawowa konfiguracja urządzenia

W  celu  wprowadzenia  podstawowej  konfiguracji  urządzenia,  umożliwiającej  komunikację  z

Centrum Monitoringu poprzez wykorzystanie kanałów transmisji GPRS należy:

1. Zainstalować  program  konfiguracyjny  oraz  sterowniki  urządzenia  (szczegóły  Instalacja

programu konfiguracyjnego oraz Instalacja sterowników urządzenia).

2. Uruchomić program Next device configurator.

3. Odczytać  numer  port  COM  dostępnego  dla  urządzenia  4Time  z  menadżera  urządzeń

(szczegóły Instalacja programu konfiguracyjnego).

4. W programie konfiguracyjnym wybrać z menu opcję Preferences i wpisać odpowiedni port
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COM urządzenia 4Time (analogiczny numer portu taki sam jak w Menedżerze urządzeń).

5. Zapisać zmiany.

6. Odczytać aktualną konfigurację podłączonego urządzenia poprzez wybór opcji Read from

device lub przy pomocy skrótu klawiszowego CTRL + L.
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Przy  pomocy  opcji  Set  default  (CTRL+D)  można  ustawić

domyślne  wartości  konfiguracyjne,  zalecane  przez

producenta.

Spowoduje to zastąpienie aktualnych wartości odczytanych z

urządzenia.

7. Podać hasło serwisowe wymagane do odczytu konfiguracji z urządzenia.

Domyślne hasło serwisowe dla urządzenia 4Time to 'next'.

8. Ustawić  podstawowe  parametry  dla  komunikacji  urządzenia  z  Centrum  Monitoringu,  w

tym:

Na zakładce General:
o Pin number - kod PIN dla karty SIM danego operatora.

Wprowadzenie nieprawidlowego kodu PIN'u moze skutkować

zablokowanie karty SIM.

Dla karty bez zabezpieczenia PIN należy zostawić pole puste

Dane dotyczące APN należy uzyskać od wybranego

operatora komórkowego.

Dla operatora GSM Orange Polska należy podać:

APN - internet

Nazwa użytkownika - internet

Hasło - internet
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Na zakładce Connection GPRS:

o APN  name  (main)  -  nazwa  punktu  dostępowego  wskazująca  na  konkretną  sieć

pakietową,

o APN user - nazwa użytkownika APN,

o APN password - hasło użytkownika APN,

o Server address/port (primary)  -  adres IP lub nazwa domenowa serwera głównego oraz

jego port dla centrum monitorowania dla kanału GPRS,

o Server address/port (secondary) - adres IP lub nazwa domenowa serwera zapasowego

oraz jego port dla centrum monitorowania dla kanału GPRS,

o Primary DNS address - adres IP głównego DNS,

o Secondary DNS address - adres IP zapasowego DNS.

Należy pamiętać o zmianie parametru serwera przy pierwszej

konfiguracji  urządzenia  (adres  IP  oraz  Port),  do  którego

urządzenie 4Time będzie wysyłać sygnały i zdarzenia.

9. Zapisać  zmienioną  konfigurację  do  urządzenia  poprzez  wybór  opcji  Write  to  device  lub

przy pomocy skrótu klawiszowego CTRL+W.
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10.Podać hasło serwisowe wymagane do zapisu konfiguracji na urządzeniu.

Domyślne hasło serwisowe dla urządzenia 4Time to 'next'.

Po wysłaniu  nowej  konfiguracji  nastąpi  ponowne  uruchomienie  urządzenia,  wraz  z  nowymi

parametrami konfiguracyjnymi.

Dodatkowe opcje konfiguracyjne opisane zostały w rozdziale Konfiguracja zaawansowana. 

Producent sugeruje zmianę hasła konfiguracyjnego podczas

wprowadzania nowej konfiguracji do urządzenia.

Zmiana konfiguracji urządzenia jest sygnalizowana

odpowiednim komunikatem wysyłanym do centrum

monitoringu.
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10 Ustawienia początkowe

Ustawienia opisane w rozdziale pierwszej konfiguracji urządzenia pozwalają połączenie
urządzenia z centrum monitoringu.
Pozostałe ustawienia związane z funkcjami urządzenia pozostaną pozostaną domyślne. 

Dla domyślnej konfiguracji przyciski urządzenia posiadają następujące funkcje:

Przycisk
czas

wciśnię
cia

opis

NAPAD 2 s. Wysłanie sygnału alarmowego

ODCZYT
lub
F1 lub
F2

krótkie
lub

długie Odczytanie znacznika RFID oraz wysłanie zdarzenia napad

F1 dowolny Potwierdzenie komendy numerycznej

F2 dowolny Odrzucenie komendy numerycznej

F1 oraz F2 długie Tryb serwisowy

F1 długie Włączenie latarki
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TELEFON krótkie Wysłanie  zdarzenia  z  prośbą  o  telefon  lub  odebranie  połączenia
przychodzącego.

dd

Krótkie  wciśnięcię  to  na  przytrzymanie  guzika  na  0,2

sekundy.

Długie wciśnięcie to przytrzymanie guzika na 1 sekundę.

Ekran przy domyślnych ustawieniach informuje o:
Stanie ładowania baterii (przy podłączonej ładowarce)
Wartości odebranej z centrum monitoringu komendy numerycznej
Stan urządzenia w trybie serwisowym (szczegóły sprawdzenie stanu urządzenia)

Prz pomocy diód LED urządzenie na bieżąco pokazuje stan (szczegóły Ekran).
dostępności aktualnej pozycji GPS,
odebrania/wysyłania danych GPRS,
odczycie znacznika RFID,
odbiorze danych z centrum monitoringu (komunikat cyfrowego lub nowa konfiguracja),
błąd krytyczny,
brak połączenia z centrum monitoringu.

Domyślna konfiguracja obejmuje:
Wyłączone hasło konfiguracyjnego - do odczytu oraz zapisu konfiguracji,
brak PIN'u karty SIM - konieczny montaż karty bezpinowej lub konfiugracja PIN'u
(Konfiguracja Ogólna),
wyłączenie funkcji latarki po rozładowaniu baterii poniżej 50%,
alarmowanie o słabej baterii poniżej 20%, naładowania,
wysyłanie sygnału testowego co 10 minut,
możliwość odebrania połączenia przychodzącego oraz SMS konfiguracyjnego z
dowolnego numeru telefonu,
wibracje oraz dźwięk dla połączeń przychodzących oraz otrzymania komend
numerycznych,
wyłączony moduł GPS (brak przesyłania pozycji urządzenia),
wyłączone zdarzenia akcelerometru (uderzenie urządzaniem oraz swobodny spadek).

Domyślna  konfiguracja  może  być  zmieniona  zgodnie  z  opcjami  opisanymi  w  rozdziale
Konfiguracja zaawansowana

11 Konfiguracja zaawansowana

Do konfiguracji urządzenia 4Time służy program Next Devices Configurator. 
Po zainstalowaniu programu konfiguracyjnego, skrót do jego uruchomienia dostępny jest na
pulpicie z ikony:
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Konfigurator urządzeń NEXT - Next devices configurator.

Po uruchomieniu programu dostępne jest okno główne:

Na oknie głównym aplikacji dostępne są obszary:

A Menu boczne konfiguratora

B Menu górne konfiguratora

C Otwarcie nowej konfiguracji dla wybranego urządzenia

D Otwarcie konfiguracji z wybranego pliku

E Odczyt konfiguracji z podłączonego urządzenia

F Zmiana ustawień aplikacji

G O programie
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Po  wybraniu  opcji  nowej  konfiguracji,  zostanie  domyślnie

otwarta  zakładka  z  pomocą  dotyczącą  szybkiego

uruchomienia wybranego urządzenia

Wybranie  opcji  odczytu  konfiguracji  z  podłączonego

urządzenia,  wymaga  podanie  aktualnego  hasła  urządzenia

(domyślnie 'next').

Z menu bocznego (patrząc od góry) dostępne są opcje wraz ze opcjonalnymi skrótami

klawiszowymi:

Back to home - powrót do okna głównego aplikacji (CTRL+H),
Set default - wczytanie domyślnej, proponowanej przez producenta konfiguracji dla
urządzenia 4Time (CTRL+D),
Read from device - wczytanie konfiguracji z podłączonego do komputera urządzenia
(CTRL+L),
Write to device - zapisanie konfiguracji do podłączonego z komputerem urządzenia (CTRL
+W),
Read from file -  wczytanie konfiguracji z pliku .ndc,
Write to file - zapis konfiguracji do pliku .ndc.

Wczytanie konfiguracji, w tym konfiguracji domyślnej nie jest

równoznaczne  z  zapisaniem  jej  na  urządzeniu.  W  tym  celu

należy  po  wczytaniu  konfiguracji  wybrać  opcję  zapisania  do

urządzenia.

Z menu bocznego (patrząc od lewej) dostępne są opcje:

Preferences - wybór portu COM dla podłączonego urządzenia (szczegóły Konfiguracja

podstawowa urządzenia),

About - o programie.

Po wyborze konfiguracji urządzenia 4Time dostępne są opcje:
Ogólna,
Komunikacja SMS,
Komunikacja GPRS,
Połączenia,
GPS,
Tablica akcji,
Firmware.
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11.1 Ogólna

Zakładka  General   pozwala  na  ustawienie  opcji  dotyczących  trybu  komunikacji  urządzenia
4Time  z  centrum  monitorowania  oraz  hasła  do  zdalnej  lub  lokalnej  (poprzez  kabel  USB)
konfiguracji urządzenia.

Zakładka pozwala na skonfigurowanie następujących opcji:
Serial no. - unikalny numer seryjny urządzenia,
Firmware version - aktualnie wgrana wersja firmware
Device name - nazwa dla urządzenia,
Communication  sequence  -  4Time  posiada  możliwość  komunikacji  w  różnych  trybach,
możliwe do wyboru są następujące tryby pracy:
o GPRS 1 only - tryb pracy poprzez sieć GPRS z jednym serwerem 
o SMS only - tryb pracy wyłącznie poprzez SMS, bez prób połączenia drogą GPRS
o GPRS 1  /  reserve  SMS  -  tryb  pracy  drogą  GPRS,  przy  braku  połączenia  z  serwerem

następuje przełączenie na tryb SMS 
o GPRS  1/GPRS2  -  tryb  pracy  poprzez  sieć  GPRS  z  dwoma  serwerami  (głównym  i

zapasowym), przy braku połączenia z serwerem głównym następuje próba komunikacji z
serwerem zapasowym

o GPRS1/GPRS2  reserve  SMS  -  tryb  pracy  poprzez  sieć  GPRS  z  dwoma  serwerami
(głównym  i  zapasowym),  przy  braku  połączenia  z  serwerem  głównym,  następnie
serwerem zapasowym następuje przełączenie na tryb SMS
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Szczegóły  dotyczące  komunikacji  urządzenia  z  serwerem
zostały opisane w rodziale Komunikacja.

Encryption active  -  uruchomienie szyfrowanej  komunikacji  (szyfrowanie VMPC) pomiędzy
urządzeniem, a centrum monitorowania,
Encryption key - wartość klucza szyfrowania do komunikacji,

Szyfrowana  komunikacja  jest  opcjonalna,  ale  zwiększa
bezpieczeństwo transmisji danych z/do urządzenia.

Klucz  szyfrowania  MUSI  zmieścić  się  w  przedziale  16-64

znaków.  Analogiczny  klucz  musi  być  wprowadzony  w

sterowniku  dla  urządzeń  4Time,  w  celu  prawidłowej

komunikacji  z  urządzeniem.  Przykładowy  klucz  szyfrowania:

"ABCDEFGH1234567''

Configuration  password  -  hasło,  które  umożliwia  pobranie/wysłanie  konfiguracji  do
urządzenia, a także aktualizację firmware

Zalecana długość hasła to minimum 10 znaków.

Pin number - kod PIN dla karty SIM znajdującej się w urządzeniu
LED's work mode - tryb pracy diód LED widocznych na ekranie urządzenia:
o Off - diody na ekranie zawsze wyłączone 
o On - diody aktywne 
o Limited - diody aktywne w przypadku:

włączenia urządzenia (do czasu zalogowanie się w sieci GSM),
wystąpienia błędu,
wciśnięcia przycisku urządzenia,
niskiego stanu baterii urządzenia.

Battery charge threshold for  flashlight  work  [%]  -  określenia  minimalnego progu napięcia
baterii,  dla  której  działa  funkcja  latarki  (opcja  nie  dotyczy  połączeń  przychodzących  na
urządzenie 4Time),
Battery discharge alert threshold [%] - określenie minimalnego progu napięcia, po którym
urządzenie będzie sygnalizowało stan słabej baterii,
Allow inform about man down events - aktywacja zdarzenia swobodny spadek (minimalna
wysokość z jakiego urządzenia musi upaść to 40 cm), 
Allow  inform  about  shock  events  -  aktywacja  informowania  o  zdarzeniu  uderzenia
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urządzeniem (minimalne wymagane przeciążenie to 8g),
Beep on button press - wydanie dźwięku po wcisnięciu przycisku

11.2 Komunikacja SMS

Zakładka Communication  SMS  pozwala  na skonfigurowanie  opcji  dotyczących komunikacji
urządzenia 4Time z centrum monitorowania po torze SMS.

Na zakładce możliwe są do skonfigurowania następujące opcje:
Phone number - numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości SMS ze zdarzeniami
urządzenia,
Test  period  [s]  -  wysyłanie  sygnału  testowego  kanałem  SMS  co  podany  okres  czasu
(sekundy),

Zalecany okres testów dla kanału SMS to 43200 sekund (12

godzin).

Maximum messages per day - maksymalna ilość sygnałów jakie urządzenie może przesłać
torem SMS w ciągu dnia, ustawienie '0' spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności.
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Informacje  dotyczące  szczegółowych  kosztów  wysyłania

wiadomości tekstowych należy uzyskać od operatora telefonii

komórkowej.

11.3 Komunikacja GPRS

Zakładka  Communication  GPRS  pozwala  na  ustawienie  szczegółów  dotyczących
komunikacji urządzenia 4Time z centrum monitorowania po torze GPRS.

Na zakładce możliwe są do skonfigurowania następujące opcje:
Dane punktu dostępowego operatora GSM w celu nawiązania sesji GPRS:
o APN name (main) - nazwa punktu dostępowego do sieci GSM,
o APN username - nazwa użytkownika dla punktu dostępu APN, 
o APN password - hasło użytkownika dla punktu dostępu APN,
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Informację  dotyczące  konfiguracji  sieci  GSM  (APN  name,

APN username, APN password) należy uzyskać od swojego

operatora sieci komórkowej.

Server  address/port  (primary)  -  adres  IP  lub  nazwa  domenowa  serwera  głównego  oraz
jego port do połączenia urządzenia z centrum monitorowania,
Server  address/port  (secondary)  -  adres  IP  lub  nazwa  domenowa  serwera  zapasowego
oraz jego port do połączenia urządzenia z centrum monitorowania,
Primary/Secondary DNS address - adres podstawowego oraz zapasowego serwera DNS,
umożliwiającego translację nazwy domenowej serwera na adres IP (opcjonalne)
Test  period  [s]  -  wysyłanie  sygnału  testowego  kanałem  GPRS  co  podany  okres  czasu
(sekundy),

Zalecane okresy testów dla kanałów GPRS to 300 sekund (5

minut).

Add  statistic  data  to  signals  -  aktywacja  wysyłania  sygnałów  statystycznych  wraz  z
sygnałem testowym. Do sygnałów statystycznych należą:
o CALLINC - Ilość sekund rozmów przychodzących,
o CALLOUT - Ilość sekund rozmów wychodzących, 
o DATAINC - Ilość danych przychodzących w bajtach,
o DATAOUT - Ilość danych wychodzących w bajtach,
o SESSION - Ilość nawiązanych sesji GPRS.

Włączenie wysyłania informacji statystycznych jest związane

z  dodatkowymi  informacjami  przesyłanymi  do  centrum

monitoringu,  w  związku  z  tym  wpływa  na  koszty  transmisji

GRPS.  Informacje  dotyczące  szczegółowych  kosztów  sesji

GPRS  należy  uzyskać  od  danego  operatora  telefonii

komórkowej.

11.4 Połączenia głosowe

Zakładka  Call  pozwala  na  skonfigurowanie  połączeń  głosowych  oraz  sposobu
komunikowania się użytkownika z innymi za pomocą urządzenia 4Time.



4Time36

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

Na zakładce możliwe są do ustawienia następujące opcje:
Volume - określenie głośności urządzenia dla dzwonka oraz dla połączeń głosowych,
Allow incoming calls from any number - możliwość odbierania rozmów przychodzących na
urządzeniu z dowolnego numeru telefonu,
Allow SMS from any number - możliwość odbierania wiadomości SMS z komendami oraz z
konfiguracją ze wszystkich numerów telefonów,

W  treści wiadomości SMS z komendą wymagane jest  hasło
konfiguracyjne.  Szczegóły  dla  konfiguracji  SMS  oraz  dla
komend  zostały  opisane  w  rozdziałach:  Konfiguracja  SMS,
Komendy SMS.

List  of  accepted  phone  numbers  -  lista  akceptowalnych  przez  urządzenie  numerów
telefonów. Dla każdego numeru dostępne są opcje:
o Make call - możliwość wykonywania połączenia z urządzenia 4Time do danego numeru

telefonu,
o Manual answer - możliwość odebrania połączenia z danego numeru telefonu do

urządzenia 4Time,
o Auto answer - możliwość automatycznego odebrania połączenia z danego numeru

telefonu (tryb podsłuchu),



Konfiguracja zaawansowana 37

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

o Accept SMS - możliwość odebrania wiadomości SMS z danego numeru telefonu.

Szczegóły dotyczące wybierania numeru telefonu, odbierania

połączenia przychodzącego oraz trybu podsłuchu opisane są

w rozdziale Wykonywanie połączeń głosowych.

Nie ma możliwości ustawienia Manual answer i Auto answer
do  jednego  numeru  telefonu.  Opcje  wykluczają  się
wzajemnie.

11.5 GPS

Zakładka GPS pozwala na skonfigurowanie opcji odnoszących się do pracy modułu GPS w
4Time.
Urządzenie 4Time zostało zaopatrzone w radiowy system nawigacyjny.  Opcja ta umożliwia
uzyskanie informacji  na temat  pozycji,  kursu oraz prędkości  z  jaką  porusza się  użytkownik
4Time. 
Stan GPS sygnalizuje niebieska dioda znajdująca się pod wyświetlaczem (przy wyłączonym
GPS mode dioda nie miga).
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W  celu  sprawdzenia  ilości  widocznych  przez  urządzenie
satelit  (stan  zasięgu  GPS)  należy  nacisnąć  w  tym  samym
czasie  przyciski  funkcyjne  F1  i  F2  (patrz  rozdział
Sprawdzanie stanu urządzenia).

Przy włączonym trybie GPS następuje szybsze rozładowanie
baterii.   Przewidziany  czas  pracy  bez  ładowania  to  ok.  100
godzin (przy wyłączonej funkcji GPS) lub ok. 48 godzin (przy
aktywnej funkcji GPS).

Na zakładce GPS możliwe są do skonfigurowania następujące opcje:
GPS mode - tryb pracy modułu GPS. Dostępne tryby to:
o Disabled - moduł GPS wyłączony,
o Enabled  by  event  -  moduł  GPS  aktywowany  po  wykryciu  zdarzeń:  napad,  upadek,

wstrząs  lub  odczyt  znacznika  RFID,  lub  z  przycisków  funkcyjnych  zgodnie  z  Tablicą
reakcji

o Enabled periodically - moduł GPS aktywowany cykliczne 
o Enabled - moduł GPS włączony cały czas,
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Opcje  w  zależności  od  wymaganego  trybu  pracy  mogą
przedłużyć czas pracy na baterii, bez konieczności ładowania
urządzenia.

W zależności od wybranego trybu GPS dostępne są opcje:

Duration of GPS activity after event [s] - czas aktywności modułu GPS po wygenerowaniu
zdarzenia
Interval of GPS position reporting [s] - częstotliwość wysyłania pozycji GPS urządzenia
Add  position  to  event  signals  -  wysyłanie  pozycji  GPS  urządzenia  po  wykryciu  zdarzeń:
napad, upadek, wstrząs lub odczyt znacznika RFID oraz naruszenie strefy
Geofencing  -  opcja  pozwala  na  określenie  dozwolonego  obszaru,  po  którego
przerkoczeniu  urządzenie  wygeneruje  zdarzenie  informujące  o  naruszeniu  strefy  GPS,
należy podać:
o Upper left corner - współrzędne lewego górnego rogu dozwolonego obszaru, 
o Lower right corner -  współrzędne prawego dolnego rogu dozwolonego obszaru,

Send  GPS  position  on  location  change  [m]  -  wysyłanie  pozycji  urządzenia  po
przekroczeniu podanej odległości
GPS precision - precyzja dla pozycji GPS. Możliwe opcje to: 
o Low - wysyłanie pozycji przy aktywnych min. 4 satelitach
o High - wysyłanie pozycji przy aktywnych min. 7 satelitach

Speed  limit  -  określenie  prędkości  dla  której  urządzenie  wyśle  sygnał  informujący  o  jej
przekroczeniu (minimum 20km/h),
Activate GPS on accelerometer - aktywacja GPS po wykryciu ruchu urządzenia

W przypadku braku wykrycia ruchu urządzenia, na podstawie
wbudowanego  akcelerometra,  moduł  GPS  przejdzie  w  stan
uśpienia po 15 minutach.
Moduł  GPS  będzie  ponownie  aktywowany  (w  sytuacji
wcześniejszego  przejścia  w  tryb  uśpienia)  po  wykryciu
przechylenia 15 stopni lub znaczne przyśpieszenie w jednej z
osi.
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Send GPS position on direction change - wysyłania pozycji urządzenia 4Time po zmianie
kierunku ruchu 

Kurs  wyznaczany  jest  przez  urządzenie  na  podstawie
przebytych  odcinków  drogi,  na  podstawie  odległości
pomiędzy punktami pomiaru (minimum 5 metrów) oraz kątem
wypadkowym pomiędzy odcinkami (min. 45 stopni).

11.6 Tablica reakcji

Zakładka  Control  behavior  pozwala  na  skonfigurowanie  zdarzenia  dla  urządzenia  po
wciśnięciu  (krótkim  lub  długim)  przycisków funkcyjnych  F1  lub  F2  na  urządzeniu  4Time,  a
także  ustawienie  sygnalizowania  przychodzących  połączeń  telefonicznych  (patrz
Wykonywanie  połączeń  głosowych)  oraz  szczegółów  dla  komend  z  urządzenia
wyświetlanych na ekranie (patrz Wykonanie komendy numerycznej). .

 Przycisk F1

^ Przycisk F2
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\

Na zakładce możliwe są do ustawienia następujące akcje dla:
krótkiego wciśnięcia przycisku F1 lub F2
długiego wciśnięcia przycisku F1 lub F2
przychodzących połączeń telefonicznych
wyświetlanych komunikatów liczbowych z centrum monitoringu (patrz Wykonanie komendy
numerycznej)
krótkiego wciśnięcia przycisku "Prośba o telefon"
długiego wciśnięcia przycisku "Prośba o telefon"
krótkiego wciśnięcia przycisku "Odczyt RFID"

Krótkie  wciśnięcię  to  na  przytrzymanie  guzika  na  0,2

sekundy.

Długie wciśnięcie to przytrzymanie guzika na 1 sekundę.

Dla zdarzeń można ustawić akcje:
Flashlight - włączenie/wyłączenie latarki,
Blink diodes - czasowe zapalenie wszystkich diód na wyświetlaczu (na 5 sekund),
Vibrator - czasowe włączenie wibratora (na 10 sekund),
Buzzer - czasowe włączenie brzęczka (na 5 sekund),



4Time42

© 2016 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

Dla opcji  Incoming call  oraz Number  displayed  są  dostępne
tylko akcje Flashlight, Blink diodes, Vibrator oraz Buzzer.

Poniższe opcje są dostępne dla krótkiego oraz długiego przytrzymania przycisków F1 i F2 na
urządzeniu 4Time:

Numerical  message  -  sposób  reakcji  na  przychodzący  komunikat  liczbowy  z  centrum
monitorowania (możliwe wartości z przedziału 00-99). Możliwe reakcje to:
o None - brak reakcji, 
o Confirm - potwierdzenie odebrania komunikatu 
o Reject - odrzucenie odebranego komunikatu

Send  command  -  wysyłanie  komunikatu  liczbowego  do  centrum  monitorowania
(predefiniowany  lub  wybór  wartości  z  przedziału  00-99)  zgodnie  z  opisem  z  rozdziału
Wykonanie komendy numerycznej,

Zaleca  się  ustawienie  konfiguracji  Send  command  na
klawisze funkcyjne F1/F2 long.

Send GPS position - wysłanie aktualnej pozycji urządzenia do centrum monitorowania,

Moduł GPS musi być aktywny, zgodnie z kofniguracją GPS,
w celu przesłania pozycji.

F1/F2 push events - wysyłanie sygnału do centrum monitorowania o wciśnięciu przycisku
funkcyjnego,
Show time - wyświetlenie aktualnego czasu na wyświetlaczu urządzenia 4Time.

Poprawny  czas  na  urządzeniu  pokaże  się  dopiero  po
pierwszym połączeniu urządzenia z centrum monitorowania.

Read RFID - odczyt znacznika

LED's on limited work mode - włączenie ograniczonej sygnalizacji przy pomocy diód LED

na ekranie (szczegóły trybu w opisane w konfiguracji Ogólnej),

Make call - wykonanie połączenia telefonicznego na predefiniowany kontakt lub do wyboru

z zapisanej listy kontaktów (szczegóły Połączenia głosowe),

Send call request - wysłanie komunikatu do centrum monitorowania z prośbą o telefon,

Dodatkowo dla dłuższego przytrzymania przycisków funkcyjnych F1 oraz F2 możliwe są

akcje:
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tryb serwisowy (1 sekunda) - w trybie serwisowym wyświetlany jest procentowy poziom

naładowania baterii lub informacja o ładowaniu urządzenia,

reset urządzenia (5 sekund),

włączenie/wyłączenie urządzenia (10 sekund).

11.7 Firmware

Zakładka Firmware służy do zmiany/aktualizacji aktualnego oprogramowania urządzenia.

Na zakładce dostępne są opcje służące do:
Firmware file path - wskazania ścieżki do pliku z oprogramowaniem
Start - rozpoczęcia procesu aktualizacji
Cancel - przerwania opcji aktualizacji
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Procedura  aktualizacji  oprogramowania  nie  usuwa  bieżącej

konfiguracji  urządzenia,  jednakże  przed  przystąpieniem  do

aktualizacji  producent  zaleca  wykonanie  kopii  aktualnej

konfiguracji do pliku.

Po naciśnięciu przycisku Start  użytkownik  musi  podać hasło

do  zmiany  konfiguracji  -  ustawiane  na  zakładce  General  ->

Configuration password.

Po  naciśnięciu  przycisku  Cancel  podczas  aktualizacji

firmware  nie  zostaną  wprowadzone  żadne  zmiany  w

oprogramowaniu urządzenia.

12 Ekran

Ekran  urządzenia  wyposażony  jest  w  cyfrowy  dwu  segmentowy  wyświetlacz  LED  oraz
różnokolorowe diody LED.

Wyświetlacz LED pozwala na:
wybór zaprogramowanego kontaktu dla połączenia wychodzącego (cyfry 00 do 09) -  lista
numerów telefonów dostępna jest w konfiguracji urządzenia (zakładka Połączenia),
wyświetlenia czasu na urządzeniu,
wysłania numeru komendy do systemu monitoringu (przypisanym do jednej z cyfr od 00 do
99)
sprawdzenia stanu urządzenia (patrz Sprawdzanie stanu urządzenia)
sprawdzenia stanu baterii (patrz Stan akumulatora i ładowanie urządzenia)

Różnokolorowe diody LED posiadają następujące funkcje:
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Dioda Opis diody Status Opis stanu urządzenia

Latarka
(biała)

Emituje silne, białe światło pełniące
funkcję latarki, jej włączenie uzależnione
jest od aktualnej konfiguracji urządzenia
(szczegóły Tablica reakcji).

GPS
(niebieska)

Odbiornik  GPS  nie  odnalazł
wystarczającej  liczby  satelit  (w  zależności
od  ustawionej  opcji  GSP  precision  w
rozdziale  GPS)  -  mruga  szybko  co  500
ms.

Odbiornik  GPS  odnalazł  wystarczającą
liczbę  satelit  (w  zależności  od  ustawionej
opcji  GSP  precision  w  rozdziale  GPS)  -
mruga co 5 sekund.

Send/Receive
(zielona)

Wysyłanie danych - mruga szybko przez 1
sekundę

Odbiór danych - zapala się na 500ms 

Write/Read
(żółta)

Odbiór  komunikatu  cyfrowego  lub
wysyłanie nowej konfiguracji.

Podczas odczytu znacznika RFID świeci 2
sekundy.

Error
(czerwona)

Błąd  krytyczny  (lista  błędów  krytycznych
dostępna  w  rozdziale  Sprawdzenie  stanu
urządzenia).

Brak  połączenia  z  centrum  monitoringu;
równocześnie  brak  błędów  krytycznych.
Opcja  nie  jest  dostąpna  dla  trybu  SMS
only.

13 Sprawdzenie stanu urządzenia

Przy  pomocy  przycisków  funkcyjnych  można  wejść  w  tryb  serwisowy  i  sprawdzić
szczegółowy  stan  urządzenia,  w  tym  ewentualny  błąd  zgłaszany  poprzez  czerwoną  diodę
(szczegóły Ekran).

Stan urządzenia informuje użytkownika o:
statusie połączenia z serwerem, 
poziomie zasięgu GPRS, 
procentowym stanie baterii, 
stanie GPS - ilość widocznych dla urządzenia satelit,
stanie modemu, 
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wersji oprogramowania.

Aby wyświetlić informację o stanie pracy urządzenia, należy przytrzymać 1 sekundę przyciski
funkcyjne F1 i F2:

 Przycisk F1

^ Przycisk F2

Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone następujące informacje:
Błędy:
o 0 - Brak błędu,
o 1 - Błędny kod PIN do karty SIM - krytyczny,
o 2 - Brak włożonej karty SIM - krytyczny,
o 4 - Brak komunikacji z modemem GSM - krytyczny,
o 8 - Brak komunikacji z modułem GPS - krytyczny,
o 16 - Błąd odczytu akcelerometru - krytyczny,
o 32 - Brak komunikacji z serwerem odpowiedzialnym za odbieranie zdarzeń z urządzenia,
o 64 - Niski poziom baterii - krytyczny,
o 128 - Moduł odpowierdzialny za odczyt znacznika RFID jest uszkodzony,

Status połączenia:
o 0 – brak połączenia,
o 1 – połączony z serwerem podstawowym,
o 2 – połączony z serwerem zapasowym,

Zasięg GSM,
Procent naładowania baterii,
Liczba widocznych satelit,
Wersja oprogramowania,

Przejście  do  kolejnej  lub  poprzedniej  informacji  realizowane
jest przyciskami:

F1 - następna
F2 – poprzednia

14 Odczyt znacznika RFID

Odczyt RFID jest zdefiniowany klawiszem funkcyjnym znajdującym się pod wyświetlaczem. 
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Czytnik  RFID  na  urządzeniu  znajduje  się  w  górnej  części
urządzenia (patrz Właściwości).

Przycisk odczytu RFID

Odczytywane  mogą  być  znaczniki  RFID w formie  pastylek,  naklejek  lub  karty,  które  mogą
służyć m.in. do opisu:

szczegółów obchodu strażnika po obiekcie,
poszczególnych części na linii produkcyjnej,
towarów podczas transportu 
położenie osób,przedmiotów 

Aby poprawnie odczytać punkt,naklejkę lub kartę RFID należy:
nacisnąć klawisz funkcyjny Odczyt RFID
wyświetli się "wężyk" (oczekiwanie na dalsze działania)
w ciągu 3 sekund przyłożyć urządzenie 4Time do taga RFID
przez ok 2 sekundy zacznie migać żółta dioda 
4Time wyda podwójny dźwięk
w  systemie  monitorującym  wyświetli  się  zdarzenie  o  odczycie  znacznika  wraz  z  jego
unikalnym numerem

Przy  braku  odczytu,  po  3  sekundach  urządzenie  wraca  do
normalnego trybu pracy.

15 Napad

Przycisk  napadu  jest  zdefiniowany  klawiszem  funkcyjnym  znajdującym  się  pod
wyświetlaczem. 
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Przycisk NAPAD

W przypadku zagrożenia, bądź zgłoszenia alarmu należy przez 2 sekundy nacisnąć przycisk
NAPAD. W ten sposób do systemu monitorowania zostanie wysłany żądany alarm.

Aby uniknąć przypadkowych zdarzeń alarmowych urządzenie
zostało zaprogramowane tak, by użytkownik przez 2 sekundy
musiał przytrzymać przycisk NAPAD. 

16 Prośba o telefon

Przycisk  prośby  o  telefon  jest  zdefiniowany  klawiszem  funkcyjnym  znajdującym  się  pod
wyświetlaczem. 

Przycisk Prośby o telefon

Po  wciśnięciu  klawisza  zostanie  wysłane  zdarzenie  do  systemu  monitoringu  z  prośbą  o
telefon.

17 Wykonywanie połączeń głosowych

Urządzenie 4Time zostało wyposażone w mikrofon i słuchawkę do wykonywania i odbierania
połączeń głosowych.
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Przycisk Prośby o telefon

Procedura dla wykonania wychodzącego połączenia głosowego:
przytrzymać przez 3 sekundy przycisku Prośba o telefon. 
na  wyświetlaczu  zaczną  pojawiać  się  cyfry  od  00  do  09  przyporządkowane  numerom
telefonów 
aby  przejść  listę  zaprogramowanych  numerów  należy  ciągle  trzymać  przycisk  Prośba  o
telefon
po  wybraniu  danego  numeru  telefonu  z  listy  na  wyświetlaczu  należy  puścić  przycisk
Prośba  o  telefon,  a  następnie  potwierdzić  wybieranie  numeru  przez  ponowne,  krótkie
naciśnięcie klawisza Prośba o telefon
urządzenie  zacznie  wykonywać  połączenie  głosowe  -  w  słuchawce  użytkownik  usłyszy
sygnał wychodzącego połączenia
zakończenie rozmowy możliwe jest przez ponowne naciśnięcie przycisku Prośba o telefon

Listę  dostępnych  numerów  telefonów,  pod  które  można
wykonać  połączenie  wychodzące  z  urządzenia  ustala  się  w
konfiguracji Połączenia.

W celu odebrania połączenia przychodzącego należy:
nacisnąć krótko klawisz Prośba o telefon
zakończenie rozmowy danym numerem możliwe jest przez ponowne naciśnięcie przycisku
Prośba o telefon

Urządzenie  w  zależności  od  konfiguracji  sygnalizuje
połączenie  przychodzące  za  pomocą  wibracji,  mruganiem
diód  oraz  diody  latarki  (szczegóły   Tablica  reakcji).  Lista
akceptowalnych  numerów  telefonów  lub  akceptowanie
wszystkich  numerów  przychodzących  przez  urządzenie
dostępna jest w konfiguracji Połączenia.

Możliwa  jest  również  konfiguracja  urządzenia  w  trybie  podsłuchu,  w  którym  urządzenie
automatycznie  odbierze  połączenie  przychodzące.  Szczegóły  dostępne  są  w  konfiguracji
urządzenia (rozdział Połączenia)
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Zdarzenie  dotyczące  nawiązania  rozmowy  telefonicznej
wysyłane  jest  do  systemu  monitoringu,  wraz  z  informacją  o
numerze telefonu.

Koszt  rozmowy  naliczany  jest  według  cennika  operatora
GSM

18 Wykonanie komendy numerycznej

Urządzenie  umożliwia  wysłanie  komendy  liczbowej  do  centrum  monitoringu  oraz
potwierdzenie lub odrzucenie polecenia komendy liczbowej z centrum monitoringu. Liczbom
mogą  być  przypisane  określone  komunikaty,  np.  rozpoczęcie  wybranego  obchodu  lub
sygnalizacja zdarzenia przez użytkownika w centrum monitoringu.

 Przycisk F1

^ Przycisk F2

W celu wysłania komendy liczbowej do centrum monitoringu należy:
1. Wcisnąć przycisk funkcyjny F1 lub F2, zgodnie z konfiguracją w rozdziale Tablica reakcji,
2. Zwolnić przycisk po wyświetleniu określonej wartości,
3. Wybrana wartość będzie mrugała na wyświetlaczu urządzenia przez 2 sekundy 
4. W celu akceptacji i wysłania komendy należy ponownie wcisnąć przycisk funkcyjny, brak

reakcji ze strony użytkownika urządzenia spowoduje anulowanie komendy.

Komenda  odebrana  z  centrum  monitoringu  syngalizowana  jest  na  urządzeniu  zgodnie  z
tablicą reakcji (opcja numbered displayed).
W celu potwierdzenia lub odrzucenia odebranej komendy liczbowej należy:
1. Wcisnąć krótko lub długo przycisk funkcyjny F1 lub F2 w zależności od konfiguracji tablicy
reakcji (opcja numerical message)
2.  Potwierdzenie lub odrzucenie polecenia zostanie raportowane jako zdarzenie w centrum
monitoringu.

19 Stan akumulatora i ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia odbywa się poprzez podłączenie dołączonej do zestawu ładowarki

wraz z kablem do gniazda USB-B. Czas ładowania urządzenia wynosi ok. 5h (od
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całkowitego rozładowania 0% do 100%). 4Time zasilany jest prądem stałym DC 5V 1A.

Dla zwiększenia wydajności baterii przed pierwszym użyciem
należy  przeprowadzić  trzy  cykle  całkowitego  rozładowania  i
ponownego naładowania urządzenia.

Informacja  o  słabym  stanie  baterii  raportowana  jest  w
systemie monitorującym.

Aktualny  stan  baterii  można  sprawdzić  po  wejściu  w  tryb  serwisowy  (patrz  Sprawdzanie
stanu urządzenia).

Przy  włączonym  module  GPS  następuje  szybsze
rozładowanie baterii (patrz rozdział GPS).

Podczas ładowania baterii urządzenia na wyświetlaczu dostępne są komunikaty:

Ładowanie baterii

Bateria naładowana (Można wtedy
odpiąć urządzenie od zasilania.)

Jeśli  podczas  ładowania  nie  wyświetlają  się  żadne  z
powyższych  komunikatów,  należy  sprawdzić  czy  urządzenie
zostało poprawnie podłączone do ładowarki. 
Producent  przypomina,  aby  ze  względów  bezpieczeństwa
używać ładowarki dołączonej do zestawu 4Time (korzystanie
z innej ładowarki może uszkodzić urządzenie).

20 Komendy SMS

Urządzenie odbiera wiadomości SMS. Za pomocą wiadomości tekstowej można
zmodyfikować lub sprawdzić podstawową konfiguracje urządzenia oraz sprawdzić jego
bieżący stan.
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Urządzenie  zostało  zabezpieczone przed  nieautoryzowanym

wykonaniem  komendy  poprzez  wymóg  podania  hasła

zdefiniowanego dla urządzenia  (szczegóły konfiguracji  hasła

w rozdziale - Ogólna).

W związku z tym do każdej wiadomości tekstowej wysyłanej

do  urządzenia  należy  podać  hasło  serwisowe  poprzedzone

komendą PAS=<hasło>, np. 

PAS=next

Komendy urządzenia mogą być wysłane za pomocą jednej
wiadomości. Każdą następną komendę należy oddzielić od
poprzedniej spacją lub przecinkiem, kolejność poleceń w

SMS jest dowolna, np. 

PAS=next GCF=1 RST=1

lub
GCF=1,PAS=next,RST=1

Komendy konfiguracyjne dla urządzenia zostały opisane w rozdziale Konfiguracja SMS. Dla
urządzenia dostępne są również dodatkowe komendy:

LOA=<wart
ość>

Ustawienie licznika SMS

STW=1 Włączenie latarki (biała dioda)

STW=0 Wyłączenie latarki (białda dioda) 

BUZ=1 Włączenie sygnalizacji dzwiękowej (maksymalny czas działania 1 godzina)

GCF=1 Aktualna  konfiguracja  urządzenia  w  zwrotnej  wiadomości  tekstowej,  w  tym
parametry: APN, IPN, USR, POA, PSW, LOA (patrz Konfiguracja SMS)

INF=1 Aktualne  informacje  o  urzadzeniu  w  zwrotnej  wiadomości  tekstowej,  w  tym:
właściciel, nr seryjny procesora, czas ostatniego uruchomienia.

STA=1 Aktualny  status  urządzenia  w  zwrotnej  wiadomości  tekstowej,  w  tym:  ID
urządzenia, czas rozpoczęcia pracy, stan GSM , stan baterii, błędy urządzenia

GPS=1 Aktualna  lub  ostatnia  zapamiętana  pozycja  GPS  w  zwrotnej  wiadomości
tekstowej

RST=1 Restart urządzenia 4Time.

ACK=1 odesłanie potwierdzenia wykonania polecenia
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21 Załączniki

21.1 Parametry techniczne

Dane techniczne urządzenia

modem GSM/GPRS
Quectel  M104  bands  pracujący  w  częstotliwości
850/900/1800/1900MHz

czytnik znaczników
RFID

Czytnik zbliżeniowy dla znaczników RFID 125 kHz dla odległości
3 cm

moduł GPS 66 kanałów,  uruchomienie 1-35s

pamięć Pamięć FIFO dla 5000 niewysłanych zdarzeń 

akcelerometr

Czujnik ruchu, dla ułożenia przestrzennego 
przeciążenie: od -8 g do 8 g,
rozdzielczość: 72 mg siły,
czułość: 72 mg/stopień.

przyciski 5 przycisków, z czego dwa programowalne

wyświetlacz cyfrowy
LED

2 wyświetlacze siedmiosegmentowe

Dioda LED biała Funkcja latarki dla urządzenia emituje białe światło 3000mcd

Diody LED kolorowe 
Diody informujące o stanie pracy urządzenia (niebieska, zielona,
żółta, czerwona)

Mikrofon/głośnik Wbudowane elementy dla komunikacji głosowej 

buzzer/wibrator Źródło głośnego dźwięku oraz wibracji dla urządzenia

Bateria Litowo Jonowa bateria o pojemności 3,9 Ah

gniazdo USB typu B Gniazdo dla konfiguracji oraz ładowania baterii urządzenia

Wymiary długość: 22,3 cm
szerokość: 7,2 cm
wysokość: 3, 9 cm

21.2 Lista kodów zdarzeń

Domyślne  kody  zdarzeń  wraz  z  opisem  generowane  przez  urządzenie,  wraz  z  dostępnym
torem transmisji oraz priorytetem:

1 - wysoki
2 - średni
3 - niski
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Kod
zdarzenia

Opis
Prioryt
et

GPR
S

SM
S

52 Napad 1 X X

55 Niski poziom baterii 1 X X

56 Sabotaż baterii 1 X X

57 Sabotaż obudowy 1 X X

58 Powrót sabotażu baterii 1 X X

59 Powrót sabotażu obudowy 1 X X

65 Bateria naładowana 3 X

98 Błąd odczytu RFID 2 X

99 Test 1 X

9A Rejestracja punktu RFID 2 X

9B Prośba o telefon 2 X X

9C Stan baterii 1 X

9D Podłączenie ładowarki 3 X

9E Odłączenie ładowarki 3 X

9F F1 krótko 2 X X

A0 F2 krótko 2 X X

A1 Odebranie połączenia 2 X

A2 Wykonanie połączenia 2 X

A3 Rejestracja w sieci GSM 3 X

A4 Brak zasięgu GSM 3 X

A5 Problem z łącznością GPRS 3 X X

A6 Problem z łącznością SMS 3 X

A7 Problem z łącznością z serwerem 3 X

A8 Usterka urządzenia 1 X

A9 Przepełnienie bufora 3 X

AA Połączenie wychodzące 2 X

AB Nadchodzące połączenie 2 X

AC Zmiana konfiguracji 3 X

AD Błąd karty SIM 1 X

AE Błąd modemu 1 X

AF Błąd modułu GPS 1 X

B0 Błąd modułu RFID 1 X

B1 ManDown 1 X X

B2 Wstrząs 1 X X
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Kod
zdarzenia

Opis
Prioryt
et

GPR
S

SM
S

B3 Naruszenie strefy GPS 2 X X

B4 Urządzenie w stanie normalnej pracy 1 X

B5 Urządzenie w stanie usterki 1 X X

B6 Przesłanie cyfry wyświetlacza 2 X

B7 Reset modemu 3 X

B8 Reset urządzenia 3 X

B9 Uruchomienie 3 X

BA Wyczerpanie licznika SMS 1 X X

BB Wyłączenie 1 X

BC F1 długo 2 X X

BD F2 długo 2 X X

BE Powrót do strefy GPS 2 X X

BF Potwierdzenie wyświetlonej komendy cyfrowej 2 X

C0 Odrzucenie wyświetlonej komendy cyfrowej 2 X

C1 Zakończenie połączenia 2 X

C2 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości 2 X

C3 Wyjęcie karty SIM 1 X

C5 Zagłuszenie sygnału GSM 1 X X

CALLINC Ilość sekund rozmów przychodzących $V X

CALLOUT Ilość sekund rozmów wychodzących $V X

DATAINC Dane przychodzące $V [B] X

DATAOUT Dane wychodzące $V [B] X

DIGIT Odebrano liczbę $E1 X

DIGITACK Potwierdzono cyfrę $E1 X

DIGITNAC
K

Odrzucono cyfrę $E1 X

GPS Pozycja GPS X

GSM Siła sygnału GSM $V X

INFO Urządzenie $E1 / $E2 ostanio uruchomione $E3 X

POWER Stan baterii $E1 X

PR Zeskanowano TAG: $E1 X

SESSION Ilość nawiązanych sesji GPRS $V X

XYZ X=$E1 Y=$E2 Z=$E3 X

BTS0 BTS0 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X
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Kod
zdarzenia

Opis
Prioryt
et

GPR
S

SM
S

BTS1 BTS1 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X

BTS2 BTS2 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X

BTS3 BTS3 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X

BTS4 BTS4 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X

BTS5 BTS5 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X

BTS6 BTS6 Country code = $E1, Network code = $E2, Local area code =
$E3, Cell id = $E4, Base station = $E5

X
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