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Version 2.0

Mobi.Control har en intern kapasitet på 400 brukere resten kan registreres på SIM kortet. Her
er det størrelse på SIM kortet som avgjør hvor mange plasser. Det er kostnadsfritt for brukerne
å ringe enheten siden den aldri tar telefonen, den registrerer innkommende anrop, sjekker
nummeret og åpner/forkaster ut fra om nummeret er registrert.
Mobi.Control programmeres enkelt ved hjelp av programvaren. Denne lar deg programmere
«online» via USB kabel. Men gir deg mulighet for fjernstyrt programmering via Web, QR-kode
via SMS, SMS koder, DTMF, Twitter, e-post og IFTTT.

Software lastes ned her:
https://entersecurity.no/mobi-control/

På logging Web:
http://www.webadmin.mobi/en/
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1. Montering
Mobi.Control leveres for «DIN-skinne» montasje.

Slå av PIN koden på SIM kortet før det
monteres I Mobi.Control.

Tilkoblings rekke 13-20 samt RJ45 plug.
Kommunikasjonen er RS-232, egen kabel med
USB er å få kjøpt (Mobi kabel må kun brukes
på Mobi). Kabel fra GSM Key kan også
benyttes.
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1. Oppkobling
1. Slå av PIN koden på SIM kortet (benytt en mobiltelefon)
2. Sett SIM kortet i Mobi.Control
3. Koble til driftsspenning.
4. Vent til BLÅ diode begynner å blinke (ca. hvert 3 sekund).
Nå kan du velge to måter å programmere denne på.
Lokalt via kabel og software på PC (Mobi.Suite) (4.1)
Eller via web Google Crome (4.2)
- Benytte kabel og software for Mobi (Mobi Suite).

4.1 Mobi.Suite via kabel.
Programmeringskabel kobles til (Last ned Software og installer denne)
Sett programmeringskabel i PC og vent til driver installeres.
Software lastes ned her:
https://entersecurity.no/mobi-control/

-Last ned programmet og pakk dette ut.
Programmet starter på Engelsk ønsker du Norsk går du inn i mapper hvor du Mobi.Suite er installert og
velger filen «preferences.pms» og åpner dette i for eksempel «Notepad»
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Sett Language til NO (for Norsk).

Velg «Avansert» dette gir deg tilgang til alle menyer.



Velg så kablet tilkobling:

Deretter velger du hvilken com-port den er koblet til.
Passordet skal stå til «0000» første gang.
Klikk så på ikonet «V» for å koble til.
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4.1 Velg ikonet med «tannhjul».
- Velg «Device»
- Skriv inn navnet du ønsker å benytte på den Mobi.
- Telefonnummeret med +47
- E-post hvis ønskelig (videresender alle innkommende e-poster til denne adressen)
- PASS ord (4 siffer PIN KODE) denne gir deg administrator rettigheter og må ikke gis ut.
- Sett klokken til AUTO (Vanligvis benyttes Auto)
- WEBID hentes automatisk når enheten er registrert på nettet (APN må programmeres).
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Fyll ut APN innstillingene
APN: telenor / APN: netcom
Bruker: (beholdes blank)
Passord: (beholdes blank)
-

Web logg: Huk av for «Tillat fjernstyrt sporing» dette gir Mobi.Control mulighet til å
oppdatere Websiden med hendelser.
De siste 98 hendelser vil nå være tilgjengelig på Websiden.
Ønsker du mere logg anbefaler vi at du logger til e-post adresse.

4.2 Velg så menyen for «Tidskjema» kalender.
- Gi et navn på funksjonen «f.eks Reboot»
- Velg fra hvilken dato og tidspunkt dette skal skje. (settes til et tidspunkt hvor døren
vanligvis er lukket og låst)
- Betingelse «Ubetinget»
- Utføres daglig
- Skriv in komandoen «reboot»( fra versjon5.22)
Komandoen beholder klokken selv om gprs ikke svarer.
Ved full resett benyttes ”at+cfun=1”.
Den vil nå hver dag klokken 20:00 utføre en ny oppstart. Dette forhindrer enheten i å miste
nettet. Og i tilfelle dette skulle skje kobler den seg inn etter en resett.

Gratulerer grunninnstillinger er gjort
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3. Grunninnstillinger via web:
- Koble til spenning og vent til nettverklampen (blå) begynner å blinke med ca.3 sekunders
mellomrom.

- send så SMS med oppsett på APN til Mobi.Control begynn SMS med PIN koden til Mobi.
denne er alltid 0000 på nye enheter.
eks: 0000 apn=telenor (hvis SIM kortet er levert av Telenor.)
eventuelt 0000 apn=netcom
Du vil i løpet av ca. 1minutt får tilbake melding fra Mobi.Control med WebId til denne enheten.
Nå er du klar til å logge deg direkte inn mot enheten via web.

NB: Denne web løsningen er utviklet for Google Crome og bør bare benyttes i denne webleseren.
FireFox kan også benyttes.
Har man ikke mulighet til å benytte Google må Mobi.suite programvaren benyttes.
-

Åpne webleseren (CROME) og skriv inn adressen til sky-serveren.
www.webadmin.mobi
web-ide som du fikk på SMS samt pinkoden som er 0000.
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Du kommer nå inn i konfigurasjon hvor programmering skjer. (kun på engelsk)

Programmeringen er lik her inne med de samme knappene.
Til venstre i vinduet kan du også velge lokasjon som gir deg en ca. lokasjon for enheten du er koblet til.
Dette er triangulering av basestasjoner og ikke GPS lokasjon. Samt logg og vær-info fra google.
Velger du «STATUS» får de et brukertilpasset «DASHDORD» oppbygd av TILES. Klikk på liten firkant
øverst for å slå av TILES du ikke trenger. Menyer åpnes ved å klikke på pil bakerst i hver meny.

9
www.entersecurity.no

4. Brukere på SIM-kortet (Brukergruppe 1)
Faste brukere legges på SIM kortet (maks 250). Disse virker til de blir slettet (ingen mulighet
for tidsbegrensning på disse).

Fyll ut navn og telefonnummer.
-

Velg lagre.
Er du koblet til med kabel vil brukeren være lagret i MobiKey.
Hvis ikke, må du deretter klikke på QR kode ikonet.
Denne kan skannes med mobilen eller sendes som vanlig SMS, kan også kopieres og
sendes via et SMS program.

PS: Hvis du ikke skal sende velkomstmeldinger fra Mobi. til bruker kan du benytte * i stedet for
landskode. Flere teleoperatører vil gå over til å kun benytte 47 som landskode.
Bruker du stjerne trenger du ikke å tenke på dette.
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Brukere med utvidet funksjon: (Brukergruppe 2)
Velkomstmelding
Får at brukerne skal få en velkomst melding må denne lages på forhånd.
Dette blir da en felles melding som alle man ønsker får.

Brukere med start / stopp dato
Ønsker man at brukeren skal få velkomstmelding må man sette start dato. Og deretter velge for
eksempel melding «M001» brukeren får da melding når han blir aktivert i mobi.
Det er ikke påkrevd med hverken start eller stopp dato for brukere i brukergruppe 2.
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Brukerkommandoer
Dette er kommandoer som alle brukere kan benytte.
Du kan lage dine egne kommandoer hvis det er ønskelig.

Hvis du ønsker å begrense bruk av disse kan du velge når brukerkommandoer er tillatt.
Hvis du slår av muligheten for brukerne kan kommandoene sendes fra administrator med pinkoden i
starten av sms.
Eksempel: S1 er brukerkommandoen for å slå på.
For administrator vil den bli: 0000 out1=1

12
www.entersecurity.no

5. Innstillinger:
Puls tid ved oppringing.
Dette er den tiden releet ligger lukket ved oppringing.
Skal du styre en dør bør du sette denne tiden opp til for eksempel 15 sekunder.

Bruk av åpningsknapp
Ønsker du å benytte åpningsknapp for å komme ut kan følgende oppsett benyttes.
Her er åpning pulsen satt til 10 sekunder.
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Beholde innstilling etter resett
Benytter du åpningstid hvor porten star åpen på dagtid bør du sette på funksjonen “BEVAR” da
beholder mobi. tilstanden på releene den hadde før en eventuell resett.

Varslinger til definerte brukere
Du kan selv velge hvem som skal få meldingen når definerte funksjoner inntreffer.
I menyen bak «hendelse» kan du velge.
Her eksempel på varsling hver gang Mobi starter opp etter en resett.
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Mange hendelser å velge fra:
Velg hendelsen du ønsker å få varsling på, og på hvilken måte du ønsker varslingen skal utføres.
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6. Skjemastyrte hendelser
Disse styres av betingelser som må være tilstede:

Og frekvens på hvor ofte betingelsene skal sjekkes:

Automatisk åpning og lukking
Eksempel på automatisk åpning av port på ukedager.
For å unngå at en bruker ringer slik at porten lukker igjen kan man velge å stoppe brukergruppene.
Åpnekommandoen: out1=1 etterfulgt av stop1 stop2

Når den skjemastyrte porten lukkes må man huske å aktivere brukergruppene igjen for oppringing.
Start1 start2.
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Åpning på bestemte ukedager
Ønsker man en ukentlig åpning på en spesiell dag.
I eksemplet under skal skjemaet være aktivert hver onsdag fra (20.01) den teller da 7 dager fra start
datoer så neste gang hvor mobi sjekker bli den 27.01.
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7. Teller
Ønsker du å hvite hvor mange oppringinger som har aktivert porten kan du lage følgende oppsett.

Du vil da på web. kunne følge dette. For å null stille slik at den starter på 0 skriver du «zero1» i
kommandofeltet på web eller sender sms: 0000 zero1
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8. Temperatur
I tillegg til den interne temperaturen på kortet kan du koble til 2 ekstra følere.
Her er oppsetter ved bruk av vår egen temperatur føler:
Varenummer: 9800325

Sett dipper på undersiden rett ihht tegning. Koble sensoren til og slå av spenning på mobi.
(helt strømløs og start opp på nytt)

Du vil nå se temperaturen inne på web dashbordet.
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9. Innganger:
Varsling dør åpen forlenge

Varsling alarmstatus
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10. Utvidet logg (IFTTT tjenesten)
Ikke support på denne tjenesten.
Lag en gmail konto for porten for eksempel «demoporten@gmail.com»
Deretter lager du en konto på WWW.IFTTT.COM

Her kan du lage en oppskrift på loggen.
Også mulig å sende til dropbox.
Vi har ikke support på oppsett av IFTTT.
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11. Forslag ved driftsforstyrrelser
Nettverk
Første man sjekker er om blå LED blinker (nettverkslampe).
Hvis denne lyser fast har Mobi. mistet nett tilgangen.
Har enheten vært på nett kan du sjekke web-loggen for å se om den gir noen forklaring.

Sjekk at GSM og GPRS er OK samt at time sync går uten feil melding.
Problemer her kan skyldes dårlig dekning på GPRS.
GPRS kommunikasjon benyttes for å være ONLINE på nett slik at web løsning kan benyttes.
Prøv kommando «netreset=2» denne resetter mobi automatisk ved bortfall av GSM eller GPRS nettet.
Som SMS starter man med PIN koden til enheten eks: 0000 netreset=2 (må ha software V5,22 eller
senere)
Hvis dette ikke hjelper må man flytte antennen, fjerne APN slik at den ikke kobler seg til Internett eller
bytte operatør.

Mistet kontakt med Mobi.
Du får ikke kontakt med Mobi. via nettet eller at du får beskjed om at det ikke oppnås kontakt med
abonnenten.
Følgende SMS kan sendes for å opprette kontakt igjen (noen ganger fungerer dette og man slipper å
kjøre ut).
Eksempel ved PIN=0000 Og teleoperatør Telenor.
0000 apn=telenor
0000 Webid
0000 at+cfun=1
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Batteri
Enheter levert før november 2015 har et problem hvis batteriet er
tilkoblet og temperaturen hvor mobi. er montert faller under 0*. Mobi. vil stoppe å gå i svart. Denne vil
ikke start opp igjen får batteriet er koblet fra og spenning påsatt igjen.
Har man ikke behov for melding ved strømbrudd er det bare å koble bort batteriet og problemet er
løst. Dette kan man enkelt også se via web.

-

-

Main er hovedspenning. Hvis denne viser KO
er det ikke spenning på Mobi.
BATT viser spenningen på batteriet går denne
ned mot 0 vil enheten stoppe. Er det ikke
tilkoblet viser den 99%.
Temperaturen internt i mobi.
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Kommandoer som kan benyttes fra web.
sendes de fra telefon start med pinkoden til Mobi.

Resett umiddelbart:
at+cfun=1 eksempel på sms: 0000 at+cfun=1
Ny resett kommando som beholder klokken:
reboot
Reistrer på nett kun SMS:
Mobi svarer med webid.
0000 apn=telenor (netcom)
Spørr om webid:
0000 webid
Aktiver online (krever at den har APN)
tcpush=1 (oppdaterer hvert minutt)
Sett automatisk resett ved bortfall av nett.
0000 netreset=2
Få klokken fra mobi:
0000 clock
Still klokken:
0000 clock=auto
Sett døren åpen / lukk:
Out1=1 / out1=0
Se ikke registrerte nummer (v5.12-)
Calltrace=1

Ved testing kan enheten settes til modem.
alt vises i terminal vinduet.
at+wopen=0 (settes til modem)
at+clip=1
at+wopen=1 (tilbake til vanlig)
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