5006 - Vejledning til GSM PIR batteridrevet

GSM Alarm batteridrevet
Kvik guide DK

Tillykke med din nye alarm fra GSM teknik.
Denne alarm er batteridrevet og ringer op og/eller sender SMS ved alarm, hvis den
indbyggede rumføler bliver aktiveret via medfølgende fjernbetjening. Alarmen har
indbygget sirene og der medfølger vægbeslag.
Funktioner:
●
●
●
●
●
●
●

GSM alarm med simkort.
Batteridrevet op til 6 måneder.
Fjernbetjening for til/frakobling (kan udvides med op til 3 stk. ialt)
Ringer op og sender SMS ved alarm til op til 3 telefoner.
Indbygget sirene på 80dB.
Vægbeslag medfølger.
Uden abonnement, virker med f.eks. taletidskort.
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Simkort og opstart
Denne enhed virker med simkort til 2G netværk, dvs. ikke 3G eller 4G. Køb evt. et
simkort hos GSM Teknik eller spørg din forhandler, så du er sikker på det virker.
Indsæt SIM kort
På højre siden af alarmenheden, finder du stedet hvor simkortet skal
indføres. Husk at der ikke må være nogen pinkode på kortet, ellers virker
det ikke. Sæt ikke SIM kortet i imens GSM enheden er tændt, så vent
med at isætte batterierne indtil simkortet er klikket ind på plads. Husk at
vende simkortet rigtigt, som vist på billedet.
Oversigt

Tekniske
data
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mål: 90x54x32mm.
Batterier: 3 stk. AA alkaline i rumføler og 1 stk. CR2032 i fjernbetjening.
Fjernbetjening 868MHz, rækker op til ca. 50-100m.
Indbygget PIR dækker 140 grader og ca. 10m.
Sirene 80dB (kan slåes fra).
Antal tlf. numre = 3 stk.
Tlf. besked = 6 sekunder.
GSM net = 2G.
Simkort = standard str.
Batteriskifte = ca. 6 mdr. (LED lyser når batterier skal skiftes).
SMS funktion kan deaktiveres.
Sirene kan deaktiveres.
Kan kun bruges indendørs.
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Opstart af enhed
Batterier:
Når du har isat simkortet som beskrevet på første side, så åbn alarmen på bagsiden, ved
at fjerne de 2 skruer. Sæt 3 stk. AA-batterier i holderen (husk at vende dem rigtigt).
Herefter tænder enheden og du hører et bip. Når batterierne er brugt i ca. 6 måneder, så
tænder LED lampen på forsiden konstant, som tegn på at de skal skiftes.
Fjernbetjening:
Den medfølgende fjernbetjening har allerede isat batteri af typen CR2032. Den er også
parret med alarmen, men kan slettes ved at trykke kodeknappen på fjernbtjeningen inde
samtidig med at batterierne fjernes i alarmen. Ønsker du at kode en fjernbetjening ind
igen, så tryk på kode knappen bagpå alarmen og kodeknappen på fjernbetjeningen, så
kommer der 2 bip.

Indkodning af telefonnumre
Alarmen skal være frakoblet for at indkode. Indkodningen foretages på tastaturet på
bagsiden af alarmen inde bag låget. Der kan indkodes op til 3 telefoner, som alarmen
ringer til og sender SMS til, ved alarm. Nummerne må maksimalt fylde 17 tal og gerne
indeholde landekode først f.eks. 0045 for Danmark.
Indkodning af første nummer
Tryk på kodeknappen under tastaturet og tast *1 efterfulgt af det første telefonnummer
og afslut med *
Eksempel: Indkodning af telefonnummer 52625200 med landekode 0045 på plads 1 =
*1004552625200*
De 2 øvrige numre indkodes på samme måde, men man skifter 1-tallet ud med 2 eller 3.
Eksempel: Indkodning af telefonnummer 52625200 på plads 2 = *252625200*
Eksempel: Indkodning af telefonnummer 52625200 på plads 3 = *352625200*
Bemærk at du kun må indtaste numre til personer, som du har lavet en aftale med og
aldrig alarmcentral, politi og lignende.

Sletning af telefonnumre
Alarmen skal være frakoblet for at slette numre. Indkodningen foretages på tastaturet
på bagsiden af alarmen inde bag låget.
Sletning af 1. nummer
Tryk på kodeknappen under tastaturet og tast *1*
Sletning af 2. nummer
Tryk på kodeknappen under tastaturet og tast *2*
Sletning af 3. nummer
Tryk på kodeknappen under tastaturet og tast *2*
LED lampen på forsiden blinker 3 gange grønt, som kvittering for at den har slettet det.
Bemærk at alarmen går ud af indstillingsmode, hvis der ikke aktiveres en tast indenfor
15 sekunder, efter man har trykket på kodeknappen.
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Aktivering og deaktivering af SMS funktion
Alarmen ringer altid op til telefonnummerne og sender derefter en SMS. Ønskes der ikke
en sms, kan man deaktivere denne funktion ved at taste på kodeknappen på bagsiden af
alarmen (alarmen skal være frakoblet). Tast derefter #9# og du hører et bip, som tegn
på at sms er slået fra. Ønsker du at aktivere sms funktionen igen, så tryk på kode
knappen og #9# og du hører 2 bip, som tegn på at den er slået til igen.

Indtaling af alarmbesked
Når alarmen ringer op, så afspiller den en 6 sekunders talebesked. Du kan ændre denne
besked, som fra fabrikken er kinesisk. Tryk på kodeknappen på bagsiden af alarmen
efterfulgt af #1#. LED lampen vil lyse grønt og du har 6 sekunder til at indtale din egen
besked f.eks. “Alarm i campingvognen”. Gentag evt. hvis du ønsker at ændre den igen.
Mikrofonen er på bagsiden, så tal med ca. 30 centimeters afstand.

Aktivering og deaktivering af indbygget sirene
Alarmen har en indbygget sirene, som aktiveres 5 sekunder efter at alarmen går, hvis
alarmen er slået til og der registres bevægelse. Denne sirene kan man slå fra ved at
trykke på kodeknappen på bagsiden, i frakoblet tilstand og taste *7*. Alarmen bipper én
gang som tegn på at den er slået fra. Ønsker du at slå sirenen til igen, så tryk
kodeknappen igen og igen tast *7*, så bipper den to gange, som tegn på at sirenen er
slået til igen. Sirenen hyler i 30 sekunder ved alarm og gentager forfra ved evt. ny
alarm.

Montage af alarm
Sæt alarmen op med medfølgende vægbeslag og sørg for at den er godt skruet fast, så
den ikke kan bevæge sig, da det kan give falsk alarm. Rumføleren ser ca. 10m frem og
140 grader til siderne. Den giver alarm ved varme genstande, som bevæger sig f.eks.
personer og dyr. Den ser også varmekilder såsom varmepumper, brændeovne og solen i
vinduer, så pas på falske alarmer. Monteres under loftet, ca. 2.2-2.5 meter over gulvet
og skal se ligefrem i lokalet.

Daglig brug af alarmen
Slå alarmen til og fra med fjernbetjeningen på “ARM”. Der går 30 sekunder efter man
har slået den til, så er den armeret. Således kan man nå at komme ud af lokalet. Der går
5 sekunder før alarmen går igang og den siger bip, så man kan nå at slå alarmen fra
med fjernbtjeningen på knappen “CLR”, hvis man glemmer det før man går ind.
Fjernbtjeningen rækker op til 100m i fri luft og ca. 30-40 meter indendørs.

Indkodning af fjernbetjeninger
Den medfølgende fjernbetjeninger er allerede kodet ind fra fabrikken, så du behøver ikke
kode den ind igen. Men hvis du enten for slettet den eller køber flere fjernbtjeninger, så
er her en beskrivelse af, hvordan du koden dem ind. Bemærk at der kan maksimalt være
3 fjernbetjeninger indkodet ialt.
Tryk på Kodeknappen på bagsiden af rumføler under tastaturet.
Tryk derefter samtidig på kodeknappen på siden af fjernbetjeningen.
Nu kommer der 2 bip, som fortæller at kodningen er gennemført.
Hvis du ønsker deaktivere en fjernbetjening, så hold kodeknappen på fjernbetjeningen
og fjern batteriet samtidig.
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