Simpal D310

Alde Simpal D310 styring
Kvik guide

Tillykke med din GSM styring fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som
skal hjælpe dig godt i gang. Dette er en kvik guide, og ikke en komplet vejledning.
Alle kommandoer og detaljer står i den medfølgende engelske vejledning. Med denne
kvikguide, kan du hurtigt komme i gang og kende de vigtigste funktioner.

Funktioner:
●
●
●
●

Tænde og slukke med SMS.
Tænde og slukke med telefonopkald.
Temperaturstyring og temperaturalarm.
Indbygget ur og timerfunktion med ugedag, uge og dato.
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Simkort og opstart
GSM teknik tilbyder flere teleselskaber. F.eks. Greentel. Denne enhed virker kun på 2G
netværk og ikke 3G eller 4G. Derfor kan teleselskabet “3”, OK eller Oister ikke bruges,
da de ikke understøtter 2G.
Hvis det skulle være tilfældet at SIM kortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god
ide at placere enheden et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker kan
det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmen befinder sig i og et
andet kort skal bruges.
Indsæt simkort
På siden af enheden, finder du stedet hvor simkortet skal placeres. Før SIM kortet bliver
sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er
fjernet hos GSM teknik ved samtidig køb af simkort hos os. Sæt ikke simkortet i imens
GSM enheden er tændt. Simkortet skal vendes rigtigt og klikkes ind, så det låser sig fast.
Tænd nu for enheden ved at sætte den i stikkontakten og vent ca. 15-20 sekunder
hvorefter den er online og klar til brug.

GSM og POWER indikatorer
På fronten af enheden er der 3 LED lamper, som giver indikation om tilstand.

GSM indicator
Blinker langsomt (1 gang/sek) = Er på GSM netværket eller i standby mode (ok).
Blinker hurtigt (2 gange/sek) = Forsøger at komme på GSM netværket eller
modtager/sender SMS beskeder.
Line 1 indicator og Line 2 indicator
Slukket = Udgang 1 eller 2 er OFF
Tændt = Udgang 1 eller 2 er ON
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Tilslutning af ledninger og stik
Hvis man åbner for låget på enheden, så fremkommer der nogle stik og klemmer, som
kan tilsluttes temperaturføler, alarm og udgange til f.eks. Alde styrekabel. Styrekablet
tilsluttes Line 1 på “NO” og “COM” som vist her:

Tilslutning til Alde Compact 3020 HE
Alde styrekablet tilsluttes som vist herunder og sættes i “External Start” stikket.
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Tilslutning til Alde 3010 digitalt panel
Alde styrekablet tilsluttes som vist herunder og sættes i “External Start” stikket.

Tilsluttes på bagsiden af panel. Derefter skal man i indstillinger på panel, sætte den til
ekstern styring. Læs mere i Alde vejledningen afsnit 14:
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SMS kommandoer
Alle nedenstående kommandoer sendes til det simkort tlf. nr. , som der er sat i enheden
Tilføj master-nummer

#00#

Skal gøres som det første

Skift master-nummer

#14#xxxxxxxx#

xxxxxxxx er tlf. nr.

Tilføj family-nummer

#06#xxxxxxxx#

xxxxxxxx er tlf. nr.

Tjek family-nummer

#06#

Slet family-nummer

#15#xxxxxxxx#

Slette alle family-numre

#15#

Ændre kode

#04#gl. kode#ny kode#

Tænd for udgang 1

#01#1#

Sluk for udgang 2

#02#1#

xxxxxxxx er tlf. nr.

gl.kode=1234

Se i den engelse vejledning, som medfølger for mange flere kommandoer
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