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Tekniske data:

● Forsyning: 110-230VAC
● Backup batteri: 1 stk. 12V Lithium 1800MAH med lader
● Mål porttelefon: L: 27,5 cm - B: 13 cm - D: 5 cm
● Udgange: 2 stk. NO/NC (MAX 230VAC)
● GSM netværk: 4G
● Montage: Metal boks som porttelefonen så bliver placeret i.

Mål: L 25 cm x B: 10,5 cm x D 3,5 cm - se side 8.
● Antenne: Pisk antenne 7DBI - 3 meter kabel - 29 cm høj
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Der medfølger50 gratis SMS’er og der kan “tankes op” 

Vigtige bemærkninger:
Maks. Tilladt 16A, 3500W indlæsning, 
110-230V vekselstrøm indgang Fordele:

● Åbn porten med et opkald fra autoriseret telefon
● Hvert værelse har en adgangskode til åbning af dør og 5 autoriserede telefonnumre og 

10 IC -kort
● Indbygget Quad-band 850/900/1800/1900Mhz GSM modul, 4G er valgfri
● Brugervenligt design, LED -skærm, Alloy Shell og tastatur, let at installere
● Lavet til 200 husstande kan åbne porten, designet til et stor lejlighedkompleks
● Høj kvalitet tovejskommunikation, via porttelefonens højttaler og mikrofon.
● Pæn pris, funktionel og praktisk, ingen indendørs udvidelse, ingen kabelføring, lavere 

vedligeholdelsesomkostninger senere hen
● 2 relæudgange (NC / NO), kompatible med Elektroniske låse og CCTV kamera
● 12V DC Strømforsyning, relæets arbejdstid er programmerbar (1 ~ 300 sekunder), når 

den er 0 sekunder, angiver ingen handling.
● Indbygget batteri som kan holde den i live i 12 timer.



Daglig brug:

Beboer: 
1. Tryk direkte adgangskoden på porttelefonen for at åbne døren, Skærmvisning
2. Brug nøglebrikken til at åbne døren, skærmvisning
3. Brug en autoriseret telefon til at ringe til porttelefonen, og beboeren besvare så opkaldet 

og ligger på igen for at åbne døren,
Skærmvisning
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Gæst: 
1. I standbytilstand, skærmvisning
2. Indtast "rumnummer#", f.eks. “0101#”, Alternativ visning.         , Vent på et 

opkald, eller åbn døren.

System konfiguration:

1. Åbn enhedens bagdæksel, og isæt SIM -kortet (B1, B2).
2. Ledningsforbindelse henvises til figuren (D1 side 3). Tænd derefter enheden, LED 

-skærmen vises.
3. Når porttelefonen modtager signalet, kommer der en lang lyd (Intet signal, buzzeren 

giver en kort lyd to gange). Åbner standbytilstand, skærmvisning.
4. RESET (Forsigtig): ① Kort tilslutning af 'G' og 'R' i 'J8' ved jumperen (C2); ② Tænd for 

enheden; ③ Efter 3 sekunder, sæt jumperen ud og fjern den til ‘J6’ (C1).
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Tilstandsbeskrivelse:
1.     Standbytilstand: Værten er generelt i standbytilstand. I anden tilstand skal du 

trykke på * for at vende tilbage til standby eller ingen handling i 1 minut vender 
automatisk tilbage til standby.

2.     Indstillingstilstand:              I standbytilstand skal du trykke på # -knappen,
              indtaste den aktuelle 6 cifret administratoradgangskode (fabriksindstilling 
123456). Tryk derefter på knappen # for at bekræfte det. Hvis adgangskoden er korrekt, 
Skærm.        Når det vises,    skal du angive at gå ind i indstillingstilstand.

Basic indstillinger
√ Indstil administratoradgangskode

1. Brug porttelefonen til at indstille: Tryk på tastaturet: 

2. Brug SMS til at indstille (Hvis der ikke er særlige instruktioner, skal administratorens 
telefonnummer bruges til at redigere SMS'en og
send til porttelefonen):

# # Password #

Nyt password # Gentag password #

Standby mode tryk # tryk # igen indsæt nuværende password

nyt password # gentag password # automatisk vender tilbage til standby

P P1

P2

#nuværende adgangskode#ny adgangskode
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1. Indstil administrator telefonnummer
2. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:  

  og derefter bruge administrators telefon
nummer for at ringe til værten.

0

Indstilling mode tryk 0000# ringer op automatisk vender 
tilbage til standby

CALL IN..

Indstil husejerens telefonnummer
1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstanden skal du trykke på

      og derefter bruge hjemmet 

ejerens telefonnummer for at ringe til porttelefonen.

RUM NUMMERET (4 CIFRE)

Indstilling mode

# 1 #

Tryk rum nummeret 
#, f.eks. 0101#

101. CALL IN..

Tryk 1#
Ringer til 
beboeren

automatisk vender 
tilbage til standby

2. Brug SMS til at indstille:
1) Godkend til den enkelte husejers telefonnummer: 

    brug derefter husejernes telefonnummer til at ringe til porttelefonen.

2) Tilføj til flere husejeres telefonnummer:

(Specifikke tal i henhold til grænsen for antallet af tegn i en meddelelse)

RUM NUMMERET (4 CIFRE)

0 0 #

#

1 #

#rumnummer#1#telefonnummer#rumnummer#1#telefonnummer# 
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Giv en RFID brik tilladelse til at åbne døren
Brug portelefonen til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:

   RFID brikken kan godkendes til åbne døren, når 
den er tæt på læseområdet.

RUM NUMMERET (4 CIFRE) # 2 #

Indstilling mode Tryk rum nummeret 
#, f.eks. 0101#

101.

Tryk 2# 

0... rFId

Derefter kan andre IC -kort godkendes løbende, når de børstes. Vis digitalt plus 1 automatisk.

1... rFId
Vend automatisk tilbage til indstillingstilstand, når den er op til 10. (Eller tryk på # for at 
gemme og vende tilbage til indstillingstilstand.)

Fjern godkendt telefonnummer, adgangskode og RFID brik
1. Brug værten til at indstille:
1) Fjern oplysninger om værelsesnummer: I indstillingstilstand skal du trykke på

RUM NUMMERET (4 CIFRE) # 2 #

Indstilling mode
Tryk rum nummeret 
#, f.eks. 0101#

101.

Tryk 0# Automatisk vender 
tilbage til standby

2) Fjern godkendte IC -kort: I indstillingstilstand skal du trykke på:

RUM NUMMERET # 20 (eller 21~29) #

Indstilling mode
Tryk rum nummeret 
#, f.eks. 0101#

101.

Tryk 20 (eller 21~29)# Automatisk vender 
tilbage til standby

ryd alle oplysninger om dette værelsesnummer
inklusive autoriseret telefonnummer, åbnings adgangskode og RFID brik.
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Indstil opkaldsfunktion
1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på

   

3 # 1 (eller 2)

Indstilling mode Tryk 3#1 (eller 2)#
Automatisk vender 
tilbage til standby

Bemærk: Når du godkender nummeret, skal du ringe til værten, "1" betyder opkald for at åbne 
døren (værten vil afvise opkaldet og åbne døren, standard), "2" betyder opkald til tale (værten 
svarer automatisk for at tale, under to-vejs samtalen skal du trykke på # kan åbne døren, vil 
automatisk hænge på, når taletiden når 3 minutter).

Indstil opkaldsstatus:
1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på:

Bemærk: I standbytilstand, når en besøgende trykker på værelsesnummeret, ringer værten til 
den autoriserede telefon dette værelsesnummer. “4” angiver: Lægger automatisk på efter den 
første ring (standard). "5" angiver: Ring til den anden part lægger på. Hvis den besvares, kan 
den anden part kommunikere med porttelefonen. Når du taler i en mobiltelefon, skal du trykke 
på # -knappen på telefonen, som eksternt kan åbne døren. Begrænset opkaldstid: Hvis 
opkaldet når den indstillede tid, afslutter værten opkaldet. Den kan indstilles til 1 ~ 999 
sekunder. Indstilling til 0 betyder ingen begrænsende tid.

2. Brug sms til at indstille:         eller 

#

2. Brug sms til at indstille:        eller #3#1 #3#2

4 # 5 #eller begrænset opkaldstid #

Indstilling mode Tryk 4# eller 5#tid# Automatisk vender 
tilbage til standby

#4 #5#tid
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Indstil fortsæt med at ringe til næste autoriserings nummer,  selv besvare, hvis 
uden at trykke på en tast
1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på

Bemærk: I standbytilstand, når der trykkes på "Rumnummer #", vil værten ringe til det 
autoriserede telefonnummer for dette værelsesnummer. "1" angiver: Fortsæt ikke med at 
ringe (standard); Tryk på enheds knappen for at ringe til de første 5 brugernumre et efter 
et, hvis nogen besvaret, så ringer enheden ikke til det næste autorisationsnummer, og 
brugeren kan trykke på "#" for at åbne døren, når han taler. "2" angiver: Fortsæt 
opkaldet; Efter at have svaret, vil enheden fortsætte med at ringe til næste 
godkendelsesnummer uden trykke på tasten på telefonen. Hvis du trykker på "#", skal du 
åbne døren og stoppe med at ringe til den næste; Tryk på "*" eller "0 ~ 9" vil ikke åbne 
døren, og ikke ringe til næste autorisationsnummer.

2. Brug SMS til at indstille:     eller

2 # 1 (eller 2)

Indstilling mode Tryk 2#1 (eller 2)#
Automatisk vender 
tilbage til standby

#2#1 #2#2

Indstil relæets arbejdstilstand (kun indstillet med SMS)

Brug SMS til at indstille:  (I denne kommando kan "NO/NC" ændres efter 
behov.)Bemærk: “1”: hovedrelæ; “2”: backup -relæ; “NO”: relæ normalt åbent; “NC”: relæ 
normalt lukket; standard er "NO".

#6#1#NO#2#NC

Indstil relæets arbejdstid
1. Brug værten til at indstille: I indstillingstilstand skal du trykke på: 

Bemærk: "1", "2" angiver henholdsvis hovedrelæ og backup relæ. Arbejdstid kan indstilles 1 ~ 
300 sekunder. Indstilling til 0 angiver ingen handling. Standard er 10 sekunder.

2. Brug SMS til at indstille:

6 # 1 (eller 2) # tid #

Indstilling mode Tryk 6#1(eller 2)#tid#
Automatisk vender 
tilbage til standby

#6#1#tid#2#tid



Bagside af porttelefon

Montage: Metal boks som porttelefonen
så bliver placeret i.

Mål: 
L 25 cm x B: 10,5 cm x D 3,5 cm
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Forespørgsel på værts status
1. Brug værten til at forespørge: I indstillingstilstand skal du trykke på:

Bemærk: Værten svarer administratorens nummer via SMS. Indholdet er vært IMEI -kode og 
GSM -signalværdi.

2. Brug sms til at indstille:

7 #

Indstilling mode Tryk 2#1 (eller 2)#
Automatisk vender 
tilbage til standby

#7

Ejerens telefonnummer godkender adgangskoden til familiens åbning og 
familiemedlemmers telefonnumre

Brug SMS til at indstille (Ejernes telefonnumre skal bruges til at redigere SMS'en og sende til 
værten):
1) Indstil adgangskode til åbning dør:                   (Password er 6 cifre)
2) Indstil telefonnummeret og adgangskoden til et enkelt familiemedlem:

3) Indstil telefonnumre og adgangskode til åbning af flere familiemedlemmer:

Bemærk: Hvis administratorens telefonnummer er angivet som ejerens telefonnummer på 
samme tid, kan det ikke sende SMS at godkende adgangskoden til familiens åbning af dør og 
familiemedlemmers telefonnumre. Derfor er det ikke anbefales at indstille administratorens 
telefonnummer som ejerens telefonnummer.

rum nummer#6#password

rum nummer#2 (eller 3,4,5) #telefon nummer#6#password

rumnummer#2#telefonnummer#3#telefonnummer#4#telefonnummer#5#telefonnummer#6#adgangskode



12. Tekniske specifikationer:

Mål: GSM Boks: 80x82x54mm (Se mål på produktets side)

Vægt: Standard 46g - men kan variere fra produkt til produkt

Længde på kabel: 5 meter  - men kan variere fra produkt til produkt

Tæthedsklasse: IP65 

Certificering: CE-mærket

GSM netværk: 2G

Batteri: 10 år Lithium SOCI2

Simkort: Indbygget og kan ikke skiftes.

Abonnement: 10 år inkluderet i prisen.

Alarmer/opdateringer: Max. 20.000 stk.

Garanti: 24 mdr.

Temperatur område: -20ºC til + 60ºC

GSM dækning:  DK og EU.

Datakommunikation: Data.

SMS modtagere: Ubegrænset.

E-mail modtagere: Ubegrænset.

Historik: Man kan downloade historikken til Excel inde på enhedens konto
på serveren.

Statusrapport: Hver 48. time, der kan sendes notifikation, hvis der ikke kommer
status og hvis GSM signalet er under 10%.

Antal SMS'er 
inkluderet i prisen: 50 stk. Kan tankes op her
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13. Support og spørgsmål:

GSM Teknik ApS
Telefon  +45 52 62 52 00
E-mail: support@gsmteknik.dk
www.gsmteknik.dk

https://gsmteknik.dk/shop/60-simkort/1949-sms-optankning-200-smser/
mailto:support@gsmteknik.dk
mailto:support@gsmteknik.dk
mailto:support@gsmteknik.dk

