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GSM vandalarm  
m/10 års batteri  
uden abonnement 
 

Tillykke med din nye vandalarm  

fra GSM Teknik 

Du har hermed modtaget en vandalarm, som er gjort 

klar og testet før levering, så vi sikrer at den virker 

100% ved modtagelsen.  

 

10 års batteri og gratis abonnement 

GSM Teknik ApS yder garanti og telefonsupport i 2 år efter aktivering af enheden. Vandalarmen 

leveres med indbygget simkort, som virker i hele EU, Norge og Schweiz og som sender alarmer og 

løbende  statusbeskeder via vores alarmserver. Abonnement er inkluderet i prisen og virker i 10 år, 

ligeledes er holder batteriet i vandalarmen i op til 10 år eller maksimalt 2100 stk. 

alarmer/statusbeskeder.  Alle dataer gemmes i op til 10 år. 

 

Fordele  

● Op til 10 års batteri eller 2100 alarm beskeder. 

● Virker i Danmark og hele EU inkl. Norge og Schweitz. 

● Intet abonnement i 10 år med gratis adgang til alarmserver. 

● Email-alarmer sendes gratis til ubegrænset modtagere. 

● SMS-alarmer sendes til ubegrænset antal telefoner* og kan “tankes op”’. 

● Statusopdatering hver 48. time og mulighed for notifikationer. 

● Kontrol af GSM signal og mulighed for notifikationer. 

● Man kan oprette ubegrænset vandalarmer på samme konto. 

 

* Der medfølger 50 gratis SMS’er og der kan “tankes op”   
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Montering  

Sådan monteres vandalarmen 

 

Åbn for låget ved at tage de 4 skruer ud, stikket fra flyderen  

sættes i vandalarmen. 

Notér Imei nummeret på vandalarmen, det skal bruges senere i 

processen. 

 

 

 

Opret gratis konto på alarmserver 

Sådan får du adgang og bruger alarm serveren 
Når du har installeret din vandalarm, skal du registrere den på vores alarmserver.  

 

Du opretter en gratis konto på dette link: 

https://gsm-teknik.dk 

 

Navn: Indtast brugerens navn 

E-Mail:  Indtast brugerens email 

Adgangskode:     Indtast den ønskede adgangskode 

Bekræft adgangskode:        Indtast den samme kode 

 

 

Konfiguration af enheden 
Sådan opsættes enheden på serveren. 

Nu skal enheden oprettes i systemet, hvis det er din første enhed vil siden fortælle dig at du ingen 

enheder har oprettet. Her skal du klikke på den grønne knap med teksten ‘Opret enhed’. 
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Sådan udfyldes de korrekte informationer: 

 

Navn:  Indtast det ønskede navn på enheden 

 

 

IMEI:  Indtast Imei nummeret, som er det anførte  

nummer på vandalarmen. 

 

Udfyldning af besked skabelonerne: 

 

Alarm ON:   

Indtast beskeden, som du ønsker, når

flyderen er oppe (max. 255 tegn). 

 

 

Alarm OFF:   

Indtast beskeden, som du ønsker, når 

flyderen er nede (max. 255 tegn). 

 

 

Mistet Signal:   

Indtast beskeden, som serveren skal sende, 

hvis alarmen ikke har sendt en rapport 

indenfor 48 timer (max. 255 tegn).. 

 

Svagt signalstyrke: 

Indtast beskeden, som sendes, hvis enheden 

har under 10% i signal (max. 255 tegn).. 
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Opsæt modtagere af alarm beskederne 

De beskeder, der indsættes i skabelonen, er disse beskeder du modtager ved alarm, lavt signal mm. 

Modtager: 

I feltet udfyldes hvem der skal modtage beskeden, dette kan både være telefonnumre, eller email 

adresser. Der er ingen begrænsninger for antal. 

 

Alarm (On):  

I feltet “vinges” der af, hvis der ønskes, at modtager får beskeder, når flyderen ligger højt. 

 

Alarm (OFF) 

I feltet “vinges” der af, hvis man ønsker, at modtager skal have besked, når flyderen er i normal tilstand. 

 

Mistet signal:  

I feltet “vinges” der af hvis man ønsker at modtageren skal have besked om mistet signal  

(Hvis ikke alarmen har meldt en status indenfor 48 timer). 

 

Svagt signal:  

I feltet “Svagt signal” vinges der af hvis man ønsker at modtageren skal have besked, hvis flyderen har 

svagt signal (Under 10%). 
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Udlæsning af log efter opsætning er udført 

Nu er din enhed opsat, og vi vil lige give en hurtig guide i at aflæse de forskellige ting. 

Efter oprettelse af enheden vil du kunne se din enhed i hovedmenuen. For at aflæse de forskellige 

informationer via menuen, kan man vælge log funktionen, som er alt det, der er meldt retur til serveren. 

Eksempel på en log og forklaring: 
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Optankning af SMS’er 

Der medfølger 50 gratis SMS’er med til kontoen og du kan “tanke SMS’er op” på hjemmesiden 

gsmteknik.dk, hvis du har behov for flere. Husk det altid er gratis at sende e-mails. 

Uanset hvor du befinder dig på GSM-teknik.dk vil du i toppen have mulighed for at se hvor mange 

SMS’er du har tilbage på din konto, samt muligheden for at tilkøbe flere ved at trykke på det blå link. 

 
Eksempel: 

 

 

SMS’er kan tilkøbes på følgende link:  Klik her  
 

FAQ: 

Oftest stillet spørgsmål 

 

Spørgsmål:  Hvor lang tid går der før alarm eller notifikation kommer? 

Svar:  Der går mellem 20 og 120 sekunder.  

 

Spørgsmål: Hvor lang må ledningen til niveauvippe/flyder være? 

Svar:  Op til 20m.  

 

Spørgsmål: Kan man skifte batteriet eller lade det op? 

Svar:  Nej 
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Tekniske specifikationer: 

 

Mål:  57cm x 42cm x 20cm 

Vægt:  46g 

Længde på kabel:  5m (kan opgraderes til 10 og 20m 

Tæthedsklasse:  IP54 

Certificering:  CE-mærket 

GSM netværk:  2G 

Batteri:  10 år Lithium (indbygget) 

Simkort:  Indbygget og kan ikke skiftes. 

Abonnement:  10 år inkluderet i prisen. 

Alarmer/opdateringer:  Max. 2100 stk. 

Garanti:  24 mdr. 

 

 

Support og spørgsmål: 

 
GSM Teknik ApS Telefon  +45 52 62 52 00 

Lumbyvej 11A Email: support@gsmteknik.dk 

5000 Odense C www.gsmteknik.dk 
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