Kvikvejledning til: Ældre Smart Alarm 2G

Beskrivelse:
Med et tryk på den røde eller gule knap på halskæden udsender den et
trådløs signal til Smart Alarmen, vi har på forhånd fjernet sirenen i alarmen så
den kun blinker i den runde ring på toppen så den indikere at alarmen er gået af.
Alarmen sender så både opkald og sms ud til de for indkodet telefon numre.
For at slukke for signalet så den ikke bliver ved med at sende SOS signalet ud
skal der sendes en bestemt sms som du finder på den næste side.
Læs nedenstående vejledning for at aktivere simkortet.
Aktivering af simkort:

1.

Gå ind på hjemmesiden: www.greentel.dk/s-home
2. Udfyld de krævede oplysninger for at eje et simkort
3. Indtast det ICC nummer der står på simkortet nederst
4. Udfyld jeres kortoplysninger for de 19,- kr. om måneden
5. Og så virker simkortet 15 minutter efter aktivering

Løbende ydelse: fra 19,00 DKK pr. md.- Bindingsperiode: 1 md. - Opsigelsesperiode: 1 md.

Brug for support?
Tlf.: 52 62 52 00
Mail: Support@gsmteknik.dk

1.

Klargørelse af alarm:
Efter aktivering af simkort skal det sættes i alarmen som nedenstående billede
2. Tænd for alarmen ved at slå Tænd og sluk knappen over på: On
3. Test halskæden ved at trykke på knappen
4. Vent til alarmen har sendt jer sms og ringet den første på listen op
5. Send derefter en sms med denne kommando til simkortet: 123456#2#
For at slukke SOS signalet den sender ud til jer.
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Beskrivelse af kommandoer:
Hvis der er blevet trykket på SOS knappen skal alarmen frakobles
så den er klar igen, det gør man ved at sende sms kommando: 123456#2#
Til det nummer i har fået fra Greentel.
Hvis man sender sms kommandoen 123456#0# får man en besked tilbage fra alarmen
om alarmen stadigvæk er i SOS eller Frakoblet
SOS: Der er trykket på knappen
Frakoblet: Alarmen er klar til og modtage et nyt SOS signal

