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Tillykke med din GSM stikkontakt 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. 

● Tænde og slukke på “M” kanp på siden. 

● 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 (Telia). 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 SIM kortet 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 2 LED lamper, som giver indikation om tilstand. 

 

POWER 

Slukket = Strømudgangen er slået fra. 

Tændt = Strømudgang er slået til.  
 

GSM NET 

Slukket = intet simkort eller ugyldigt simkort. 

Flasher langsomt = søger efter GSM netværk. 

Tændt hele tiden = simkort ok eller i standby. 

Flasher hurtigt = SMS kommandoer sendes/modtages. 

 

Tekniske data  

● Spænding = 110-250VAC 

● Strøm = maks 16A /250VAC (3500W) 

● Temperaturområde = -10 til 50 gr. celsius 

● Temperaturføler = special type med 3.5mm minijackstik. 

● GSM netværk = 2G (850/900/1800/1900MHz) 

● Mål = 125 x 60 x 80 mm 

 

 

Kundeservice 

  

● GSM teknik er til at træffe på telefon 52 62 52 00 

● Vi har åben alle hverdage kl. 9-16  

● Vi kan også træffes på mail@gsmteknik.dk 
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SMS kommandoer 

Alle nedesntående kommandoer sendes til det simkort tlf. nr. , som der er sat i enheden  

 

Tilføj master-nummer #00#  

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#  xxxxxxxx er tlf. nr. 

Slette alle family-numre #15#  

Ændre kode #04#gl. kode#ny kode#  gl.kode=1234 

Tænd for udgang #01#  

Sluk for udgang #02#  

Forsinkelse slået fra #11#0# hvis manual til/fra ønskes 

Forsinket tænd #02#0#minutter#1# minutter = 1-720 

Forsinket sluk #02#0#minutter#0# minutter = 1-720 

Tidsplan slået fra #19#0#0# hvis manual til/fra ønskes 

Tidsplan slået til #19#0#1#  

Indstil tidsplan #20#0#dag#start#slut# start & slut = 0000-2359 

 dag = 0 alle dage 

 dag = 1 mandage 

 dag = 2 tirsdage 

 dag = 3 onsdage 

 dag = 4 torsdage 

 dag = 5 fredage 

 dag = 6 lørdage 

 dag = 7 søndage 

 dag = 8 mandage til fredage 

 Eksempel: #20#0#5#1200#1600# 

tidsplan er tændt fra 12:00 til 16:00 på alle fredage 
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Temperaturalarm fra #21#0#0# hvis manual til/fra ønskes 

Temperaturalarm til #21#0#1#  

Indstille alarm #22#0#min#max# min/max = -10 til 50 

Temperaturstyring fra #23#0#0# hvis manual til/fra ønskes 

Temperaturstyring til #23#0#1#  

Indstille styring #24#0#tilstand#lav#høj# tilstand = 1 betyder opvarm 

tilstand = 2 betyder køl 

Automatisk SMS til #03#1# master får SMS ved on/off 

Automatisk SMS fra #03#0# 

Strømsvigt SMS til #05#1# master får SMS ved strømsvigt 

Strømsvigt SMS fra #05#0# 

Strømsvigt SMS til #16#1# Master /famile får SMS ved 

strømsvigt mm.m 

Strømsvigt SMS fra #16#0# 

Bip tone til #13#1# Er som standard slået fra 

Bip tone fra #13#0# 

Tjek driftsstatus #07#  

Tjek GSM signal #27#  

SMS ved svag signal til #27#1# standard 

SMS ved svag signal fra #27#0#  

Tjek temp. styring status #32#  

Tjek tidsplan status #33#  

Tjek forsinkelse status #34#  

Tjek temp. alarm status #35#  

Nulstille til fabrik #08#kode# Pas på, sletter alt 

  Du kan også nulstille ved at 

holde “M” nede i mere end 5 

sekunder. 
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