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SMS RELÆBOKS varenr. 4039 

 

Kvik guide 

 
 

Tillykke med din SMS relæboks 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 

● Pulse med SMS 

● Spørge om status med SMS 

 

 

Simkort og opstart 

 

GSM teknik tilbyder teleselskaber.  f.eks. TDC  

Denne enhed virker 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 simkortet 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. 
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Indsæt SIM kort 

 

På siden af enheden, under antennen, finder du 

stedet hvor simkortet skal indføres. Husk at der 

ikke må være nogen pinkode på kortet, ellers 

virker det ikke. Pinkoden er altid fjernet hos GSM 

teknik, ved samtidig køb af simkort. 

Sæt ikke SIM kortet i imens GSM enheden er 

tændt. 

 

Tænd nu for enheden ved at sætte den i 
stikkontakten og vent ca. 5- 10 sekunder, 

hvorefter den er online og klar til brug. Lampen 

“SIG” skal blinke ca. hvert 2. sekund som tegn 

på korrekt GSM dækning. 

 

 

Tekniske data 

  

● Strømforsyning: 9-12VDC 

● Strømstik: DC 5.5mm 

● Strømforbrug:ca. 50-100mA 

● Relæ max belastning: 230VAC/10A eller 

30VDC/15A 

● Simkort: Standard størrelse 

● Kabinet: IP54 i metal 

● Kabinet mål: 115 x 70 x 30 mm 

Beskrivelse 

 

Ring til enheden og vent ca. 1 sek. - så skifter relæ tilstand. 

Eller send SMS (se næste side). 

 

SET knap: 

Tryk på knappen og ring til alarmen imens “STA” lampen blinker, så bliver dit nummer 

automatisk til master nummer. Det er kun master nummer, som kan ringe udefra og 

skifte tilstand. 

 

SW knap: 

Tryk på knappen og relæ udgang skifter automatisk tilstand. 
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SMS kommandoer 

 

XXXX=pinkode, som fra fabrikken er 0000 (fire gange nul) 

 

Kommando Beskrivelse Eksempel 

SNXXXXON Tænd for relæ SN0000ON 

SNXXXXOFF Sluk for relæ SN0000OFF 

SNXXXXCHECK Spørg om status  SN0000CHECK 

SNXXXXNEWYYYY Ændre pinkode SN0000NEW1234 

SNXXXXTS Pulse relæ 0.5-9 sek. 

S=0 pulser 0.5 sek. 

S=1 pulser 1 sek. 

… 

S=9 pulser 9 sek. 

SN0000T3 

Relæ er tændt 3 sek. 

SNXXXXSET12345678 Indstil masternummer SN0000SET52625200 

Det er nu kun tlf. nr. 

52625200, som kan ringe 

til SMS relæboks og skifte 

relætilstand. 

SNXXXXLZZZ Skifter relæ i ZZZ min. 

ZZZ=001-255 

SN0000L060 

Relæ er tændt 60 min og 

derefter slukket 60 min etc. 
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