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Tillykke med dit nye GSM Kamera 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: 

 

● Tage billeder og sende som MMS eller e-mail ved alarm. 

● Kode fjernbetjeninger, sensorer og trådløse stikkontakter. 

● Anvende den indbyggede rumføler som alarm. 

● Temperaturstyring og temperaturalarm. 

● Indbygget ur og timerfunktion med ugedag, uge og dato. 
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Simkort og opstart 

 

GSM teknik tilbyder teleselskabet Greentel. Denne enhed virker kun på 2G netværk og 

ikke 3G eller 4G. 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. 

 

Obs. Husk at ringe til Greentel eller din egen udbyder for at få MMS-funktionen aktiveret 

på dit simkort. Hvis MMS ikke er aktiveret på dit simkort, kan du stadig modtage billeder 

via e-mail. 

 

Indsæt simkort 

På bagsiden af enheden bag batteriklappen, 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 på siden, sæt netadapteren i 

stikkontakten og vent til den fanger GSM nettet. LED lampen skal blinke grønt som tegn 

på at den er online. Der går cirka et minut. 

 

Indkodning og opstart 

På fronten af enheden er der en LED lampe, som giver indikation om tilstand. 

 

POWER 

Slukket = Strømudgangen er slået fra. 

Tændt = Strømudgangen er slået til.  

 

GSM NET 

Blinker langsomt rødt = søger efter netværk 

Lyser konstant rødt = kan ikke registrere netværk 

Blinker langsomt eller konstant grønt = registreret netværk 

Blinker hurtigt grønt = sender SMS eller e-mail 

 

Kvik start 

 

Herunder finder du en vejledning til at få kameraet op at køre med det samme. Derefter 

kan du selv tilføje flere funktioner vha. SMS-kommando listen. 

 

Tilføj master nummer: #00# 

 

Tilføj e-mail: #09#e-mail# 

 

Aktiver cellular data: #24#1# 
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Aktiver GPRS alt efter hvilken udbyder du anvender:  

 

#24#www.mms.mtelia.dk###238#20#8080#8080#mms# (Telia) 

 

#24#websp###238#20#8080#8080#mms# (Greentel) 

 

#24#telenor###238#20#8080#8080#mms# (Telenor) 

 

#24#inetproxy.tdc.dk###238#01#8080#8080#mms# (TDC) 

 

 

Aktiver MMS alt efter hvilken udbyder du anvender:  

 

#25#http://mms.telia.dk#193.209.134.131#8080#8080#www.mms.mtelia.dk###mms# (Telia) 

 

#25#http://mms.telia.dk#193.209.134.131#8080#8080#mmssp###mms# (Greentel) 

 

#25#http://mms.telenor.dk#212.088.064.008#8080#8080#telenor###mms# (Telenor) 

 

#25#http://mmsc.tdc.dk:8002#194.182.251.15#8080#8080#mms###mms# (TDC) 

 

 

Anmod om billede via mms: #03# 

Anmod om billede via mail: #05# 

 

Du kan armere kameraet ved at sende: #01# 

Du kan desarmere kameraet ved at sende: #02# 

 

Hvis du ønsker, at kameraet skal sende billede via MMS, når PIR-sensor aktiveres: 

#12#1# 
(Den er fra frabikken indstillet til at sende billede via mail, når PIR-sensor aktiveres.) 

 

Tekniske data  

● Spænding = 100-240VAC 

● Strøm = maks 16A /240VAC (3500W) 

● Temperaturområde = -10 til +45 gr. celsius 

● Temperaturføler = special type med 3.5mm minijackstik. 

● GSM netværk = 2G (850/900/1800/1900MHz/2100MHz) 

● 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 nedenstående 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 e-mail #09#e-mail#  

Tilføj family-nummer #07#xxxxxxxx# xxxxxxxx er tlf. nr. 

Tilføj family-email #07#e-mail#  

Tjek family-numre og 

emails 

#07#   

Slet alle family-numre og 

emails 

#27#   

Slet bestemt 

family-nummer eller 

email 

#27#xxxxxxxx# eller 

#27#e-mail# 

xxxxxxxx er tlf. nr. 

   

Anmod om billede via 

email 

#05#  

Anmod om billede via 

MMS 

#03#  

   

Armér kamera #01#  

Desarmér kamera #02#  

PIR-sensor TIL #17#1#  

PIR-sensor FRA #17#0#  

   

Tjek temperatur #15#  

Tjek status #10#  

   

Reboot kamera #42#1234#  

Nulstil kamera #19#1234#  

Se engelsk vejledning for flere og mere uddybende kommandoer. 
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