Korte/ snelle ingebruiksname SMS alarm contoller
1.

Plaats de SIM kaart in de mobiele telefoon.

2.

Wijzig deze naar pincode 0000

3.

Verwijder alle bestaande sms berichten (inbox en uitgaand) op uw SIM-card

4.

Open de SMS alarm controller en wanneer nodig bevestigen op een muur

5.

Doe de SIM-card er in.
(als de SIM pin niet veranderd hebt naar “0000”zal hij na 3 pogingen blokkeren!
Gebruik de PUK code om de blokkering op teheffen.)

6.

Plaats een 9V blokbatterij type PP3, in het bijbehorende batterijcompartiment

7.

Zet de sleutelschakelaar op OFF

8.

Plug de stekker in een stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de controller.

9.

Wacht totdat de controller is opgestart. Dit kunt u zien middels het LED-lampje dat
stopt met knipperen en continu licht geeft.

10. Druk de programmeringknop, het led lampje aan- en uit lampje brandt)
11.

U belt het nummer van de SIM-kaart in de controller. U heft 2 minuten om te
registeren. Als bevestiging zendt de controller een sms naar het opgeslagen
nummer.

12. Sluit de SMS alarm controller
13. Sluit de daarbij toe behorende sensoren aan op de SMS alarm controller.
14. Zet de sleutelschakkelaar op ON positie, nu is de SMS controller ingeschakkeld.
15. Draai de sleutelschakkelaar op off om de SMS alarm comtroller uit te zetten / of reset
de SMS alarm controller na de melden van een alarm om deze te resseten

Snel overzicht van de commando's in het Nederlands
[waarde] bij voorbeeld = 15 alleen het nummer en niet de vierkante haken te schrijven!
Dutch of Nederlands
Vertragings [xx]
Vrijgave
Veiligheid [x]
Status
2 nr [+xxx]
2 nr 0
3 nr [+xxx]
3 nr 0
4 nr [+xxx]
4 nr 0
5 nr [+xxx]
5 nr 0
Temp min [xx]
Temp max [xx]
Temp
Rv min [xx]
Rv max [xx]
Vochtigheid
Batterij
Poort [x] [x]
Wissen
Siren tijd [xx]

