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MANUALINTRODUKTION   

 

Oplysningerne i denne manual er tænkt som en installations- og idriftsættelsesguide til 
GSM dørtelefonanlægget. Denne manual bør læses omhyggeligt før installationen 
påbegyndes. Hvis eventuelle skader på udstyr opstår på grund af defekte installationer, 
hvor oplysningerne i denne manual er ikke blevet fulgt, ligger ansvaret ikke hos Videx 
Danmark Aps. 
 
Hvis der opstår spørgsmål, der ikke kan besvares ved hjælp af denne guide, kan der ringes til 

VIDEX på 39 29 80 00 eller skrives på mail videx@videx.dk. 
SYSTEMINTRODUKTION   

 

Systemet er designet til at arbejde på den samme teknologi som mobiltelefoner. Systemet 
muliggør at foretage et opkald fra en indgang (dør, port osv.) til ethvert telefonnummer (mobil 
eller fastnet). Op til 50 opkaldstryk kan tilsluttes til dørpanelet, der hver er i stand til at ringe til 
to telefonnumre (Hvis det første er optaget eller ikke besvares, kan opkaldet viderestilles til 
det andet). Systemets funktioner omfatter en relæudgang, en åben kollektor ekstra udgang, 
en knap til at afslutte input og en kontakt til 0V AUX-indgang. Programmering af 
telefonnumre og ekstra funktioner kan udføres via sms eller ved hjælp af et specialdesignet 
Windows-program til en PC. En yderligere adgangskontrolfunktion med op til 250 
telefonnumre findes også på systemet. Dette tillader en række brugere at åbne porten / 
døren blot ved at ringe telefonnummeret på samtaleanlægspanelet op (Panelet vil ikke 
besvare disse opkald, men i stedet aktivere relæudgangen). 
 

Et SIM-kort er nødvendigt, for at systemet kan fungere, men bliver ikke leveret med 
produktet. Det anbefales at vælge et SIM-kort, der har den bedste dækning i det område, 
hvor samtaleanlægget er installeret. Både abbonement- og taletids SIM-kort kan bruges, 
men hvis et taletidskort benyttes, anbefales det at oprette en automatisk opfyldning for at 
undgå at løbe tør for kredit og miste brugen af samtaleanlægget. Alternativt er det ofte muligt 
at få et yderligere SIM-kort og telefonnummer, hvis man allerede har et telefonabbonnement. 
For mere information omkring SIM-kort, kontakt en SIM-kortudbyder eller besøg deres 
hjemmeside. 
 

Når et nyt SIM registreres, kan det blive nødvendigt at kende IMEI-nummeret. Dette er det 
unikke serienummer på GSM samtaleanlægget, og det kan findes på bagsiden af modulet 
på en hvid etiket lige under SIM-kort holderen. Det er det lange nummer under stregkoden. 



 

 

 

FOREBYGGENDE RÅD   
 

o Når GSM-antennen monteres, skal der vælges en placering, der er væk fra 
menneskelig interaktion og væk fra samtaleanlægget. GSM antennekablet skal 
føres væk fra samtaleanlægspanelet, så det er adskilt fra strømforsyningskablerne 
og mikrofonledningen. 

o Sørg altid for at strømmen til samtaleanlægget er slukket, før du indsætter eller 
fjerner SIM-kortet. 

o Nye SIM-kort skal registreres, før de kan bruges. Nærmere oplysninger om, hvordan 
dette bliver gjort, kan normalt findes i SIM-kortets pakke. Det vil normalt kræve, at 
SIM-kortet er indsat i en mobiltelefon, hvorefter et opkald foretages og de 
pågældende instruktioner bliver fulgt. Når SIM-kortet er i mobiltelefonen, kan man 
samtidig deaktivere alle PIN-koder, omstillinger, viderestillinger og deaktivere 
funktioner såsom telefonsvarer og tekstbeskeder. Nærmere oplysninger, om 
hvordan du gør dette, kan findes på SIM-kortudbyderens hjemmeside eller ved at 
ringe til deres kundeservice. 

o For at kunne modtage SMS-beskeder fra GSM panelet, vil SIM-kortet kræve et SMS-
servicecenter nummer. Dette er normalt forudinstalleret på nye SIM-kort, men hvis 
du har problemer med at modtage SMS-beskeder, kan du indsætte SIM-kortet i en 
telefon og ændre instillingerne ved hjælp af telefonens menupunkter. Hvis nummeret 
ikke er programmeret, så skal det programmeres, mens SIM-kortet er i telefonen 
(nummeret kan fås hos tjenesteudbyderen). 

 
o Telefonsvarer og tekstbeskeder skal være deaktiveret på SIM-kortet, når du bruger 

opkaldsfunktionen til at åbne dør eller port.  
o Hvis GSM panelets telefonnummer gemmes på din egen mobiltelefon, bør det 

undgås at bruge en oplagt betegnelse som “Hoveddør” eller “Min Port”, da dette ville 
gøre det nemt at gætte koden, hvis telefonen bliver tabt eller stjålet. 

o PIN-anmodningsfunktionen skal være deaktiveret på SIM-kortet, før kortet bruges i 
GSM panelet. Det er ikke sikkert, at det er aktiveret på et nyt SIM-kort, men hvis det 
er, vil det forhindre systemet i at fungere. 

o Dette produkt kan være mindre egnet til installation på hospitaler og 
plejeinstitutioner eller i nærheden af brandfarlige gasser eller væsker. Søg råd og 
godkendelse, før du installerer produktet på disse steder. 

 
 
 
 
Vigtig bemærkning om SIM-kortet 
Når du bruger et taletidskort, skal du bede tjenesteudbyderen om at sætte en 
forbrugsgrænse på kontoen. Dette er for at beskytte mod mulige problemer, der kan 
resultere i en stor telefonregning i slutningen af måneden. Alle udbydere tilbyder denne 
service. Du bliver nødt til enten at ringe eller maile til dem for at sætte dette op. 
Automatiske opfyldninger bør  også have en månedlig grænse.



 

 

1 2   Forstærkning (dB) 
ON ON 6 
ON OFF 12 
OFF ON 18 
OFF OFF 23.5 

 

 

 

SYSTEMKOMPONENTER  
 
Et system består af et GSM panel, en strømforsyning, et SIM-kort og en antenne. GSM 
panelets modulære design gør det muligt at tilpasse de ønskede installationskrav. Dette 
inkluderer briksystem, kodetastatur, fingeraftrykslæser, og det korrekte antal af opkaldstryk. 
4000-SERIE MODULER  
 
GSM panelet kan indeholde alle moduler fra 4000-seriens sortiment og bruger standard 
4000-serie indvendig og udvendig monteringsrammer. Et GSM modul er imidlertid afgørende 
og omfatter al GSM-kommunikation, elektronik, SIM-kort (medfølger seperat) og forbindelser. 
GSM modulet er tilgængelig i en 0-knap, 1 knap, 2 knap, eller 4 knap konfiguration. De 
forskellige versioner ses nedenfor sammen med deres varenumre. 
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Art.4810N-0 Art.4810N-1 Art.4810N-2 Art.4810N-1D Art.4810N-2D 
 
DIP SWITCH INDSTILLINGER 
Der er 2 dip-switches på bagsiden af modulet. De kan anvendes til at ændre volumenen på 
samtaleanlæggets højttaler. Desuden kan mængden også justeres under et opkald via 
telefontastaturet. 
 
HØJTALLER VOLUME 

 
 

ON 
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KLEMMERNE  BESKRIVELSE 
+12V  12Vdc – 14Vdc input 
0V Minus/stel 
AO 0V ekstra udgang (Åben kollektor) Max. 150mA 

 

C  Common tilslutning af kontaktsættet på relæet Relækontakten: 
3A@24Vdc 
3A@120Vac 

NO Normally Open tilslutning af kontaktsættet 
NC Normally Closed tilslutning af kontaktsættet 

 

a  
 

Trykmatrix til at tilslutte op til 50 opkaldstryk, PTE og ekstra 
indgange. Se følgende sider for tilslutninger: 
  
PTE (tryk for relæ aktivering) kortslutning mellem g-6 
 

Aux 1-indgang kortslutning mellem g-5 
 
Aux 2-indgang kortslutning mellem g-4 

b 
c 
d 
e 
f 
g 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

 
ANTENNE 
GSM antenne er forbundet til SMA hun-stikket på bagsiden af modulet. En GSM-antenne 
med et SMA han-stik skal anvendes. 
Bemærk: En antenne skal altid være tilsluttet. 
 
 
Bemærk: Du skal altid trække GSM-kablet væk fra mikrofonens ledninger og 
strømforsynings ledninger for at undgå forstyrrelser på talekanalerne.



 

10 5 

9 4 

8 3 

7 2 

6 1 

 

 

UDVIDELSE MED TRYKMODULER  
 

GSM modulet vil acceptere op til 50 opkaldstryk. Enhver af de standard-4000 serie 
trykmoduler kan anvendes som vist nedenfor (knap 1 er i nederste højre hjørne, hvorefter 
der tælles opad). 
 

 
 

Trykmatrixet til GSM modulet er vist nedenfor. (Bemærk: Strømledninger og andre 
forbindelser er ikke vist nedenfor). Det skal også bemærkes, at der kan opstå problemer, 
hvis man benytter GSM moduler med trykknapper indbygget. Dvs. at et GSM modul med én 
trykknap får automatisk adresse 1 og at udvidelsesmodulerne begynder med adresse 2, og 
et GSM modul med 2 trykknapper betyder, at udvidelsemodulet begynder fra adresse 3. 
 

 

Trykknapmodul noter: 
•  Hvis GSM-modulet har 1 trykknap, bør de ekstra trykmoduler tilsluttes, således de begyndes på 2 (dvs. på den første 

trykknap på trykmodulet skal der tilsluttes mellem a og 2 og den næste mellem a og 3 osv.) 
•  Hvis GSM-modulet har 2 trykknapper, bør de ekstra trykmoduler tilsluttes, således de begyndes på 3 (dvs. på den første 

trykknap på trykmodulet skal der tilsluttes mellem a og 3 og den næste mellem a og 4 osv.) 
•  Hvis GSM-modulet har 4 trykknapper, bør de ekstra trykmoduler tilsluttes, således de begyndes på 5 (dvs. på den første 

trykknap på trykmodulet skal der tilsluttes mellem a og 5 og den næste mellem a og 6 osv.)



 

 
 

 

DØRSTATIONS MONTERINGSMODULER  
 
Både indmuring og udvendig monteringsmoduler er til rådighed. Størrelsen af rammen vil 
afhænge af antallet af moduler i dørstationen. Det sidste ciffer i rammekoden angiver antallet af 
moduler, der er plads til. Monteringsmodulerne er tilgængelige i grå metal, krom eller guld 
udgave. 
 
Indmuringsrammer: 

 

 

Udvendige rammer: 

 

 

 
 
STRØMFORSYNING   
 
GSM panelet er designet til at arbejde med strømforsyninger fra 12 - 14Vdc. Strømforsyningen 
skal være i stand til at levere en konstant strøm på ikke mindre end 1A (hvis systemet skal 
håndtere specielle låseblik eller magnetlåse anbefales der som minimum 2 A).  
 
De følgende Videx strømforsyninger kan anvendes: 
AMR2-12 12-14Vdc 2A switched mode PSU 
Art.521B 13.5Vdc 1A DIN boks PSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

LEDNINGSDIAGRAMMER   
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRYK TIL RELÆ AKTIVERING OG EKSTRA INPUTS/OUTPUTS   
 
 
 

TRYK TIL RELÆ AKTIVERING, 

UDLØSER RELÆ TIL 

PROGRAMMERET TID 

AUX OUTPUT (ÅBEN COLLECTOR), 
UDLØSER NÅR g & 5 ER KORTSLUTTET 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRA INPUT, UDLØSER 
AUX OUTPUT (AO) 

EKSTRA INPUT, SENDER EN SMS BESKED 
TIL MASTER TELEFONNUMMERET  

(OBS: Når det aktiveres, kan det ikke udløses igen i 4 
minutter. Derved undgås det, at der sendes flere SMS-

beskeder til den samme alarm) 



 

 

 

KABELSTØRRELSESGUIDE   
 
Tilslutninger af strømforsyning til GSM panelet og forbindelsen til låseblikket. 
 

 20m 50m 100m 
Forbindelser 0.5mm² 1.0mm² 1.5mm² 

 
Strømforsyningen skal være placeret så tæt på GSM anlægget som muligt for at opnå den bedste ydelse. 
Maksimal acceptabel modstand for ovennævnte kabler = 3Ω 
 
INSTALLATION   

 
- Kontroller, at alle komponenter er fri for skader, før installationen påbegyndes 

(Installationen må ikke fortsættes i tilfælde af skade!). 
 
- Hold alle emballagedele væk fra børn. 

 
- Bloker ikke ventilationsåbningerne eller rillerne på enhederne. 

 
- Alle tilslutninger til netspændinger skal ske til de gældende nationale standarder. 
 
- Installer en passende afbryder for at isolere lysnettet. 

 
- Isoler lysnettet, før der udføres noget vedligeholdelsesarbejde på systemet. 

 
- Undgå indtrængen af vand i bagenden af modulet, og forsegl altid modulrammen efter 

installation ved hjælp af et egnet siliconebaseret tætningsmiddel. 
 
- Alle GSM og adgangskontrol kabler skal føres adskilt fra lysnettet. 
Beskyttelse mod EMF fra låseblikket: En kondensator skal monteres på tværs af 
terminaler på et AC-låseblik, og en diode skal monteres på tværs af terminaler på et 
DC-låseblik for at undertrykke EMF tilbagespændinger, som vist i diagrammerne 
nedenfor. 

~ ~  
0.1uF capacitor 

 

- + DIODE 
1N4002 

-  + 
 
 
 

12V AC 

LOCK RELEASE 
12V DC 

LOCK RELEASE 
 

 
 
 

PANELPLEJE  
 
Dørpanelets forplade er enten højglans rustfrit stål eller mat aluminium. Det er vigtigt, at 
forpladen renses regelmæssigt for at forhindre, at snavs hober sig op og ødelægger 
metallet. Normalt metalpudsemiddel kan bruges, men der skal sørges for at følge metallets 
naturlige linjer, og det bør undgå at polere omkring trykkene, da dette kan forhindre 
tasterne i at fungere korrekt.



 

 

 

TEST, OPSTART OG NULSTILLING   
 

Strømforsyning, antenne, låsudgang og ekstra udstyr som vist i denne manual skal være 
tilsluttet før du tænder systemet. Et gyldigt SIM-kort er også nødvendigt. SIM holderen kan 
findes på bagsiden af modulet under mærket "SIM". Et SIM-kort fra en hvilken som helst 
leverandør i Danmark kan anvendes. Du skal blot skubbe SIM-kortet i (Det passer kun på 
én måde). VIGTIGT: Sæt etiketten tilbage på SIM-åbningen. 

 
 
- Kontrollér alle tilslutninger er foretaget korrekt og tænd for systemet. 
- GSM systemet kræver cirka 30 sekunder at initialisere ordentligt. Vi anbefaler ikke at 

sende SMS-beskeder eller trykke på knapper i løbet af denne tid. 
- Efter opstart; to korte bip, og så efter en kort forsinkelse på cirka 15 sekunder, vil et 

yderligere kort bip høres. Efter ca 15 sekunder vil endnu et kort bip høres. Modulet er nu 
fuldt initialiseret. (Bemærk: Hvis du hører en anderledes kombination af bip i stedet for 
den sidste korte enkelt bip, så du kan finde meningen med disse bip mod bagsiden af 
denne manual. Når dette er initialiseret, kan du begynde programmering). 

 
Opstarts initialiseringssekvens 

� 2 korte bip 
� Ca. 15 sekunders forsinkelse 
� 1 kort bip 
� Ca. 15 sekunders forsinkelse 
� 1 kort bip 
� Systemet er klar  

 
NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER   
Der eksisterer to reset tilstande. Den første vil kun nulstille masterkoden og den anden vil 
nulstille alt og slette alle gemte telefonnumre. 
 
NULSTIL MASTERKODEN TIL 1111 

1.  Sluk for strømmen. 
2.  Kortslut terminal g & 7. 
3.  Tænd for strømmen og 2 bip vil høres efterfulgt af en pause og dernæst et 
yderligere bip. 
4.  Stop kortslutningen efter det 3. bip. 
5.  Masterkoden er nu nulstillet til 1111. 

 
KOMPLET NULSTIL 

1.  Sluk for strømmen. 
2.  Kortslut terminal g & 8. 
3.  Tænd for strømmen og 2 bip vil høres efterfulgt af en pause og dernæst 2 yderligere 
bip. 
4.  Stop kortslutningen efter det 4. bip. 
5   Alle indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne



 

 

 

PROGRAMMERING  
 

Programmering kan udføres enten via SMS eller PC. 
  
VIGTIGT: Når du skal benytte " i en sms er det meget vigtigt at bruge det korrekte symbol og ikke 
eksempelvis ' (eller to " fælles apostroffer ved siden af hinanden, da det bliver opfattet anderledes af 
systemet, selvom det ser ens ud på skrift). 

 

PROGRAMMERING VED HJÆLP AF SMS-BESKED   
 

Programmering via SMS er en enkel måde at tilpasse indstillingerne for GSM panelet og 
tilføje eller slette telefonnumre. Du skal blot sende tekster i det format som vist nedenfor til 
telefonnummeret på SIM-kortet. BEMÆRK: Hvis du har et stort antal knapper eller 
telefonnumre at tilknytte, kan det være nemmere at benytte PC-softwaren. 

 

 
<4 CIFRET KODE><3 CIFRET FUNKTIONSKODE><VALGFRI DATA><VALGFRI?> 

 
4 CIFRET KODE: Koden forhindrer uautoriseret adgang til de programmerbare 

funktioner i systemet. Koden skal bestå af fire cifre, men kan 
være enhver kombination med cifrene 0 - 9. Standardkoden er 

  1111 og vil blive brugt til alle eksemplerne i denne manual. 
 
3 CIFRET FUNKTIONSKODE: Den 3-cifret funktionskode identificerer de programmerbare 

funktioner, der skal ændres. Koden skal være med store 
bogstaver. Nedenstående tabel viser de tilgængelige koder. 

 
 

BESKRIVELSE KODE EKSEMPEL INDSTILLINGER     STD. SIDE 

Gem et primær telefon nr. STN 1111STNnnn”01912243174” nnn =  001-050 N/A 19-20 

Gem et viderestillings nr. STD 1111STDnnn”01912241559” nnn = 001-050 N/A  

Gem et fjernstyrings nr. STR 1111STRnnn”07771234567” nnn = 001-250 N/A  

Sæt samtaletid SPT 1111SPTnn nn = 01 - 12 02 (40s) 20 

Sæt relætid RLT 1111RLTnn nn = 00 - 99 05 (5s) 21 

Indstil AUX tid AOT 1111AOTnn nn = 00 - 99 05 (5s) 21 

Indstil AUX tilstand AOM 1111AOMnn nn = 00 or 01 01 21-22 

Vedligehold forbindelse NOD 1111NODnn nn = 01 - 99 30 (30dage) 22 

Omstillingstid DIT 1111DITnn nn = 01 - 99 15 (15s) 22 

  Kontrol af GSM signalstyrke SIG 1111SIG? N/A N/A 28-29 

Kontrol af softwareversion VER 1111VER? N/A N/A 28 

Ring til et nr. DLE 1111DLE”123” N/A N/A 23 

Gem SMS-besked til g-4 SMS 1111SMS”HouseAlarm” N/A AUX TRIG 23 

Ændr den 4-cifrede Master-kode CDE 1111CDE1234 Any 4 digits 1111 22 

Indled en speciel kommando PRG 1111PRG(command) AT commands N/A 24 

Udløs relæet RLY 1111RLY N/A N/A 28 

Udløs ekstra udgangen AUX 1111AUX N/A N/A 28 

Gem balancechecket SDL 1111SDL”*#1345#” N/A N/A 24 

Check kreditbalancen BAL 1111BAL? N/A N/A 28-29 

Aktiver relæet RLA 1111RLA N/A N/A 28 

Deaktiver relæet RUL 1111RUL N/A N/A 28 

Aktiver AUX udgangen ALA 1111ALA N/A N/A 28 

Deaktiver AUX udgangen AUL 1111AUL N/A N/A 28 

Gem master telefonnummeret STM 1111STM”07771234567” N/A N/A  



 

 

 

VALGFRI DATA:  De valgfrie data vil variere afhængigt af den anvendte 
kommando. Det kan være et telefonnummer, en tidsindstilling 
eller ingenting. For mere information se kommando 
indst i l l ingerne nedenfor. 

 
VALGFRI ?: De fleste de kommandoer understøtter ? funktion. Når dette 

føjes til slutningen af en SMS, vil en bekræftelses-SMS blive 
sendt tilbage til afsenderen for at indikere at de nye data er 
modtaget og lagret. 

 
Når du sender SMS-beskeder kan der være en forsinkelse fra at meddelelsen sendes til den 
når modtagerpanelet. Dette afhænger i høj grad af belastningen af netværket. Hvis du er ved 
dørpanelet, når du sender beskeden, du vil her et enkelt bip fra GSM panelet som indikerer, 
at den har modtaget meddelelsen. 
 
LAGRING AF OPKALDTRYKKERNES TELEFONNUMRE (STN) (STD)   
 
Telefonnumre kan gemmes til de 50 tilgængelige opkaldstryk. Hvert opkaldstryk kan ringe op 
til to telefonnumre (hvis det første er optaget eller ikke bliver besvaret i en bestemt tid, kan 
anlægget ringe til det andet nummer, hvis viderestilling er sat op). STN koden gemmer det 
førstkaldte nummer, når der trykkes på knappen og STD-koden gemmer det viderestillede 
telefonnummer, hvis det første er optaget eller ikke bliver besvaret. Kommandoer til at 
gemme/checke nummeret er som følger:(Erstat STN med STD ved opbevaring / kontrol 
omstillingsfunktionsnumrene). 
 
1111STNnnn”yyyyyyyyyyy” Gem det primære telefonnummer yyyyyyyyyyy i 

position nnn 
 
1111STNnnn”yyyyyyyyyyy”? Gem telefonnummer yyyyyyyyyyy i position nnn og send 

en bekræftelsesbesked for at indikere, at der er blevet 
gemt et nyt nummer. 

 
1111STNnnn? Forespørg telefonnummer gemt på position nnn. En 

tekst besked vil blive sendt til afsenderen med det gemte 
nummer på det pågældende sted. 

 
1111STNnnn”” Slet telefonnummeret gemt på position nnn. 
 
1111STNnnn””? Slet telefonnummeret gemt på position nnn. En tekst 

besked vil blive sendt til afsenderen med bekræftelse af 
sletningen på denne placering. 

 
nnn er et tal mellem 001 og 050. Telefonnummeret y kan maksimalt være 30 cifre. 
 
Eksempel: Hvis du vil gemme nummeret 12345678 for knap 5 og et viderestillingsnummer 
87654321 skal følgende to SMS-beskeder benyttes: 
   

1111STN005”12345678” 
1111STD005”87654321” 



 

 

 

LAGRING AF ET TELEFONNUMMER TIL FJERNSTYRING AF DØRÅBNINGEN (STR)   
 

Fjernstyringen af døråbningen giver brugere af telefoner, hvor deres nummer er gemt, 
mulighed for at åbne døren / porten blot ved at ringe telefonnummeret til SIM-kortet i GSM 
panelet. Modulet vil tjekke opkaldets ID, når den modtager et opkald. Hvis det findes på 
listen over gemte numre, vil anlægget lade opkaldet ringe ud, så modtageren ikke betaler 
opkaldsafgift og samtidig aktivere relæet i den programmerede tid. Op til 250 nummer kan 
lagres. Kommandoerne til at kontrollere, gemme eller slette numre er som følger: 
 
1111STRnnn”yyyyyyyyyyy” Gem telefonnummer yyyyyyyyyyy i position nnn hvor nnn 

= 001 - 250 
 
1111STRnnn”yyyyyyyyyyy”? Gem telefonnummer yyyyyyyyyyy i position nnn hvor nnn 

= 001 – 250 og send en bekræftelsesbesked for at 
indikere, at der er blevet gemt et nyt nummer. 

 
1111STRnnn? Forespørg telefonnummer gemt i placeringen nnn 

hvor nnn = 001 - 250. En tekst besked vil blive 
sendt til afsenderen med det gemte nummer på det 
pågældende sted. 
 

1111STRnnn”” Slet telefonnummeret gemt på placering nnn hvor 
nnn = 001 - 250. 

 
1111STRnnn””? Slet og bekræft sletning af telefonnummer på 

placering nnn hvor nnn = 001 - 250. 
 
Bemærk: Det er vigtigt at slukke voicemail og automatiske SMS-funktioner på SIM-
kortet, når du bruger denne funktion. Se 'Tvunget opkald' for flere detaljer. Bemærk 
også, at det ikke vil være muligt at bruge opkaldet til at tale, hvis nummeret er gemt 
til at åbne døren. 
 
SÆT OPKALDSTID (SPT)   

 

Opkaldstiden er den maksimale tid i sekunder, et opkald kan vare, inden GSM anlægget 
automatisk afviser opkaldet. Tiden kan vare fra 20 sekunder og op til 240 sekunder  
(4 minutter) og starter fra, når der trykkes på knappen. Standardtiden er 40 sekunder. 
Følgende beskeder bruges til at indstille / kontrollere den maksimale opkaldstid. 
 
1111SPTnn Gem tiden nn x 20 sekunder (e.g. nn = 03, tid = 60 

sekunder). 
 
1111SPTnn? Gem tiden nn x 20 sekunder (e.g. nn = 02, tid = 40 

sekunder. Der sendes også en bekræftelsesbesked til 
afsenderen). 

 
1111SPT? Forespørge den aktuelle lagrede tid. En tekst besked vil 

blive sendt til afsenderen med den lagrede tid. (Husk at 
gange nummeret i den modtagne tekst med 20 
sekunder). 

 
 
 
 
 



 

 

 

SÆT RELÆTID (RLT)   
 

Relætiden kan være fra 01 - 99 sekunder eller låsning. (Indstil relæets tid til 00 for låst 
tilstand. I låst tilstand vil relæet være aktiveret, indtil kommandoen er sendt igen). 
 
1111RLTnn Gem tiden nn = tid i sekunder. 
 
1111RLTnn? Gem tiden nn = tid i sekunder. Der sendes også en 

bekræftelsesbesked til afsenderen. 
 
1111RLT? Forespørg den aktuelle lagrede tid.  En tekst besked vil 

blive sendt til afsenderen med den lagrede tid. 
 

SÆT AO (AUX OUTPUT) TID (FOR AOM = 01 KUN) (AOT)   
 

AO tiden kan være mellem 01 og 99 sekunder eller låst (Indstil AO tid til 00 for låst tilstand). 
 
1111AOTnn Gem tiden nn = tid i sekunder. 
 
1111AOTnn? Gem tiden nn = tid i sekunder. Der sendes også 

en bekræftelsesbesked til afsenderen. 
 
1111AOT? Forespørg den aktuelle lagrede tid.  En tekst besked 

vil blive sendt til afsenderen med den lagrede tid. 
 

SÆT AO (AUX OUTPUT) TILSTAND (AOM)   
 

Der er to driftsformer til AO terminalen:  
 
Bruger aktiveret: nn = 01 
For at aktivere AO terminalen kortslut enten g til 5 eller tryk 6 på telefonen under et opkald. 
Kald aktiveret: nn = 00 
AO aktiveres, når et opkald begynder og deaktiverer, når opkaldet afsluttes. 
1111AOMnn Gem tilstanden nn = 01 or 00. 
 
1111AOMnn? Gem tilstanden nn = 01 or 00. Der sendes også en 

bekræftelsesbesked til afsenderen. 
 
1111AOM? Forespørg den aktuelle lagrede tilstand.  En tekst 

besked vil blive sendt til afsenderen med den lagrede 
tilstand. 

 

Ændring af den firecifrede masterkode (CDE)   
 

Den firecifrede masterkode kan være en kombination af tallene 0-9 og skal være på 4 cifre. 
Koden giver adgang til programmeringsmenuen i opkaldstilstand og skal bruges ved 
afsendelse af SMS-beskeder til GSM panelet. Følgende meddelelse ændrer koden:  
 
1111CDEnnnn nnnn = ny firecifret masterkode 



 

 

 

ANGIV DAGE DER SKAL VENTES, FØR DER FORETAGES ET OPKALD (NOD)   
 

I tilfælde af at GSM anlægget ikke anvendes i lange perioder, er det muligt, at nettet 
afbryder den. For at forhindre dette i at ske er det muligt at programmere en periode (fra 01 
- 99 dage) til at vente, inden GSM panelet laver et kort opkald for at opdatere forbindelsen. 
Denne periode nulstilles efter hvert opkald foretaget på systemet og vil kun ske, hvis den 
fulde periode forløber uden indgående eller udgående opkald. 
 
1111NODnn Gem tiden nn = tid i dage. 

 
1111NODnn? Gem tiden nn = tid i dage. Der returneres 

desuden en bekræftelsesbesked til 
afsenderen. 

 
1111NOD? Forespørg den aktuelle lagrede tid. En tekst besked vil 

blive sendt til afsenderen, der viser den lagrede tid. 
 

VIDERESTILLINGSTID (DIT)   
 

Viderestillingstiden er antallet af sekunder, før der viderestilles til et andet nummer (der skal 
være indstillet et viderestillingsanlæg for at gøre dette muligt). Standardtiden er 15 sekunder 
(nedtællingen starter fra, når opkaldet trykkes på knappen, men opdateres når telefonen 
begynder at ringe). Tiden kan indstilles til mellem 01 og 99 sekunder. 
 
1111DITnn Gem tiden nn = tid i sekunder. 

 
1111DITnn? Gem tiden nn = tid i sekunder. Der returneres 

desuden en bekræftelsesbesked til afsenderen. 
 
1111DIT? Forespørg den aktuelle lagrede tid. En tekstbesked 

vil blive sendt til afsenderen, der viser den lagrede 
tid. 

 
TVUNGET OPKALD (DLE)   

 

En nyttig funktion på GSM panelet er dets evne til at ringe til et nummer sendt til det i en 
SMS-besked. Denne funktion kan bruges, når SIM-kortet opsættes. For eksempel kan 
telefonsvareren, SMS-beskeder eller ubesvarede opkald deaktiveres. Ethvert antal op til 15 
cifre kan kaldes og opkaldet vil vare i højst 40 sekunder. Nedenstående eksempel vil slukke 
telefonsvarer på et SIM-kort. 
 
1111DLE”1234“ Ring 1234 på GSM panelet 
 

 

 

BEMÆRK: 
De relevante numre til at slå de forskellige funktioner fra, kan blive oplyst af den 
pågældende udbyder. 
Deaktivering af telefonsvarer og tekstbeskeder er meget vigtigt, da der ikke er nogen måde 
at hente en af disse tjenester fra et GSM panel. Deaktivering af disse funktioner vil også 
forhindre panelet i at omstille til telefonsvareren eller sende en tekstbesked når der ringes 
ind fra en anden telefon.



 

 

 

GEM SMS BESKED (SMS)   
 

Når g & 4 er kortsluttet på GSM anlægget, vil en SMS-besked sendes til 
mastertelefonnummeret. Den tekstbesked kan tilpasses ved hjælp af følgende besked: 
 
1111SMS”HusAlarm” Ændr beskeden til HusAlarm 
 
Bemærk: Meddelelsen kan maksimalt være 32 tegn lange og må ikke indeholde mellemrum eller ". 
 

PROGRAMMERING VED HJÆLP AF ‘AT’ KOMMANDOER (PRG)   
 

Dette er en avanceret funktion på systemet, der kan sende ”AT-format” kommandoer til 
OEM GSM-modulet. 
 
1111PRG(Kommando) Send en AT kommando til OEM modulet. 

 

GEM KREDITBALANCEN (SDL)   
 

De fleste taletidskortsudbyderer tilbyder en service, hvor man kan tjekke balancen på 
taletidskortet. Da GSM panelet ikke kender detaljerne i netudbyderens SIM-kort, vil det være 
nødvendigt at opbevare den rigtige streng med henblik på at anvende funktionerne til at 
checke kreditbalancen. Teleudbyderen kan bidrage med den relevante kode.  
 
 
1111SDL”*#1345#” Gem kreditbalancen udfra servicekoden “#1345#” 
 
Bemærk: Denne funktion bruges udelukkende til SIM-kort fra engleske 
udbydere. 
 

GEM MASTERTELEFONNUMMERET (STM)   
 

Mastertelefonnummeret er det nummer, som vil modtage automatiske kreditopdateringer, når 
saldoen bliver lav (Hvis denne funktion er opsat). Det vil også modtage SMS-beskeder, hvis 
det AUX 2 input udløses. For at gemme dette nummer gør følgende: 
 
1111STM”yyyyyyyyyyy” Gem telefonnummeret yyyyyyyyyyy 
 
1111STM”yyyyyyyyyyy”? Gem telefonnummeret yyyyyyyyyyy og send en 

besked for at bekræfte lagringen af et nyt nummer. 
 
1111STM? Forespørg det gemte telefonnummer. En tekstbesked vil 

blive sendt til afsenderen med det gemte nummer på den 
pågældende placering. 

 
1111STM”” Slet det gemte telefonnummer. 
1111STM””? Slet det gemte telefonnummer og få en bekræftelse    

på sletningen. 



 

 

 

 

PROGRAMMERING VED HJÆLP AF PC   
 
USB DRIVER 
VIGTIGT: Inden du forbinder GSM enheden til pc'en, og før du installerer GSM pc-
programmet, installer først driveren til USB-adapteren, som kan findes på den 
medfølgende CD i følgende mappe:  
 
D:\FT232Driver\CDM20600.exe 
 
Her er “D” bogstavet på CD-drevet. 
 
SOFTWARE OPSÆTNING 
Kør setup-programmet (setup.exe) fra cd'en. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre 
opsætningen. Bemærk venligst, at pc'en være Windows XP PRO eller senere og have NET 
4 framework installeret. (. NET 4 framework kan findes på cd'en eller downloades fra 
internettet under installationen). 

Efter endt opsætning, vil programmet være tilgængelig fra din start menu 
under Videx GSM. Før du kører programmet, skal du tilslutte det 
medfølgende USB-kabel mellem USB-porten på din pc og GSM enheden. 
Kør programmet og følgende skærmbillede bliver vist: 

 

 

Når programmet indlæses, kontrollerer den alle tilgængelige porte til GSM enheden. Hvis 
fundet, går GSM enheden online med PC'en. Fra hovedskærmen er det muligt at: 

Checke signal 
styrken: 
Klik på opdatering for at hente signalstyrken fra enheden. 
Signalstyrken skal være mellem 1 og 31, hvor 31 er fremragende, og 
1 er dårlig. En signalstyrke på mindst 10 er nødvendig for at få 
systemet kan fungere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Check balance på et taletidskort: 
For at dette skal virke, skal du først gemme kontrolstrengen der 
kræves af tjenesteudbyderen. Når dette er blevet oplagret og 
uploadet til enheden, klik på ”Check Balance”- knappen for at hente 
balancen. 
 

 
Check firmware version: 
Klik på ”Check Firmware”-knappen for at hente firmwareversionen af GSM enheden. Det vil 
være nyttigt til teknisk support, hvis du har brug for at ringe og kan også give dig en 
indikation af funktioner til rådighed som identificeret i bagsiden af denne manual. 
 

Kommunikationsport opsætning: 
Selv om meddelelsen skal opsættes automatisk, når 
programmet startes er det også muligt sætte 
kommunikationsporten op manuelt.  

 
For at indstille manuelt, skal du først trykke på ”Refresh 
List” knappen, som vil finde alle tilgængelige 
kommunikationsporte. Derefter skal du ud fra drop down 
listen vælge, hvilken port som er forbundet til GSM-
enheden og trykke på knappen ”Auto detect” for at 
kontrollere, om enheden er forbundet. Alternativt kan 
der trykkes på ”Auto detect” knappen for at tjekke de 
mulige porte. Hvis enheden er fundet, vil status skifte til 
online. 

 
Mobiltelefon: 
Mobiltelefonen kan bruges som en normal mobiltelefon til at 
foretage opkald. Dette kan være nyttigt, når GSM-enhedens 
SIM-kort skal optage sine funktioner, såsom at slukke 
telefonsvarereren, tekstbeskeder eller lytte til SIM-kort balancen 
gennem samtaleanlæggets højttaler. Man skal bare skrive 
nummeret for at ringe på tastaturet og klik på send-knappen . 
For at afslutte opkaldet trykkes på   knappen og for at 
rydde displayet trykkes på C-knappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk:  Efter at have foretage ændringer i indstillingerne og gemt telefonnumre på 
pc'en, skal de så uploades til enheden for at eksekvere ændringerne. 

 
 
 



 

 

 

GENERELLE INDSTILLINGER: 
 

 

 

Den generelle indstillingsside har følgende programmerbare muligheder: 
 
Opkaldstid: Den maksimale længde af et opkald, før det automatisk lukkes ned (20-240sekunder)  
Relætid: Relæaaktiveringstiden (0 – 99 Sekunder, 0 = låst) 
Aux ud-tid: Ekstra output AO terminal, tændt 0V time (0 – 99 Sekunder, 0 = låst) 
Viderestillingstid: Tiden en telefon får lov til at ringe, før enheden annullerer opkaldet og omstillinger til 

det andet programmerede nummer. (15 - 99 sekunder) 
Auto Opkald (Dage) Antallet af dage enheden vil vente med at foretage et opkald for at holde systemet i 

gang (1-99 dage). 
Aux Mode: AO terminalen er en tændt 0V udgang. Det kan programmeres til at udløse, når 

slutbrugeren trykker 6 på telefonen under et opkald. Den kan også sættes til at 
tænde, når et opkald er foretaget og efterfølgende være tændt, så længe opkaldet 
varer. De to valgmuligheder er tilgængelige i drop down boksen. 

Masterkode: Masterkoden skal indeholde 4 cifre (fabriksindstilling 1111) og er påkrævet, når der 
bruges SMS-faciliteter på GSM enheden, og også når der ringes til enheden fra et 
nummer, der ikke er gemt. 

AUX2 besked: AUX2 beskeden bliver sendt til et master telefonnummer, når aux 2 input udløses. 
Beskeden kan være op til 32 karakterer men må ikke indeholde mellemrum. 

Balancekontrolstreng :   Balancekontrolstrengen gør det muligt at tjekke balalancen på et taletidskort. Dette 
skal gemmes for at gøre det muligt at tjekke balancen. 

Mastertelefonnummer:   Master telefonnummeret er det nummer, som vil modtage SMS beskeder, hvis 
kortbalancen er lav eller hvis Aux 2 udløst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OPKALDSOPSÆTNING: 
 

 
 

Fra opkaldsopsætningssiden er det muligt at tildele op til 2 telefonnumre til hver af de 50 
tilgængelige opkaldstryk. Viderestillingstelefonnummeret vil blive brugt, hvis opkaldet er 
optaget eller ikke bliver besvaret og vil viderestille til dette nummer, når viderestillingstiden 
er gået. Hvis der ikke er indstillet et viderestillingsnummer, vil der blive ringet på det første 
nummer, indtil opkaldet bliver afsluttet. 

 
KALD FOR AT ÅBNE: 
 

 

 

Det er muligt at gemme op til 250 telefonnumre, som vil aktivere relæet, når de kalder GSM. 
GSM-enheden vil afvise opkaldet, så der ikke opkræves opkaldsafgift for brugeren. I tabellen 
er det muligt at tildele et telefonnummer og et navn til hver af de 250 mulige placeringer. 
Bemærk: Navnet er kun for nemheds skyld og bliver ikke overført til GSM enheden. 
 



 
 

 

 

 

 

FILMENU: 
Fra filmenuen er det muligt at oprette en ny datafil, åbne en 
eksisterende datafil og gemme den aktuelle datafil. Disse indstillinger 
er tilgængelig bade online og offline, hvilket gør det muligt at oprette 
en datafil på stedet eller et andet sted for nemheds skyld 

 
“Exit” muligheden vil lukke programmet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA MENU: 
Data menuen er kun tilgængelig når du er online. 
Herfra er det muligt at uploade oplysninger fra pc 
til GSM enheden og hente oplysninger fra GSM 
enheden til pc'en. Både upload og download har 
flere muligheder, som omfatter muligheden for at 
uploade eller downloade al data eller den 
nødvendige del af dataen, som er blevet ændret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC krav: 
 
Windows XP Service Pack 3 eller nyere 
.Net framework 4 eller nyere 
CD Drev 
USB port 



 
 

 

 

SYSTEM DRIFT  
 

AT FORETAGE ET KALD FRA INTERCOM PANELET 
Tryk på den ønskede opkaldsknap. To bip vil blive afspillet for at indikere, at opkaldet er foretaget. 
Hvis der laves en fejl, skal du trykke på en hvilken som helst anden knap for at slette opkaldet (et 
langt bip efterfulgt af et kort bip, vil blive afspillet for at bekræfte, at opkaldet er blevet afsluttet). 
Bemærk: Hvis der trykkes på den samme knap fem sekunder efter, at opkaldet er foretaget, vil 
dette også afslutte opkaldet. Hvis der trykkes på den samme knap, før der er gået fem sekunder, vil 
der ikke ske noget. 

 

DØR/PORT FRIGIVNING 
Det te s igna leres med 1 sekunders in terva l  b ip f ra samtalean lægget .  Ved at  
t rykke 3 f r ig ives døren /  por ten i  den programmerede t id .  Ved at  t r ykke 1  
ef ter fu lg t  af  0 v i l  døren /  por ten  b l ive låst  i  åben pos i t ion (Bemærk:  for  at  
f r igøre døren /  por ten skal  der  t r ykkes 3,  og  låsen vi l  b l ive f r ig ivet  ef ter  den 
programmerede t id .  

 

FRIGIVELSE AF DØR/PORT VED AF RINGE TIL INTERCOMPANELET 
Denne funktion er kun mulig, hvis opkaldsnummeret er gemt korrekt til denne funktion. Man skal blot ringe 
til nummeret på samtaleanlægget. Intercompanelet vil droppe opkaldet og derefter åbne porten / døren i 
den programmerede tid. 

 

BRUGERKOMMANDOER   
 

Følgende kommandoer kan udføres under et opkald: (Bemærk: Vellykkede kommandoer signaleres af to bip 
fra telefonen, en fejl signaleres af fire bip). 
 

FUNKTION  1. TAST 2. TAST 
 

LÅS RELÆ (ÅBN VED AT TRYKKE 3)  1 0 
 

ÅBN DØREN ELLER PORTEN  3 N/A 
 

AKTIVER EKSTRA INPUTTET  6 N/A 
 

AFSLUT ET OPKALD  8 N/A 
 

JUSTER VOLUMEN PÅ DØREN  4 0-9 (0=Lavest, 9 = Højest) 
 

JUSTER VOLUMEN PÅ TELEFONEN  7 0-9 (0-Lavest, 9 = Højest) 
 

 

 

De følgende SMS'er kan sendes i standby (eksemplerne viser kode 1111): 
FUNKTION  BESKED DER SKAL SENDES 

 

CHECK SIGNALSTYRKEN  1111SIG? 
 

CHECK DEN TILGÆNGELIGE BALANCE  1111BAL? 
 

CHECK SOFTWAREVERSIONEN  1111VER? 
 

ÅBN DØREN ELLER PORTEN  1111RLY? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 
 

AKTIVER EKSTRA OUTPUTTET  1111AUX? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 
 

LÅS RELÆET  1111RLA? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 
 

ÅBN RELÆET  1111RUL? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 
 

LÅS EKSTRA OUTPUTTET  1111ALA? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 
 

ÅBN EKSTRA OUTPUTTET  1111AUL? (? Valgfrit, send hvis en bekræftelse er påkrævet) 



 
 

 

 

CHECK BALANCE (BAL)   
 
* Bemærk: Den balance kan kun kontrolleres, hvis den korrekte balance kontrol streng tidligere har 
været gemt ved hjælp af SDL koden, som er forklaret tidligere i manualen. 

Intercom har også mulighed for at overvåge den disponible kredit, og derefter sende 
teksterbeskeder, hvis balancen er ved at være lav. Det vil så minde dig med en yderligere 

besked efter hvert 5 opkald, indtil kreditten enten øges eller det løber ud. For at bruge denne 
funktion, skal følgende indstillinger først foretages: 

 

Det er nødvendigt at benytte et taletidskort fra en udbyder, der tilbyder denne service 
o Den korrekte balance kontrol streng skal gemmes ved hjælp af SDL-koden. 
o Et mobiltelefonnummer, hvor du kan modtage resten af balancen skal opbevares i placering på 
mastertelefonnummeret ved hjælp af STM-koden. 
FORSTÅELSE AF SIGNALSTYRKEN (SIG)   

 
Når en anmodning om signalstyrken sendes til samtaleanlægget, vil der svares med en to-cifret 
signalstyrkekode. Koden vil være mellem 0 til 31 eller 99. Ideelt bør signalstyrken være så tæt på 
31 som muligt. Jo lavere tallet er, jo svagere er signalet. Hvis signalstyrken er lavere end 10, kan 
det give driftsmæssige problemer såsom tab af talekvalitet og netværktab (og muligvis manglende 
DTMF toner). En signalstyrke på 99 angiver, at signalet ikke kan findes. 

 
OPKALD TIL INTERCOMPANELET FRA EN ANDEN TELEFON   

 
Der er tre mulige udfald, når der ringes til GSM intercompanlet. Udfaldet afhænger af 
telefonnummeret, der ringes fra og de opsatte funktioner. De tre mulige udfald er vist i 
tabellen nedenfor i prioriteret rækkefølge (For eksempel, hvis nummeret er programmeret 
til automatisk at aktivere relæet, vil dette prioriteres over de følgende to muligheder) 

 
FUNKTION          KRAV  PRIORITET 

Ring for at åbne døren 
 

Efter at have foretaget opkaldet, vil 
relæet blive aktiveret og opkaldet blive 
afvist.  

 Telefonnummeret på telefonen, der ringes fra, 
skal være gemt i hukommelsen på 
placeringen: 
STR001 - STR250 

 1. 

Ring for at aktivere et opkald (Live 
tale, aktiver relæ/AUXO) 
 

Efter at have foretaget opkaldet, og 
opkaldet besvares, vil to bip høres. 
Herefter kan der tales. 

 Telefonnummeret på telefonen, der ringes fra, 
skal være gemt i hukommelsen på: 
 STN001 - STN050 or STD001 – STD050 

 2. 

Ring for at kunne tale fra et 
Nummer, som ikke er lagret i GSM 
hukommelsen.  
 

Efter at have foretaget opkaldet, og 
opkaldet besvares, vil to bip høres. 
Derefter kræves det at indtaste en fire 
cifret kode for at kunne tale. 

 Hvis ingen af de ovenstående krav er opfyldt.  3. 



 
 

 

 
 

 DIAGRAMARK  

INTERCOM PANEL TELEFON Nr.  

 

IMEI NUMMER  

 

MASTER KODE  

 

MASTER TELEFON NR.  

 

KNAP MEM. PLACERING BRUGERNAVN TELEFON Nr. 
Knap 1 STN001   

Knap 1 (Viderestilling) STD001   

Knap 2 STN002   

Knap 2 (Viderestilling) STD002   

Knap 3 STN003   

Knap 3 (Viderestilling) STD003   

Knap 4 STN004   

Knap 4 (Viderestilling) STD004   

Knap 5 STN005   

Knap 5 (Viderestilling) STD005   

Knap 6 STN006   

Knap 6 (Viderestilling) STD006   

Knap 7 STN007   

Knap 7 (Viderestilling) STD007   

Knap 8 STN008   

Knap 8 (Viderestilling) STD008   

Knap 9 STN009   

Knap 9 (Viderestilling) STD009   

Knap 10 STN010   

Knap 10 (Viderestilling) STD010   

Knap 11 STN011   

Knap 11 (Viderestilling) STD011   

Knap 12 STN012   

Knap 12 (Viderestilling) STD012   

Knap 13 STN013   

Knap 13 (Viderestilling) STD013   

Knap 14 STN014   

Knap 14 (Viderestilling) STD014   

Knap 15 STN015   

Knap 15 (Viderestilling) STD015   

Knap 16 STN016   

Knap 16 (Viderestilling) STD016   

Knap 17 STN017   

Knap 17 (Viderestilling) STD017   

Knap 18 STN018   

Knap 18 (Viderestilling) STD018   

Knap 19 STN019   

Knap 19 (Viderestilling) STD019   

Knap 20 STN020   

Knap 20 (Viderestilling) STD020   

Knap 21 STN021   
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FORSTÅELSE AF BIPPENE    
 
Funktioner og fejl er markeret med bip fra samtaleanlægget. Følgende kan hjælpe dig med at 
forstå, hvad de forskellige betyder. 

 
BIP GRUND LØSNING 
Korte bip på 1 sekunds interval. Relæ eller ekstra udgang er aktiveret. Ingen, dette er normalt. 
Enkelt kort biplyd, mens 
systemet er i standby og 
ikke bliver brugt. 

En gyldig SMS-besked er blevet 
modtaget og i gang med at blive 
behandlet. 

Ingen, dette er normalt. 

To korte bip efterfulgt af et langt 
bip. 

Knappen bliver trykket ind, men intet 
nummer er gemt. 

Programmer et telefonnummer 
på den pågældende knap. 

Langt bip efterfulgt af korte bip, 
mens systemet er i standby. 

  Ugyldig tekst besked modtaget. Hvis dette er sket i forbindelse 
med en programmeringsbesked 
så tjek denne for fejl. Disse bip 
vil også blive afspillet, hvis den 
4-cifrede kode i tekstebeskeden 
er forkert. Hvis du er usikker på 
den 4-cifrede kode, så prøv at 
nulstille den til 1111. 

Langt bip efterfulgt af et kort bip, 
mens systemet er i brug.  

Manuel afslutning af et opkald ved at 
trykke på en opkaldsknap. 

Ingen, dette bekræfter opkaldet 
er blevet afvist. Et andet opkald 
kan foretages hereafter. 

Fire lange bip. Anlægget prøver at skabe 
forbindelse, selvom det ikke er 
registreret med en 
netværksudbyder. 

Vent et øjeblik på, om 
anlægget finder netværket. 
Hvis bippene gentages med 
30. sekunders mellemrum, så 
prøv at flytte antennen til en 
bedre placering eller skift 
SIM til en anden 
netværksudbyder. 

Seks lange bip. Ukendt registreringsproblem. Prøv at flytte antennen til en 
bedre placering. Prøv at ændre 
SIM 
kort til et andet netværk 
udbyder. 

Otte lange bip. 
 

Registreret men roaming for en bedre 
forbindelse. 

Dette kan ske, hvis anlægget 
registrerer et andet netværk end 
dets primære. Dette kan 
resultere i højere samtalepriser. 
Prøv en anden SIM-udbyder på 
dette område. 

Enkelt kort bip med 10 
sekunders intervaller efter 
opstart. 

Kan ikke se SIM-kortet Kontroller at SIM-kortet er 
monteret korrekt. Prøv at 
fjerne SIM-kortet, gør det 
rent og monter det igen. 
Prøv et andet SIM-kort. 



 
 

 

 

FEJLFINDING   
 
SYMPTOM TEST 
Forstyrrelser på talen. Kontroller signalstyrken '1111SIG? '. Hvis signalstyrken 

er for lav, vil GSM-modulet øge strømmen for at 
kompensere for dette. Dette vil dog forårsage forstyrrelser 
på talekredsløbet. Prøv at flytte antennen eller brug en 
stærkere eller retningsbestemt antenne. 
Sørg for, at antennekablerne ikke kører tæt på 
strømforsyningskablerne eller mikrofonens ledninger inde i 
intercom panelet 
Prøv et andet SIM-kort fra en anden udbyder, da de kan 
have en bedre dækning i dette område. 

  

Samtaleanlægget bipper to gange gentagne 
gange, og lyset bag navneskiltene er ikke 
tændt (Hvis der ikke er yderligere 
knapmoduler). 
 

Kontroller, at strømforsyningen er af tilstrækkelig spænding 
som vist tidligere i denne manual, og at jumper JP1 er I den 
korrekte position. 

Prøv en fuld nulstilling, som vist tidligere i manualen 
(Opstart med C2 og PTE kortsluttet). 
Prøv et andet SIM-kort. 

Samtaleanlægsmodulet kan have en fejl. 

  

Et langt bip høres, når der trykkes på en 
knap. 

Inget telefonnummer er oprettet for denne knap. Kontroller 
programmeringen. 
Kontroller, om SIM-kortet er monteret korrekt. 

  

Intercom panelet reagerer ikke på SMS-
beskeder 

Kontroller, om SIM-kortet har en SMS-service center 
nummer gemt. Dette vil kræve at sætte SIM-kortet i en 
mobiltelefon. Ellers kontakt SIM-kort udbyderen. 

Kontroller, at det nummer der sendes meddelelser til, er det 
korrekte (Nummeret på SIM-kortet i intercom panelet) 

Kontroller, om der bliver afspillet et enkelt kort bip efter at 
have sendt en SMS-besked til samtaleanlægget. Dette vil 
angive, at meddelelsen blev modtaget og forstået. Hvis et 
langt bip høres indikerer det, at budskabet enten ikke er 
forstået, eller at den 4-cifret kode er forkert. 
Prøv at nulstille den 4-cifrede kode til 1111 som vist 
tidligere I denne manual (Opstart med C1 & PTE 
kortsluttet). 

  

Opkaldet bliver ved med at blive afvist 
  

Forøg opkaldstiden i programmeringen. 

Kontroller signalstyrken, og hvis det er nødvendigt, flyt eller 
ændr antennen eller prøve en anden SIM-kort leverandør. 

  

Der er ekko på talen eller lyden giver 
tilbagesving 

Prøv at sænke højttalerens volume ved hjælp jumperne 
JP2 & JP3 

Prøv at justere lydstyrken ved hjælp af de 
programmerbare indstillinger under et opkald 

Kontroller, at mikrofonen er monteret korrekt i intercom 
Panelet,  og at mikrofonhullet ikke er blokeret på nogen 
måde. 

  



 
 

Der returneres en fejlbesked på SMS under 
programmeringen, eller ingen SMS bliver 
returneret, selvom der er tilføjet et “?” i 
slutningen af beskeden. 

 

Kig beskeden igennem og 
sammenlign den med 
eksemplerne i denne 
manual. Almindelige fejl 
omfatter: 
 

1. Anvendelse af to apostrof mærker ved siden af 
hinanden i stedet for ". Bemærk, at disse ser ud på 
samme måde i beskeden. Om dette er tilfældet kan 
undersøges, ved at kontrollere, om det er muligt at 
sætte markøren mellem de to tegn. Hvis dette er 
tilfældet er der ikke blevet benyttet det korrekte 
symbol. 

2. 2. Små bogstaver i stedet for store bogstaver. For 
eksempel ved anvendelse af stn, når STN skal 
benyttes. 



 

 

 

 

 

 

Enfora bekræfter, at Enfora Enabler IIG TM MHz GSM Radio Module FCC 
ID: MIVMLG0208) opfylder RF hazard krav, der gælder til bredbånd PCS 
udstyr, som opererer under ledelse af 47 CFR Part 22 eller del 24, subpart 

E i FCC-reglerne og forordningerne. 
Dette certifikat er betinget af installation, drift og brug af 

Enabler IIG modulet og dets værtsprodukt i overensstemmelse med alle 
instruktioner, der leveres til både EOM og slutbrugeren. Når den er 
installeret og drives i overensstemmelse med de medfølgende 

instruktioner, vil Enfora Enabler IIG modulet opfylde maksimale tilladte 
eksponeringsgrænser (MPE) for almindelige befolkning / ukontrolleret 
eksponering defineret i § 1,1310 af FCC-reglerne og forordningerne. 

 
 
 

ADVARSEL 
For at overholde FCC RF eksponeringskravene, skal der være en afstand 
på 20 cm (7,87 ") eller mere mellem antennen, produktet og alle personer. 

 
Separat FCC-godkendelse for dette produkt er ikke påkrævet, da det vil 

blive klassificeret som en fast installation. 
 
 

Dette product er ikke designet til at bruges som et nødstilfælde alarmtryk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution 
within all member states of the EU with no restrictions. 
This product follows the provisions of the European Directives 
89/336/EEC & 92/31/EEC (EMC), 
73/23/EEC (LVD) and 93/68/EEC (CE marking). 
 
 
 
 
 
 
 

 


