
         Android APP 

�  Fronti Android App Fjernstyring Via SMS
Fronti app bruges i forbindelse med sms 
er i gang med at køre test, det kræver et 
bruges. Fronti app kan fjernstyre alarmen både ved til/frakobling, styre strømkontakter samt 
oplyse om alarmen er til/frakoblet og 
Derfor er Fronti android app en smart 
android app virker med følgende alarm centraler
Fronti app koster ikke noget, den kan gratis hente

 

 
� Opsætning af Fronti android app

 

 

 

1. Hent Fronti Alarm APP ved Google play
2. Tryk på Fronti Alarm app der kommer et 
3. Vælg Kode og tryk default kode
4. Sæt flueben ved Auto log på og tryk
5. Hvis default kode ønskes ændret tryk ved møllehjulet øverst til højre,

Fronti FS330A. Vælg Skift adgangskode
telefonnummer ved Gem dette telefonnummer
ændres for at Fronti app fungere

6. Grund liste vinduet bruges til at opr
den vises som en default indstilling.
alarmsystemer. 

7. For at oprette en konto tryk på 
8. Vælg Navn og skriv din alarms navn.
9. Vælg Service kode skriv alarmens servicekode. 
10. Vælg Bruger kode skriv alarmens
11. Vælg Telefonnummer skriv din alarms telefonnummer.
12. IP adresse. Port nummer og E-

Der kommer senere en mulighed for at kontrollere android
13. Tryk på diskette tegnet øverst til højre.

nu er din alarms oplysninger gemt og man kan komme i gang med at bruge android app.

 

Android APP SMS Manual  

ronti Android App Fjernstyring Via SMS Eller IP: 
forbindelse med sms og IP fjernstyring af din alarm. IP kommer først senere, vi 

det kræver et trådført eller trådløs IP modul hvis IP fjernstyring skal 
alarmen både ved til/frakobling, styre strømkontakter samt 

og programmere alarmen. 
r Fronti android app en smart app som gør det lettere at fjernstyre din Fronti alarm

android app virker med følgende alarm centraler: Basis FS222E Pro FS310A+B. 
oget, den kan gratis hentes ved Google play. 

Opsætning af Fronti android app: 

ved Google play og installere APP gratis. 
der kommer et Log på vindue frem. 

default kode 1234. 
og tryk på ENTER.  

Hvis default kode ønskes ændret tryk ved møllehjulet øverst til højre, der kommer et
Skift adgangskode og ændre default kode 1234 til en anden.

Gem dette telefonnummer eller ændre Alarm hændelses lyd, men det behøves ikke 
for at Fronti app fungere. 

vinduet bruges til at oprette flere konti af alarmsystemer. Fronti test konto kan ikke bruges, 
den vises som en default indstilling. Der kan oprettes i alt 10 stk. konto til 10 stk. 

For at oprette en konto tryk på + tegnet der kommer vindue frem der hedder 
larms navn. Bemærk! minimum 8 bogstaver eller tal.

skriv alarmens servicekode.  
skriv alarmens brugerkode. 

skriv din alarms telefonnummer. 
-mail bruges ikke ved fjernstyring af SMS, disse felter skal være tomme. 

er kommer senere en mulighed for at kontrollere android app via IP.  
øverst til højre. Der kommer et vindue op der står Are you

oplysninger gemt og man kan komme i gang med at bruge android app.

kommer først senere, vi 
fjernstyring skal 

alarmen både ved til/frakobling, styre strømkontakter samt 

som gør det lettere at fjernstyre din Fronti alarm, 
 

 

der kommer et vindue frem Om 
og ændre default kode 1234 til en anden. Du skal gemme dit 

eller ændre Alarm hændelses lyd, men det behøves ikke 

Fronti test konto kan ikke bruges, 
Der kan oprettes i alt 10 stk. konto til 10 stk. forskellige 

er vindue frem der hedder Name1. 
Bemærk! minimum 8 bogstaver eller tal.  

bruges ikke ved fjernstyring af SMS, disse felter skal være tomme. 

Are you sure to save vælg yes 
oplysninger gemt og man kan komme i gang med at bruge android app. 



 

� Beskrivelse Af Funktioner

 

 

 

1. Bruges til fjernstyring af programmering af alarmen, nærmere forklaring kommer senere

2. Bruges til fjernstyring af alarmen 

Sygefunktion. 

3. Bruges til fjernstyring af strømkontakter FS172 og FS173.

4. Bruges til at vise hændelsesloggen hvis alarmen betjenes via sms med Fra.Del.Til.Ingen 

alarmlyd.Lydløs panik. Panik. Brand og Syg

5. Hvis der kommer en sms ved hændelsloggen kommer der en beep

fortælle der er kommet en sms besked 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse Af Funktioner: 

programmering af alarmen, nærmere forklaring kommer senere

Bruges til fjernstyring af alarmen Fra.Del.Til.Ingen alarmlyd.Lydløs panik. 

Bruges til fjernstyring af strømkontakter FS172 og FS173. 

Bruges til at vise hændelsesloggen hvis alarmen betjenes via sms med Fra.Del.Til.Ingen 

Panik. Brand og Sygefunktion.  

Hvis der kommer en sms ved hændelsloggen kommer der en beep lyd for din smart telefon

besked til hændelsloggen. 

     

programmering af alarmen, nærmere forklaring kommer senere herunder. 

Fra.Del.Til.Ingen alarmlyd.Lydløs panik. Panik. Brand og   

Bruges til at vise hændelsesloggen hvis alarmen betjenes via sms med Fra.Del.Til.Ingen 

for din smart telefon for at 



 



 
 
 
 
                   
                    

 


