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Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Home alarm betjenes via tastaturet med nøglebrikker, app, 
sms, fjernstyring og fjernbetjening. 
  
De sidste 3 sider viser med billeder og tekst hvordan Fronti Home alarmcentralen tilsluttes første gang med 
et mobil simkort og 230 volt strøm. 
 
Jysk Sikrings Service alarmpakker leveres færdig programmeret, dette gør det meget nemt, hurtigt og trygt at 
installere en alarmpakke. 
Monter alle sensorer som vist på vores programmerings skema der følger med pakken. 
Tilslut den medleverede strømforsyning til 230 volt stikkontakt og isæt 12vdc stikket i betjeningspanelet. 
Oplad mindst 12 timer før betjeningspanelet er opladt og kan holde op til 2 år på en opladning. 
Tilslut Home alarmcentralen se side 14 hvordan det gøres. 
 
Hvis man ønsker at programmere selv eller hvordan man opretter eller ændre brugerkoder, telefonnummer, 
talebesked og opretter flere sensorer skal Teknik manual eller APP manual bruges.  
Hent manualer på vores hjemmeside https://www.jysksikringssalg.dk ved Info center eller ved de enkelte 
produkter. 
 
Husk! Inden simkortet installeres i alarmen skal den 4 cifret pinkode fjernes i en mobiltelefon. 
Hvis mobil simkortet Greentel fra Telekæden er bestilt hos Jysk Sikrings Service er simkortet allerede 
installeret i alarmcentralen og skal se bort fra denne meddelelse. 
 
 
 
Beskrivelse af LED-lamper: 
• GSM Og Wi-Fi LED: Lyser hvis alarmen modtager trådløse signaler. 
• Wi-Fi LED: Lyser hvis der er tilsluttet et trådløs Wi-fi modul. 
• GSM LED: Langsomt blink indikerer at forbindelsen til GSM-netværket er aktiv. 
 Konstant lys indikerer at forbindelse til GSM-netværket er afbrudt. 
• REC ON-LINE LED: Vil lyse når der indtales talebesked eller hvis alarm og talebeskeden 
afspilles. 
• FAULT LED: Normalt slukket hvis ingen systemfejl, blink ved systemfejl som sabotage 
fejl af centralen, sabotage sensorer, lav batteri, tabt enhed, jamming og 230 volt strømfejl. 
  
Alle LED lamper lyser op ved til/frakobling af alarmen. 
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BESKRIVELSE AF LYDE : 
 
 
Indtastning på tastatur 1 kort “beep” lyd 
Afvisning af programmerings-handling Lang “du” lyd 
Accept af programmerings-handling 1 “du” lyd 
Indstilling til “Tilkoblet” tilstand 2 “du” lyde  
Indstilling til “Delvis Tilkoblet” tilstand 2 “du” lyde  
Indstilling til “Frakoblet” tilstand 5“du” lyde 
Registrering af sensor-alarm Alarm lyd 
Registrering af brand-alarm Alarm lyd 
Registrering af medicinsk alarm Alarm lyd 
Ved valg af “setup mode” 1 “du” lyd 
Lav batterispænding, eller systemfejl 2 “du” lyde 
Registrering af “Dørklokke” Dørklokke lyd 
Korrekt ID-kode registrering eller central fejl 1 “du” lyd 
Under “forsinkelses-perioden” ved etablering og frakobling Flere ”beep” lyde i xx sekunder 
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FS311 Trådløs Betjeningspanel Med Briklæser Brugermanual 
 
 
 

  
Betjening af trådløst betjeningspanel med briklæser: 
 

 

Generel betjening af betjeningspanelet 
Tilkobling af alarmen med 4 cifret brugerkode 1-9 
Tast XXXX (Kode) + Sort Hus 

Delvis Tilkobling af alarmen med 4 cifret brugerkode 1-9 
Tast XXXX (Kode) + Grøn Hus 

Frakobling af alarmen med 4 cifret brugerkode 1-9 
Tast XXXX (Kode) + # 

Tilkobling af alarmen med nøglebrikker 
Tast Sort Hus Knappe og vis nøglebrikken indenfor 5 sekunder, se placering af nøglebrik foroven. 
Delvis Tilkobling af alarmen med nøglebrikker 
Tast Grøn Hus Knappe og vis nøglebrikken indenfor 5 sekunder, se placering af nøglebrik foroven. 
Frakobling af alarmen med nøglebrikker 
Tast # Knappe og vis nøglebrikken indenfor 5 sekunder, se placering af nøglebrik foroven. 
Brand alarm.  
Tast    (Brand) 
Sygealarm alarm. 
Tast+ (Sygealarm) 
Panik Med Lyd 
Tast 0  ＃ 

Lydløs Panik  
Tast 9  ＃ 

Reset GSM module. 
Tast 3 ＃ 
Test af GSM signal 
Tast 4  # 
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Registering af ekstra sirene. 
Tast 5 ＃ + registrering kontakten på sirenen der kvitteres med et bip tone i alarmcentralen. 
Test Af software version sender SMS på telefonnummer plads 7. 
tast  6 ＃ (sender SMS: Ver. XXXXXX-X-X) 
Tast10＃ Strømkontakt 1 Fra ved FS172 og FS173 
Tast11＃ Strømkontakt 1 Til ved FS172 og FS173 
Tast20＃ Strømkontakt 2 Fra ved FS172 og FS173 
Tast21＃ Strømkontakt 2 Til ved FS172 og FS173 
Tast30＃ Strømkontakt 3 Fra ved FS172 og FS173 
Tast31＃ Strømkontakt 3 Til ved FS172 og FS173 
Tast40＃ Strømkontakt 4 Fra ved FS172 og FS173 
Tast41＃ Strømkontakt 4 Til ved FS172 og FS173 
Tast50＃ Strømkontakt 5 Fra ved FS172 og FS173 
Tast51＃ Strømkontakt 5 Til ved FS172 og FS173 
Tast60＃ Strømkontakt 1-5 Fra ved FS172 og FS173 
Tast61＃ Strømkontakt 1-5 Til ved FS172 og FS173 

For briklæser virker både med nøglebrik og 4 cifret brugerkode 1-9. 
Tast71＃ 
Hvis briklæser kun skal virke med en 4 cifret brugerkode 1-9. 
Tast72＃ 
Bip tone fra på betjeningspanelet.  
Tast80＃ 
Bip tone til på betjeningspanelet.  
Tast81＃ (Default) 
Sabotage kontakt fra på betjeningspanelet. 
Tast90＃ 
Sabotage kontakt til på betjeningspanelet. 
Tast91＃ Default) 

 
 

FS311 Betjeningspanel Med Briklæser Specifikationer: 
 

1. Strømkilde: 230 Volt AC adaptor med DC 4,8V opladeligt batteri.  
2. Stand-by forbrug: 10uA (Max), arbejds forbrug: 120mA (Max). 
3. Rækkevidde: 150M i fri luftsigte, indvendig 30Meter. 
4. Opladeligt batteri levetid: 6-8 År.  
5. Efter en opladning 24 timer holder batteriet op til 2 år hvor det igen skal oplades. 
6. Arbejds Temperatur: -10 C to 60 C. 
7. Størrelse: 135L x 78B x 28H (mm), Vægt: 220g. 
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 Trådløs betjeningspanel funktions beskrivelse: 
 

1. FS311 Trådløst betjeningspanel med briklæser fungerer med Fronti FS222E og FS310B 
alarmcentraler. 
2. Kan betjenes med nøglebrikker eller 4 cifret brugerkoder. 
3. Ved modtagelse af data vil det blå baggrundslys på tastaturet tændes i tre sekunder. 
4. Virker med Brand, Sygealarm, Panik og Lydløs Panik funktioner. 
5.   Kan tænde og slukke FS172 og FS173 strømkontakter.  
6. Kan registrere 4 stk. grupper (fra 94 til 97) nøglebrikker hver gruppe med 3 nøglebrikker. 
7. Hver gruppe kan navngives i alarmcentralen FS222E og FS310A+B. 
8. Nøglebrikker understøtter ISO 14443B og ISO15693 sikkerheds procedure. 
9. Nøglebrikker kan fås i farverne sort, gul, grøn, hvid og blå 

 
   Lyd Funktioner:                                                     

1. Tryk på tasterne = 1 kort bip tone.  
2. Forkert udført kode tastning =Lang bip tone. 
3. Korrekt udført kode tastning = 2 bip toner.  

 
  Ændring af masterkoden koden skal være samme som alarmcentralen: 

Tast * default masterkode (1111) * ny masterkode #  
 
Registrering af FS311 panelet med briklæser til alarmcentralen: 
Vælg register kanaler i alarmcentralens program, vælg fra kanal 11-19 og tast 9# på FS311 panelet. 
Kvitteres med bip tone på alarmcentralen for korrekt registrering. 
 
Registrering af nøglebrikker: 
Hver gruppe fra 94 til 97 kan der registreres 3 stk. nøglebrikker, hver gruppe kan der yderlig 
programmeres et navn som kan aflæses i alarmens hændelslog, der viser dato og tidspunkt hvornår hver 
gruppe er Til/Del eller Frakoblet. Se mere alarmens bruger manualen om hvordan hændelsloggen virker. 
Hvis der ønskes et navn for hver gruppe 94 til 97 skal alarmen programmeres med Dansk PC Software. 
PS! Det anbefales at sætte et nummer på hver nøglebrikker eller købe nøglebrikker med forskellige farver 
for at holde styr på de 4 stk. grupper nøglebrikker, det gør det nemmere og slette en nøglebrik hvis 
nøglebrikken skal slettes efter den er forsvundet. 
 
Vigtig Husk! Opladning af betjeningspanel med briklæser: 
På bagsiden af betjeningspanelet skub kontakten til on, nu er det tændt. 
Tilslut den medleverede strømforsyning til 230 volt stikkontakt og isæt 12vdc stikket i betjeningspanelet. 
Oplad mindst 12 timer før betjeningspanelet er opladt og kan holde op til 2 år på en opladning. 
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Registrering af nøglebrikker: 
 

Hvordan registreres nøglebrikker til det trådløse betjeningspanel briklæser:  
(Maks. 4 grupper af 3 stk. nøglebrikker i alt 12 stk. nøglebrikker): 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊011＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 1 gruppe 94. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊021＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 2 gruppe 94. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊031＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 3 gruppe 94. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊041＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 1 gruppe 95. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊051＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 2 gruppe 95. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊061＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 3 gruppe 95. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊071＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 1 gruppe 96. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊081＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 2 gruppe 96. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊091＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 3 gruppe 96. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊101＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 1 gruppe 97. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊111＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 2 gruppe 97. 
 
Tast＊XXXX (masterkode 1: default 1111)＊111＃ hvis nøglebrikken til betjeningspanelet, den blå LED 

pære hvor der står TX/RX lyser 2 sekunder, nøglebrikken er registreres som nummer 3 gruppe 97. 
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 Hvordan slettes nøglebrikker til det trådløse betjeningspanel briklæser: 

 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊010＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 1 gruppe 94 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊020＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 2 gruppe 94 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊030＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 3 gruppe 94 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊040＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 1 gruppe 95 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊050＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 2 gruppe 95 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊060＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 3 gruppe 95 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊070＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 1 gruppe 96 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊080＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 2 gruppe 96 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊090＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 3 gruppe 96 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊100＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 1 gruppe 97 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊110＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 2 gruppe 97 er slettet. 
 
TAST＊XXXX(masterkode 1: default 1111)＊120＃den blå LED pære hvor der står TX/RX lyser 2 

sekunder, nøglebrik nummer 3 gruppe 97 er slettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 9 

FJERNSTYRING OG PROGRAMMERING VIA SMS: 
 
Hvis der sendes en sms til centralen, kvitteredes der med et sms-svar SETUP OK på mobilnummer nummer 7 som 
skal programmeres i alarmcentralen (husk sms sendes uden mellemrum): 
 
Servicekoden kodeplads 0 er standard:0000 
Masterkoden kodeplads 1 er standard:1111 
Brugerkoden kodeplads 2-9 ingen programmeret 
Sms sendt til centralen: XXXX betyder (master/brugerkode 1-9 eller servicekode 0) 
Bemærk!  + skal forstås som og der skal ikke tastes + i sms-teksten herunder ved programmering. 
 
 
SMS tekst funktioner: Handling: 
XXXX (Master/brugerkode 1-9) + 01 Tilkobling af alarmen 
XXXX (Master/brugerkode 1-9) + 02 Delvis Tilkoblet af alarmen 
XXXX (Master/brugerkode 1-9) + 03 Frakobling af alarmen 
XXXX (servicekode 0) + 20 + 0 (kodeplads 0) + XXXX (ny 
servicekode) 
XXXX (masterkode 1) + 20 + 1-9 (kodeplads 1-9) + XXXX (ny 
master/brugerkode) 

Ændring af servicekode 0, masterkode 1 eller 
brugerkode kodeplads 2-9              

XXXX (servicekode 0) + 40 + 3-9 (pladsnummer) + XXXX… 
(X: max 14 tal pr. telefonnummer.) 
Pladsnummer 3-6 er til talebesked. Pladsnummer 7- 9 er til 
sms besked. 
Ekstra sms-beskeder: 
XXXX (servicekode 0) + 86 + 2-4 (pladsnummer) + XXXX… 
(X: max 14 tal pr. telefonnummer.) 
Pladsnummer 2- 4 er til ekstra 3 sms-besked, det betyder der 
er i alt 10 stk. telefoner som kan programmeres til at modtage 
en sms eller opkald med talebesked. 

Programmer tlf. nr. fra pladsnummer 3-9 med 
funktionskode 40, plads 7 giver kontrolsignal og 
retursvar ved fjernstyring af din alarm. Plads 8 giver 
retursvar af fjernstyring af din alarm. 
 
Ekstra sms-besked programmeres tlf. nr. fra 
pladsnummer 2-4 med funktionskode 86 

XXXX (servicekode 0) + 69 + (20-89 sensorer kanaler) + 
efterfulgt af navnet på kanalen hvor sensor er placeret. 

Navngivning af sensorer fra kanaler fra 20-89 

XXXX (servicekode 0) +00 + efterfulgt af navnet på kunden 
og adresse 

Navngivning af Kunde + Adresse hvis der sendes 
sms besked med alarm m.m. 

XXXX (servicekode 0) + 21 + efterfulgt af kanal 11-89 Registrering af kanaler sensorer f. eks FS131L, 
FS122L. FS154S m.m.  

XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 110 230 V strømkontakt 1 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 111 230 V strømkontakt 1 TIL 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 120 230 V strømkontakt 2 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 121 230 V strømkontakt 2 TIL 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 130 230 V strømkontakt 3 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 131 230 V strømkontakt 3 TIL 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 140 230 V strømkontakt 4 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 141 230 V strømkontakt 4 TIL 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 150 230 V strømkontakt 5 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 151 230 V strømkontakt 5 TIL 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 160 230 V strømkontakt 1-5 FRA 
XXXX (Master/brugerkode 1-9)+ 161 230 V strømkontakt 1-5 TIL 
 
SMS tekst : SMS svar : Info : 
XXXX(Master/brugerkode 
1-9)+ 90 

FS-C XX….(navn og adresse) Navn og adresse. 
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XXXX(Master/brugerkode 
1-9)+ 91 

FS-C BLÅ HUS X-XX FRA X-XX TIL-XXXXX-123 Centralens tilstand om alarmen 
er fra/tilkoblet og FS172/3 er 
aktiv eller ikke aktiv. 

XXXX(Master/brugerkode 
1-9)+ 92 

FS-C 
1: PANIK-XX XX/XX XX: XX 
2: BRAND-XX XX/XX XX: XX 
3: INDBRUD-XX XX/XX XX: XX 

Centralens alarm log de sidste 
hændelser. 

XXXX(Master/brugerkode 
1-9) + 93 

FS-C INT: XXc EKT: XXc Aktuel temperatur niveau. Hvis 
installeret FS136/8 temperatur 
sensor. 

XXXX(Master/brugerkode 
1-9)+ 99 

FS-C Ver. XXXXXX-X-X Software version på 
alarmcentralen. 

 
 
 
FJERNSTYRING VIA APP: 
 

Du kan fjernstyre hvad som helst via Fronti GSM/WiFi-alarmer Home eller Pro. For eksempel kan du sende en SMS 
eller bruge vores gratis Fronti App der kan betjenes via SMS eller IP Wi-Fi, hvis du ønsker at til- eller frakoble 
alarmen, når du er på ferie i udlandet. Alarmen besvarer med SMS eller IP Wi-Fi, om alarmen er til- eller frakoblet. 

Fronti App for Android hedder Fronti FS330A IOT. App hentes Gratis ved Google Play. App fungerer med 
forskellige sprog i verden, hvis du har en dansk mobiltelefon så får du Fronti App på dansk, har du f. eks en engelsk 
mobiltelefon så får du Fronti App på engelsk. Fronti App for Android og tablet kan til/del/frakoble alarmen, vise status 
på din alarm, til/frakoble tænd/sluk kontakter, se hændelsesloggen og programmere alarmen enkelt. Der kan styres op 
til 10 forskellige Fronti alarmer med denne App. 

Fronti App for iPhone hedder Fronti FS330A IOT. App hentes Gratis ved Appstore. App fungerer med forskellige 
sprog i verden, hvis du har en dansk mobiltelefon så får du Fronti App på dansk, har du f. eks en engelsk mobiltelefon 
så får du Fronti App på engelsk. Fronti App for iPhone og iPad kan til/del/frakoble alarmen, vise status på din alarm, 
til/frakoble tænd/sluk kontakter, se hændelsesloggen og programmere alarmen enkelt. Der kan styres op til 10 
forskellige Fronti alarmer med denne App. 

 Hent de senest app manualer for android, tablet, iPhone og iPad på vores hjemmeside https://www.jysksikringssalg.dk  
ved Info center. 
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Oprette eller skift telefonnummer sms + opkald via en sms-besked: 
 
Alarmen kan programmere via sms besked 4 stk. forskellige telefonnummer med talebesked og programmere 6 stk. 
forskellige mobilnummer med sms-besked. 
 
Oversigt over pladsnummer ved programmering via sms-besked: 
 
Pladsnummer 1 (401) Bruges til vagtcentral. 
Pladsnummer 2 (402) Bruges til vagtcentral. 
Pladsnummer 3 (403) første telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 4 (404) anden telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 5 (405) tredje telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 6 (406) fjerde telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 7 (407) første telefonnummer sendes sms besked ved indbrud, teknik fejl, kontrolsignal og retursvar ved 
fjernstyring med app eller sms. 
Pladsnummer 8 (408) anden telefonnummer sendes sms besked ved indbrud, teknik fejl, kontrolsignal og retursvar ved 
fjernstyring med app eller sms.  
Pladsnummer 9 (409) tredje telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
Pladsnummer 11 (862) fjerde telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
Pladsnummer 12 (863) femte telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
Pladsnummer 13 (864) seks telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
 
 

Eksempel programmering via sms-besked af plads nummer 3 og 7: 
 
Her er der mulighed for at programmere 2 stk. ekstra mobiltelefoner til at modtage en talebesked og en sms-besked 
ved indbrud, dette skal gøres ved at sende en sms besked for hvert mobilnummer til alarmen hvis man ønsker tilknyttet 
en talebesked og en sms besked ved indbrud. 
 
Servicekoden her i eksempel er default 0000 men Servicekoden plejer kunder at have ændret til en anden kode eller se 
vores udleveret programskema med oplysninger, den skal så bruges her. 
 
Første talebesked ved indbrud: 
 
Ønsker at mobilnummer 20113322 skal modtage en talebesked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000040320113322 
 
 
Første sms-besked ved indbrud:  
  
Ønsker at mobilnummer 60720516 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000040760720516 
 
Ved sletning af mobilnummer skal der bare ikke skrives noget mobilnummer. 
 
F. eks ønskes mobilnummer 60720516 slettet, der sendes en sms til alarmens mobilnummer med beskrivelsen af tal 
0000407 
mobilnummer 60720516 er slettet. 
 
Ved eksisterende mobilnummer der skal ændres, gøres det som beskrevet her som et nyt mobilnummer der skal 
indlægges og skrives over. 
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Eksempel programmering via sms-besked af plads nummer 862, 863 og 864: 
 
Her er der mulighed for at programmere 3 stk. ekstra mobiltelefoner til at modtage en sms-besked ved indbrud, dette 
skal gøres ved at sende en sms-besked for hvert mobilnummer til alarmen hvis man ønsker tilknyttet yderlig 3 stk. 
ekstra mobiltelefoner som skal have en sms-besked ved indbrud. 

 
Pladsnummer 862 fjerde telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
Eksempel over sms-kommando ved de 3 stk. ekstra sms-beskeder til alarmen: 
 
Servicekoden her i eksempel er default 0000 men Servicekoden plejer kunder at have ændret til en anden kode eller se 
vores udleveret programskema med oplysninger, den skal så bruges her. 
 
Første ekstra sms-besked ved indbrud: 
 
Ønsker at mobilnummer 20113322 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086220113322 
 
 
Anden ekstra sms-besked ved indbrud:  
  
 
Ønsker at mobilnummer 60720516 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086360720516 
 
 
Tredje ekstra sms-besked ved indbrud: 
 
 
Ønsker at mobilnummer 60601212 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086460601212 
 
 
Ved sletning af mobilnummer skal der bare ikke skrives noget mobilnummer. 
 
F. eks ønskes mobilnummer 60720516 slettet, der sendes en sms til alarmens mobilnummer med beskrivelsen af tal 
0000863 
mobilnummer 60720516 er slettet. 
 
Ved eksisterende mobilnummer der skal ændres, gøres det som beskrevet her som et nyt mobilnummer der skal 
indlægges og skrives over. 
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FJERNBETJENING: 
 
For at aktivere tasterne, holdes de nede i 1/2 sekund. 
 

  +   PANIK og FRA knapperne holdes nede indtil dioden blinker 2 gange for at tænde og 
 slukke fjernbetjeningen. 

  PANIK knappen udløser en tavs alarm. 
 

  DEL knappen ”Delvis tilkoblet” tilstand. 
 

  TIL knappen ”Tilkoblet” tilstand. 
 

  FRA knappen “Frakoblet” tilstand. 
 

  +    PANIK og DEL knapperne samtidigt udløser fuld alarm.  
 
Fjernbetjeningens strømkilde er et 3V litium batteri CR2032. 
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1) Billede af Home alarmcentralen front, demonter gummepropper og stjerneskruer, nu kan lågen åbnes 
til simkortet og backup batteriet tilsluttes. Husk at monter begge antenner som vist her. 
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2) Billede af Home alarmcentralen indvendig, husk tilslut backup batteri og simkortet. 
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3) Billede af Home alarmcentralens bagside, tilslut det hvide strømstik 12vdc og tilslut 230 volt til 
strømforsyningen. Alarmen er nu korrekt tilsluttet. 
 
                                                 


