
iPhone APP Manual   
  Fronti iPhone APP Fjernstyring Via SMS: 
Fronti APP bruges i forbindelse med sms-fjernstyring af din alarm. Fronti APP kan fjernstyre alarmen både 
ved til/frakobling, styre strømkontakter samt oplyse om alarmen er til/frakoblet. 
Derfor er iPhone APP en smart app som gør det lettere at styre din Fronti alarm. iPhone APP virker med 
følgende alarmcentraler: Ældre Fronti GSM-alarmer og Home FS222E og Pro FS310B. 
Fronti APP koster ikke noget, kan gratis hentes ved APP store. 
 
 
 

 Opsætning af Fronti iPhone app: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. Opstart med Fronti iPhone APP: 
 
2. Find Fronti FS330 APP ved App store og installere APP gratis. 
3. Tryk på Fronti FS330 APP der kommer et Login vindue frem. 
4. Vælg Login og tryk default kode 1234. 
5. Sæt flueben ved Auto login og koden skal ikke tastes ved fremtidige login.  
6. Hvis default kode ønskes ændret tryk ved Change Password og ændre default kode 1234 til en anden.  
7. Tryk øverst til venstre  3 streger tegnet. 
8. Tryk på + tegnet. 
9. Tast alarmens telefonnummer og alarmens brugerkode. 
10. Gem ved at taste på Disketten. 
11. Ved flere alarm konto tryk igen på + tegnet. 

12. Tryk på  Møllehjulet for at betjene alarmen. 
13. iPhone APP kan oprette 9 forskellige alarm konto til 9 alarmer. 
14. Hver alarm konto skal der gemmes alarmens telefonnummer og brugerkoden. 
 

: 09XX.. Her gemmes din iPhone telefonnummer. 
 

: Tryk på dette tegn for at gemme kundens iPhone telefonnummer. 

: Tryk på dette tegn for at gå til forsiden og betjene alarmen. 

: Tryk på dette tegn for at betjene FS172/3 strømkontakter, kan tænde og slukke lyset. 

: Tryk på dette tegn for at oprette en alarm konto. 

: Tryk på dette tegn frakobler alarmen. 

: Tryk på dette tegn tilkobler alarmen. 

: Tryk på dette tegn deltilkobler alarmen. 

: Tryk på dette tegn stopper sirenen ved alarm, men alarmen er stadigvæk tilkoblet. 

: Tryk på dette tegn udløser en brandalarm, sirenen aktiveres og alarmen ringer og sender sms. 

: Tryk på dette tegn udløser en sygealarm, sirenen aktiveres og alarmen ringer og sender sms. 

: Tryk på dette tegn udløser lydløs panik alarm, alarmen ringer og sender sms. 

: Tryk på dette tegn udløser panik alarm, sirenen aktiveres og alarmen ringer og sender sms. 

: Tryk på dette tegn vil alarmen sende en sms om alarmen er fra/tilkoblet status besked 

: Tryk på dette tegn vil alarmen sende en sms status på temperatur indvendig og udvendig. 

PS! Dette kræver man har installeret temperatur føler FS136/8. 



 

                                                                                                                                   


