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FC300 fjernstyrt GSM kontakt

Quick Start
Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen.
Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker bruk.

MERK! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort
1) Installasjon:
 Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
 Skru løs skruen på dekselet merket med ”SIM”.
 Skyv metall holderen til åpen posisjon. Plasser deretter SIM kortet i metall
holderen og skyv den tilbake til låst posisjon. (Husk å plasser SIM kortet med
den skrå siden mot kontaktens tilsvarende spor og metall chipen ned).
 Skru fast SIM dekselet.
 Monter temperatursensoren i I/O porten.
 Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.
2) Brukerandgang og kommando kode:
Alle innstillingene på GSM kontakten kan endres med SMS kommando.
Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.
Master:
Kun Master har tilgang til alle funksjoner. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må
telefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det er kun mulig en master. Master
kan endres med en enkel SMS kommando.
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Familie:
Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familiebrukere. Familiebrukere
har kun mulighet til å benytte funksjonen for strøm AV/PÅ.
Master brukers kommando format:
#kode#innhold#
Familie bruker kommando format:
#kode#innhold#passord#
Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall.
Originalt passord er: 1234
Kontakten sender SMS bekreftelse etter vellykket eller mislykket kommando.
Uregistrerte nummer blir avvist.

MERK! # symbolet må ikke er en viktig del av kommandoen. Kommandoene
skrives uten mellomrom.

3) Registrere Master:
Brukeren som ønsker å være master sender følgende kommando fra han/hennes
mobiltelefon. (Avsenderes telefonnummer blir registrert som Master).
 Metode
Master sender følgende kommando for å:
Registrere master bruker
#00#

☺Vellykket SMS bekreftelse:
Velkommen til din GSM kontakt!
Deres brukerpassord er 1234

4) Registrere familiebrukere:
 Metode
Master må sende følgende kommando for å:
Registrere 1 Familiebruker
#Telefonnummer#
Registrere flere Familiebrukere
#Telefonnummer##telefonnummer# ...
(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

☺Vellykket SMS bekreftelse:
#........# Familie nummer registrert
5) Synkronisere tid og dato:
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Viktig! Dersom kontakten brukes for første gang eller er tilbakestilt til fabrikkoppsett, må
den tidssynkroniseres. Hvis ikke vil kontakten benytte tid og dato fra 00:00:00 1/1/2004.
 Metode
Master sender følgende kommando for å:
Synkronisere tid og dato
#152#SIMKortNummer#
SIM-kort nummer må tilhøre SIM-kortet montert i kontakten.

☺Vellykket SMS bekreftelse:
Kontaktens klokkeslett er: YYYY/MM/DD HH:MM (dato og klokkeslett)

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt

6) SMS kommando liste:
Kategori
Dato og klokkeslett

Funksjon

Kommando

Synkroniser kontaktens
dato og klokkeslett
Registrer master

#152#SIMKortNummer #
#00#

Endre master

#14#NyttTelefonnummer#

Registrer familiebruker

Registrer brukere

Registrer flere
familiebrukere
Slett familiebruker
Slett flere familiebrukere

#06#Telefonnummer#
#06#Telefonnummer ##Telefonnummer# ...
#113#Telefonnummer #
#113#Telefonnummer##Telefonnummer#

Slett alle familiebrukere

Skru kontakten AV/PÅ

#113#

Master skrur kontaktens
strøm PÅ
Master skrur kontaktens
strøm AV
Familiebruker skrur
kontaktens strøm PÅ
Familiebruker skrur
kontaktens strøm AV
Aktiver skru kontaktens
strøm AV/PÅ med
telefonanrop
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#02#
#01#Password#
#02#Password#
#18#1#
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Deaktiver skru
kontaktens strøm AV/PÅ
med telefonanrop
(Default)
Skru kontaktens strøm
PÅ etter… minutter
(max 720 min)
Skru kontaktens strøm
AV etter… minutter
(max 720 min)
Aktiver kalender funksjon

Forsinkelses kontroll

Kalender kontroll

Temperatur kontroll

Over/under temperatur alarm

Hurtig temperatur endring alarm

Alarm ved endring i strømforsyning

Sett dato og klokkeslett
for kontakten å skru
PÅ/AV strømmen
Deaktiver
kalenderfunksjon
Aktiver automatisk styrt
strøm AV/PÅ etter
temperaturverdier
Sett temperaturverdier
for automatisk styrt
strøm AV/PÅ
Deaktiver automatisk
styrt strøm AV/PÅ etter
temperaturverdier
Aktiver over/under
temperatur alarm
Sett temperaturverdier
for alarm
Deaktiver over/under
temperatur alarm
Aktiver hurtig temperatur
endring alarm
Sett temperaturverdi og
tidsrom
Deaktiver hurtig
temperatur endring
alarm
Aktiver alarm ved
endring i intern
strømforsyning
(Default)
Deaktiver alarm ved
endring i intern
strømforsyning
(Default)
Aktiver alarm ved
endring i ekstern
strømforsyning
(Default)
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#138#1#Minutes#

#138#0#Minutes#

#128#1#
#129#Dag#KlokkeslettPå#KlokkeslettAv#

#128#0#
#159#1#

#159#Modus#LavTemp#HøyTemp#
For info om ”modus” les kapittel 3.5.2
#159#0#

#170#1#
#170#MinTemp#MaxTemp#
#170#0#
#160#1#
#160#Temp#Time#
#160#0#

#11#1#

#11#0#

#12#1#
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Aktiver alarm ved
endring i ekstern
strømforsyning
(Default)
Aktiver varsel tone

#12#0#

#19#1#

Varsel tone

Sjekk status

Deaktiver varseltone
(Default)
Sjekk kontakten
operasjons status
Sjekk kontaktens
strømuttak status
Sjekk kontaktens strøm
AV/PÅ forsinkelses
innstillinger
Sjekk timer innstillinger

#19#0#
#07#
#000#
#138#

#128#

Sjekk temperatur kontroll
innstillinger
Sjekk hurtig temperatur
endring alarm
innstillinger
Sjekk over/under
temperatur alarm
innstillinger
Endre password

#159#
#160#

#170#

#04#1234#NyttPassord#

Endre passord
Reset kontakten

#08#

Gjenopprett fabrikkoppsett
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