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FC500 fjernstyrt GSM kontakt

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

NOTE! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort
1) Installasjon:
 Forsikre deg om at SIM-kortets PIN-kode er deaktivert.
 Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
 Sett SIM-kortet inn i SIM-kort spalten.
 Monter temperatursensoren i I/O porten.
 Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.
2) Brukeradgang og kommando kode:
Alle innstillingene på denne GSM kontakten kan endres med SMS kommandoer.
Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.
Master:
Kun Master har tilgang til alle funksjoner på denne GSM kontakten. For å få tilgang til
kontaktens funksjoner må mobiltelefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det
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er kun mulig å registrere 1 Master av gangen. Dette er en funksjon for å bedre
datasikkerheten. Master nummer kan endres med en enkel SMS kommando.
Familie:
Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familie brukere. Familie brukere
har kun mulighet til å benytte 1 funksjon: Strøm AV/PÅ.
Brukers kommando format:

#kode#innhold#

Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall.
Originalt passord er: 1234. Ønskes Master nummer å endres må Passord brukes.
Kontakten sender en SMS bekreftelse på vellykket eller mislykket kommando.
Andre brukere som ikke er registrerte i kontaktens internminne vil bli avvist.

NOTE! # symbolet er en viktig del av kommando formatet. Kommandoene
skrives uten mellomrom.

3) Registrer et Master nummer:
Brukeren må sende følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon før å bli registrert.
(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) Registrer familie brukere:
 Metode
Master må sende følgende kommando for å:
Registrere en Familie bruker
#06#Telefonnummer#
Registrere flere Familie brukere
#06#Telefonnummer##telefonnummer# ...
(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

☺Vellykket SMS bekreftelse:
#........# Familie nummer registrert
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5) Synkronisere tid og dato:
FC500 vil automatisk synkronisere tid og dato ved første SMS melding, for eksempel
#07#. Tid og dato kan også settes manuelt.

6) Kople til FC10 slavekontakter:
FC500 kan koples sammen med opp til 4 slavekontakter av typen FC10.
Kommunikasjonen går via radiofrekvens, og slavkontaktene kan derfor plasseres i
andre rom. Rekkevidden kan variere i forhold til byggematerialer som er benyttet og
andre forstyrrende radiosignaler. Maksimal rekkevidde er 40m.
Dersom FC10 tidligere er benyttet på annen enhet må FC10 før paring tilbakesettes til
fabrikkinnstilling ved å holde inne M-knappen i 5 sekunder.
 Metode
Master sender følgende SMS kommando for å:
Pare slavekontakt FC10: #60#Navn#
Umiddelbart etter at du har fått tilbakemeldingen "Sett FC10 i kontakten nå" skal FC10
settes i veggkontakt og strømbryter stå i modus "På". FC10 vil blinke sakte i noen
sekunder. Ved vellykket paring blinker FC10 med et forsiktig pulserende lys.
Viktig:
- "Navn" er betegnelsen du ønsker å gi den aktuelle slavekontakten, for eksempel "Stue".
- Hver slavekontakt må ha forskjellige navn.
- Du kan ikke bruke Æ, Ø eller Å i navnet. Tall kan brukes.
- Du må pare èn slavekontakt av gangen.
7) Slå av og på kontakter:
 Metode
Metode 1: Hold M knappen inne i ca 1 sekund.
Metode 2: Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte (må eventuelt aktiveres).
Metode 3: Bruker sender følgende SMS kommando for å:
Skru FC500 og FC10 PÅ:
#01#
Skru FC500 PÅ:
#01#0#
Skru F10 PÅ:
#61#Navn#
Skru FC500 og FC10 AV: #02#
Skru FC500 AV:
#02#0#
Skru F10 AV:
#62#Navn#

 Vellykket SMS bekreftelse
FC500: AV/PÅ

Temp:***
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FC10, 1:
FC10, 2:
FC10, 3:
FC10, 4:

AV/PÅ
AV/PÅ
AV/PÅ
AV/PÅ

Temp.***
Temp.***
Temp.***
Temp.***

8) Gjenopprett fabrikkoppsett
 Denne funksjonen tilbakestiller alle programmerte funksjoner og innstillinger til
originale verdier, inkludert registrerte Master og Familie brukere.
 Hvis funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal eller et problem ikke
løses på vanlig måte kan det hjelpe å gjenopprette til fabrikkoppsett.
MERK! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet. All informasjon på
FC500 og FC10 internminne slettes.

 Metode
Metode 1. Hold M-knappen inne i ca 5 sekunder.
Metode 2. Master sender følgende SMS kommando for å:
Gjenopprett FC500 fabrikkoppsett:
#08#Passord#
Gjenopprett FC10 fabrikkoppsett: Hold M-knapp inne i ca 5 sekunder

 Vellykket SMS bekreftelse
"Vellykket gjenopprettelse av fabrikkoppsett."

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt
For komplett kodeliste se www.CLSF.no
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