LARMPAKET XS

LARMPAKET XS
Inkopplingsanvisning

Packa upp paketet

Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter.
1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste
och USB-kabel.

Förbered installationen

Tänk igenom var du bäst ska installera larmet. Ett par tips att tänka på
innan du börjar:
1. Larmet kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du
har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar
med samtliga operatörer som har stöd för GSM (ej
operatören 3).
2. Larmet behöver tillgång till 230 V så ett vägguttag i
närheten är att rekommendera.

Installationsförberedelser

Först måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är
avstängd innan du monterar in det. Avlägsna fronten genom att lossa
den lilla skruven i detektorns underkant och ta bort fronten. Installera
SIM-kortet i hållaren och skruva tillbaka skruven.

Installation av rörelsedetektorer

Installera rörelsedetektorern, som även är larmenheten, på lämplig plats.
Detektorn måste placeras så att den är väderskyddad. Tänk även på
följande faktorer:
· Rikta inte sensorn mot solen eller ett fönster
· Undvik platser med risk för snabba temperaturväxlingar, tillexempel vid en värmekälla.
· Undvik platser med stark luftväxling eller mycket damm
· Placera inte sensorn bakom en gardin eller annat objekt som
täcker sensorn.
Anslut enheten till nätspänning med medföljande nätaggregat.
Vänta någon minut så att enheten startar upp när enhetens LED är
släckt, rör handen framför den för att se om dioden lyser. Om dioden
istället för att släckas blinkar bör du kontrollera SIM-kortet samt säkerställa att du slog av PIN-koden.

Konfiguration via SMS

När du monterat enheten är det dags att börja skicka konfigurationskommandon via SMS till larmet vilket beskrivs på nästa sida.
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Steg 1, initiera enheten:
Skicka ett SMS till enheten med följande text.
EN

Steg 2, byt kod:

Bestäm en ny fyrsiffrig kod till ditt larm och spara den på ett säkert
ställe. Skicka ett SMS med det nya koden till larmet. SMS:et skall ha följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din nya kod.
0000_ PSW_XXXX

Steg 3, lägga till masteranvändare

För att lägga in masteranvändare skicka ett SMS med följande text,
ange telefonnummer med 46 som landskod, följt av telefonnumret utan
inledande nolla i riktnumret. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din
aktuella kod.
XXXX_NR1:46701234567

Steg 4, ställ in rätt tid:

För att enheten skall fungera korrekt måste du ställa in rätt datum och
tid. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag
och XXXX mot din aktuella kod. Byt ut ÅÅÅÅ mot år, MM mot månad,
DD mot dag, hh mot timmar och mm mot minuter.
XXXX_ÅÅÅÅ.MM.DD_hh:mm

Steg 5, automatisk rapportering:

Larmet skickar varje vecka ett SMS med statusmeddelanden. Vi rekommenderar att du anger ett klockslag och intervall som passar dig. Vi
rekommenderar inte att du tar bort funktionen. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella
kod. Ändra PP till en siffra mellan 1 och 10 vilket indikerar antal dagar
mellan infomeddelanden. Ändra hh mot det klockslag du vill ta emot
meddelandet.
XXXX_INFO:PP.hh
Nu är du klar och enheten är grundkonfigurerad, på nästa sida hittar du
ytterligare SMS som kan vara användbara.

Induo Home AB | induohome.com | 08-659 43 10 | sales@induohome.com

LARMPAKET XS
Inkopplingsanvisning

Aktuell status:

Du kan när som helst kontrollera systemets status.
XXXX_STATUS
Ett annat användbart sätt att kontrollera signalstyrka mm är detta SMS.
XXXX_INFO
Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod

In-/utpasseringstider

Du kan ändra den förinställda in- och utpasseringstiden på 15 sekunder
till en tid som passar dig bättre. Skicka följande SMS och ändra TT till
en ny tid angiven i sekunder.
￼XXXX_INOUT:TT
Glöm inte att byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

Lägg till fler användare

För att lägga in fler användare skicka ett SMS med följande text, ange
telefonnummer med 46 som landskod, följt av telefonnumret utan inledande nolla i riktnumret. Byt ut Z mot nummer 2 till 5, _ mot mellanslag
och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_NRZ:46701234567

Aktivera larmet

Larma på/larma av gör du genom att ringa till enheten från en behörig
telefon

Test av larmsystemet

När anläggningen är installerad skall du förslagsvis testa att det fungerar. Larma på anläggningen och kontrollera att rörelsedetektorn reagerar på rörelser. Om du behöver ändra känsligheten kan du göra det via
SMS.
XXXX_LEVEL:XX

Värdet kan anges i spannet 20-99, 40 är fabriksinställning. Högre siffra
ger lägre känslighet.
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Konfiguration av sensorer

Innan du kan idriftsätta ditt larm måste respektive trådlös sensor associeras med ditt larmpaket. Du måste då ange det ID-nummer som står
på respektive sensor och som du ombads att anteckna under installationsproceduren.
Skicka ett SMS med följande text, byt ut ID1 mot det ID du antecknat.
Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_SET:ID1
Du får ett SMS tillbaka med en bekräftelse, det formatet ser ut såhär:
ID1:Z1 (där ID1 är det ID du nyss skickade, Z1 i detta fall motsvarar det
zonnummer i det trådlösa nätet som enheten tilldelades, varje zon (sensor) får ett eget ID-nummer). Vill du ange en valfri larmtext för sensorn
skickar du därefter ett SMS med följande text, byt ut Z1 mot det nummer du nyss fick som SMS. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din
aktuella kod. Som text får du ange vad du önskar som larmtext.
XXXX_Z1:TEXT
Upprepa ovanstående steg för samtliga rörelsesensorer och magnetkontakter.

Konfiguration av fjärrkontroll/knappsats

För att lägga till fjärrkontrollerna och knappsatsen, skicka ett SMS med
följande text, byt ut ID1 mot det ID du antecknat. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_SET:ID1
Upprepa ovanstående steg för samtliga fjärrkontroller och för knappsatsen.
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