MANÖVRERING av larmet med SMS.

Användarhandledning

Larmet kan även manövreras med SMS vilken kan vara praktiskt vid t.ex. service, batterierna slut i fjärrkontrollerna eller om man har glömt aktivera larmet.

Plus Pack

Larmet svara med statusmeddelandet.

trådlöst larmpaket
för

Skicka SMS för aktivera larmet : AON
Svar:
HeatLink Status:
Larmets namn
Ström ok
Matningsspänning till larmet
Internbatteri ok
Det interna back upp batteriet är laddat
Temp:
inne +004 ute ingen
Innetemperaturen är 4 grader, ingen utegivare
Värme från
Värmen är frånslagen
Larm av
Larmet är från
Gsm Signal 4
GSM nätets signalstyrka 1-5 (1 lägst)
Kanal på=2
Kanal 2 är aktiv

HELLMERTZ
A22+ & HE77

Skicka SMS för avaktivera larmet : AOFF
Svar: Även vid avaktivering larmet med status
Detta svar är standarsvaret.
Din installatör kan har ändrat ordning och text så att det ser annorlunda ut.
Funktioner som inte används kan vara borttagna ur statusmeddelandet och andra kan ha
tillkommit.
Lathund för SMS-kommandon
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Skicka:

Betydelse

Svar

Kommentar

Status?

Statusfråga

Svarar med status

Se ovan

AON

Aktivera larmet

Svarar med status

Se ovan

AOFF

Avaktivera larmet

Svarar med status

Se ovan

Parton

Aktivera larmet i
hemmasäkert läge

Svarar med status

Avaktivera larmet med
AOFF

Remote??

Fråga inlagda fjärrkontroller

Listar alla inlagda
fjärrkontroller

Översikt

Remote!*01,

Programmera fjärrkontroller

Listar alla inlagda
fjärrkontroller

Max 5 fjärrkontroller

Sensor??

Fråga inlagda larm
givare

Listar alla inlagda
larm givare

Översikt

Sensor!*11,

Programmera larm
givare

Listar alla inlagda
larm givare

Max 6 larmgivare
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Komplettera med 6 trådlösa Zoner för larm elle brandvarning
SMS meddelande vid lågt lågt batteri
Övervakad kommunikation av givare
Hemma säkert elle bortasäkert läge
Överfallslarm
All inställning via SMS, Android App eller Internet
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MANÖVRERING av larmet med fjärrkontrollen.

Innehåll
Inledning
Allmänt
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Trådlöst inbrottslarm
Montering av trådlös IR Detektor
Montering av trådlös magnetkontakt
Montering av trådlös brandvarnare
Programmering av fjärrkontroller och larmgivare
Programmering av fjärrkontroller och larmgivare
MANÖVRERING av larmet med fjärrkontrollen.
MANÖVRERING av larmet med SMS.
Lathund för SMS-kommandon
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Larmet manövreras normalt med den medföljande fjärrkontrollen.
Ett tryck på knapparna slår av/på larmet.
Fjärrkontroll Universal
Knapp 1 = Larm till
Knapp 2 = Hemma, säkert läge
Knapp 3 = Panik/överfall
Knapp 4 = Larm Från
Knapp 5 = används ej
Knapp 6 = används ej
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Vid aktivering av larmet (Knapp 1) tar det 12 sekunder (utpasserings tid) innan det går
över till larmläge. Under denna tid skall indikeringsdioden lysa fast för att sedan gå över
till att blinka en kort puls ca en gång per sekunden.
Under denna tid ljuder även den inbyggda summern som kvittering på att systemet har
tagit mot aktiveringen från fjärrkontrollen.

Skanna och hämta din applikation nedan:

Vid aktivering av hemmasäkert larm (Knapp 2) tar det 12 sekunder (utpasserings tid)
innan det går över till larmläge. När larmet är i hemmasäkert läge blinkar indikeringsdioden med korta dubbelblink
Om larmet inte lyser fast vid aktivering utan blinkar visar det att något område inte är klart
för aktivering. Antalet blink visar vilket område det avser.
Ett blink för område ett, 2 blink för område 2 osv.
Vid avaktivering av larmet (Knapp 4 ) kvitterar larmet med 3 kort pip och det röda blinket
(larmindikeringen) slocknar.
Vid aktivering av överfallsknappen (Knapp 3) mäster den hållas intryckt i 5 sekunder
Innan larmet går iväg.
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Programmering av fjärrkontroller och larmgivare

Inledning

När du har funnit id , skriv in de i tabellen nedan

Plus Pack trådlöst larmpaket

Område (zon)

Kommando

Nummer

Text

00 Område X

Sensor!*XX,

111222333*

Text!*00, Provtext Vardagsrum.

11 Område 1

Sensor!*11,

Text!*11,

12 Område 2

Sensor!*12,

Text!*12,

13 Område 3

Sensor!*13,

Text!*13,

14 Område 4

Sensor!*14,

Text!*14,

15 Område 5

Sensor!*15,

Text!*15,

16 Område 6

Sensor!*16,

Text!*16,

Exempel: Programmering av larmgivare (sensor) via SMS-kommando:
Sensorns nr: 123456789 (unikt nr som finns på sensorns baksida eller insida)
SMS för tillkoppling på kanal 11: Sensor!*11,123456789*
(systemet svarar med SMS som visar nr för samtliga tillkopplade sensorer)
Sensor**11,000000000*12,000000000*13,000000000*14,000000000*
15,000000000*16,000000000*

Tack för att vi har fått utökat förtroendet att leverera denna produkt till er
Läs noga igenom anvisningarna innan produkterna tas i bruk.
Plus Pack är framtagen med tanke på att övervaka och styra objekt på ett kostnadseffektivt ock säkert sätt.
Detta kan vara stugor, båtar, husvagnar arbetsbodar m.m.
Plus Pack larmpaket kan användas till HEAT-LINK A22+ samt alla produkter som är
baserade på fordonslarmet HE77 och finns i olika paketeringar för marint och mobilt
bruk.
Användandet av Plus Pack larmpaket förutsätter att du redan har kommit igång med
systemet som du avser att använda det till.
Denna manual behandlar inprogrammering och idrifttagandet av de systemtillbehör som
du har valt att köpa till för att användas i systemet med hjälp av SMS.
Inprogrammering av fjärrkontroller och larmgivare kan även ske med hjälp av
Android applikation eller Internet.

Exempel: Frånkoppling av larmgivare (sensor) via SMS-kommando:
SMS för frånkoppling från kanal 11: Sensor!*11,000000000*
Maximalt 6 sensorer kan tillkopplas på kanal 11-16

Exempel: Programmering av texter via SMS-kommando:
Som du ser i tabellen ovan ligger det en larmtext kopplad till varje larmgivare/område
som du får vid larm. Dessa larmtexter kan lätt modifieras via SMS.
För att modifiera texten för område 1 (Givare 11) skicka följande SMS:
TEXT!*11,Entredörr torpet larm
(systemet svarar med SMS som visar programmerad text?
Upprepa förfarande område för område.
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Montering av trådlös magnetkontakt

Trådlöst inbrottslarm
Trådlöst larm är ett kostnadseffektivt sätt bevaka din egendom mot intrång,
strömavbrott, frostrisk eller brand.
Vi levererar färdiga larmsatser Plus Pack) med trådlösa IR-detektorer, magnetkontakter och fjärrkontroller för snabb och enkel inkoppling till Hellmertz system.
Denna inkoppling kan utföras av användaren.
Till/frånkoppling av larmet sker med fjärrkontroll eller SMS till systemet.

•
•
•
•
•

Maximalt 6 trådlösa larmsensorer kan kopplas till systemet
Maximalt 5 fjärrkontroller kan användas för att styra systemet lokalt
Fjärrkontroller kan när som helst läggas till respektive tas bort

Montering av trådlös brandvarnare
Brandvarnaren monteras i mitten på taket. Sätt i batteriet och programmera in den i
systemet på ingång 6. Brandvarnaren är av så kallad 24 timmars typ och ger alltid larm
vid utlöst brandvarning oavsett om larmet är till eller från.
Ingång 6 är förberedd för detta

Konfigurering via SMS, Android applikation eller Internet
Endast fjärrkontrollens/sensorns nummer behövs för att konfigurera larmet

Montering av trådlös IR Detektor
Ir detektorn monteras och riktas mot det område som skall bevakas, området den täcker
är 120 grader och upp till 8-10 m långt. Montera gärna hörn och rikta in i rummet bort
från fönster. Får ej monteras så att den utsättes för direkt solljus eller reflexer.
Sätt i batteri och tillkoppla trådlöst. IR detektorn är nu ansluten till en larmingång och ger
larm vid detektering om larmet är till. Detaljerad information medföljer i IR paketet.
Viktigt: Efter att ha skickat larm pausar IR detektorn i 5 minuter. Det betyder att när
du testar larmet måste du slå på det och lämna lokalen i minst 5 minuter.

Montera på stabilt underlag

Undvik värmeväxlingar

Undvik direkt solljus

,

7 .5
,
5

2 .5 m
1 .5 m

,

0 .6 m

2

Montera magnet kontakten på plats. Sätt i batteriet och programmera in den i systemet
på valfri ingång. Första ingången har (01eller 11 beroende på system) tidsfördröjd ut och
in passering och programmera lämpligen på denna kanal om det är en entrédörr.
Detaljerad information medföljer i paketet

,

,

0

8
2m

,

16
4m

,

23
6m

Se upp för skymd sikt

Programmering av fjärrkontroller och larmgivare
Samtliga givare som fjärrkontroller, magnetkontakter, IR detektorer och brandvarnare
läggs in i systemet med hjälp av ett 9 siffrigt id nummer.
Detta nummer hittar du på följande ställe på/i givaren.
Fjärrkontrollen:
Baksidan
Magnetkontakten:
Baksidan
IR detektorn:
Inne i höljet
Brandvarnaren:
Inne i höljet
När du har funnit id , skriv in de i tabellen nedan
Fjärrkontroll

Kommando

Nummer

00 Test

Remote!*00, 111222333*

01

Remote!*01,

02

Remote!*02,

03

Remote!*03,

04

Remote!*04,

05

Remote!*05,

Kommentar
Avsluta med *

Exempel:Programmering av fjärrkontroll via SMS-kommando:
Fjärrkontrollens nr: 123456789 (unikt nr som finns på fjärrkontrollens baksida)
SMS för programmering av fjärrkontroll 1: Remote!*01,123456789*
(systemet svarar med SMS som visar nr för samtliga programmerade fjärrkontroller)
Remote**01,123456789*02,000000000*03,000000000*04,000000000*05,000000000*

,

30
9m

Exempel: Borttagning av fjärrkontroll via SMS-kommando:
SMS för borttagning av fjärrkontroll 1: Remote!*01,000000000*
Maximalt 5 fjärrkontroller kan programmeras på kanal 1-5
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