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SIKKERHEDSFORSKRIFTER/VIGTIG INFORMATION

GSM Alarmer

•

Følg altid gældende love og regler i dit land.

•

Efterlad ikke plastemballage i nærheden af børn pga. risiko for kvælning.

•

Placér ikke strømadapteren udenfor, i nærheden af vand eller på varmefølsomt materiale.

Strømkabel-deler
Tilslutningskabel

LUDA Elektronik AB frasiger sig ethvert ansvar, der hidrører fra misbrug eller forkert anvendelse af
produkterne.

Du skal bruge
SIM-kort med taletid/gyldigt abonnement

SÅDAN LÆSES LED-LAMPERNE

Mobiltelefon til programmering

•

LED-lampen for opkald lyser eller blinker, når GSM Alarmer kalder op eller sender
en tekstmeddelelse.

•

LED-lampen for netværk blinker ved tilslutning til GSM-netværket og lyser, når der
opnås korrekt tilslutning. Der kan kun sendes/modtages meddelelser, når LEDlampen lyser.

•

LED-lampen for ”vågen” blinker, når GSM Alarmer er vågen.

•

LED-lampen for ”oplader” lyser rødt, når strømmen er sat korrekt til.

Installation
Hvis du ved et uheld kommer til at trykke på vækkeknappen, skal du vente 10 minutter
VÅGEN

NETVÆRK

OPKALD

OPLADER

på, at LED-lampen for ”vågen” slukker, før du fortsætter installationen.
først GSM Alarmer, så den passer til din udgave af horseAlarm. Ved opstart
1. afIndstil
modtageren til din horseAlarm ser du et 3-cifret tal i øverste højre hjørne. Hvis
tallet er 200 eller derover, skal du sætte indstillingsknappen på 2. Hvis tallet er

SIM-kortholder
Indstillingsknap
Vækkeknap

under 200, skal du sætte indstillingsknappen på 1.
at pinkoden er deaktiveret på dit SIM-kort (anvend din mobiltelefon
2. tilKontrollér,
at deaktivere pinkoden; du kan finde instruktioner desangående på
http://ludaelektronik.com/gsm). Du skal bruge telefonnummeret til SIM-kortet, når
du tilføjer et telefonnummer.
skal bruge en kuglepen eller en clips til at skubbe den gule knap ved siden af
3. Du
SIM-bakken. Tag bakken ud. Placér SIM-kortet i bakken og sæt denne omvendt
ind i GSM Alarmer.
Kobl strømadapteren fra modtageren til horseAlarm. Slut den til strømkabeldeleren.
4. Tilslut
modtageren og GSM Alarmer til strømkabel-deleren og derefter til en
stikkontakt med 220 V. Vi anbefaler, at du altid har tilsluttet strøm til GSM Alarmer.

5. Tilslut GSM Alarmer til modtageren til horseAlarm ved hjælp af tilslutningskablet.
12V

TILFØJELSE AF ET TELEFONNUMMER

én gang på vækkeknappen og vent til LED-lampen for netværk lyser stabilt.*
1. Tryk
Sker dette ikke skal du via din mobiltelefon kontrollere, at SIM-kortet har et gyldigt
abonnement, at pinkoden er blevet fjernet samt at GSM-dækningen er ok.
Teksten PN1 efterfulgt direkte af telefonnummeret skulle foretage opkald i en
2. SMS-besked
til telefonnummeret på GSM Alarmer SIM-kort, når der er en alarm
(Eksempel: PN10123456789).
Du bør nu modtage en SMS med bekræftelse. Gør du ikke det, skal du prøve igen
3. og
kontrollere, at der er penge på SIM-kortet i GSM Alarmer.
Batteritid: Op til 100 timer
*Bemærk! Efter tryk på vækkeknappen er GSM Alarmer vågen i 10 minutter, hvorefter
den går i slumre-tilstand. Den vågner, når der er en alarm, eller hvis du trykker på

© LUDA Elektronik AB 2010 — USER GUIDE GSM Alarmer — Danish

vækkeknappen. Du kan ikke sende SMS-beskeder til GSM

akkumulatorer skal bortskaffes på særlige indsamlingssteder ved

Alarmer, når den er i slumre-tilstand.

slutningen af deres levetid. Dette krav er gældende indenfor EU.

TILFØJELSE AF FLERE TELEFONNUMRE
For at tilføje mere end et telefonnummer, der bliver ringet op
ved alarm, skal du følge trinene i forrige afsnit, men tilføje et tal
mellem 2 og 6 mellem PN og dit telefonnummer. Du kan altså
lade GSM Alarmer ringe op til i alt 6 telefonnumre (Eksempel:
PN20123456789).

Bortskaf ikke disse produkter som usorteret husholdningsaffald.
Aflevér altid dine brugte elektroniske produkter og emballage på
det relevante indsamlingssted. På den måde hjælper du med til
at forebygge ukontrolleret bortskaffelse af affald og er med til at
fremme genbrug af materiale. Batterier kan indeholde kviksølv,
bly eller cadmium – substanser, der er skadelige for vor sundhed
og vort miljø. Der kan findes mere detaljeret information hos

For at slette et ekstra telefonnummer skal du skrive PN til

produktforhandleren, de lokale renovationsmyndigheder eller hos

GSM Alarmer efterfulgt af et tal fra 2-6 for at angive hvilket

organisation for nationalt producentansvar i dit eget land.

telefonnummer, der skal slettes (Eksempel: PN2).

KONTAKT OS
HVAD SKER DER, NÅR DER ER EN ALARM?

For yderligere information og support, besøg

GSM Alarmer vil først sende en tekstmeddelelse og derefter

www.ludaelektronik.com

ringe dit nummer op to gange. Har du tilføjet mere end et

E-mail: service@ludaelektronik.se

telefonnummer, sender GSM Alarmer først en tekstmeddelelse til
alle telefonnumrene og ringer derefter telefonnumrene op et for

Tlf.: +46 (0)31 31 30 290 (Svensk & Engelsk)

et. I alt to opkald til hvert telefonnummer.

Adresse: LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan 46, SE-41138
Göteborg, Sverige

NULSTILLING
For at nulstille din GSM Alarmer til fabriksindstillingerne skal
du trykke på vækkeknappen i fem sekunder. Dette sletter alle
lagrede telefonnumre.

GARANTI
Garantien løber, hvis der ikke er aftalt andre betingelser, 12
måneder fra datoen for køb af produktet hos en autoriseret
LUDA Elektronik AB-forhandler. I garantiperioden forpligter
LUDA Elektronik AB sig til at udføre skiftevis reparationer og
udskiftninger af det ødelagte produkt med et lignende eller et
produkt med bedre funktioner. Når LUDA Elektronik AB udskifter
produktet, vil det nye produkt være dækket af den oprindelige
garanti i den resterende garantiperiode. Hvis dit produkt skal
udskiftes, kan det ske med brugte reservedele med fuld funktion.
Udskiftede reservedele ejes og kontrolleres af LUDA Elektronik
AB.
Garantien dækker ikke skader opstået som følge af fysisk
beskadigelse, ulykker, naturkatastrofer, anvendelse af forkerte
strømadaptere eller anvendelse af produktet eller omgangen med
samme, der afviger fra det, der anbefales af LUDA Elektronik AB
eller i denne brugervejledning.
Slutbrugeren afholder alle omkostninger til forsendelse som
følge af transport til LUDA Elektronik AB´s reparationsværksted.
Garantien er kun gyldig ved forevisning af original kvittering
udstedt af den autoriserede LUDA-forhandler. Originalkvitteringen
skal indeholde information om købssted, udstedelsesdato og
produktbeskrivelse. LUDA Elektronik AB forbeholder sig ret til at
nægte at udføre garantieftersyn, hvis ovennævnte informationer
på kvitteringen er blevet fjernet, ændret eller mangler.

INFORMATION VEDRØRENDE GENBRUG
Når skraldespandssymbolet med kryds over forefindes på
dit produkt, i din brugervejledning eller på emballagen bliver
du mindet om, at elektriske og elektroniske produkter og

Declaration of Conformity
R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: 658GSM-2010-CE
We, LUDA Elektronik AB,

Unik identifiering av denna DoC: 658GSM-2010-CE
Vi, LUDA Elektronik AB,

declare that the product:
product name: GSM-Alarmer
type or model: 658GSM
to which this declaration relates is in conformity with
the essential requirements and other relevant
requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).
The product is in conformity with the following
standards and/or other normative documents:

försäkrar att:
produktnamn: GSM-Alarmer
typ eller model: 658GSM
överensstämmer med gällande direktiv och standarder
samt uppfyller kraven enligt R&TTE Directive
(1999/5/EC):

Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 3131290

Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 3131290

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):
EN 60 950-1

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)):
EN 60 950-1

EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility
(EMC) Directive 2004/108/EC
EN 301 489-1
EN 301 489-7

EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility
(EMC) Directive 2004/108/EC
EN 301 489-1
EN 301 489-7

SPECTRUM (Art. 3(2)):
EN 301 511

SPECTRUM (Art. 3(2)):
EN 301 511

Technical file held by:
LUDA Elektronik AB
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden

Teknisk dokumentation finns hos:
LUDA Elektronik AB
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden

Place and date of issue (of this DoC):
Göteborg, 2010-10-01

Ort och datum (för denna DoC):
Göteborg, 2010-10-01

Signed by or for the manufacturer:

Signatur för tillverkaren:

.................................................................................
Name (in print): Ludvig Brost
Title: CEO

.................................................................................
Namn (textat): Ludvig Brost
Titel: VD

Signed by or for the manufacturer:

Signatur för tillverkaren:

.................................................................................
Name (in print): Daniel Ludwiszewski
Title: Product Manager

.................................................................................
Namn (textat): Daniel Ludwiszewski
Titel: Produktansvarig
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