
Programmering av GD-04K via GD-link ekstern tilkobling   (2.1.0 eller høyere)

1. Man trenger følgende opplysninger:
1. Tlf.nr på SIM-kortet som sitter i alarmsenderen
2. Reg.koden på GD-04K. Fås enklest ved å sende en SMS til GSM-senderesn (tlf.nr til GSM-

senderen). På SMS skal det stå: PC DINFO.  Man får da i retur en SMS med div info. 
Reg.koden = RK: XXXXX-XXXXX-XXXX (14 tall og bokstaver)

3. Hva som er koblet inn på hvilken inngang. (Brannalarm normalt på A, Feilmelding ev på B)
4. Hvilken tekst skal stå på SMS ?
5. Ønsker kunden å få oppringing i tillegg til SMS ? (Normalt ved brannalarm, kanskje ikke ved 

feil) (ved oppringing ringer GSM-senderen opp mottakerne og spiller av en alarmtone dersom 
telefonen tas).

6. Hvilke telefonnr skal alarmsenderen sende til ? (maks 100)
7. Skal alle ha både brannalarm og feilmelding, eller skal noen bare ha brann f.eks ?
8. Ønsker kunde å få tekniske statusrapporter fra GSM-senderen ?

1. Tekniske statusrapporter:
1. Strømforsyningsfeil (krever bakcupmodul (GD-04A))
2. Strømforsyning tilbake (krever bakcupmodul (GD-04A))
3. GSM-nett etablert (sendes når GSM-netttet har vært borte)
4. Videresending av alle SMS som sendes inn til GSM-senderen 

2.  Start programmet
1. Velg «Opprett forbindelse på avstand» / «Connect remotely»
2. Velg «Opprett» / «Create»
3. Trykk på GD-04K i neste vindu
4. Legg inn Registreringskode (store bokstaver) og telefonnummer til enheten (husk +47)
5. Trykk «OK» og vent på at programmet kobler seg opp til GSM-senderen og laster ned oppsett.
6. Velg GD-link og velg Norsk språk. Trykk «Ja» og velg samtidig og endre senderspråk.
7. Velg «File» og «Lagre innstillingene som» og lagre på kundenavn. (Dette må gjøres for å få 

lagret oppsettet i GSM-senderen).

3. I fane «Brukere» legger du inn:
1.  Tlf.nr på de som skal motta alarm/meldinger. Trenger ikke landsprefiks.
2. Her velger du hva som skal sendes til hvilket nr når inngangen aktiveres (går til 0)
3. Her velger du hva som skal sendes til hvilket nr når inngangen deaktiveres (går fra 0)
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4. I fane «Innganger» legger du inn:
1. Beskrivelse (kommer ikke med på SMS)
2. Tekst i SMS som sendes ut ved aktivert inngang (IKKE Æ, Ø, Å)
3. Tekst i SMS som sendes ut ved eventuelt deaktivert inngang (IKKE Æ, Ø, Å)
4. Kryss ut her dersom man ønsker at GSM-senderen også ringer opp
5. Tidsforsinkelse før GSM-senderen sender melding etter at inngangen er aktivert (står fra 

fabrikk på 5 sek).
6. Tidsforsinkelse før GSM-senderen sender melding etter at inngangen er deaktivert (står fra 

fabrikk på 5 sek).

5. I fanen «Innstilling» velges følgende:
1. Programmerer passord skal stå som «PC». (Kan endres, men da blir det umulig å komme inn 

på enheten igjen uten å huske passord...)
2. Dersom kunde ønsker å få tekniske statusrapporter legges hans tlf.nr inn her (inntill 2 nr)
3. Kryss ut «Send maksimalt 10 SMS-er hvert 15. minutt». (Dette forhindrer at GSM-senderen 

spyr ut masse meldinger ved vakkel-kontakt eller annen feil)
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