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Simkaart storing Fout Kiezer:
Wanneer u het beltegoed van de simkaart van uw alarmsysteem niet tijdig opwaardeert kan het zijn
dat de simkaart onbruikbaar wordt. U krijgt dan de melding Fout Kiezer op het display van het
alarmsysteem te zien. Soms betreft het een GSM netwerk storing en is het noodzakelijk om de GSM
module van het alarmsysteem opnieuw op te starten.
Opnieuw opstarten GSM module:
Ga als volgt te werk om de GSM module opnieuw op te
starten. zet het systeem in service stand *0 8080 toets de code 893 wacht 2 minuten en sluit de
service stand met #
Vervangen van de simkaart:
• Activeer de nieuwe simkaart met een mobiele telefoon en schakel de sim pincode UIT
• Registreer het telefoonnummer op de website van de provider (ivm opwaarderen en
controle beltegoed)
• Zet het alarmsysteem in service stand toets *0 8080
• Open de behuizing van de centrale unit.
• Neem de 230V stekker uit het stopcontact.
• Neem een aansluitingkabel van de back-up accu los (stekkertje kan klemmen)
• Schuif de simkaarthouder open en verwijder de simkaart.
• Plaats de nieuwe gereedgemaakte simkaart terug en vergrendel de simkaarthouder door
deze iets naar boven te schuiven.
• Plaats het stekkertje terug op de accu en plaats de 23v stekker weer in het stopcontact.
• Sluit de kap van de centrale unit en sluit de service stand door # te toetsen.

Test het alarmsysteem en sla het nieuwe mobiele telefoonnummer van het alarmsysteem opnieuw
op in uw mobiele telefoon. Waardeer het beltegoed weer op. Als u gebruik maakt van Olink software
die verbonden is met GPRS dan dient u het telefoonnummer aan te passen in de software.
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