Användarhandledning SMS tilläggsinformation till SRT306
SMS tilläggsinformation används i de fall man ska göra ett besök i en
fastighet med flera våningar eller avd. och vill att larmcentralen ska få
ytterligare information om vart i byggnaden man planerar att vara. Med
funktionen SMS tilläggsinformation hjälper du larmcentralen att
effektivisera hjälpinsatsen om du skulle behöva larma.
Inför ett besök så skickar du ett SMS till din SRT306 där du skriver
adress, ev. vilken våning, namnet på den personen du ska besöka samt
längden på besöket. SMS:et skrivs på följande sätt: Börja med att skriva
”TEXT:” skriv sedan adressen du ska besöka ”Kungsgatan 152,” skriv
sedan vilken våning du ska besöka ”7 trappor,” skriv sedan namnet på
personen eller gruppen du ska träffa ”Anders Nilsson” avslutningsvis
skrivs längden på besöket på följande vis ”TMR:45”vilket betyder 45
minuter. Se exempel till höger.
Efter att ha skickat SMS:et till SRT306 så svarar larmet med att bekräfta
att informationen mottagits och hur länge den gäller. Det är viktigt att
inte påbörja besöket innan du mottagit bekräftelsen eftersom det kan
vara fördröjningar i GSM-nätet.
Nedan har du ett exempel på hur SMS:et som bekräftar ser ut.

Text till SRT306

Svar från SRT306

SRT306 varnar genom en vibration när det återstår 5 minuter innan tilläggsinformationen raderas.


Informationen ligger kvar under den förutbestämda tidsperioden oavsett om larmet stängs
av eller går ner i viloläge.



När du anger adress, våning och person efter TEXT: kan följande tecken inte användas : ; / \ !
?åÅäÄöÖ
När du anger adress, våning och person efter TEXT: kan max 50 tecken användas
Om du inte får en bekräftelse från larmet kan du inte vara säker på att larmet mottagit
informationen
När du anger antal minuter efter TMR: är det viktigt att det anges utan mellanslag
Möjlighet finns att aktivera en signal utöver vibrationen när det återstår 5 minuter innan
tilläggsinformationen raderas
Om du skickar ett nytt SMS till enheten innan tiden har löpt ut så kommer den nya
informationen skriva över den gamla
Önskar du radera tilläggsinformationen kan följande SMS skickas till enheten ”ABORT”









