
GSM kiezer GK0404NL v1.0 
 

1. Mogelijkheden: 

 Kiezer voor GSM en analogelijn. 

 GSM Quad Band: 850/900/1800/1900MHz 

 Spraakteksten maximaal 2 lengte maximaal 1 minuut.  

 Spraaktekst 1 voor ingang 1 en 3, spraaktekst 2 voor ingang 2. 

 20 geheugen, 1-10 SMS nummers en 11-20 spraaktekst melding. 

 4 ingangen 2x positive 12Volt 2x negative 12Volt 

 4 controleerbare uitgangen via de SMS en toetsenbord.  

 LCD display 

 

2. Plaats GSM kaartje in de kiezer PINCODE UIT in de GSM kaart 

 

3. Sluit de voeding aan en zet de schakelaar van de kiezer op on. 

 U ziet de firmware versie in het display de kiezer gaat opstarten. 

 

4. Als het goed is zal er in het display verschijnen het network van het GSM kaartje en het ontvangst signal. 

 

5. Als de kiezer is opgestart staat en er staat lock in het display. 

 Toets u in MEM→1234 u kunt de kiezer instellen 

 

6. Kengetal voor landcode instellen (niet instellen alleen als het niet werkt vaak niet nodig) 

MEM→0→ENTER→landcode→ENTER 

 

7. Instellen telefoonnummers voor SMS bericht geheugen plaatst 1- 10. 

MEM→geheugenplaats (1-10) →ENTER→telefoonnummer→ENTER 

 

8. Instellen telefoonnummers voor spraaktekst geheugen plaats 11- 20. 

MEM→geheugenplaats (11-20) →ENTER→telefoonnummer→ENTER  

 

9. Controleren geheugenplaatsen. 

MEM→geheugenplaats (01-20) →CHECK→CHECK 

Toets check knop nog een keer in voor de volgende geheugen plaats. 

 

10. Spraakteksten opnemen.  

MESSAGE→ENTER→spraaktekst nummer 1 of 2→ENTER 

Spraaktekst 1 voor ingang 1 en 3  

Spraaktekst 2 voor ingang 2  

Let op spraaktekst minimaal 5 seconden. 

 

11. Spraaktekst controleren. 

MESSAGE→CHECK→1  voor spraaktekst 1 ingang 1 en 3. 

MESSAGE→CHECK→2  voor spraaktekst 2 ingang 2. 

 

12.Test bericht versturen via SMS 

MEM→geheugenplaats (1)→MESSAGE 

 

13. Test bericht versturen spraaktekst via de GSM lijn. 



MEM→geheugen nummer (11) MESSAGE→1→1 

 

14. Test bericht voor telefoonlijn. 

MEM→geheugen plaats (11)→MESSAGE→2→2 

 

15. Kiezen stoppen 

Geef tijdens de spraaktekst 00 in, en de kiezer beld niet meer naar de het volgende nummer. 

 

16. Pincode wijzigen. 

MEM→9 8 →ENTER→oude pincode→nieuwe pincode 

LET OP: Het standard password is 1 2 3 4, als je het password veranderd gebruik dan deze code ook bij alle 

sms opdrachten voor op afstand te kunnen bedienen en aansluren relais uitgangen. 

 

17. Status GSM kiezer opvragen 

Dit kan alleen door telefoonnummer 1 t/m 4 die in de kiezer staan. 

Surru een sms bericht met de volgende tekst *1234*?  

LET OP als het password niet is gewijzigd 

 

Hoofdstuk programmeerinstellingen werking GSM kiezer 

 

21. Uitzetten van het display 

MEM→ENTER display in geblokkeerd 

Als u niets doet zal het display van de GSM kiezer automatisch na 2 minuten uitgaan en geblokkeerd worden. 

Om de kiezer te kunnen instellen toets u in  

MEM→1234 u kunt de kiezer weer gebruiken. 

 

22. Mode of bellen GSM kiezer. 

22.1 mode 1: LEVEL TRIGGER: 

GSM kiezer blijft bellen zolang de ingang wordt geactiveerd. 

MEM → # → # → # → 3 

22.2 mode 2: EDGE TRIGGER: ADVIES INSTELLING 

De GSM kiezer sms en belt altijd alle nummers als de ingang wordt geactiveerd.. 

Toets het volgende in om het te activeren. 

MEM → # → # → # → 4 

Stel dit als eerste in als u een melding wilt als de ingang minimaal 3 seconden wordt geactiveerd naar alle 

telefoonnummer voor SMS en een spraaktekst. 

 

23. GEEN ANALOGE LIJN AANGESLOTEN stel dit in. 

LET OP Stel deze pas in als de spraakteksten zijn ingesproken. Anders kunt u geen spraakteksten inspreken. 

MEM → # → # → # → 6  

De GSM kiezer gebruikt de GSM lijn voor doormelden spraakteksten en inspreken van de spraakteksten is 

mogelijk. 

Wel telefoonlijn aangesloten 

MEM → # → # → # → 5 

 

24. Trigger ingangen mode selection  

Deze GSM module heeft 4 ingangen. 

Trg1, Trg2 positive trig and Trg3, Trg4 negative trig. 

 

 

 



24.1) Werking ingang Trg1 

Als ingang Trg1 wordt geactiveerd door +12Volt voor 3 seconden zal de ingang worden geactiveerd. 

De kiezer zal een SMS versturen naar geheugennummer 1-10 Alarm on Trig1 (standard sms tekst is te 

wijzigen) 

De kiezer zal ook de spraaktekst 1 versturen naar geheugennummers 11-20  

Als de GSM lijn niet aanwezig is zal de spraaktekst 1 worden verstuurt via de analogelijn naar 

geheugennummers 11-20  

24.2) Werking ingang Trg2 

Als ingang Trg2 wordt geactiveerd door +12Volt voor 3 seconden zal de ingang worden geactiveerd. 

De kiezer zal een SMS versturen naar geheugennummer 1-10 Alarm on Trig2 (standard sms tekst is te 

wijzigen) 

De kiezer zal ook de spraaktekst 1 versturen naar geheugennummers 11-20  

Als de analogelijn is uitgeschakeld zal de spraaktekst 2 worden verstuurt via de GSM lijn naar 

geheugennummers 11-20  

24.3) Werking ingang Trg3 

Als ingang Trg3 wordt geactiveerd door negatieve 12Volt voor 3 seconden zal de ingang worden geactiveerd. 

De kiezer zal een SMS versturen naar geheugennummer 1-10 Alarm on Trig3 (standard sms tekst is te 

wijzigen) 

De kiezer zal ook de spraaktekst 1 versturen naar geheugennummers 11-20  

Als de analogelijn is uitgeschakeld zal de spraaktekst 1 worden verstuurt via de GSM lijn naar 

geheugennummers 11-20  

24.4) Werking ingang Trg4 

Als deze ingang wordt geactiveerd met negatieve 12volt dan stuurt de kiezer het volgende sms bericht Trg4:ON  

(standard tekst is te wijzigen) naar geheugennummers 1 en 2. 

Als ingang Trg4 wordt verbroken van de negative 12volt dan stuurt de kiezer het volgende SMS bericht  

Trg4:OFF (standard tekst is te wijzigen) naar geheugennummers 1 en 2. 

Geheugennummers 1-2 zijn de system administrator geheugennummers 

24.5a Kies mogelijkheid TRG1, TRG2, TRG3 

MEM → * → 30 → # → 1 

Als de aansturing van de ingang stopt zal de kiezer ook stoppen met bellen van de geheugennummers. 

Als de aansturing niet stopt kan je op afstand het doormelden naar de volgende geheugennummers stoppen 

door 00 in te toetsen. 

24.5b Kies mogelijkheid TRG1, TRG2, TRG3 

MEM → * → 30 → # → 0 

Als de ingang wordt geactiveerd zal alle geheugennummers bellen en daarna stoppen. 

 

25. SMS teksten ingangen wijzigen 

Wijzigen sms teksten maximal 40 karakters 

Aanpassen trg1 text: stuur een sms bericht met de volgende gegevens *1234*91*SMS TEKST  

Aanpassen trg2 text: stuur een sms bericht met de volgende gegevens *1234*92*SMS TEKST  

Aanpassen trg3 text: stuur een sms bericht met de volgende gegevens *1234*93*SMS TEKST  

Aanpassen trg4 aktivatie text: stuur een sms bericht met de volgende gegevens *1234*94*SMS TEKST           

Change trg4 deactivatie text: stuur een sms bericht met de volgende gegevens *1234*95*SMS TEKST                 

LET OP kan alleen verstuurt worden met geheugennummers 1 t/m 4 

 

26. Uitgangen sturing en instelingen. 

De Uitgangen wordt negative gestuurt als ze worden geactiveerd. 

De Gebruiker kan d.m.v. het versturen van een SMS bericht de uitgangen struren  

In de sms berichten zijn wij er van uitgegaan dat de PINCODE 1234 is. 

 

 



 

Uitgang 1 (O1) 

Stuur een SMS bericht *1234*11 de uitgang 1 wordt geactiveerd met een puls van 1 a 2 seconden. 

Deze uitgang is een puls contact en kan niet worden gewijzigd. 

 

26.1 Uitgang 2, 3 kunnen ingesteld worden voor de volgende mode 

Mode 1: uitgang 2, 3 geven een puls van van 1 a 2 sec. 

MEM → # → # → # → 7 

SMS tekst voor activatie uitgang 2:  *1234*21  

SMS tekst voor activatie uitgang 3:  *1234*31  

SMS tekst voor activatie uitgang 4:  *1234*41  

 

26.2 Mode 2: uitgang 2, 3 zijn een schakelcontact. 

MEM → # → # → # → 8 

SMS tekst voor activatie uitgang 2: *1234*21  

SMS tekst voor de-activatie uitgang 2:*1234*20 

SMS tekst voor activatie uitgang 3: *1234*31 

SMS tekst voor de-activatie uitgang 3 *1234*30 

 

26.3 Uitgang 4 is een puls die via nummerherkenning kan worden aangestuurt. 

Bel de GSM kiezer na 3 a 5 seconden wordt uitgang 4 voor circa 3 seconder geactveerd. 

Instellen geheugennummer voor uitgang 4 

MEM → * → 11 → # geheugen plaats 1-20 ENTER 

Verwijderen geheugennummer 

MEM → * → 10 → # geheugen plaats 1-20 ENTER 

Belanrijk: Alleen telefoonnummer 1-4 kunnen de relias sturen. 

 

27. Herstarten en reset de GSM kiezer. LET OP programmering is er uit. 

Als de GSM kiezer een eror aangeeft doe dan het volgende, druk de * toets in voor 5 seconden de kiezer zal uit 

en weer aan gaan. 

 

28. Passwoord vergeten. 

1. Haal de stroom en de batterij los van de kiezer wacht even.  

2. Toest de 0 toets in voor een aantal seconden en sluit de adapter weer aan. 

3. Nadat de kiezer RESET USER CODE aangeeft in het display laat de 0 toets nu los. 

4. De standard code is nu 1234 

5. Sluit nu de batterij weer aan. 

 

29. Taal wijzigen van de GSM kiezer. 

0 is Engels, 1 is Nederlands, 2 is Spanisch, 3 is French, 4 is German, 5 is Italian. 

MEM → * → 20 → # → 1 voor Nederlands ENTER 

 

30. Reseten totale GSM kiezer. 

1. Haal de stroom en de batterij los van de kiezer wacht even.  

2. Toest de ENTER toets in voor een aantal seconden en sluit de adapter weer aan. 

3. Nadat de kiezer RESET aangeeft in het display laat de ENTER toets nu los. 

4. De standard code is nu 1234 

5. Sluit nu de batterij weer aan. 

 


