
 
 

Käyttöohje 
SMS Trap Alarm 
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Noudata oheista käyttöohjetta laitteen käytössä. Lue se huolellisesti ennen käyttöä.  
Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 

 
 

1. ASETA PARISTOT (hankittava erikseen)  2. ASETA SILICA GEL KOSTEUDENPOISTAJAT 

 
Asenna uudet ALKALI paristot (4kpl 1.5V AA) oikea polarisaatio oikeinpäin 

 
3. ASETA SIM KORTTI (hankittava erikseen)  4. KIERRÄ MUKANA TULLUT ANTENNI PAIKALLEEN 

 
Loukkuvahti tukee isointa SIM kortin kokoa. Muista poistaa SIM kortin PIN koodin kysely POIS PÄÄLTÄ ennen laitteeseen asettamista! 

 
Laite lähettää viestit tekstiviestinä joten liittymän on tuettava tekstiviestin lähettämistä. PrePaid liittymät toimivat myös. 
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LAITE ON NYT VALMIS KÄYNNISTYSTÄ JA OHJELMOINTIA VARTEN 

 
Kun laitteessa ovat paikallaan 4kpl alkaliparistot (1.5V), SIM kortti (PIN koodi kysely poistettu), antenni ja Silica Gel 
kosteudenpoistajat, voit käynnistää sen OFF/ON virtakytkimestä. ON asennossa laite aktivoituu ja LED valo syttyy: 

 
Punainen LED valo palaa ON ASENNOSSA  n 3min jonka jälkeen se sammuu ja laite on aktivoitunut 

 

ISÄNTÄNUMERON LISÄYS, KELLONAJAN LISÄYS, PÄIVÄRAPORTTI LISÄYS 

 
Kun laite otetaan ensikertaa käyttöön, tulee siihen lähettää omasta matkapuhelimesta (isäntänumero) muutama 
tekstiviestikomento tärkeimpien perustoimintojen päivittämiseksi kuten isäntänumero, kellonaika ja päiväraportti. 
 
Kun laitteen virtakytkin on viety ON asentoon, lähetä laitteen sisällä olevaan SIM kortin puhelinnumeroon seuraavat 
tekstiviestit. Laite kuittaa takaisin seuraavin tekstiviestein: 
 

1) ISÄNTÄNUMERON LISÄYS 
Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: #100#1234# 
Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin (Add +358xxxxxxxxx on oma numerosi = isäntä) 

 
 

2) KELLONAJAN LISÄYS 
Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: #110## 
Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin 

 
 

3) PÄIVÄRAPORTTI LISÄYS 
Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: #105## 
Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin 
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Laite lähettää nyt automaattisesti päiväraportin joka saapuu päivittäin n klo 15 (15.00,00 - 15.00,15). Siitä näet tärkeimmät 
laitteen tilaa koskevat tiedot jotka kertovat sen normaalista aktiivisesta toiminnasta (Battery = Paristot, CSQ = Kentän 
voimakkuus). Alla esimerkki saapuneesta päiväraportista: 

  
 

LAITE ON NYT OHJELMOITU JA VALMIS KÄYTTÖÄ VARTEN! 
 

LAITTEEN KÄYTTÖ LOUKKUVAHTINA 

Laite on suunniteltu käytettäviksi loukkuvahtina erityyppisten loukkujen ja pyydysten kanssa. Kun loukku on viritetty, 
kiinnitetään loukkuvahdin vetovaijeri esim loukun oveen. Kun loukun ovi sulkeutuu, se vetää vetovaijerin avulla magneetin 
irti loukkuvahdin alapuolelta, joka laukaisee hälytyksen. Saat seuraavan hälytys tekstiviestin (ALARM!) omaan 
matkapuhelimeen (isäntänumero): 
 

 
 
Hälytyksen voi kuitata etänä pois päältä seuraavalla tekstiviesti komennolla: 

➢ Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella (isäntä) tekstiviesti: #107## 
tai menemällä paikan päälle ja kiinnittää magneetti uudestaan laitteen alapuolelle. 
Laite lähettää takaisin seuraavan kuittaus tekstiviestin (Alarm canceled!) 
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KÄYTTÖVINKKI 
Voit tallentaa Loukkuvahdin puhelinnumeron oman matkapuhelimen muistiin esim nimellä ”Loukkuvahti 1”. Nimeäminen ja 
numeron tallennus on hyödyllinen mikäli käytät useampaa loukkuvahtia. Näet kätevästi heti nimen perusteella, mikä loukku 
hälyttää missäkin kohteessa kun ”Alarm!” hälytys tekstiviesti saapuu. 
 
Voit ”herkistää” laukaisua oman loukun mukaan asettamalla magneetin ja laitteen väliin esim 1mm paksuisen säänkestävän 
teipin. Magneetin irtoamisherkistys voidaan säätää oman loukun vetolujuudelle sopivaksi. Vältä herkistämästä liikaa jolloin 
esim myrskytuuli voi irrottaa magneetin ja aiheuttaa ”väärän hälytyksen”.  
 
LISÄASETUS TEKSTIVIESTIT 
Laitteen resetointi tekstiviesti joka palauttaa laitteen takaisin tehdasasetukseen: 

➢ Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: #998## 
 
Puhelinnumeron poisto tekstiviesti joka poistaa puhelinnumeron: 

➢ Lähetä laitteeseen omalla matkapuhelimella tekstiviesti: #101#1234567890# 
 
HUOMIOITAVAA 
* Talvella huomioi paristojen mahdollinen jäätyminen – käytä laadukkaita AA 1.5V alkaliparistoja 
* Suositeltu käyttölämpötila: -25°C … +50°C 
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* Mikäli paristot ovat asennettu väärin, laite ei toimi tai se voi mennä oikosulkuun 
* Älä jätä paristoja laitteen sisään varastoinnin ajaksi paristojen vuotovaaran vuoksi 
* Säältäsuojattu rakenne IP67 (ei upotusta nesteeseen) 
* Suositeltavaa käyttää laitteen päällä sääsuojaa esim talvella ja syyssateilla. Ne pidentävät käyttöikää 
* Kannen kumitiiviste tulee huoltaa kerran vuodessa ja pyyhkiä silikonilla (suihkuta silikon sprayta liinaan jolla levitä se 
tasaisesti kannen tiivisteeseen) 
* Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamista käyttövirheistä aiheutuneita vikoja 
* Laitteella on 1 vuoden (12kk)  takuu valmistus ja materiaalivirheille 
 

Takuutiedot 
 

Valmistajan rajoitettu takuu: Tuotteella on tehtaan myöntämä 12kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- tai 
materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun laite on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti 
korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa ostokuitti. Takuu kattaa vain 
normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. Takuu ei korvaa laitteen normaalia 
kulumista käytössä. Takuu on voimassa vain mikäli laitetta ei ole omatoimisesti korjattu tai modifioitu, laitteen merkit kuten 
sarjanumero on tallella, laite ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. 
Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään. 
 
 

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC 

CE Caution: Hereby the manufacturer declares that this NITEforce SMS Trap Alarm is in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the DOC, Declaration of Conformity to 

Directive 1999/5/EC, may be obtained thru the local distributor. 
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