
FUNKTIONSSTÖRNINGAR  
 kan uppstå om:  
 
-      Mobiltelefon finns i närheten av GSM START 
-      Annan elektronisk utrusning såsom datorer finns 

i närheten och genererar störningar. 
- Spänningsnivå tillfälligt har understigit 8 volt  

(kan inträffa vid start med dåligt batteri) 
-      Fordonet är placerat vid kraftig sändarantenn. 
-      Fordonet befinner sig utanför GSM nätets  
       täckningsområde. 
-     Temperatur är under –30°C 
 
FELSÖKNING 
 
Om GSM START inte fungerar vid anrop via 
telefon bör följande åtgärder göras innan kontakt 
tas med serviceställe. 
 
1 Kontrollera att spänning finns till GSM 
       START 
2 Kontrollera att temperatur inte understiger –

30°C. Funktion under –30°C EJ säker. 
3 Prova om GSM START fungerar genom att 

trycka på tryckknappen. 
4 Kontrollera med hjälp av egen mobiltelefon 

att det finns GSM signal. 
5 Kontrollera att antennkontaktdon är ihop 

skruvad och antennen placerad så att den 
nås av signal och att antennkabeln är hel. 

6 Gör GSM START spänningslös under 5 
minuter. Detta gör att alla internminnen 
nollställs. 

7 Anslut matningsspänning 
8 Ring upp GSM START 
9 Kontrollera om den valda funktionen 

aktiverades. 
10 Om funktion ej erhölls, flytta fordonet till 

plats där det fungerat förut och upprepa 
samtalet. 

Om funktion ändå inte erhålls, kontakta 
serviceställe 
 

INSTALLATION 
 
Placering:     GSM START monteras på torr plats och på 

behörigt avstånd från annan elektronisk  
utrustning för att undvika störningar. 
Fastsättning kan ske med skruv eller 
kardborr band. 

 
Inkoppling:  Anslutning av GSM START görs mot 

medlevererat kablage. Till detta kablage 
ansluts också medlevererad tryckknapp. 

 I läge ON lämnar GS +12 alt.+24 volt på 
utgångarna. Utgångarna kan belastas med 
0,5 Amp. 
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1   BK            UTG 1 värmare         
2   GN           UTG 2 fläkt e.d. (opt.) 
3   RD           +12/24 volt matning 
4   RD/YE     LED i strömbrytare 
5   BK/YE    W-bus signal // UTG1 
6   BN           COM (strömbrytare) 
7   RD/WH  Extern larm ingång (opt.) 
8  GR           Tryckströmbrytare  
9   WH        Temp givar ingång (opt.) 
10 BN          -  (minus) matning 

 
Antenninstallation: Antennen besstår av trådantenn  

Fast monterad i GS. 
Om det finns behov av bättre mottagning 
kan extern antenn monteras. (opt.) 

 
SIM kort installation Se bifogad Bruksanvisning 
 

  OBSERVERA SIM kort måste vara placerat i sin 
hållare och initiering måste ha skett för att någon 
funktion skall erhållas 
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HANDHAVANDE 
 
UPPSTART 
 
ANROP sker som till en vanlig mobiltelefon. 
Vid uppringning första gång eller efter 
spänningsbortfall måste tid och datum knappas in i 
början av samtalet direkt efter inläsning  av PIN 
KOD  
Inläsningsformat Se menyval 8.  
 
OBS! När matningsspänning ansluts startar 
initiering och LED blinkar. Det tar 1-2 minuter 
innan initieringen är utförd, LED slutar blinka 
och samtal kopplas fram. 
 
PERSONLIG KOD, 4 siffror knappas in när telefonröst 
begär PIN KOD. 0000 (fabriksinställning). 
Därefter erhålles kort statusmeddelande om utgångar 
är aktiverade med efterföljande 
menyvalsmöjligheter. 
Från denna meny kan kommando väljas. 
 
KOMMANDON 
 
Val av meny och  kommando  
 
0 UTG 1 o UTG 2 stängs av.  

LED i tryckknapp släcks. 
1 UTG 1 aktiveras ( värmare startas)  

LED  tänds med fast eller  blinkande sken (Gångtid o 
funktion Se kommando 5 o 6 nedan) 

2 UTG 1 aktiveras med fördröjning (klockslag, 1234#), 
Max 24 timmars fördröjning. 
LED ”blippar” under fördröjning och intar fast sken 
eller dubbelblink beroende på inställd funktion när 
UTG 1 aktiveras 

3      UTG 2 aktiveras Gångtid 24 timmar. 
        LED tänds EJ 
4      Aktuell STATUS läses upp 
        UTG 1 ON/OFF, fördröjd start klockslag, gångtid,  
        UTG 2 ON/OFF, LARM ON, temperaturreglering, 

temperatur, batteri status, GSM signalstyrka, 
5 Inställning av gångtid för UTG 1 (värmare) 10-180 

min, 24 timmar eller oändlig tid. (Se menyval 6, 
temperaturreglering) Grundvärde 60 minuter  

6 Aktivering av temperaturreglering ON/OFF samt 
inställning av reglertemperatur.  
LED i tryckknapp lyser med ”dubbelblipp” när 
tempreglering är aktiverad och  utg 1 är ON. 
OBS! UTG 1 ON startar reglering. 
Temperaturreglering är inte möjlig för gångtid 
10- 180 minuter 

7 Inställningar SMS larm ON/OFF, Mottagarnummer 
av SMS, samt val av larmfunktion  
Temperaturlarm om temp< +5 grader       0 eller 1 
Spänningslarm om sp<11 eller <22 volt   0 eller 1 
Yttre  larm om signal på stift 7 sluts till  jord 
(kundanslutning)                                       0 eller 1 
0 = Ej aktiv  1 = Aktiv   
Inmatnings ex.  010 ger Spänningslarm aktivt 
OBS! SMS skickas tre gånger för varje aktiverat 
larm med ca 5 minuters mellanrum. 
Respektive larmfunktion AVAKTIVERAS 
EFTER 3 SKICKADE  SMS. 
För återaktivering  
STÄNG AV LARMFUNKTION och därefter 
OMAKTIVERA LARMFUNKTIONEN:  

8 Inställning av datum och tid, val av språk, val 
värmare eller ventilation, val W-bus eller analog.  
0.    Aktuellt datum och klockslag läses upp. 
Inställning av datum och tid år XX#, månad XX#, 
dag XX#, timmar XX#, minuter XX#, 
1. Val av språk engelska eller svenska.  
2. Val värmare eller ventilation 
3. Val W-bus eller analog styrning 

0=W-bus (fabriksinställning) 
1=Analog styrning 

9      Ändring av PIN KOD (4 siffror). Inläsning av ny 
        PIN  KOD  XXXX#  Upprepa nya koden  XXXX# 
*      Återhopp till huvudmeny eller om man är i 
        huvudmeny avsluta samtal.. 
 
 
AVSLUTA SAMTAL 
 
Samtal kan avslutas genom att när som helst lägga på 
luren eller hoppa tillbaka till huvudmeny. 
Om samtal avslutas mitt i kommando bör man vänta 
innan man kopplar upp på nytt eftersom GSM 
STARTmåste avsluta pågående rutiner säkert. 
 
 
 

GÅ UR ELLER BYTA  MENY 
Om man under pågående kommando vill gå ur eller 
byta meny trycker man  *   och återgår då till 
huvudmeny. 
 
MANUELL START 
UTG 1 (Värmare ) kan startas genom att trycka på  
tryckknappen . UTG 1 blir då aktiverad  den 
förinställda gångtiden  (se kommando 5 och 6) 
 
UTG 1 (Värmare) kan starts på samma klockslag 
som den tidigare varit inställd genom att hålla inne 
tryckknappen till dess att LED tänds. ( Se 
kommandoval 2)  
 
 
ÅTERSTÄLLNING PIN KOD OCH GÅNGTID 
Genom att hålla in tryckknappen 5 sekunder tills den 
börjar blinka återställs PIN KOD till 0000. Samtidigt 
återställs värdet för gångtid UTG 1 till 60 minuter och 
larmnummer raderas. 
 
OBSERVERA VID SPÄNNINGSBORTFALL 
                       ÅTERSTÄLLS ALLA VÄRDEN 
                       TILL GRUNDVÄRDEN 
 
 
OBSERVERA SIM KORT MÅSTE ANVÄNDAS 
OCH/ELLER FÖRNYAS REGELBUNDET. 
 
FÖR ATT SMS LARM SKALL FUNGERA 
MÅSTE KONTANTKORTET VARA LADDAT  
 
KONTROLLERA MED 
KORTLEVERANTÖREN FÖR ATT UNDVIKA 
PROBLEM MED FUNKTIONEN 
 
 
 
 
 
 
 

Anropsnr.: 07……-……………….… 
PIN KOD: …………………………. 
Förnyelsedatum SIM………………. 

 
Tillverkare  

SELCO AB Trollhättan              
            2011-07-11 
 



Programmeringsexempel för tempreglering med 
SMS  
 
Initiering av GSM STARTM 
1    Slå på spänning 
      Lysdiod blinkar ca 1-2 minuter 
2   Ring upp 
3   Vid svar Ange PIN KOD 0000# 
4   På uppmaning Ange datum och tid 
5    Avsluta samtalet 
 
Programmering för värmestyrning 
6    Förbered för att skicka SMS genom att 
       knappa in telefonnummer  till CALL 
       START GSM  
8     Knappa in följande kommando i meddelande  
       fältet: 

0000 52 6120 1 4  
där  
0000 är pin kod ( Om den är ändrad skall den 
nya pin koden knappas in i stället) 
52 är inställning av konstant tid 
6120 är Funktionen Temperatur reglering PÅ 
och temperatur 20°C vald 

      1  är Värme TILL 
      4  Begäran om att få Status som ett 
        SMS meddelande 
6 Skicka SMS 
7 Kort efter det att meddelandet är skickat fås ett 

meddelande i retur med bekräftelse samt status 
meddelande 

GSM START är nu förberedd  för  
Temperatur reglering. och värme är TILL 
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KGK 
GSM START 
 
HANDHAVANDEBESKRIVNING  
SMS funktion samt programmerings- 
exempel 
 
GSM START kan också ta emot kommandon via ett 
SMS. 
 
Detta görs enligt följande: 
-  Öppna funktionen Skicka meddelande i 
    mobiltelefonen. 
-  Knappa in numret till GSM START. 
-  I meddelandefältet skrivs pin kod och 
    kommandon in enligt nedan. 
-  Sänd meddelandet. 
 
Om meddelandet är riktigt skrivet fås ett 
meddelande i retur med bekräftelse om utfört 
kommando. 
Om inget svar erhållits får man utgå från att 
meddelandet av någon anledning inte nått fram och 
man bör då skicka ett nytt och noga kontrollera att 
pin kod är riktig. 



Vid meddelande med felskrivet kommando fås svar
”SYNTAX ERROR” 
Svaret kan också innehålla ”WARNING, Clock is 
not set”. Detta innebär att Datum och tid må

 

ste läsas 

e än 15 sekunder kan 
ollställas. 

in via telefonsamtal för att vissa tidsberoende 
funktioner skall fungera. 
Efter spänningsbortfall längr
datum och tid n
 
Anmärkning! 
Initiering och inställning av datum och tid, 
inprogrammering av mottagarnummer av larm samt 
ändring av PIN KOD görs via telefonsamtal.  
 
Anmärkning! 
Ett SMS skickat från CALL START GSM 
belastar inbetald summa på SIM kortet. 
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SMS ko don 
 
0000 0 Stänger av OUT 1 o OUT 

(Värmare) 0000 1 Startar OUT 1 
X0000 2 Startar OUT 1 kl. XX.XX 

0000 3  Startar OUT 2 
000 4 0 Hämta hem status via SMS 

0000 50X  Inställning av gångtid 10-180 min 
 där XXX är tiden i minuter 
0000 51 Inställning av gångtid 24 timmar 
0000 52 Inställning av gångtid konstant 
  

a av temperaturreglering 0000 60 Stäng
0000 61 Aktivera temperaturreglering  
till för inställd temp 

XX       ing  0000 61 Aktivera temperaturregler
               och sätter temperatur till XX°C 
0000 70 Stänga av larmfunktioner 
0000 71   Aktivera förvalda larmfunktioner

Aktiverar larmfunktion och väljer 
v typ. X står för 0 eller 1 för val a

, spänningslarm  temperaturlarm
och yttre larm. 0=

0000 820 Val av värmare 
0000 821 Val av ventilation 

0
0000 8 Val av analog styrninig 
 
0000 Fabriksinställd PIN kod. Ändras

via telefonsamtal under meny 
Flera kommandon kan ges i ett SMS.  
Mellanslag eller blanktecken används för
skilja kommandon åt. 
Exempel:  0000 1 3 4    betyder 0000 för  
PIN KOD, 1 för starta Utgång 1 (värmare
tarta Utgång 2 ss
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Programmeringsexempel för
telefonsamtal 
 

v GSM START  Initiering a
1  Slå på spänning 
    Lysdiod blinkar ca 1-2 minuter 

  Ring upp 2
3  Vid svar Ange PIN KOD 0000# 

id 4  På uppmaning Ange datum och t
 
Programmering för värmestyr
5  Vid menyuppläsning Välj 5 o
    välj  Konstant tid 

älj 6 och välj  6  I huvudmeny v
   Temperaturreglering TILL 
  samt välj önskad temperatur med   

   2 siffror och # 
(OUT 1 TILL) 7  I huvudmeny Välj 1 

 
GSM START är nu förberedd  för
emperaturreglering. t

För att slå på värmare 
Välj 1 i huvudmeny (OUT 1 TILL ) 
 
För att stänga av värmare 
Välj 0 i huvudmeny (OUT 1 o OUT 2 FRÅN) 
 
OBSERVERA att tempreglering inte är möjlig för 
gångtider 10 – 180 minuter och ej heller lämplig vid 
användning av värmare i små utrymmen som en bil 
kupe e.d. 
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Tillverkare  

SELCO AB Trollhättan 
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