Ny gratis APP til GSM produkter for iPhone 4S og frem.

SSI-SMS2
Hent den fra App Store i dag special design til vores SSI
tyverialarmer og andre

Vores udviklings afdeling har fremstillet en ny app til brug for
vores kunder, produktet er gratis og kan hentes på App Store
Vi vil gerne have jeres positive kommentarer ved brugen i
daglig dagen, og gør opmærksom på at den er gratis.

Standard SSI app ved start

Start med indtastning af jeres SIM kort
telefon nummer.
Herefter indtast den kommando der
tilknytter sig til jeres produkt, her som
eksempel på SSI 500 alarm kommandoer.
Test herefter funktioner på alarm ved at
taste hver enkelt tast.

Hver af disse taster har en funktion, til at
aktivere en sendt SMS, til det pågældende
produkt.

Hvert produkt har sine egne kommandoer
så kontroller i vejledning for jeres produkt.
Kommandoer skal skrives som de står i vejledning hverken mere eller mindre.
Disse kommandoer kan altid rettes senere.
Denne tast på forsiden af app leder direkte
til vores hjemmeside, for vejledninger og
naturligvis til et eventuelt nyt køb af næste
spændende produkt fra os.

Ekstra funktioner eller bare flere steder hvor
der er installeret et GSM produkt som foreksempel i (sommerhus).
Tryk på flere funktioner: +

Eksempel

Tryk på + for en ny funktion:
Følgende billede vises for denne handling.

Hermed er den nye funktions tast skabt og
er en del af app.
Et tryk på tast vil aktivere en SMS sendt til
det produkt som er monteret i sommerhus.

Indtast navn på funktion, så det er entydigt.
Indtast kommando for denne handling ifølge vejledningen for GSM produktet.
Hvis det er et andet produkt end alarmen så
indtast SIM kort nummeret på enheden.
Tryk OK for at gemme og skabe ny tast.

Sådan bygges flere taster til forskellige
andre funktioner.

Denne app er fremstillet på Dansk, Engelsk
og Svensk.
This app is made in Danish, English and
Swedish as standard.
The app is free, and can be downloaded
from App Store.
All service direct to:
Svane Electronic Denmark
ssi@svane-el.dk or phone +45 70253010.
We speak Danish, German and English.

Alle henvendelser til:

Som det kan ses, har vi nummeret hver
ekstra tast så det bliver nemmere at bruge.

Svane Electronic ApS

Ekstra tast funktioner kan der i princip tilføjes lige så mange man ønsker, men begrænsningen ligger naturligvis i overskueligheden.
Husk at skrive tydelig funktion i hver tast.

Arildsvej 27, Graamose
7442 Engesvang
Tlf: +45 70253010
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Siden 1983...

Afsende en SMS for hver tast!

Ved tryk på tast dukker dette kommando
billede op, og dette viser telefon nummer til
den modtagne enhed, og den kommando
der sendes.
Tryk på send for at sende SMS beskeden.

