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1. Introduktion 

 

Tillykke med din nye tyverialarm fra TVcamShop.dk.  

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.  

 

Følgende skal du i gang med og kan læse om i denne manual: 

 Indsæt et simkort i alarmen og sikre dig at pinkoden er slået fra på kortet. Evt. 

ved at sætte det i en mobil og slå pinkoden fra.  
 

 Indkode telefonnumre og SMS-numre, som du ønsker alarmen skal give besked 
til i tilfælde af alarm. 
 

 Kode dine fjernbetjeninger, rumsensorer osv. Til din hovedenhed, såfremt de 
ikke er det på forhånd. 

 

 Ændre pinkode på din alarm, men vent til du har lært alarmen at kende og alt 
er kodet færdigt.  
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Original App kan downloades fra App Store eller Google play på din mobil og hedder 
”G10A”. Vejledning til ”G10A” app findes i den fysiske vejledning.  

 
Alternativt kan dansk ”universal” app downloades som beskrevet herunder: 
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