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Om de GSM Gateway te gebruiken is en SIM kaart vereist. De SIM Kaart 
wordt niet meegeleverd. Deze dient u zelf nog te kopen. 
 
1. Schakel de PIN-code van de SIM kaart uit via een mobiele telefoon 
(zie hiervoor de instructies van uw mobiele telefoon) 
 
2. Bij nieuwe simkaarten van enkele providers dient u eerst de SIM kaart 
te activeren (volg hiervoor de instructies van de telefonie provider) 
 

 
 

 Sluit de antenne aan op de achterzijde van de GBT 8448 BC 

 Plaats de antenne bij voorkeur zo hoog mogelijk en op enige afstand van de apparatuur. 

 Open de onderkant van de GBT 8448BC (klepje) 

 Schuif de kaarthouder naar rechts (Open >) en duw de kaarthouder omhoog 

 Schuif de SIM kaart met de vlakke kant omlaag en met de contacten richting de printplaat in de 
kaarthouder 

 Klap de kaarthouder voorzichtig omlaag en schuif deze naar links (dicht <) 

 Sluit de onderkant van de GBT 8448BC (klepje) 

 Sluit de PortaDial interface aan op poort POTS1, LET OP: 2 draads kabel gebruiken. 

 Sluit de netspanningsadapter op de achterzijde van de GSM-Box aan. 

 Schakel de GSM-Box in met de schakelaar op de achterzijde 
 
 
 
 
 

 
 

 PWR = Modem heeft netspanning 

 USE = Randapparatuur heeft de lijn in gebruik (hoorn van de haak) 

 TALK =gespreksverbinding actief (er kan worden gepraat) 

 Batt = Accu / batterij indicatie (knipperen is laden | constant is geladen) 

 T| = Signaalsterkte laag 

 T|| = Signaalsterkte normaal 

 T||| = Signaalsterkte hoog 
 

Als er geen SIM-kaart is geplaatst of er is een SIM kaart met pincode geplaatst dan  zal de 2e  
signaalsterkte LED gaan knipperen. 
Wanneer er een SIM-kaart is geplaatst zal 1 of 2 of 3 signaalsterkte LEDs constant gaan branden 

 
 

ALGEMEEN  

INSTALLATIE  

BETEKENIS STATUS LEDS   
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De PortaDial interface kan geen verbinding maken de LED USE brand niet bij het oppakken van de hoorn. 

- Contoleer of de PortaDial interface is aangesloten op de POTS 1 aansluiting. 
 
 De signaalsterkte LEDS gaan niet branden. 

- Controleer of de antenne goed is aangesloten.  
- Ga na of de SIM kaart goed geplaatst is (de gouden contacten moeten naar de printplaat 

 wijzen). 
- Verzeker u ervan dat de GSM-Box ingeschakeld is. 
- Plaats de antenne verder weg van de GSM-Box en plaats deze zo hoog mogelijk. Probeer een 
     andere plek en controleer of de signaalsterkte LEDs gaan branden. 
 

U hoort een GSM geluid tijdens de verbinding. 
- Plaats de antenne zo ver mogelijk verwijderd van de GSM-Box, de PortaDial Interface en de 
     PortaDial deurtelefoon. 

 
De USE Led blijft branden. 

- Zorg dat de verbinding tussen de GSM-Box en Interface 2-aderig is aangesloten. (alleen de 
    binnenste 2 aders) 

 

 

 
 

SIM300W(Dual band 900/1800Mhz) 
SIM kaart (1.8V, 3V); 
Interne back up Li-ion accu 7.2V 1300mAh,  
 Standby +/- 24u,spreektijd: +/- 2.5u. 
Gevoeligheid:<-104DBM 
Zendvermogen <3W 
AC-Adapter: Input: AC 110~240VAC 50~60Hz, Output: 12VDC.  
Gebruiksomstandigheden: 
Omgevingstemperatuur: -10c~60C 
Luchtvochtigheid:45%-95% 
 
 

 
 

1 x GSM-Box 
1 x QuadBand  puck buitenantenne 
1 x AC netspanningsadapter met netsnoer 

LEVERINGSOMVANG  

SPECIFICATIES  

VEELGESTELDE VRAGEN  


