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Gebruikershandleiding Jablotron JA82Y GSM communicatie module met Vodafone simkaart. 

 

Simkaart online registreren: 

De JA82Y communicatie module is uitgerust met een simkaart. Standaard gebruiken we een prepaid 

simkaart van Vodafone. Het is van belang dat deze simkaart is geregistreerd op de website van 

Vodafone. Zo kunt u het beltegoed online opwaarderen en het saldo controleren. Deze handelingen 

moeten worden uitgevoerd met een mobiele telefoon dus nog voor de simkaart in de communicatie 

module wordt geplaatst. Volg de aanwijzingen op de website www.vodafone.nl (inloggen My 

Vodafone / registreren) 

 

Simkaart plaatsen: 

Voor u de simkaart in het alarmsysteem kunt plaatsen dient de pincode van de simkaart 

uitgeschakeld te worden. Voer deze handeling uit met behulp van een mobiele telefoon, zie 

beveiligingsinstellingen van de betreffende telefoon. De standaard pincode van Vodafone is 0000 

Zet de alarminstallatie in de service stand *0 8080. Voor u de simkaart gaat plaatsen neem dan de 

230V stekker los en neem 1 kabel van de back-up accu los. Controleer of de kabel van de GSM 

antenne op de gouden aansluiting van de printplaat geschroefd is. Schuif de houder van de simkaart 

open schuif de simkaart in het scharnierende deel van de houder, met de schuine kant van de 

simkaart naar links en de micro chip naar beneden. Schuif de simkaart houder weer dicht zodat de 

simkaart vergrendeld is. Sluit nu de accu en 230V kabel weer aan. 

 

APN internet instelling: 

Indien gewenst kunt u de GPRS internet instellingen van de simkaart activeren, dit is bijvoorbeeld 

nodig met de JA84P foto bewegingsdetector. De standaard APN instelling van Vodafone is APN: 

live.vodafone.com gebruiker: vodafone wachtwoord: vodafone (via de Olink software en JA82T) 

 

GSM module opnieuw opstarten: 

Soms is het nodig om na een netwerkstoring van de GSM provider de GSM module opnieuw op te 

starten. Vergelijk dit met het aan en uitzetten van uw mobiele telefoon. De melding op het display 

kan dan externe communicatie storing zijn. Ga als volgt te werk om de GSM module opnieuw op te 

starten. zet het systeem in service stand *0 8080 toets de code 893 wacht 2 minuten en sluit de 

service stand met # 

 

Bel / SMS tegoed: 

Let op! het is van groot belang dat de simkaart minimaal 1 x per 6 weken een telefoonoproep of SMS 

bericht verzend. Zo blijft de simkaart actief, gebeurt dit niet dan zal de GSM provide de simkaart 

blokkeren. Tevens is het van belang dat minimaal 1 x per jaar het beltegoed wordt opgewaardeerd, 

ongeacht of er nog beltegoed aanwezig is. Voert u deze handelingen niet uit dan zal uw 

alarmsysteem een storing melden en werkt uw systeem niet meer. Indien gewenst kunt u ook een 

GSM abonnement afsluiten. De kosten hiervan hoeven niet perse hoog te zijn. 

 


