I gang på 5 minutter.
De nyeste informationer, vejledninger, understøttede pumper, videoer, App, m.m. findes på vores hjemmeside: http://Climatech.dk.
Link til GSM antennemaster i Danmark: http://mastedatabasen.dk.

IR-dioden skal pege direkte
imod varmepumpens
Fremgangsmåde:
1. Styringen åbnes med et let tryk i siden på nederste halvdel.
2. Afmontér jumperen.
3. Åben forsigtigt SIM kortholderen, ved at skyde låsen frem.
4. Indsæt et ulåst(uden pinkode) SIM kort.
5. Luk holderen forsigtigt, og lås den ved at skyde låsen tilbage.
6. Montér jumperen så, den placeres over begge metalben. Tilslut net adapteren.
7. Indlæs mindst et alarmnummer (hvis alarmer ønskes), som: 1234,PhN1,+4511111111
8. Indlæs Brand for din varmepumpe, som: 1234,Brand,Haier
SMS kommandoer:
• 1234,Heat,8 (Pumpen kører nu opvarmning på 8°). Mulige værdier er: 0, 8, 10, 16-24.
• 1234,Heat,22 (Pumpen kører nu opvarmning på 22°).
Kommando notationen kan også være:
• 1234,Cool,18 (Pumpen kører nu afkøling på 18°).
1234 , heAT , 20
• 1234,Heat,0 (Pumpen Stopper).
1234 , cool , 22
• 1234,Cool,0 (Pumpen Stopper).
1234 , status
• 1234,Low,10 (Alarm sendes ved mindre end 10°). Mulige værdier er 1-30.
• 1234,High,17 (Alarm sendes ved mere end 17°). Mulige værdier er 1-45.
• 1234,Name,Solvej 8, 9999 Sommersted
• 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (Alarmnummer 1 (mulighed for max. 4). Husk landekode. Danmark er +45).
• 1234,Brand,Toshiba (Se vores hjemmeside for komplet liste. Husk korrekt notation).
• 1234,Brand (Sender en status med mulige Brand, samt korrekt notation).
• 1234,TCal,-2 (Justering af temperatursensoren, -5° til +5°).
• 1234,Status (Sender en status).
• 1234,StatusPhN (Sender en status med alle indtastede alarmnumre).
• 1234,IRTest (Hjælpefunktion når du skal montere din CTSmall i forhold til varmepumpen).
• 1234,Help (Sender en liste med mulige kommandoer).
• 1234,NewPass,dit nye password (max. 10 karakterer, CASE sensitivt. 1234,NewPass,4D39a).
• FRESET,ICC-ID (Denne kommando skal skrives med STORE bogstaver. FRESET,8945123456789012345).
Funktionsoverblik.
• Start, Stop, Opvarmning, samt Afkøling i et bredt temperaturområde. Skal understøttes af varmepumpen.
• Advarsels SMS ved fast temperatur under +5° samt over +45° (kun ved nettilslutning).
• Advarsels SMS ved selvvalgt Lav (1°-30°) samt Høj (1°-45°) temperatur (kun ved nettilslutning).
• Strømvagt. Der sendes en alarm SMS ved net udfald samt ved etablering igen.
• Status SMS for hvert 2° fald i temperaturen, når der er under 10°. (Kun ved manglende net tilslutning).
• Temperatursensor indbygget. Med kalibrerings funktion fra -5° til + 5°.
• Roaming er understøttet.
• Alle kommandoer kvitteres med en status SMS.
• Branding til mange forskellige varmepumper via én enkel SMS (Se vores hjemmeside for komplet liste).
• Indkodning af 4 alarmnumre. Nummeret i position 1 er hovedalarmnummeret.
• Indkodning af selvvalgt unikt ”navn”, f.eks. din adresse.
• Enkel montage i forhold til varmepumpen, med funktionen ”IRTest”.
• Indkodning af selvvalgt password (kodeord). Standard er 1234.
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