SMS-kommandoer
	1234,Heat,8 (pumpen er nå satt til å varme ved 8 °).
Verdier: 0, 8, 10, 16–24
	1234,Heat,22 (pumpen er nå satt til å varme ved 22 °)
	1234,Cool,18 (pumpen er nå satt til kjøling ved 18 °)
	1234,Heat,0 (stopp pumpe)
	1234,Cool,0 (stopp pumpe)
	1234,Low,10 (alarm sendes ved mindre enn 10 °). Verdier: 1–30
	1234,High,10 (alarm sendes ved mer enn 17 °). Verdier: 1–45
	1234,Name,(gi styreenheten et navn)
	1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4.
Husk landskode, f.eks. «+45»)
	1234,Brand,Toshiba (se en komplett liste over merker på vår
nettside eller bruk funksjonen 1234,Brand)
	1234,Brand (få en liste over alle understøttede merker og korrekt
notasjon)
	1234,TCal,-2 (juster den interne temperatursensoren, -5 ° til +5 °)
	1234,Status (generell status)
	1234,StatusPhN (få en liste over alle inntastede nødnumre)
	1234,IRTest (hjelpefunksjon ved oppsetting av din CTSmall)
	1234,TLog (returner loggfilen – hver uke lagres temperaturen i en
loggfil. Logghistorikken varer 35 timer)
	1234,Out1,1 (Out1 er PÅ)
	1234,Out1,0 (Out1 er AV)
	1234,Out2,t (Out2 er Toggle (veksle) – å skifte reléet med 1,5
sekunders forsinkelse))
	1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)
	1234,NewPass, din nye adgangskode (maksimalt 10 tegn, forskjell
på store og små bokstaver. 1234,NewPass,4D39a)
	FRESET,ICC-ID (denne kommandoen skal skrives med STORE
BOKSTAVER. FRESET,8945123456789012345)

Funksjonsoversikt
Små, passer overalt (L 70 x B 40 x H 20)
Innebygget antenne
Advarsel om temperaturer under + 5 °
Advarsel om temperaturer over + 45 °
Advarsel om lav selvvalgt temperatur mellom 1–30 °
Advarsel om høy selvvalgt temperatur mellom 1–45 °
Strømalarm – du får beskjed slik at du kan forhindre skader på
kjøleskap, fryser osv.

Under et strømbrudd sendes en statusrapport for hvert

temperaturfall på 2 ° dersom romtemperaturen er under 10 °
Temperatursensor med innebygget kalibrering (-5 ° – +5 °)
GSM-roaming støttes
4 alarmnumre
Selvvalgt, unik ID, for eksempel adressen din
Langt IR-intervall som gjør det mulig å plassere den langt vekk fra

Hurtigguide
Kom i gang med CTSmall

varmepumpen

GSM-modulen fungerer over hele verden på GSM
(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

Alle data for brukeroppsett lagres sikkert
Li-Po-batteri med reservestrøm til ca. 3 dager eller 60 timer
Strømforsyningsenhet med europlugg. Inn: 100–240 VAC. Ut: 5 VDC
Spesiallaget programvare på forespørsel
Spesifikasjon for de to relékontaktene:
Maks 30 VDC eller VAC / 3 A
Kontakten er av typen NO.
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Kommandoer kan også se slik ut:
1234 , heAT , 20
1234, cool , 22

1234, status

Besøk www.CTSmall.eu dersom du vil se hurtigguiden på andre språk

Lad oss komme i gang …
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Besøk www.CTSmall.eu dersom du vil se hurtigguiden på andre språk.
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Kjøp et SIM-kort (normal størrelse)
og bruk din telefon til å låse opp
PIN-koden. Sørg for at det er
penger på SIM-kortet.

Se listen over SMS-kommandoer for flere kommandoer.

5

GSM-signalet skal være stabilt med minst
2 streker for signalstyrke. Signalet blinker
på SYS-LED-en hvert 10. sekund. Dette
skjer kun de første 10 minuttene etter
enheten har blitt slått på.

Klargjør CTSmall med vor app:
Last ned vår gratis app fra CTSmall.eu/app
Velg et språk. Gå deretter gjennom de seks
sidene i introduksjonen:
Tast inn telefonnummeret til din CTSmall
Behold koden 1234
Velg merket på listen
Gi kontrollenheten et navn
Tast inn ditt telefonnummer for å motta alarmmeddelelser
Trykk på “Add” (Legg til) ... det var det hele.

Koble strømadapteren til
CTSmall og en stikkontakt.

SYS-LED-en blinker hurtig grønt mens
SMS-er sendes og mottas. Hvis det er
problemer med å sende en SMS, blinker
SYS-LED-en rødt.

Still inn merket (din varmepumpemodell) som:
1234,Brand – vent på SMS-svar. Tast inn merket på din
varmepumpe/luftkondisjoneringsenhet som forklart i
SMS-svaret, for en LG: 1234,Brand,LG
Hvis du vil ha aktive alarmer for temperaturer eller
strømbrudd, må du taste inn minst ett tall i listen som:
1234,PhN1,+4512345678

Skyv SIM-kortet inn i sprekken på
siden av CTSmall til det glir på plass
med et klikk. SYS-LED-en begynner
å blinke.
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Klargjør CTSmall med SMS:

IR

GSM
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SYS

Sett CTSmall opp på veggen
med IR-LED-ene vendt
direkte mot varmepumpen/
luftkondisjonsenheten. De to
LED-ene har et kombinert
synsfelt på 45 °.
Sørg for å teste om det
hele fungerer stabilt.

Reléboks (medfølger ikke)
Hvis du har kjøpt en Climatech reléboks, skal
du koble den til CTSmall med kabel og koble
strømforsyningen til reléets strømutgang.
SMS-kommandoer: 1234,Out1,0 eller
1234,Out2,1 (se listen over SMSkommandoer).
Spesifikasjon for de to relékontaktene:
Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
Kontakten er av typen NO
ADVARSEL:
Installasjonen SKAL foretas av
en utdannet elektriker

Out1
Out2

Strømforsyning

Hent appen

Få support
Skann koden for å
laste ned appen.
Kan fås for:

45°

iPhone
Android
Windows Phone
CTSmall.eu/app

Skann koden
for kundestøtte eller
adgang til
kunnskaps
basen.
Support.CTSmall.eu

Apper til CTSmall og utviklingen er fra tredjepart og er ikke en del av virksomheten Climatech.
Vi tilbyr ingen kundestøtte. Bruk av denne appen skjer derfor fullstendig på egen risiko.

