
Quick guide
Kom godt i gang med CTSmall

Besøg www.CTSmall.eu for at se quick guiden på andre sprog

Funktionsoversigt
   Lille, passer overalt (L80 x B40 x H20)

   Advarsel om temperaturer under +5°

   Advarsel om temperaturer over +45°

   Advarsel om lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°

   Advarsel om høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°

   Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på 
køleskab, fryser osv.

   Under et strømsvigt sendes en statusrapport for hvert 
temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°

   Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)

   GSM-roaming understøttes

   4 alarmnumre

   Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse

   Langt IR-interval, der gør det muligt at placere den langt 
væk fra varmepumpen

   GSM-modulet fungerer over hele verden på 
850/900/1800/1900 MHz

   Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert

   Li-Po med reservestrøm til ca. 3 dage eller 60 timer

   Strømforsyningsenhed med EU-stik, Ind:  
100-240 VAC Ud 6 VCD

   Mikroantenne

   Specialfremstillet software på forespørgsel



Lad os komme i gang …

Køb et SIM-kort (normal størrelse) og brug din telefon til at 
låse PIN-koden op. Sørg for at der er penge på SIM-kortet.

Sæt SIM-kortet i holderen, som vist nedenfor.

Peg IR-LED’en direkte 
mod varmepumpen/
aircondition-enheden.

Slut strømadapteren til 
en stikkontakt.

 Send denne SMS til SIM-kortets 
telefonnummer: 1234,Brand – vent 
på SMS-svar.

Indtast mærket på din varmepumpe/
aircondition-enhed, som det vises i 
SMS-svaret, f.eks.: 1234,Brand,LG

SYS-LED’en blinker hurtigt grønt, 
mens SMS sendes og modtages.

Tryk hårdt på begge 
sider af underdelen.

Træk overdelen 
væk.
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Sæt jumperen i, så den 
dækker begge metalben.

Jumper
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Få mere hjælp i vores videoer på www.CTSmall.eu

Besøg www.CTSmall.eu hvis du vil have lynguiden på andre sprog.
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Hent app’en

Scan koden, eller besøg 
CTSmall.eu/app for at 
downloade app’en. Fås til:

 iPhone
 Android
 Windows Phone

Hvis du har en smartphone, kan du 
downloade vores meget elegante 
og brugervenlige app. 

Med app’en kan du kontrollere 
CTSmall på samme måde, som du 
kan med SMS-kommandoer.

Apps til CTSmall samt udviklingen er fra tredjepart og er ikke en del af virksomheden Climatech.  
Vi yder ingen support. Brug af denne app er derudover fuldstændig på egen risiko.
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SMS-kommandoer
   1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°).  
Værdier: 0, 8, 10, 16-24

   1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)

   1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)

   1234,Heat,0 (stop pumpe)

   1234,Cool,0 (stop pumpe)

   1234,Low,10 (alarm sendt med mindre end 10°). Værdier: 1-30

   1234,High,10 (alarm sendt med mere end 17°). Værdier: 1-45

   1234,Name,(giv styreenheden et navn)
   1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4.  
Husk landekode, f.eks. ”+45”)

   1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste over mærker på  
vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)

   1234,Brand (få en liste over alle understøttede mærker og 
korrekt notation)

   1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)

   1234,Status (generel status)

   1234,StatusPhN (få en liste over alle indtastede 
nødopkaldsnumre)

   1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)

   1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)

   1234,NewPass, din nye adgangskode (maksimalt 10 tegn, forskel 
på store og små bogstaver. 1234,NewPass,4D39a)

   FRESET,ICC-ID (denne kommando skal skrives med STORE 
BOGSTAVER. FRESET,8945123456789012345)

Kommandoer kan også se således ud:
1234 , heAT , 20    1234, cool , 22    1234, status


