QUICK GUIDE

Besøg www.CTSmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.
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Køb et SIM-kort (normal størrelse),
og brug din telefon til at deaktivere
brugen af PIN-kode. Sørg for at der
er penge på SIM-kortet.
Skub SIM-kortet ind i sprækken på
siden af CTSmall, indtil det glider
på plads med et klik. SYS-LED’en
begynder at blinke.
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3

Slut strømadapteren til
CTSmall og en stikkontakt.

IR
GSM-signalet skal være stabilt med mindst
2 streger i signalstyrke. Signalet blinkes
med SYS-LED’en hvert 10. sekund.
Dette sker kun de første 10 minutter,
GSM
efter der er tændt for enheden.
SYS-LED’en blinker hurtigt grønt, mens
SMS sendes og modtages. Hvis der er
problemer med at sende en SMS,
blinker SYS-LED’en rødt.

SYS
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Klargør CTSmall med SMS:
Indstil mærket (din varmepumpemodel) som:
1234,Brand – vent på SMS-svar. Indtast mærket på din
varmepumpe/airconditionenhed, som det vises i SMSsvaret, for en LG: 1234,Brand,LG
Hvis du vil have aktive alarmer for temperatur eller
strømsvigt, skal du indtaste mindst et telefonnummer
i listen som: 1234,PhN1,+4512345678
Se listen over SMS-kommandoer for flere kommandoer.
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Klargør CTSmall med vores app:
Download vores gratis app fra www.CTSmall.eu/app
Vælg sprog
Indtast telefonnummeret til din CTSmall
Behold koden 1234
Vælg mærket på listen
Giv CTSmall et navn
Indtast dit telefonnummer for at modtage
alarmmeddelelser
Tryk på “Add” (Tilføj) ... det var det hele.
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Sæt CTSmall op på væggen med IRLED’erne vendt direkte mod varmepumpen/aircondition-enheden. De
to LED’er har et kombineret
synsfelt på 45°.
Sørg for at teste, at det
hele fungerer stabilt.

45°

Relæboks (medfølger ikke)
Hvis du har købt en Climatech relæboks,
skal du slutte den til CTSmall med
ledningen og slutte strømforsyningen til
relæets strømindgang.
SMS-kommandoer: 1234,Out1,0 eller
1234,Out2,1 (se listen over SMSkommandoer).
Specifikation for de to relækontakter:
Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
Kontakten er af type NO
ADVARSEL:
Installationen SKAL foretages af
en uddannet elektriker

Out1

Strømforsyning

Out2

Hent app’en

Få support
Scan koden for at
downloade appen.
Fås til:
iPhone
Android
Windows Phone

www.CTSmall.eu/app

Scan koden
til support
eller adgang
til vidensbasen.
www.Support.CTSmall.eu

SMS-kommandoer
	1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°).
Værdier: 0, 8, 10, 16-24 (0=OFF)
	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 ved mindre end 10°). Værdier: 0-30 (0=OFF)
	1234,High,17 (alarm ved 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 brands på
vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)
	1234,Brand (få en liste over alle understøttede brands 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 telefonnumre)
	1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)

1234,TLog (returner logfilen – hver time gemmes temperaturen i en
logfil. Der er en loghistorik på 35 timer)
1234,Out1,1 (Out1 er ON)

1234,Out1,0 (Out1 er OFF)

1234,Out2,T (Out2 vil skifte (Toggle) med 1,5 sekunds forsinkelse)
1234,Event,H (0=OFF / 1=ON / H=HELP)

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

Funktionsoversigt
Lille, passer overalt (L70 x B40 x H20)
Indbygget antenne
Advarsel ved temperaturer under +5°
Advarsel ved temperaturer over +45°
Advarsel ved lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°
Advarsel ved høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°
Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på
køleskab, fryser osv.

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

Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)
Indbygget timerfunktion (Event)
GSM-roaming understøttes
4 alarmnumre
Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse
Kraftigt IR-signal, der gør det muligt at placere CTSmall langt væk
fra varmepumpen

GSM-modulet fungerer over hele verden på GSM (2G)
(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert
Li-Po-batteri med backup til ca. 3 døgn
Strømforsyningsenhed med EU-stik
Specialfremstillet software på forespørgsel
Specifikation for de to relækontakter:
 Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
 Kontakten er af type NO.
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