SMS-kommandon
	1234,Heat,8 (pumpen är nu inställd på värme vid 8°)
Värden: 0, 8, 10, 16-24
	1234,Heat,22 (pumpen är nu inställd på värme vid 22°)
	1234,Cool,18 (pumpen är nu inställd på kylning vid 18°)
	1234,Heat,0 (stoppa pumpen)
	1234,Cool,0 (stoppa pumpen)
	1234,Low,10 (alarm skickas vid mindre än 10°) Värden: 1-30
	1234,High,10 (alarm skickas vid mindre än 17°). Värden: 1-45
	1234,Name, (ge styrenheten ett namn)
	1234,PhN1(1-4),+4511111111 (larmnummer 1 – max. 4. Kom ihåg
landskoden, t.ex. ”+45”)
	1234,Brand,Toshiba (se en fullständig lista över märken på vår
webbplats, eller använd funktionen 1234,Brand)
	1234,Brand (erhåll en lista över alla märken som stöds och korrekt
beteckning)
	1234,TCal,-2 (justerar den interna temperatursensorn, från -5° till +5°)
	1234,Status (generell status)
	1234,StatusPhN (erhåll en lista över alla inmatade nödnummer)
	1234,IRTest (hjälpfunktion vid installationen av din CTSmall)
	1234,TLog (skickar tillbaka loggfilen – temperaturen sparas varje
vecka i en loggfil. Det finns en logghistorik på 35 timmar)
	1234,Out1,1 (Out1 är ON)
	1234,Out1,0 (Out1 är OFF)
	1234,Out2,t (Out2 är Toggle (omkoppling – byte av reläet med
1,5 sekunders fördröjning))
	1234,Help (erhåll en lista över alla möjliga kommandon)
	1234,NewPass, ditt nya lösenord (högst 10 tecken, skillnad mellan
stora och små bokstäver. 1234,NewPass,4D39a)
	FRESET,ICC-ID (detta kommando skall skrivas med STORA
BOKSTÄVER FRESET,8945123456789012345)

Funktionsöversikt
Liten, får plats överallt (L70 x B40 x H20)
Inbyggd antenn
Varning vid temperaturer under +5°
Varning vid temperaturer över +45°
Varning vid låg valfri temperatur mellan 1-30°
Varning vid hög valfri temperatur mellan 1-45°
Strömlarm – du blir varnad så att skador på kyl, frys, etc.,
kan förhindras.

Vid ett strömavbrott skickas en statusrapport för varje

temperaturfall på 2°, om rumstemperaturen är under 10°
Temperatursensor med inbyggd kalibrering (-5° – +5°)
Stöd för GSM-roaming
4 larmnummer
Valfritt, unikt ID, för t.ex. din adress
Långt IR-intervall som gör det möjligt att placera den långt borta

Snabbguide
Kom igång med CTSmall

från värmepumpen

GSM-modulen fungerar i hela världen GSM (850/900/1800/1900 MHz)
All användarinställningsdata på ett säkert sätt
Li-Po-batteri med reservkraft för ca. 3 dagar eller 60 timmar
Nätdel med europeisk stickkontakt, in: 100-240 VAC. Ut: 5 VDC
Skräddarsydd programvara på begäran
Specifikation för de två reläkontakterna::
Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
Kontakten är av typen NO.
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Kommandona kan även se ut såhär:
1234 , heAT , 20
1234, cool , 22

1234, status

Besök www.CTSmall.eu för snabbguiden på andra språk
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Låt oss komma igång …
Besök www.CTSmall.eu för snabbguiden på andra språk.
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Köp ett SIM-kort (normal storlek)
och använd telefonen för att låsa
upp PIN-koden. Se till att det finns
pengar på SIM-kortet.

Se listan över SMS-kommandon för flera kommandon.
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GSM-signalen ska vara stabil med minst
två staplar i signalstyrka. Signalen blinkar
på SYS-LED:en var tionde sekund. Detta
sker endast de första 10 minuterna efter
att du har slagit på enheten.

Ställ in CTSmall med vår app:
Ladda ner vår gratisapp från CTSmall.eu/app

Ange telefonnumret till din CTSmall
Behåll koden 1234
Välj ditt märke i listan
Ge kontrollenheten ett namn
S
 kriv in ditt telefonnummer för att ta emot larmmeddelanden
Tryck på ”Add” (Lägg till) ... sen är det klart.
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Placera CTSmall på väggen
med IR-LED:en vända
direkt mot värmepumpen/
luftkonditioneringsenheten.
De två LED-ljusen har ett
sammanlagt synfält på 45°.
Se till att testa så att allt
fungerar stabilt.

Reläbox (ingår ej)
Om du har köpt en Climatech reläbox
ska du ansluta den till CTSmall med
kabeln och sedan koppla strömadaptern
till reläets strömutgång.
SMS-kommandon: 1234,Out1,0 eller
1234,Out2,1 (se listan på SMS-kommandon).
Specifikation för de två reläkontakterna:
Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
Kontakten är av typen NO

Välj ett språk. Gör sedan följande sex saker
i introduktionen:

Anslut nätadaptern till
CTSmall och ett eluttag.

IR
SYS-LED:en blinkar grönt snabbt,
samtidigt som SMS skickas och tas emot.
Om det blir problem med att skicka ett
SMS blinkar SMS-LED:en rött.
GSM

Ställ in märket (din värmepumpsmodell) som:
1234,Brand – vänta på SMS-svar. Skriv in märket på din
värmepump/luftkonditioneringsenhet, såsom det visas i
SMS-svaret, för en LG är det: 1234,Brand,LG
Om du vill ha aktiva larm för temperatur eller
strömavbrott, måste du ange minst ett nummer i listan
som: 1234,PhN1,+4512345678

För in SIM-kortet i kortplatsen på
sidan av CTSmall, tills det snäpper
på plats med ett klick. SYS-LED:en
börjar blinka.
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Ställ in CTSmall med SMS:

VARNING:
Installationen måste göras av en
utbildad elektriker

Out1
Out2

Ström
försörjning

Hämta appen

Få support
Skanna koden
för att ladda ner
appen. Finns till:

45°

iPhone
Android
Windows Phone
CTSmall.eu/app

Skanna koden
för att få
support eller
tillgång till
kunskaps
basen.
Support.CTSmall.eu

Appar för CTSmall samt utvecklingen av dessa kommer från tredje parter och är inte en del av Climatechs
verksamhet. Vi ger ingen support. Användningen av denna app sker dessutom helt på egen risk.

