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Tekstiviestikomennot

Pikaopas
CTSmall toimii näin

      1234,Heat,8 (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 8°:seen).  
 Arvot: 0, 8, 10, 16-24

      1234,Heat,22 (pumppu on nyt asetettu lämmittämään 22°:seen)
      1234,Cool,18 (pumppu on nyt asetettu viilentämään 18°:seen)
      1234,Heat,0 (pumpun pysäytys)
      1234,Cool,0 (pumpun pysäytys)
      1234,Low,10 (hälytys, jos lämpötila on alle 10°). Arvot: 1-30
      1234,High,10 (hälytys, jos lämpötila on yli 17°). Arvot: 1-45
      1234,Name,(anna ohjausyksikölle nimi)
      1234,PhN1(1-4),+4511111111 (hälytysnumero 1 – enint. 4.  

Muista maakoodi, esim. ”+358”)
      1234,Brand,Toshiba (katso verkkosivulla täydellistä tuotemerkkilistaa 

tai käytä toimintoa 1234,Brand)
      1234,Brand (esiin tulee luettelo kaikista tuetuista merkeistä ja oikea 

symboli)
      1234,TCal,-2 (säädä sisätilan lämpötila-anturia -5°:sta +5°:seen)
      1234,Status (yleinen tila)
      1234,StatusPhN (saat listan kaikista ohjelmaan liitetyistä hätä 

numeroista)
      1234,IRTest (aputoiminto CTSmall-laitteesi asennuksessa)
      1234,TLog antaa lokitiedoston – lämpötilatiedot saa joka viikko 

lokitiedostona. Lokihistorian kesto on 35 tuntia)
      1234,Out1,1 (Out1 on PÄÄLLÄ)
      1234,Out1,0 (Out1 on POIS PÄÄLTÄ)
      1234,Out2,t (Out2 on Toggle-tilassa (vaihto) – releen vaihto1,5 

sekunnin viiveellä))
      1234,Help (saat luettelon kaikista komennoista)
      1234,NewPass, uusi käyttäjätunnus (enintään 10 merkkiä, 

kirjainkoolla on merkitystä. 1234,NewPass,4D39a)
      FRESET,ICC-ID (tämä komento kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA. 

FRESET,8945123456789012345)

Käy sivulla www.CTSmall.eu, jos haluat saada pikaoppaan jollakin muulla kielellä

Tietoa laitteesta
       Pieni koko, sopii kaikkialle (P70 x L40 x K20)

       Sisäänrakennettu antenni

       Varoitus, jos lämpötila laskee alle +5°:seen

       Varoitus, jos lämpötila nousee yli +45°:en

       Varoitus, jos itse valittu matala lämpötila on välillä 1–30°

       Varoitus, jos itse valittu korkea lämpötila on välillä 1-45°

       Sähkövaroitus – saat tiedon ja voit estää jääkaapin tai pakastimen 
sisällön pilaantumisen

       Sähkökatkoksen aikana saat tilaraportin aina lämpötilan laskiessa 
2°, jos huonelämpötila on alle 10°.

       Lämpötila-anturi, jossa on sisäänrakennettu kalibrointi (-5° – +5°)

       GSM-roaming-tuki

       Neljä hälytysnumeroa

       Itse valittu yksilöllinen ID esimerkiksi omaan osoitteeseesi

       Pitkä IR-intervalli, joten sen voi sijoittaa kauas lämpöpumpusta.

       GSM-moduuli toimii kaikkialta maailmasta GSM 
(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)

       Kaikki käyttöasetukset säilytetään turvallisesti

       Li-Po-paristo, jossa on varavirtaa n. kolmeksi päiväksi tai 60 tunniksi

       Virtajohto EU-pistokkeella, sisäänmeno 100-240 VAC. Ulostulo: 5 VDC

       Erikoisvalmisteinen ohjelma pyynnöstä

Kahden relekontaktin tekniset tiedot:
    Enintään 30 VDC tai VAC / 3 A

    Kontakti on tyyppiä NO.

Komennot voit näyttää myös tältä:
1234 , heAT , 20 1234, cool , 22 1234, status
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Lähdetäänpä liikkeelle Relerasia (ei sisälly toimitukseen)

Osta SIM-kortti (normaalikoko) ja lukitse 
PIN-koodi omalla puhelimellasi. Huoleh-
di siitä, että SIM-kortilla on rahaa. 

Työnnä SIM-kortti CTSmallin sivulla  
olevaan asemaan, kunnes se napsah- 
taa paikalleen. SYS-LED alkaa vilkkua.

Aseta CTSmall seinälle suuntaamalla 
IR-LEDit suoraan lämpöpumppuun/
ilmastointilaitteeseen päin. Kahden 
LEDin yhteenlaskettu näkökenttä  
on 45°.

Muista testata, että kaikki  
toimii vakaasti.

Yhdistä virtasovitin 
CTSmalliin ja pistorasiaan.

SYS-LED vilkkuu nopeasti vihreänä, kun 
tekstiviestiä lähetetään ja vastaanotetaan. 
Jos tekstiviestin lähettämisessä on 
ongelmia, SYS-LED vilkkuu punaisena.

GSM-signaalin pitää olla vakaa ja 
vahvuuden vähintään kaksi palkkia. 
Signaali vilkkuu SYS-LEDissä kymmenen 
sekunnin välein. Tämä jatkuu vain 
ensimmäiset kymmenen minuuttia,  
kun yksikköön on kytketty virta.

Nollaa CTSmall tekstiviestillä:
Aseta merkki (oma lämpöpumppumerkkisi): 1234,Brand 
– odota tekstiviestivastausta Anna oman lämpöpumppu-
si/ilmastointilaitteesi merkki sellaisena kuin se näkyy teks-
tiviestivastauksessa, esim. LG:lle: 1234,Brand,LG
Jos haluat aktivoida hälytykset lämpötilasta tai sähkökat-
koksesta, sinun pitää antaa ainakin yksi luku luetteloon, 
kuten: 1234,PhN1,+4512345678
Katso viestikomentojen luettelosta muita mahdollisia 
komentoja.

Nollaa CTSmall sovelluksellamme:
Lataa sovellus ilmaiseksi osoitteesta CTSmall.eu/app
Valitse kieli. Lue sitten kuusisivuinen johdanto:

   Liitä CTSmalliin oma puhelinnumerosi.
   Katso koodia 1234
   Valitse merkki luettelosta
   Anna ohjaimelle nimi
   Anna puhelinnumerosi voidaksesi vastaanottaa 
hälytysviestejä

  Paina “Add” (Lisää) ... ja siinä kaikki.
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Skannaa koodi sovel-
luksen lataamista 
varten Saatavana:

  iPhone   
  Android   
  Windows Phone

Lataa sovellus Tukipalvelu
Skannaa 
tukikoodi tai 
pääsy tieto-
kantaan.

Käy sivulla www.CTSmall.eu, jos haluat saada pikaoppaan jollakin muulla kielellä.
Jos olet hankkinut Climatech-relerasian, 
niin yhdistä se kaapelilla CTSmalliin ja liitä 
virtalähde releen virtaporttiin.

Tekstiviestikomennot: 1234,Out1,0 tai 
1234,Out2,1 (katso tekstiviestikomentojen 
luetteloa).

Kahden relekontaktin tekniset tiedot:
  Maksimi 30 VDC taiVAC / 3 A
  Kontakti on tyyppiä NO

VAROITUS:  
Asennuksen saa suorittaa VAIN 
pätevä sähkömies.

Virtalähde

CTSmall-sovellus on kolmannen osapuolen kehittämä, eikä se kuulu Climatechin toiminta-alaan. 
Emme tarjoa siihen käyttäjätukea. Sovelluksen käyttö tapahtuu omalla riskillä.


