K2K2-SMS
FJERNSTYRING

Brugsanvisning

Mit telefonnummer til min fjernstyring.
____________________________________
Indledning
OBS! Læs brugsanvisningen igennem inden du tager fjernstyringen i brug.
 Med K2-SMS styrer du din Panasonic Varmepumpe via SMS.
 Forprogrammeret med de mest brugte driftsindstillinger.
 Få den aktuelle temperatur i dit sommerhus via SMS.
 Et SIM-kort er det eneste der kræves for at fjernstyringen virker.

Indgående komponenter
3
1

2

1. IR sender. Rettes mod indedelen.
2. Transformator.
3. Antenne.

Montering SIM kort.

1. Sæt SIM-kortet i holderen
uden pinkode spærring.
2. Luk SIM-kortholderen

3. Skyd SIM-kortholderen
sidelæns for at låse SIMkortet. Se pil.

Driftlampernes funktioner.
Lyser fast ved
opkobling til
GSM nettet.
Slukker når
enheden sender en
SMS.

Lyser rød ved drift.

Ej i brug.

Idriftstagning
Sæt Sim-kortet i. Påmonter antennen, IR Senderen og transformator.
Husk at rette senderen mod din Panasonic indedel.
Gør derefter følgende:

Personlig kode (Skal gøres ved installering første gang)
 Send en SMS fra din mobiltelefon. Skriv AAAA1 og send dette til
fjernstyringen. OBS! Det er vigtigt, at SMS’en skrives nøjagtigt
som den er programmeret. Vær opmærksom på små og store
bogstaver.
 Du får en SMS tilbage der bekræfter at din programmering er
lykkedes. AAAA1 succeed.
 Du kan programmere op til 12 forskellige mobiltelefoner som alle
kan styre din varmepumpe.
Kodeordene er følgende. AAAA1-AAAA9 & AAAAa-AAAAc
Eks. send AAAA2 fra mobil nr. 2. AAAA3 fra nr. 3 osv.

Driftsindstillinger
Fjernstyringen har følgende driftsindstillinger forprogrammeret.
 HEAT8

8 grader grundvarme.

 HEAT10

10grader grundvarme.

 HEAT16

Varme 16grader, ventilatortrin 5, 45grader luftretning.

 HEAT20

Varme 20grader,Ventilatortrin 5, 45grader luftretning.

 HEAT22

Varme 22grader, ventilatortrin 5, 45grader luftretning.

 OFF

Sluk

Ændre driftsindstillingerne via SMS.
Eks. Ved valg af driftsindstilling HEAT16.
 Skriv, HEAT16 i en SMS. Der er vigtigt, at SMS’en skrives
nøjagtigt som den er programmeret. Vær opmærksom på store og
små bogstaver. Send til din fjernstyrings mobilnummer.
Varmepumpen ændrer derefter sin driftsindstilling efter modtaget
SMS.
 Vil du have en bekræftelse på, at varmepumpen har ændret
indstilling, sender du SMS med HEAT16? Du kan til enhver tid få
en tilstandsrapport om temperaturen i dit sommerhus.

Hvad er status i mit sommerhus?
Du kan til enhver tid kontrollere temperaturen i dit sommerhus.
 Send en SMS med mode? Du får derefter en SMS med aktuel
rumtemperatur og senest ændrede driftsindstilling.

Fejlsøgning
 Ingen kontakt med GSM nettet.
Kontroller at du har fjernet pinkode spærring. Sæt SIM kortet i en
almindelig mobiltelefon og kontroller, at mobiltelefonen har
dækning på GSM nettet. Hvis ikke, se venligst brugsanvisningen til
din mobiltelefon for fjernelse af pinkode spærring.
Kontroller at der er GSM netdækning hvor fjernstyringen skal
anvendes. Ekstern antenne finder som tilbehør.
Kontroller at SIM-kortet sidder rigtigt.
 Fjernstyringen ændrer ikke driftsindstillingen på
varmepumpen?
Kontroller at IR senderen er rettet mod varmepumpen.
Stil fjernstyringen tættere på varmepumpen.
Kontroller at du har skrevet SMS’en rigtigt.
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