Quick guide til KlimaC SMS Box
Af Smeden I Undløse: Ole Nielsen marts 2011.

1:

SIM‐kortet skal være uden PIN‐kode. Denne kode fjernes ved at sætte
kortet i en mobiltelefon, og følge menuerne i telefonen, for fjernelse af
koden.

2:

Oplad KlimaC‐boxen en time, uden SIM‐kort. Herefter tages strømstikket
ud af boxen, og indsættes på ny.

3:

Nu er boxen klar til at få sat SIM‐kortet på plads. Tryk det forsigtigt ned i
rillen til der mærkes et klik. Brug ikke vold, men prøv at vende kortet,
hvis det ikke fungerer, og der ikke mærkes et klik.
De 3 lysdioder vil nu blinke. Vent et stykke tid indtil den lyser konstant
grøn, og den gule blinker en gang i mellem.
NB. Den må ikke lyse rødt, gør den det, er det fordi der ikke er
forbindelse til SIM‐kortet.

4:

Placer boxen så den kan ”se” klimaanlægget. Det vil sige ikke mere end 6
mtr. fra indedelen, og sådan, at de to små ”øjne” på fronten peger mod
anlægget.
Lad være med at fastgøre boxen, før den du har prøvet om den kan
række hen til anlægget.

5:

Du er nu klar til at sende den første kommando til boxen. Den skal
nemlig vide, hvilket fabrikat anlægget har.
Send: MODEL0 til Panasonic
Send: MODEL1 til Bosch
Send MODEL2 til Mitsubishi

Der vi nu komme en SMS‐besked tilbage til dig, som angiver
modelbetegnelsen eks. MODEL BOSCH
Boxen kender nummeret på den der har sendt beskeden, og sender så sit
svar tilbage til det telefonnummer, der har sendt beskeden.
Og når du har fået besked tilbage om ”model Bosch” eller anden model,
skal denne besked ikke sendes mere, for nu ved SMS boxen hvilken
model den skal sende til for fremtiden.
Kun når boxen selv skal tage initiativ til et opkald, ved en alarm eller
andet, skal der indprogrammeres et, eller flere telefonnumre. (se
manualen)

6:

Herefter kan der tændes for varmen med en varmekommando: f.eks.
V22 Nu vil varmepumpen opvarme til 22 grader celsius.
OFF Varmepumpen slukkes.
STA Der kommer en SMS tilbage med de indstillede værdier. EKS: ‐
Temp. Sensor 22 C – Ekstern udgang fra – Net OK – Signalstyrken er:
00…..
TEM Der kommer en besked tilbage der angiver temperaturen. Det giver
en god indikation for om varmepumpen kører, og om temperaturen er
steget siden den blev tændt.
Opmærksomheden skal henledes på at det er der hvor sensoren er
opsat, der bliver målt, og det er ikke et afgørende svar på, hvilken
temperatur, der er i hele huset. Det må komme an på en aktuel måling
med et termometer, og så må der kompenseres for den placering
sensoren har.

Nu er du i gang med de mest anvendte kommandoer.

Hvis temperaturalarmer, strømsvigtalarmer og meget mere ønskes,
henvises til manualen.
Se : www.smeden‐i‐undlose.dk
Her finder du andre relevante tips også.

