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I gang på 5 minutter. 

Denne korte vejledning bør ikke anvendes alene. Den er en hjælp hvis du er fiks på fingrene, eller allerede har været 
igennem den komplette vejledning.  

Følgende er et link til GSM antennemaster i Danmark (http://mastedatabasen.dk). 
 

Når du 
åbner 

styringen så pas på ikke at beskadige den tynde antenneledning. Det er selvfølgelig også vigtigt når du monterer bunden igen. Du 
må ikke afmontere selve printkortet, eller skruerne som holder det på plads. Gør du det alligevel bortfalder al reklamationsret. 

 
Kort funktionsoverblik (ikke komplet). 

 Opvarmning 8°, 10° samt 16°- 24°, samt slukke varmepumpen (skal understøttes af varmepumpen).  

 Advarsels SMS ved fast temperatur under +5° samt over +45° (kun ved nettilslutning). 

 Advarsels SMS ved selvvalgt Lav (1°-30°) samt Høj (1°-45°) temperatur. (kun ved nettilslutning). 

 Strømvagt. Der sendes en alarm SMS ved netudfald samt ved etablering igen.  

 Status SMS for hvert 2° fald i temperaturen, når der er under 10°. Kun ved manglende nettilslutning.  

 Temperatursensor indbygget, så du ved hvad temperaturen er i dit hus, eller rum.  

 Alle kommandoer kvitteres med en status SMS.  

 Branding til varmepumpen via SMS (Panasonic). 

 Indkodning af 4 alarmnumre. Nummeret i position 1 er hovedalarmnummeret.  

 Indkodning af selvvalgt unikt ID, f.eks. din adresse.  

 IRInstallMode gør montage i forhold til din varmepumpe meget let.  

 Indkodning af selvvalgt password (kodeord). Standard er 1234.  
 
Fremgangsmåde: 

 Afbryd netadaptoren. Afmontèr jumperen.  

 Åben forsigtigt SIM kort-holderen, ved at skyde låsen frem.  

 Indsæt et ulåst SIM kort med ”markøren” (det lille ”hak”) på SIM kortet ud mod dig selv.  

 Luk holderen forsigtigt, og lås den ved at skyde låsen tilbage.  

 Montèr jumperen, så den placeres over begge metalben. 
 
De vigtigste SMS kommandoer er: 

 1234,Set,8 (Pumpen kører nu på 8°). Mulige værdier er: 0, 8, 10, 16 - 24. 

 1234,Set,0 (Pumpen slukker). 

 1234,Low,10 (Alarm sendes ved mindre end 10°). Mulige værdier er 1 - 30. 

 1234,High,17 (Alarm sendes ved mere end 17°). Mulige værdier er 1 - 45. 

 1234,UserId,Sommervej 10 - 9999 Sommersted 

 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (Alarmnummer 1. Husk landekode. Danmark er +45).  

 1234,Brand,Panasonic. 

 1234,Status (Generel status). 

 1234,StatusPhN (Sender en status med alle indtastede alarmnumre). 

 1234,IRInstallMode (Hjælpefunktion når du skal montere din styring). 

 1234,NewPass,dit nye password 

 FRESET,ICC-ID (Denne kommando SKAL skrives med STORE bogstaver). 

http://mastedatabasen.dk/

