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BRUKSANVISNING GSM TERMOSTAT rev.2 
 
For å Lese av: 
Ring TELEFONNUMMER og termostaten vil sende deg SMS i retur. 
 
For å stille inn ny temperatur: 
Send for eksempel SMS   SONE1 18   til TELEFONNUMMER for å stille temperatur til 18 grader i 
sone1. Tilsvarende for Sone2 og Sone3 
Termostaten sender deg SMS i retur for å bekrefte nye innstillinger. 
 
For å slå ovnene fast av eller på: 
Send SMS   Sone1 Av   eller Sone1 På   til TELEFONNUMMER for å slå ovnene fast av eller fast på 
i respektiv sone. 
 
For å endre navn på anlegget: 
Send SMS   Navn Hytta Mi   til TELEFONNUMMER for å endre navn på anlegget til ”Hytta Mi”. 
Maksimum 20 bokstaver i navnet. 
 
For å nullstille MAX/MIN UTE termometer: 
Send SMS RESET for å nullstille maksimum- og minimum termometer. 
 
For å starte ALARM funksjon: 
Send SMS ALARM for å starte alarmfunksjon. Det er alarm på strømbrudd, temperatur mindre enn 4 
grader, samt innbruddsdetektor. Alarmer blir automatisk sendt som SMS til den bruker som sender 
tekstmelding ALARM, og alarmen kan deaktiveres kun av denne bruker. 
 
For å endre navn på SONENE: 
Send SMS Kode1 Stue  for å endre teksten på SONE1 til f.eks Stue. Maksimum lengde på navn er 5 
bokstaver. Temperatur elle av på funksjon kan da stilles ve å sende SMS Stue 22 for å sette 
temperatur til 22 grader. Store og små bokstaver må være samme som i kodeordet. Opprinnelig 
kommando SONE1 22 vil fremdeles virke hvis denne foretrekkes. Tilsvarende for Sone2 og Sone3. 
 
Sende flere kommandoer i en SMS: 
Skal det sendes mer enn en kommando pr. SMS så skal kommandoene skilles med ! (utropstegn). For 
eksempel: 
 
  Sone1 18 
  !Sone2 På 
  !Sone3 Av 
  !Reset 
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