PT30 GS1
DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

JE NUTNÉ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:

ZPRÁVY Z VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU :

Text zprávy musí být ve stejném tvaru jako v tabulce, tj. první písmeno
velké a ostatní malá.

1, Montáž a nastavení termostatu PT30 dle vloženého návodu.

Info

informace o stavu topné soustavy

2, Použitelné typy mob.telefonù Siemens:

Off

vypnutí topné soustavy
(pro zrušení této fce použijte
SMS ve tvaru Teplota xx)

Teplota xx

zmìna požadované teploty
(je možné zadávat pouze celá èísla
a musí být v rozmezí povolených
maximálních a minimálních teplot)

Zavolej

zpìtné zavolání

A60,A65,C55,C60,CF62,S55,M55,SL55,MC60,C65,CT65,M65,S65,S65,SL65.
(Pozn.: aktualizaci typù telefonù, které lze použít naleznete na www.elbock.cz)

3, Pøíklad použití mobil. telefonu Siemens C60: vložení nového
kontaktu na první pozici do tel.seznamu SIM karty (tj.osoby,
které budou zasílány zpìtné zprávy z PT30GS1) následovnì:
a, stisknìte tlaèítko oznaèené knihou
na dipleji se zobrazí : <Nový záznam>

Pøi použití GO karty je nutné provést
jednou za 3 mìsíce placený hovor.
a, tento hovor se provede automaticky
(za 80 dní v dobì od 16 do 21 hodin)
opìt na první èíslo uvedené v telefoním
seznamu (po 20s se hovor automaticky
ukonèí).
b, zprávou " Zavolej" mùžeme tuto
funkci provést i døíve.

xx = hodnota teploty ve°C

b, stisknìte pravé tlaèítko (Vybrat)

POŽADAVEK

zadejte tel. èíslo, na které budou zasílány zpìtné zprávy

Èíslo:
+420123456789

(Pozn.: symbol + dlouze stisknìte nulu)
ZPÌTNÁ ODEZVA

ÈÍSLO MUSÍ BÝT V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU!!!!

c, stisknìte tlaèítko oznaèené knihou
zadejte jméno

Jméno:
Novák
d, stisknìte tlaèítko oznaèené knihou
až se na displeji zobrazí
Záznam èís.:
<1>
VŽDY ZADEJTE ÈÍSLO 1, TO ODPOVÍDÁ PRVNÍ POZICI V TEL. SEZNAMU!!!!

e, stisknìte pravé tlaèítko (Uložit)
pro uložení nového kontaktu
Tím je mobilní telefon nastaven. Pro správnou funkci PT30GS1 je nutné provést
toto nastavení i u ostatních typù telefonù!

Pro odesílání
a pøijímání zpìtných
zpráv je možné
použít jakýkoli typ
mobilního telefonu!!
Pokud má telefon
možnost nastavení
velikosti(formátu)
písma, tak vždy pøi
p s a n í z p r á v
používejte STØEDNÍ
velikost.

ZPÌTNÉ ZPRÁVY Z PT30 GS1 :

Zadana: xx.x
Akt: xx.x
Zapnuto
Vypnuto
AUTO
MANU
Baterie!
No accept

je teplota zadaná uživatelem
je aktuální teplota místnosti
kotel topí
kotel netopí
termostat je v režimu AUTO(poloha pøepínaèe)
termostat je v režimu MAN (poloha pøepínaèe)
signalizuje vybíjení baterie v termostatu
chybná SMS, neplatný typ mobil.telefonu*

xx.x = hodnota teloty ve°C
* aktuální použitelné typy naleznete na www.elbock.cz

PØÍSLUŠENSTVÍ :

4, Pøipojení konektorù do termostatu a mobilního telefonu.

Pro jednoduché umístìní mobilního telefonu na stìnu lze
dokoupit universální držák (NENÍ SOUÈÁSTÍ KOMPLETU
PT30GS1).

5, Zapojení nabíjeèky (adaptéru) do sítì 230 V/50 Hz.

V pøípadì záruèního i pozáruèního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

