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GSM modulet er sat op til Air Breeze varmepumper. 

1) Det tilkøbte SIM-kort fra YouSee, isættes i en ikke SIM-kort låst mobiltelefon og åbnes med den 

medfølgende PIN-kode. 

2) Gå derefter ind under menuen “indstillinger” 

3) Under “indstillinger” vælger du menuen “sikkerhed”. 

4) Under “Sikkerhed” vælger du menuen “PIN-kodeanmodning”, som du fravælger. 

5) Udtag SIM-kortet fra mobiltelefonen. Isæt det i GSM-modulet og følg brugervejledningen  under billedet. 

Det er vigtigt at GSM-Modulet er opladet og peger med infrarød sender op mod anlægget max 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simkort skal være et YouSee kort Opret en SMS-besked lydende: ? . Send beskeden og der vil komme en SMS retur, 
hvis der ikke er spærring på Sim kortet. 
Ved spærring som du ikke kan fjerne. Kontakt din teleudbyder. 

Andre varmepumper Hvis du ønsker at bruge et andet fabrikat gå til side 2. 

Følg herefter denne brugervejledning nedenfor. 

Opsætning af Air Breeze / Gree  
Mellem GSM-Modul og 
varmepumpe. 

Tryk på TEST knappen, anlægget reagere enten ved at stoppe eller starte og bip. 
 
Når GSM-Modul og varmepumpe er opsat, kan GSM-Modulet placeres hvor dette 
ønskes, her kan TEST bruges for at tjekke forbindelsen mellem disse. 

Anlægget er slukket og står på 
standby. 
Anlægget starter op på den sidst 
indstillede temperatur. 

Skriv SMS: ON. Send besked 

Ændring af temperaturen Skriv SMS: Set Winter 23 (hvis denne temperatur ønskes). Send besked. (VARME) 
Skriv SMS: Winter og anlægget starter med 23 grader. (VARME) 

Efterfølgende brug Skriv SMS: ON for at starte varmepumpen. 
Skriv SMS: OFF for at slukke varmepumpen. 

Brug som aircondition Som ændring af temperatur, bare skriv Summer i stedet for Winter. 
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Opsætning af andre fabrikater. Trin 1. 

Tænd GSM-Modul på den røde tænd og sluk knap 

1. Skriv SMS Set Brand (Producent af varmepumpen) send SMS 

eks. Skriv SMS Set Brand PANASONIC send SMS  

2. Skriv SMS Get Type send SMS. 

3. Svar fra GSM-Modul på SMS (Panasonic Type xx) 

 

Opsætning af andre fabrikater. Trin 2. 

1. Hold Input knappen nede 10-15 sekunder. 

2. Hold Test knappen nede 10-15 sekunder. 

3. Hold Input knappen nede 10-15 sekunder. 

Nogle varmepumper reagere eller giver et bip, Trin 4  og Trin 5 springes over. 

4. Hold Test knappen nede 10-15 sekunder. 

5. Hold Input knappen til de 3 grønne dioder går ud. (GSM RSSI Dioder) eller varmepumpen reagere 

6. GSM-Modulet slukkes på den røde tænd og sluk knap. 

7. Hvis det ikke er lykkes startes forfra fra Trin 1. hvor anden type skal vælges. 

 

 

 
 


