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Tak for at du valgte et produkt fra KCC.
For korrekt anvendelse læs denne manual omhyggeligt inden enheden tages i brug og opbevar den let tilgængelig til senere brug.
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Fjernstyring KCC SMSC-1101

Telefonnummer til fjernstyringen:

Driftlampernes betydning

Komponenter
IR-sender. Rettes mod varmepumpens 
indendørs enhed
Transformer
Antenne

Montering af SIM-kortet i 
fjernbetjeningen

Den rigtige temperatur når du 
ankommer til dit hus.

Via mobiltelefon, kan du nemt og effektivt at styre din 
varmepumpe. Med en SMS aktiveres den ønskede drift eller 
indstilling af den ønskede temperatur, så der er varmt/køligt 
og behageligt, når du ankommer til huset/sommerhuset.
Fjernstyringen er forudprogrammeret med de otte 
forskellige drift indstillinger.
Kun et SIM-kort (taletidskort) skal købes.
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•	 Rød lampe indikere at spændingen er 
tilsluttet.

•	 Gul/Grøn lampe indikere at en af de 
programmerede funktioner er aktive.



1. Indsæt SIM-kortet uden spærring af PIN-sikkerhedskode
2. Luk holderen
3. Skub SIM-kortholderen til siden for at låse kortet 

(se pilen)
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I drift
1. Indsæt SIM-kort i SMS-modulet
2. Monter transformator
OBS! Senderen skal rettes mod indedelen af din 
varmepumpe.
Fjernstyringen er udstyret med batteribackup 
(lader når transformatoren er tilsluttet). Se hvordan 
batteriet tilsluttes i det sidste afsnit. 

 

 
 
  

  
  

 
 

  

 
 
 
 
 

Drifttilstand
SMS-modulet har følgende drifttilstande 
forprogrammeret:

Drifttilstand Innova Hitachi Sanyo

8°C vedligeholdelsesvarme iv8 - -

Varme 18°C iv18 hv18 sv18

Varme 20°C iv20 hv20 sv20

Varme 22°C iv22 hv22 sv22

Varme 24°C iv24 hv24 sv24

Køl 20°C ik20 hk20 sk20

Køl 22°C ik22 hk22 sk22

Sluk ioff hoff soff

Ændre drifttilstand via SMS
Ex. Ved valg af drifttilstand varme 20°C ( Hitachi)
Skriv hv20 i en SMS. Husk det er vigtigt at sms’en 
skrives som den er programmeret. Der skelnes 
mellem store og små bogstaver
Send SMS’en til det mobilnummer som SMS-
modulet har. Varmepumpen ændrer drifttilstanden 
efter den modtager SMS’en.
Vil du have en bekræftelse på at varmepumpen 
ændre drifttilstand skriver du f.eks. hv20? (afslut 
med ?)
Du kan skrive ? efter hvilken som helst kommando 
og du vil modtage en SMS med aktuel drifttilstand 
og rumtemperatur.
For Sanyo: Ved brug af KCC-SMSC fjernkontrol 
sammen med Sanyo, skal man sikre sig at Sanyo 
fjernbetjeningen ikke kommunikerer med indedelen. 
Man kan sikre sig det ved at fjerne batterierne fra 
fjernbetjeningen. Ellers kan man risikere at Sanyo 
fjernbetjeningen overtager kontrollen af anlægget 
selv om KCC-SMSC enheden er aktiveret. 

Fejlsøgning
- Ingen kontakt med GSM-nettet
•	 Kontroler at pinkoden er deaktiveret. Indsæt 

SIM-kortet i en mobiltelefon, kontroler at 
mobiltelefonen tilslutter sig GSM nettet uden 
brug af PIN kode. Hvis dette ikke er tilfældet så 
se brugsanvisningen til din mobiltelefon for 
hvordan SIM-koden slåes fra.

•	 Kontroler at der er GSM dækning der hvor 
fjernstyringen skal anvendes. Ekstern antenne 
findes	som	tilbehør.

•	 Kontroler at SIM-kortet er monteret korrekt og 
lågen er låst.

- Fjernstyringen ændrer ikke drifttilstanden på    
  varmepumpen
•	 Kontroler at IR-senderen er rettet mod 

varmepumpen
•	 Sæt fjernstyringen nærmere varmepumpen
•	 Kontroler at du har skrevet SMS’en korrekt

Alarmfunktion
Fjernstyringen udsender alarm når:
•	 Rumtemperaturen er under indstillet alarmværdi
•	 Anlægget er stoppet
•	 Anlægget bliver spændingsløst

OBS! Det er vigtig at du skelner mellem små og 
STORE bogstaver.
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- Batteriets tilslutnings position.

- Fjern beskyttelse fra det selvklæbende tape og placer 
batteriet på det markerede område. Sæt låget tilbage og saml 
enheden igen med de fire (4) skruer. 

- SMS enheden er udstyret med separat batteri backup. 

- Fjern de fire (4) skruer bag på SMS enheden og fjern låget. 
OBS! SMS enheden må ikke være tilsluttet strømforsyningen.

- Sådan tilsluttes batteriet









Vi forbeholder os ret til at uden forudgående varsel at foretage ændringer i udførelsen eller specifikationerne.
Vi forbeholder os retten til eventuelle trykfejl.




