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Ole hyvä ja käytä hieman aikaa perehtyäksesi tähän käyttöohjeeseen ja 
laitteen tietoihin, toimintoihin ja rajoituksiin. Käyttöohjeessa annetaan ohjeet 

laitteen nopeaan ja turvalliseen käyttöön. Säilytä käyttöohje myöhempää 
käyttöä varten varmassa paikassa. 
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Sunwind GSM-kaukokäynnistin  
 
Kiitos kun hankit meidän kaukokäynnistimemme! 
 
Kaukokäynnistin on kauko-ohjattava kytkin, johon kuuluu GSM-lähetin ja -
vastaanotin. GSM-moduuli käyttää tavallista matkapuhelinverkkoa. Tämä 
mahdollistaa soittamisen ja tekstiviestin lähettämisen kytkimeen mistä tahansa 
matkapuhelimesta sen toimintojen ja palvelujen laittamiseksi päälle tai pois päältä. 
Kytkimessä on monia käyttötapoja ja se voidaan ohjelmoida monella eri tavalla. 
Yhdessä lämpötila-anturin kanssa kytkin voi suorittaa muun muassa hienoja 
toimintoja lämpötilan säätämiseksi, talvimökkien jäätymisen estämiseksi, 
termostaatin säätämiseksi, tilanteen tarkistamiseksi. Se laittaa laitteita päälle / pois 
päältä kauko-ohjauksella, varoittaa sähkökatkosta, siinä on ajastustoiminto, jne. 
 
Kytkin sopii ohjaamaan laitteita, joiden sähkönkäyttö on pienempi kuin 3600 W 
tavallisissa sisäolosuhteissa. Kytkin ei sovellu ammattikäyttöön teollisuudessa, eikä 
tiloissa, joissa on kemikaaleja, kosteutta tai pölyä. 
 
Tämä käyttöohje koskee vain kaukokäynnistintä tuotenumerolla 514500. Tässä 
käyttöohjeessa annetaan tarkat tiedot toiminnoista ja palveluista. 
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HUOM.! 

1) Osta GSM-liittymä lähimmästä liikkeestä ja asenna se kaukokäynnistimeen. 
Prepaid-liittymää ei suositella, mutta sitä voidaan käyttää.  

2) Muista aktivoida soittajan numero ja ottaa kaukokäynnistimeen laitettavan 
SIM-kortin PIN-koodin kysely pois päältä. Ota yhteyttä puhelinoperaattoriisi 
saadaksesi apua. 

3) Ennen kuin kytkintä voidaan käyttää, siihen tulee rekisteröidä pääkäyttäjä ja 
synkronisoida päivä ja kellonaika.  

4) Ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen etukäteen ohjelmoitu salasana 
pitää vaihtaa henkilökohtaiseksi 4-lukuiseksi koodiksi. Pidä salasanasi 
salassa ja anna se vain luvan saaneille käyttäjille. 

 
Turvallisuutesi vuoksi 

• Kaukokäynnistin on tarkoitettu yksityiseen sisäkäyttöön kotona tai 
toimistossa. Kytkintä ei saa käyttää teolliseen tai ammattikäyttöön, esim. 
sähköä yli 3600 W kuluttaville laitteille, suurille lämmittimille, suurille 
jäähdyttimille tai tiloissa, joissa on kemikaaleja, kosteutta tai pölyä. Sitä ei voi 
käyttää myöskään muissa vaativissa ympäristöissä. 

• Kaukokäynnistimeen kytkettävien laitteiden suurin virrankulutus saa olla 3600 
W / 16 A. 

• Yli 1500 W sähköä kuluttavat laitteet pitää maadoittaa. 

• Ennen käyttöä pitää tarkistaa, että käyttöpaikan GSM-signaali on tarpeeksi 
voimakas. Kytkintä ei voida pitää luotettavana, jos signaali on heikko. 

• Kytkimen pistokkeen piikit ulkoista virtalähdettä varten eivät saa joutua 
kosketuksiin muiden metallipintojen kanssa. 

• Kotelon (lukuun ottamatta kantta, jossa on merkintä ”SIM”) saa avata vain 
pätevä huoltohenkilö. 

• Kytkintä ei saa altistaa voimakkaalle tärinälle, koville iskuille tai pudottaa sitä. 

• Kaukokäynnistin on GSM-kytkin, joka toimii langattomasti signaaleilla. 
Kytkintä ei saa sijoittaa samalla alueelle sellaisten sähkölaitteiden kanssa, 
jotka voivat häiritä langattomia signaaleja tai tulla niiden häiritsemäksi. 

• Sammuta kytkin aina vietäessä se alueelle, joka on merkitty varoituskylteillä, 
jotka ilmoittavat vaarasta sähkölaitteille, joissa on akku ja/tai langaton 
lähetin/vastaanottaja. 

• Kytkimen altistaminen tulelle saattaa aiheuttaa räjähdyksen. 

• Kaukokäynnistimen saa kytkeä vain sellaisiin ulkoisiin virtalähteisiin, jotka 
ovat uudentyyppisiä ja uusien vaatimusten mukaisia. Jos kaukokäynnistin 
altistuu sähköverkon vioille, siitä voi aiheutua vahinko. Ota yhteyttä 
valmistajaan epäselvissä tapauksissa.  

• Pidä kytkin ja sen varusteet poissa lasten ulottuvilta. 
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Vastuuvapauslauseke 

• Sunwind partnereineen tekee jatkuvasti tuotteiden kehitystyötä. Pidätämme 
oikeuden tehdä muutoksia ja päivityksiä tuleviin malleihin ilman eri ilmoitusta. 

• Emme ota vastuuta paikallisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa 
kytkimen suorituskykyyn, toimintoihin ja luotettavuuteen. 

• Emme ota vastuuta kaukokäynnistimen lain vastaisesta käytöstä. 

• Emme ota vastuuta tappioista liittyen toimintojen, palveluiden tai 
luotettavuuden puutteellisuuteen kaukokäynnistimen käytöstä johtuen. 

• Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä käyttöohjetta tai lopettaa sen 
käytön ilman eri ilmoitusta. 

 
 

Kappale 1 
Toiminnot ja varusteet 
 
1.1 Toiminnot 

• Kytkin käyttää viestintää varten SIM-korttia. 

• Laita päälle ja pois päältä kaikenlaisia laitteita matkapuhelimellasi. 

• Kytkintä voidaan ohjata tekstiviesteillä, soitoilla tai paikan päällä M-
painikkeella. 

• M-painikkeella ja soitoilla voidaan ohjata vain kytkimen päälle/pois-toimintoa. 

• Ajastettu ohjaus. Voit laittaa kytkimen päälle / pois päältä tietyn 
minuuttimäärän jälkeen. Maksimimäärä on 720 minuuttia. 

• Automaattinen kalenteriohjaus. Kytkin menee automaattisesti päälle / pois 
päältä etukäteen ohjelmoidun PÄIVÄN, AJAN ja / tai LÄMPÖTILAN arvon 
perusteella. 

• Lämpötila-anturi. 

• Saat lämpötilalukemat tekstiviestillä suoraan puhelimeesi. 

• Aseta kytkin kontrolloimaan automaattisesti tietyillä lämpötila-arvoilla. Pidä 
lämpötila tietyllä alueella, esim. 15 – 20 °C, tai pysyvässä lämpötilassa.   
Lämpötila- ja kalenteritoiminto voidaan yhdistää. 

• Saat tekstiviestihälytyksen puhelimeen, kun lämpötila muuttuu nopeasti tai 
lämpötila alittaa tai ylittää määritellyt arvot. 

• Voit käyttää kytkintä estämään pakkasvahingot mökillä talvella. 

• Kytkimessä on päiväyksen ja ajan automaattinen synkronisointi. 

• Saat tekstiviestihälytyksen ja kuuluu äänisignaali, kun kytkimen ulkoisen 
ja/tai sisäisen virtalähteen virransyöttö muuttuu. 

• Tekstiviestihälytys sähkökatkoksen sattuessa. 

• Tekstiviestihälytys, kun kytkin kytkeytyy irti. 

• Lämpötilan ja kaikkien eri toimintojen tilapäivitykset. 

• Pääkäyttäjä voi laittaa toimintoja päälle / pois päältä. 

• Varoitusääni. 
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• Tekstiviestivahvistus onnistuneesta / epäonnistuneesta komennosta pää- ja 
perhekäyttäjälle. 

• Pääkäyttäjä saa tekstiviestivahvistuksen, kun perhekäyttäjä lähettää 
komennon. 

• Henkilökohtaisen salasanan rekisteröinti. 

• Korkea tietoturvallisuus. 

• Tehdasasetusten palauttaminen helposti tekstiviestillä. 

• Enintään viisi käyttäjää samanaikaisesti. Yksi pääkäyttäjä ja neljä 
perhekäyttäjää. Käyttäjien muokkaus helposti tekstiviesteillä. 

 
1.2 Pakkauksen sisältö 

1 kauko-ohjattava GSM-kytkin  1 ristipäinen ruuvimeisseli 
1 lämpötila-anturi  2 lisäruuvia 
1 käyttöohje 1 pikaohje 
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1.3 Kytkimen kuvaus 
 

 
 

Kuva 1 
 
1. Dataliitäntä  5. Merkkivalot 
2. Lämpöanturin liitäntä  6. Liitin ulkoiselle virtalähteelle 
3. M-painike 7. Päävirtakatkaisin 
4. Pistorasia 8. SIM-kortin kansi 
 
 

HUOM.! Dataliitäntää saa käyttää vain jälleenmyyjän huoltohenkilö. 
 
 

 
 

Kuva 2 
 
1. Standardinmukainen 3,5 mm liitin. Kytketään kohtaan 2 kuvassa 1. 
2. Lämpötila-anturi 
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1.4 Merkkivalot ja varoitusääni 
 

Signaali Tila Tilanne 

Virran 
vihreä valo 

Pois Ei ulkoista virransyöttöä. 

Päällä Ulkoinen virransyöttö toimii 

GSM:n 
sininen 
valo 

Pois - Ei SIM-korttia 
- SIM-kortti ei toimi 
- SIM-kortin PIN-koodia ei ole otettu pois päältä 
- Kytkimen pääkatkaisin on OFF-asennossa 

Vilkkuu Etsii verkkoa 

Päällä Yhdistäminen verkkoon on onnistunut 

Virtalähdön 
punainen 
valo 

Päällä Kytkimen pistorasiassa on virta päällä 

Pois Kytkimen pistorasiassa ei ole virtaa päällä 

Varoitus-
ääni 
(Vakiona 
pois päältä) 

Yksi kerta Virransyötön tilan muutos 

Useita 
piippauksia 

Ulkoinen virransyöttö kytkimeen katkesi 

Pitkä 
piippaus 

- Kytkin on liitetty verkkoon 
- Kytkimen tehdasasetusten palauttaminen on 

onnistunut 

 
HUOM.! Varoitusääni voidaan laittaa päälle / pois päältä tekstiviestikomennolla 
(katso kappale 3.9). 
 

Kappale 2 
Pika-aloitus 
 
2.1 SIM-kortin ja lämpötila-anturin asentaminen 

• Laita kytkimen päävirtakatkaisin OFF-asentoon 

• Ruuvaa laitteen takana olevan SIM-kortin kannen ruuvi irti (katso kohta 8, 
kuva 1). 

• Liu’uta metallipidike auki, laita sitten SIM-kortti paikoilleen 
metallipidikkeeseen ja liu’uta se sitten takaisin kiinni (muista laittaa SIM-kortti 
siten, että sen viisto kulma on kytkimessä olevan vastaavan uran mukaisesti 
ja sen kullanvärinen siru alaspäin). 

• Ruuvaa SIM-kortin kansi kiinni. 

• Laita lämpötila-anturi I/O-liitäntään (katso kohta 2, kuva 1). 

• Laita kytkimen päävirtakatkaisin ON-asentoon. 
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2.2 Ennen aloittamista 

• Laita kytkimen päävirtakatkaisin ON-asentoon 

• Liitä kaukokäynnistin ulkoiseen 230 V virtalähteeseen. 

• Sininen GSM:n merkkivalo vilkkuu noin 20 sekuntia ja palaa sitten koko ajan. 
Kuuluu varoituspiippaus (jos se on käytössä, katso kappale 3.9). 

• Liitä sähkölaite kaukokäynnistimen pistorasiaan. 

• Kytkimen laittamiseksi päälle / pois päältä voidaan käyttää M-painiketta ja 
puhelinsoittoa. 
- Pidä M-painiketta alaspainettuna noin 1 sekunti. 
- Soita kytkimen puhelinnumeroon tavalliseen tapaan. Hetken kuluttua 

kuulet varattu-äänen, joka vahvistaa suoritetun komennon (jos kytkin on jo 
päällä, se menee pois päältä, ja päinvastoin). Seuraavaksi pääkäyttäjälle 
lähetetään vahvistustekstiviesti. 

• Tekstiviestikomentoja voi käyttää vain synkronisoinnin ja käyttäjien 
rekisteröinnin jälkeen (katso kappale 2.3 / 2.4 / 3.1). 

• Kun kytkimen pääkatkaisin laitetaan OFF-asentoon, ohjaus tekstiviesteillä, M-
painikkeella ja soitoilla menee pois päältä. 

 
HUOM.! 

• Jos GSM:n merkkivalo palaa koko ajan se tarkoittaa, että SIM-kortti tai verkon 
signaali ei toimi niin kuin pitäisi. Mitkään toiminnot M-painiketta lukuun 
ottamatta eivät toimi. 

• Tarkista GSM-verkon signaali ennen kaukokäynnistimen käyttöönottoa. 
Heikko verkon signaali voi vaikuttaa kytkimen toimivuuteen ja 
luotettavuuteen. 

• Jos kytkintä käytetään ensimmäistä kertaa tai siirrytään uudelle alueelle, on 
suositeltavaa lähtettää testikomento kytkimen normaalin toiminnan 
varmistamiseksi.  
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2.3 Pääkäyttäjän rekisteröinti 
 
� Menettely 

Käyttäjän tulee lähettää seuraavanlainen komentotekstiviesti matkapuhelimestaan 
(tämä puhelinnumero tallennetaan pääkäyttäjän puhelinnumeroksi) tehdäkseen 
seuraavan toiminnon: 
Uuden pääkäyttäjän rekisteröinti:   #00# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä:  
Tervetuloa Sunwindin GSM-kytkimeen! 
Salasanasi on: 1234 

 
HUOM.! Jos kytkintä käytetään ensimmäistä kertaa, salasana tulee vaihtaa uudeksi 
omaksi salasanaksi. Uuden salasanasi pitää olla neljä numeroa pitkä. 
 
� Menettely 

Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennen alkuperäisen salasanan 
muuttamiseksi: 

#04#1234#UusiSalasana# 
 
 
2.4 Kellonajan ja päivämäärän synkronisointi 
 
HUOM.! Jos kytkintä käytetään ensimmäistä kertaa tai siihen on palautettu 
tehdasasetukset, pääkäyttäjän tulee synkronisoida kellonaika ja päivämäärä. Jos 
näin ei tehdä, kaukokäynnistin käyttää esiohjelmoituja tietoja alkaen ajankohdasta 
00:00:00, 1.1.2004. 
 
� Menettely 

Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Ajan ja päivämäärän synkronisointi: 

#152#SIMKortinNumero# 
SIM-kortin numero on 20 numeroa pitkä ja se lukee 
kortissa. 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Kytkimen aika on: VVVV/KK/PP TT:MM 
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2.5 päällä / pois päältä -toiminnon komento 
 
� Menettely 

Tapa 1: Pidä M-painiketta alaspainettuna noin 1 sekunti. 
Tapa 2: Soita kytkimen puhelinnumeroon tavalliseen tapaan. 
Tapa 3: Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen 
seuraavan toimenpiteen: 
Kytkimen laittaminen päälle:   #01# 
Kytkimen laittaminen pois päältä: #02# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötila:*** 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: päällä / pois päältä 

 
 
2.6 Hälytys ulkoisen virransyötön muutoksesta 
 
Ulkoisen virran jännite muuttuu: 
Kaukokäynnistin lähettää tekstiviestihälytyksen pääkäyttäjälle, kun kytkimen 
ulkoinen virransyöttö muuttuu. Kuuluu myös varoituspiippaus (jos se on käytössä, 
katso kappale 3.9). 
 
Ulkoisen virransyötön katkos: 
Jos kaukokäynnistin kytketään irti tai siihen kohdistuu sähkökatkos, kaikki 
toiminnot, tekstiviestikomennot, puhelulla ohjattavat komennot ja M-painike 
lakkaavat toimimasta.  Kaukokäynnistin lähettää pääkäyttäjälle 
tekstiviestihälytyksen ”Kytkimen päävirransyöttö on katkennut. Lämpötila:***”. 
 
Aikaisemman toiminnan jatkaminen: 
Kun ulkoinen virransyöttö menee jälleen päälle, kaukokäynnistin lähettää 
pääkäyttäjälle hälytysviestin ”Kytkimen päävirransyöttö on jälleen päällä. Tila: 
päällä / pois päältä. Lämpötila:***” 
Kun virta palautuu, kytkin jatkaa aiemman tilan mukaisesti. Esimerkiksi, jos 
kytkimen tila ennen sähkökatkosta oli päällä oleva, kytkin siirtyy automaattisesti 
päällä olevaan tilaan. 
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Kappale 3 
Lisäasetukset 
 
3.1 Käyttäjän rekisteröinti 
3.1.1 Käyttöoikeustaso 
 
Kaikki kaukokäynnistimen toiminnot ja asetukset voidaan ohjelmoida 
yksinkertaisten tekstiviestikomentojen avulla.  Käyttöoikeustasoja on kaksi: 
 
Pääkäyttäjä: 
Vain pääkäyttäjä voi käyttää kaikkia toimintoja. Uuden pääkäyttäjän 
rekisteröimiseksi pitää pääkäyttäjän matkapuhelinnumeron olla tallennettuna 
kaukokäynnistimen muistiin. Vain yksi pääkäyttäjä voidaan rekisteröidä. Uusi 
pääkäyttäjä voidaan vaihtaa yksinkertaisella tekstiviestikomennolla. 
 
Perhekäyttäjä: 
Samanaikaisesti voi olla rekisteröitynä enintään neljä perhekäyttäjää. Perhekäyttäjä 
voi käyttää vain kytkimen päälle / pois päältä -toimintoa. Uusi perhekäyttäjä voidaan 
muuttaa yksinkertaisella tekstiviestikomennolla. 
 
Rekisteröimätön puhelinnumero hylätään tekstiviestivahvistuksella ”Pahoittelut, 
sinulla ei ole lupaa käyttää tätä komentoa". 
 
3.1.2 Tekstiviestikomennot 
 

• Pääkäyttäjän tekstiviestikomennon muoto: #Koodi#Sisältö# 

• Perhekäyttäjän tekstiviestikomennon muoto: #Koodi#Sisältö#Salasana# 

• Salasanan pitää olla neljä numeroa pitkä 

• Alkuperäinen salasana on: 1234 

• Kaukokäynnistin lähettää automaattisesti vahvistustekstiviestin 
pääkäyttäjän ja perhekäyttäjän matkapuhelimeen onnistuneesta / 
epäonnistuneesta komennosta. Pääkäyttäjä saa vahvistuksen myös 
perhekäyttäjän suorittamista komennoista. 

 
HUOM.! #-merkkiä ei saa jättää pois tekstiviestikomennosta. Komennot kirjoitetaan 
ilman välilyöntejä. 
 
3.1.3 Pääkäyttäjän rekisteröinti 

Jos kytkintä käytetään ensimmäistä kertaa tai se on palautettu tehdasasetuksiin, 
kaukokäynnistimen muistiin tulee rekisteröidä uusi pääkäyttäjän numero.  
 
� Menettely 
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Käyttäjän tulee lähettää seuraavanlainen komentotekstiviesti matkapuhelimestaan 
(tämä puhelinnumero tallennetaan pääkäyttäjän puhelinnumeroksi) tehdäkseen 
seuraavan toiminnon: 
Uuden pääkäyttäjän rekisteröinti: #00# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tervetuloa Sunwindin GSM-kytkimeen! 
Salasanasi on: 1234 

 
� Vahvistus epäonnistuneesta tekstiviestistä: 

Jos kytkimellä on jo pääkäyttäjä, se lähettää tekstiviestivahvistuksen 
”Pääkäyttäjän numero on jo rekisteröity”. 

 
3.1.4 Pääkäyttäjän numeron vaihtaminen 
 
� Menettely 
Tapa 1. 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Pääkäyttäjän numeron vaihtaminen: 

#14#UusiPääkäyttäjänNumero# 
 
Uuden pääkäyttäjän numeron tulee olla pääkäyttäjän matkapuhelinnumero. 
 
Tapa 2. 
Kaukokäynnistin pitää palauttaa tehdasasetuksiin uuden pääkäyttäjän 
rekisteröimiseksi (katso kappale 3.1 / 3.11). 
HUOM.! Palauttamalla tehdasasetukset kaikki tallennetut tiedot poistetaan, mukaan 
lukien perhekäyttäjät. 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Uuden pääkäyttäjän numeron rekisteröinti onnistui. 

 
3.1.5 Perhekäyttäjän rekisteröinti 
 
Samanaikaisesti voi olla rekisteröitynä enintään neljä perhekäyttäjää. Perhekäyttäjä 
voi käyttää vain kytkimen päälle / pois päältä -toimintoa. Perhekäyttäjän pitää aina 
muistaa salasana. Pidä salasana salassa. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Uuden perhekäyttäjän rekisteröinti: 

#06#PerhekäyttäjänNumero# 
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Usean perhekäyttäjän rekisteröinti: 
#06#PerhekäyttäjänNumero##PerhekäyttäjänNumero# I 

 
Perhekäyttäjän numeron tulee olla perhekäyttäjän matkapuhelinnumero. 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Perhekäyttäjän rekisteröiminen onnistui 

 
3.1.6 Perhekäyttäjän numeron tarkistaminen 
 
Lue kappale 3.10 
 
3.1.7 Perhekäyttäjän poistaminen 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Perhekäyttäjän poistaminen: 

#113#PerhekäyttäjänNumero# 
Perhekäyttäjien poistaminen: 

#113#PerhekäyttäjänNumero##PerhekäyttäjänNumero# I 
Kaikkien perhekäyttäjän poistaminen:  
 #113# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Perhekäyttäjä / perhekäyttäjät on poistettu 

� Vahvistus epäonnistuneesta tekstiviestistä: 
Käyttäjän numeroa ei ole olemassa 

 
3.2. Kytkimen laittaminen pois päältä / päälle 
 
Kun kaukokäynnistin on päällä, se antaa virtaa siihen kytkettyihin sähkölaitteisiin. 
Virran ollessa päällä punainen merkkivalo palaa koko ajan. 
 
3.2.1 Kytkimen laittaminen pois päältä / päälle tekstiviestillä 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Kytkimen pistorasian laittaminen päälle:   #01# 
Kytkimen pistorasian laittaminen pois päältä:  #02# 
Perhekäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Kytkimen pistorasian laittaminen päälle:   #01#Salasana# 
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Kytkimen pistorasian laittaminen pois päältä:  #02#Salasana# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötila:*** 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: päällä / pois päältä 

 
3.2.2 Kytkimen laittaminen pois päältä / päälle M-painikkeella 
 
Pidä M-painiketta alaspainettuna noin 1 sekunti. Punainen merkkivalo ilmaisee, onko 
kytkin päällä tai pois päältä. 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: päällä / pois päältä 

 
3.2.3 Kytkimen laittaminen pois päältä / päälle puhelinsoitolla 
 
Kun pääkäyttäjä soittaa kaukokäynnistimeen laitetun SIM-kortin numeroon, virta 
menee automaattisesti päälle / pois päältä. Jos tila on soitettaessa päällä, kytkin 
menee pois päältä, ja päinvastoin. 
Hetken kuluttua kuuluu varattu-ääni ja puhelu katkeaa. Pääkäyttäjän 
matkapuhelimeen lähetetään tekstiviestivahvistus. 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: päällä / pois päältä 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Puheluilla ohjattavan päälle / pois päältä -toiminnon laittaminen päälle:  #18#1# 
Puheluilla ohjattavan päälle / pois päältä -toiminnon laittaminen pois päältä: #18#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Puheluilla ohjattava päälle / pois päältä -toiminto on päällä / pois päältä 
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3.3 Ajastettu virran laittaminen päälle / pois päältä 
 

• Kaukokäynnistimen päälle / pois päältä toiminto voidaan ajastaa. Ajastus 
asetetaan minuuttimääränä. Maksimimäärä on 720 minuuttia. 

• Kun ajastus on käytössä, kalenteritoiminto menee tilapäisesti pois päältä 
(riippuen ohjelmoidusta minuuttimäärästä). 

• Jos kytkin on ohjelmoitu menemään päälle kun ajastettu aika on kulunut, 
mutta kytkin on jo päällä kun komento lähetetään, kytkin menee 
automaattisesti pois päältä ja uudestaan päälle, kun ajastettu aika on kulunut. 
Jos kytkin on pois päältä kun komento lähetetään, se pysyy pois päältä ja 
menee päälle sitten, kun ajastettu aika on kulunut umpeen. Kun ajastettu aika 
on kulunut umpeen ja toiminto laitettu päälle, pääkäyttäjä saa 
seuraavanlaisen tekstiviestivahvistuksen: 
☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 

päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: Pois päältä 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Ajastimen laittaminen päälle tietyn minuuttimäärän päästä:    #138#1#Minuutit# 
Ajastimen laittaminen pois päältä tietyn minuuttimäärän päästä: #138#0#Minuutit# 
 
Minuuttimäärän pitää olla välillä 0 – 720. 
Jos minuuttimääräksi asetetaan 0, toiminto ei mene päälle. Kytkimen tila pysyy 
ennallaan. 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
päällä / pois päältä 
Virtalähtö menee päälle / pois päältä *** minuutin kuluttua 

 
3.4 Virran laittaminen päälle / pois päältä kalenteritoiminnolla 
3.4.1 Kalenteritoiminnon laittaminen päälle 
 
Kaukokäynnistin voidaan ohjelmoida menemään päälle / pois päältä määriteltynä 
päivänä ja kellonaikana.  
Jos kytkimen virtalähtöä muutetaan joko M-painikkeella, tekstiviestillä tai soitolla, 
esiasetetut asetukset, kuten kalenteri, ajastus ja/tai lämpötilan kontrollointi menevät 
automaattisesti pois päältä. Asetukset tallentuvat kuitenkin kaukokäynnistimen 
muistiin siihen saakka, kunnes kytkin palautetaan tehdasasetuksiin (katso kappale 
3.11) tai toiminnot ohjelmoidaan uudelleen. 
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� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Kalenteritoiminnon laittaminen päälle: #128#1#  
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Kalenteriohjaus: Päällä 
Päivä, aloitusaika – lopetusaika  

 
Jos arvot ”päivä, aloitusaika ja lopetusaika” ovat 0 vahvistustekstiviestissä, se 
tarkoittaa, että mitään arvoja ei ole asetettu (katso kappale 3.4.2). 
 
3.4.2 Kalenteritoiminnon päivän ja ajan ohjelmointi 
 
Kun päivä- ja aika-asetukset on onnistuneesti rekisteröity kaukokäynnistimen 
muistiin, asetukset pysyvät muistissa, kunnes kytkin palautetaan tehdasasetuksiin 
tai toiminnot ohjelmoidaan uudelleen. 
Muista aktivoida toiminto ennen sen käyttöönottoa (katso kappale 3.4.1). 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Päivä- ja aika-asetusten asettaminen kalenteritoiminnossa: 
#129#Päivä#Aloitusaika#Lopetusaika# 
 

• Päivä asetetaan yhdellä numerolla väliltä 0 – 8. Päivää vastaava numero näkyy 
taulukosta.  

 

Numero  Vastaava päivä 

0 Joka päivä 

1 Maanantai 

2 Tiistai 

3 Keskiviikko 

4 Torstai 

5 Perjantai 

6 Lauantai 

7 Sunnuntai 

8 Maanantai – perjantai  

 

• Aloitusaika ja lopetusaika sisältävät 4-numeroisen luvun 
(AikaAika:MinuuttiMinuutti) ja ovat 24-tuntisen ajannäytön mukaiset. Aloitus- 
ja lopetusajan tulee olla saman päivän sisällä ja lopetusajan myöhemmin kuin 
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aloitusajan.  

• Kytkimen virtalähtö menee päälle aloitusaikana ja pois päältä lopetusaikana. 

• Esimerkki 1: #129#1#000#2130# tarkoittaa, että kytkin menee päälle keskiyöllä 
ja pois päältä 21:30 samana iltana. 

• Esimerkki 2: #129#8#0700#2300# tarkoittaa, että kytkin menee päälle 
maanantaista perjantaihin aamuisin klo 07:00 ja pois päältä maanantaista 
perjantaihin iltaisin klo 23:00.  

 
☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 

Kalenteriohjaus: päällä / pois päältä 
Päivä, aloitusaika – lopetusaika  

 
3.4.3 Kalenteritoiminnon laittaminen pois päältä 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: Kalenteritoiminnon laittaminen pois päältä: #128#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Kalenteriohjaus: Pois päältä 
Päivä, aloitusaika – lopetusaika  

 
3.5 Automaattinen virran laittaminen päälle / pois päältä lämpötilan kontrolloinnilla 
3.5.1 Automaattisen lämpötilan kontrolloinnin laittaminen päälle 
 

• Jotta kaukokäynnistin voi kontrolloida automaattisesti kytkimen virtalähtöä 
lämpötilan mittausten mukaan, tulee lämpötila-anturi liittää I/O-liitäntään. 

• Niin kauan kuin kalenteritoiminto ja ajastintoiminto ovat pois päältä, 
kaukokäynnistin laittaa automaattisesti virtalähdön päälle / pois päältä 
ohjelmoitujen lämpötila-arvojen mukaisesti. 

• Jos kalenteri- tai ajastustoiminto on päällä samanaikaisesti automaattisen 
lämpötilan kontrolloinnin kanssa, lämpötilan kontrollointi toimii vain, kun 
kalenteri- tai ajastustoiminto laittaa kytkimen päälle. 

• Esimerkki: Kaukokäynnistintä käytetään yhdessä lämmityskamiinan kanssa ja 
kytkimen lämpötilan kontrollointi ohjelmoidaan siten, että kytkin menee 
päälle, kun lämpötila laskee alle 20 ᵒC ja pois päältä, kun lämpötila ylittää 28 
ᵒC. Samanaikaisesti kaukokäynnistimen kalenteritoiminto ohjelmoidaan siten, 
että kytkin menee päälle klo 09:00 ja pois päältä klo 22:45 joka päivä. Tällöin 
kaukolämmitin menee automaattisesti päälle ja pois päältä asetettujen 
lämpötila-arvojen mukaisesti klo 09:00 – 22:45 joka päivä. 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
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toimenpiteen: 
Automaattisen lämpötilan kontrolloinnin laittaminen päälle: #159#1# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötilan kontrollointi: Päällä 
Lämpötila:*** 
Tapa: Lämmitys / jäähdytys 
Vaihteluväli: Alalämpötila – ylälämpötila  

 
3.5.2 Lämpötila-arvojen asettaminen automaattista päällä / pois päällä -toimintoa 
varten 
 
Lämpötila-arvojen onnistuneen syöttämisen jälkeen asetukset pysyvät 
kaukokäynnistimen muistissa, kunnes kytkin palautetaan tehdasasetuksiin tai 
toiminto ohjelmoidaan uudelleen. 
Muista aktivoida toiminto ennen sen käyttöönottoa (katso kappale 3.5.1). 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Lämpötila-arvojen asettaminen automaattista lämpötilan kontrollointia varten: 

#159#Tapa#Alalämpötila#Ylälämpötila# 
 

• Tapa on kontrollointitapa. 

• Tapa 1 on jäähdytys ja tapa 0 lämmitys. 

• Vaihteluväli: Alalämpötila ja ylälämpötila ovat haluamasi lämpötila-arvot. 
Arvot voidaan asettaa väliltä -10 – +50 °C. 

• Jos alalämpötilan ja ylälämpötilan arvot ovat samat, kytkin ylläpitää 
vakiolämpötilaa. Esimerkki: jos alalämpötila on 20 °C ja ylälämpötila on 20 °C, 
kytkin ylläpitää huoneenlämpötilan 20 °C:ssa. 

• Lämpötila-arvot annetaan celsiusasteina (°C). 

• Esimerkki 1. Kaukokäynnistin on kytketty yhteen lämmityskamiinan kanssa: 
Asetettu komento on #159#0#7#24#. Jos huoneenlämpötila laskee 7 
asteeseen, kytkin menee automaattisesti päälle. Jos taas huoneenlämpötila 
nousee 24 asteeseen, kytkin menee automaattisesti pois päältä. 

• Esimerkki 2. Kaukokäynnistin on kytketty yhteen jäähdyttimen kanssa: 
Asetettu komento on #159#1#7#24#. Jos huoneenlämpötila nousee 24 
asteeseen, kytkin menee automaattisesti päälle. Jos taas huoneenlämpötila 
laskee 7 asteeseen, kytkin menee automaattisesti pois päältä. 

 
☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 

Tila päällä / pois päältä 
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Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Lämpötila:** 
Tapa: Lämmitys / jäähdytys 
Vaihteluväli: Alalämpötila – ylälämpötila  

 
 
3.5.3 Automaattisen lämpötilan kontrolloinnin laittaminen pois päältä 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Automaattisen lämpötilan kontrolloinnin laittaminen pois päältä: #159#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötilan kontrollointi: Pois päältä 
Lämpötila:** 
Tapa: Lämmitys / jäähdytys 
Vaihteluväli: Alalämpötila – ylälämpötila  

 

3.6 Lämpötilahälytys 
3.6.1 Hälytys yli/alilämpötilasta 
 
Jos lämpötila ohittaa ohjelmoidun arvon, kaukokäynnistin lähettää pääkäyttäjän 
matkapuhelimeen tekstiviestihälytyksen. 
Tämä toiminto riippuu lämpötila-anturista ja asetuksista. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Yli/alilämpötilan hälytyksen laittaminen päälle: #170#1# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Lämpötilahälytys: toiminto on päällä 
Alalämpötila: 20 
Ylälämpötila: 30 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Lämpötila-arvojen asettaminen yli/alilämpötilan hälytykselle: 
#170#Alalämpötila#Ylälämpötila# 
 

• Alalämpötila ja ylälämpötila ovat arvot, jotka ohitettaessa kytkin lähettää 



 

 21

tekstiviestihälytyksen. Lämpötila-arvot voidaan asettaa väliltä -10 – +50 °C. 

• Tehdasasetuksena alalämpötila on 20 °C ja ylälämpötila 30 °C. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Yli/alilämpötilan hälytyksen laittaminen pois päältä: #170#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Lämpötilahälytys: toiminto on pois päältä 
Alalämpötila: 20 
Ylälämpötila: 30 

 
3.6.2 Hälytys nopeasta lämpötilan muutoksesta 
 
Aikaväli ja lämpötila-arvo voidaan ohjelmoida. Kaukokäynnistin lähettää näiden 
arvojen perusteella tekstiviestihälytyksen pääkäyttäjän matkapuhelimeen, jos 
lämpötila laskee tai nousee asetetun lämpötila-arvon verran asetetun aikavälin 
aikana. 
Tämä toiminto riippuu lämpötila-anturista ja asetuksista. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Nopean lämpötilamuutoksen hälytyksen laittaminen päälle: #160#1# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä 
Nopea lämpötilan muutos: toiminto on päällä 
Muutos: 2 astetta 
Aika: 1 minuutti 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Lämpötila-arvon ja aikavälin asettaminen nopean lämpötilamuutoksen hälytykselle: 
#160#Lämpötila#Aika# 
 
Lämpötila on lämpötila-arvo, johon hälytys perustuu.  Arvo asetetaan väliltä 1 – 50 
°C. Aika on aikaväli, jona lämpötila voi laskea/nousta ennen kuin hälytys annetaan. 
Arvo asetetaan väliltä 1 – 300 minuuttia. Tehdasasetuksena lämpötila on 2 °C ja aika 
1 minuutti. 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä 
Nopea lämpötilan muutos: toiminto on päällä 
Muutos: 10 astetta 
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Aika: 3 minuuttia 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Nopean lämpötilamuutoksen hälytyksen laittaminen pois päältä: #160#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Nopea lämpötilan muutos: toiminto on pois päältä 
Muutos: 10 astetta 
Aika: 3 minuuttia 

 
3.7 Hälytys sisäisen virtalähdön muutoksesta 
 
Kaukokäynnistin lähettää automaattisesti tekstiviestihälytyksen pääkäyttäjän 
matkapuhelimeen, jos kytkimen sisäisessä virtalähdössä tapahtuu muutos. 
Toiminnon voi laittaa päälle / pois päältä vain pääkäyttäjä. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Sisäisen virtalähdön muutoksen hälytyksen laittaminen päälle: #11#1# 
Sisäisen virtalähdön muutoksen hälytyksen laittaminen pois päältä: #11#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tekstiviestihälytys sisäisen virtalähdön muutoksesta on päällä / pois 
päältä. 

 
3.8 Hälytys ulkoisen virransyötön muutoksesta 
 

• Kaukokäynnistin lähettää automaattisesti tekstiviestihälytyksen pääkäyttäjän 
matkapuhelimeen, jos kytkimen ulkoisessa virtalähteessä tapahtuu muutos. 

• Esimerkki 1. Kytkimen päävirransyöttö on katkennut. Lämpötila: 20ᵒ. 

• Esimerkki 2. Kytkimen päävirransyöttö on jälleen palautunut. Lämpötila 
kytkimen mennessä päälle: 12ᵒ 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Hälytyksen ulkoisen virtalähteen muutoksesta laittaminen päälle: #12#1# 
Hälytyksen ulkoisen virtalähteen muutoksesta laittaminen pois päältä: #12#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tekstiviestihälytys kytkimen päävirransyötön muutoksesta on päällä / pois 



 

 23

päältä. 
3.9 Varoitusääni 
 
Kytkimen tilan muuttuessa kuuluu varoituspiippaus, esimerkiksi virran 
jännitevaihtelujen yhteydessä. 
 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Varoitusäänen laittaminen päälle: #19#1# 
Varoitusäänen laittaminen pois päältä: #19#0# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Merkkiääni on laitettu päälle / pois päältä 

 
3.10 Tilan tarkistus 
 
Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Kytkimen toimintatilan tarkistus: #07# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä kytkimen tämänhetkisen tilan 
kanssa: 
Numero, numero 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötila:** 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Ajastustoiminto: päällä / pois päältä 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Kytkimen sisäisen virtalähdön tilan tarkistus: #000# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä kytkimen sisäisen virtalähdön 
tämänhetkisen tilan kanssa: 
tämänhetkinen tila 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötila:** 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 



 

 24

toimenpiteen: 
Automaattisesti ajastetun virran päälle / pois päältä menemisen tarkistus: #138# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tila: päällä / pois päältä 
Virtalähtö menee päälle / pois päältä *** minuutin kuluttua 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
kalenteritoiminnon tilan tarkistus: #128# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Kalenteritoiminto: päällä / pois päältä 
Päivä, aloitusaika – lopetusaika  

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Automaattisen lämpötilan kontrolloinnin tilan tarkistus: 
#159# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tila: päällä / pois päältä 
Lämpötilan kontrollointi: päällä / pois päältä 
Lämpötila:** 
Tapa: lämmitys / jäähdytys 
Vaihteluväli: Alalämpötila – ylälämpötila  

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Nopean lämpötilan muutoksen hälytyksen tilan tarkistus: #160# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Nopea lämpötilan hälytystoiminto: päällä / pois päältä 
Muutos:** 
Aika:** minuuttia 

 
� Menettely 
Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen seuraavan 
toimenpiteen: 
Yli/alilämpötilan hälytyksen tilan tarkistus: #170# 
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☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Lämpötilahälytys: päällä / pois päältä 
Alalämpötila: ** 
Ylälämpötila: ** 

 
Jos pääkäyttäjä saa tekstiviestin ”Lämpötila-anturi on irti", se tarkoittaa, että 
lämpötila-anturi on joko irti I/O-liitännästä tai se kommunikoi huonosti 
kaukokäynnistimen kanssa. 
 
3.11 Tehdasasetusten palauttaminen 
 

• Tämä toiminto palauttaa kaikki ohjelmoidut toiminnot ja asetukset 
alkuperäisiin arvoihin, sisältäen rekisteröity pääkäyttäjä ja rekisteröidyt 
perhekäyttäjät. 

• Jos toiminnot tai asetukset eivät toimi niin kuin niiden pitäisi tai ongelmaa ei 
voida ratkaista tavallisella tavalla, tehdasasetusten palauttaminen voi auttaa. 

 
HUOM.! Tätä toimintoa tulee käyttää varoen. Kaikki tiedot kaukokäynnistimen 
muistista pyyhkiytyvät pois. 
 
� Menettely 
Tapa 1. Pidä M-painiketta alaspainettuna noin 5 sekuntia. 
Tapa 2. Pääkäyttäjä lähettää seuraavanlaisen tekstiviestikomennon tehdäkseen 
seuraavan toimenpiteen: 
Tehdasasetusten palauttaminen: #08# 
 

☺ Vahvistus onnistuneesta tekstiviestistä: 
Tehdasasetusten palauttaminen onnistui. 

 
Kun kytkin on palautettu tehdasasetuksiin, kuuluu myös merkkiääni (jos 
se on laitettu päälle, katso kappale 3.9).  

 

Kappale 4 
Kunnossapito 
 

• Jos kaukokäynnistintä ei käytetä vähään aikaan, tulee kytkin irrottaa 
ulkoisesta virtalähteestä ja päävirtakatkaisin laittaa OFF-asentoon. 

• Kaukokäynnistintä saa säilyttää ja käyttää vain olosuhteissa, jotka ovat tämän 
käyttöohjeen määritelmien mukaiset. 

• Pyri pitämään kytkin poissa tiloista, joissa on tavallisesti suuri ilmankosteus, 
kuten kylpyhuoneet ja terassit. Kaukokäynnistintä ei saa altistaa vedelle tai 
muulle nesteelle. Siitä voi aiheutua vioittuminen. 

• Älä käytä alkoholia tai liuottimia kytkimen tai lämpötila-anturin 
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puhdistamiseen. Käytä hieman kosteaa ja pehmeää liinaa. 

• Kytkimen koteloa ei saa koskaan avata (tämä ei koske SIM-kortin kantta 
kytkimen takana). Jos kytkin ei toimi normaalilla tavalla, suosittelemme, että 
luet tämän käyttöohjeen vianetsintäohjeet. Jos vika ei poistu, tulee ottaa 
yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöön. 

 

Kappale 5 
Vianetsintäohjeet 
 

Nro  Vika  Mahdollinen syy  Mahdollinen ratkaisu 
 

1 Vihreä virran 
merkkivalo on 
koko ajan pois 
päältä. 
 

Ei ulkoista virransyöttöä. 
 

Tarkista ulkoinen 
virransyöttö. 
 

2 Sininen GSM:n 
merkkivalo on 
koko ajan pois 
päältä. 
 

Laite ei saa SIM-korttiin 
yhteyttä tai tunnista sitä. 
Kytkimen päävirtakatkaisin on 
OFF-asennossa. 
 

SIM-korttia ei ole 
asennettu oikein. 
SIM-kortti ei ole voimassa. 
SIM-kortti on 
ulkomaalainen. Laita 
kytkimen päävirtakatkaisin 
ON-asentoon. 

3 Kytkimen  
virtalähtöä ei 
voida 
kontrolloida M- 
painikkeella. 

Ei ulkoista virransyöttöä. 
Kytkimen päävirtalähde on 
OFF-asennossa. 
 

Tarkista 
kaukokäynnistimen 
ulkoinen virtalähde. 
Laita kytkimen 
päävirtakatkaisin ON-
asentoon. 

4 Mitkään 
toiminnot eivät 
toimi, mutta 
kaikki 
merkkivalot 
palavat koko 
ajan. 
 

Soittajan numeroa ei ole 
aktivoitu. 
SIM-kortin liittymä ei ole 
toiminnassa. 
Kaukokäynnistimen SIM-
kortin PIN-koodi on päällä. 
 

Aktivoi soittajan numero. 
Tarkista SIM-kortin 
liittymä. 
Ota kaukokäynnistimen 
SIM-kortin PIN-koodi pois 
päältä. 
Ota yhteyttä 
puhelinoperaattoriisi. 

5 Kytkin ei reagoi 
mihinkään 
komentoon. 

Kaukokäynnistin ei toimi 
optimaalisesti. 
 

Laita päävirtakatkaisin 
OFF-asentoon, ota SIM-
kortti pois ja tarkista se, 
palauta tehdasasetukset. 

6 
 

Kauko-
käynnistimen 

Verkko on heikko tai varattu, 
tai verkkoa ei ole. 

Jos myös 
matkapuhelimesi näyttää 
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päälle 
laittamisen 
jälkeen GSM:n 
sininen 
merkkivalo 
vilkkuu. 

 heikkoa verkkoa, kytkimen 
siirtäminen toiseen 
paikkaan saattaa auttaa. 

Kaukokäynnistimen SIM-
kortin PIN-koodi on päällä. 

Ota SIM-kortin PIN-koodi 
pois päältä. 
 

SIM-kortti ei ole voimassa.  Ota yhteyttä 
puhelinoperaattoriisi. 

7 Pääkäyttäjä on 
jo rekisteröity. 
 

Pääkäyttäjä on jo rekisteröity 
kaukokäynnistimen muistiin. 
 

Vaihda pääkäyttäjän 
numero (katso kappale 
3.1.4). 
Palauta tehdasasetukset 
(katso kappale 3.11). 
 

8 Virheellinen 
muoto. 
Tarkista ja yritä 
uudestaan. 

Komennon muoto on väärä.  Lue käyttöohje. 
 

9 Pahoittelemme, 
sinulla ei ole 
lupaa käyttää 
tätä toimintoa. 

Käyttäjän tiedot ovat 
virheelliset tai niitä ei ole 
rekisteröity. 
 

Käytä pääkäyttäjän 
matkapuhelinta 
poistaaksesi, 
muokataksesi tai 
lisätäksesi uusia 
käyttäjätietoja. 

 
HUOM.! Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, tulee ottaa yhteyttä paikallisen myyjän 
tai tavarantoimittajan ammattitaitoiseen huoltohenkilöön. 
 

Kappale 6 
Tekniset tiedot 
 

Ulkoinen virtalähde:  110~230 V  50 Hz, CEE 7/7 hybridi 
Schuko-pistoke / Ranskalainen pistoke 
 

Sisäinen virtalähtö:  110~ 230 V / 50 Hz, 230 V / 30 A (30 s), 16 
A hidas, CEE7/4 saksalainen Schuko-
pistoke 

Käyttölämpötila:  Alin -10 ℃ ～～～～ ylin +50℃℃℃℃ 

Säilytyslämpötila:  Alin -20 ℃℃℃℃ ～～～～ ylin +60℃℃℃℃ 

Kosteus  10 – 90 %, ilman kondensoitumista 

Viestintäprotokolla:  GSM-vaihe 2/2+ (sisältäen data) 

Dataliittymä:  GSM SIM 1,8 V / 3,0 V kytkin 

Lämpötila-anturi.  -10℃ ～～～～ +50℃℃℃℃ 
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GSM-verkko:  EGSM900, DCS1800 

Kappale 7 
Tekstiviestikomentojen luettelo 
   

 Kategoria Toiminto Komento 

Päivä ja 
kellonaika  

Synkronisoi kytkimen 
päivän ja kellonajan 

#152#SIM-kortinNumero# 

Käyttäjän 
rekisteröinti 

Pääkäyttäjän rekisteröinti #00# 

Pääkäyttäjän muuttaminen #14#UusiPuhelinnumero# 

Perhekäyttäjän 
rekisteröinti 

#06#Puhelinnumero# 

Usean perhekäyttäjän 
rekisteröinti 

 #06#Puhelinnumero##Puhelin-
numero# ... 

Perhekäyttäjän 
poistaminen 

#113#Puhelinnumero# 

Usean perhekäyttäjän 
poistaminen 

#113#Puhelinnumero##Puhelin-
numero# I 

Kaikkien perhekäyttäjän 
poistaminen 

#113# 

Kytkimen 
laittaminen päälle 
/ pois päältä 

Pääkäyttäjä laittaa 
kytkimen virran päälle  

#01# 

Pääkäyttäjä laittaa 
kytkimen virran pois 
päältä  

#02# 

Perhekäyttäjä laittaa 
kytkimen virran päälle  

#01#Salasana# 

Perhekäyttäjä laittaa 
kytkimen virran pois 
päältä  

#02#Salasana# 

Kytkimen laittaminen pois 
päältä / päälle 
puhelinsoitolla 

#18#1# 
 

Kytkimen laittamisen 
soittamalla päälle / pois 
päältä ottaminen pois 
päältä (tehdasasetuksena) 

#18#0# 
 

Ajastettu ohjaus 
 

Kytkimen virran 
laittaminen X minuutin 
päästä päälle (enintään 
720 minuuttia) 

#138#1#Minuutit# 
 

Kytkimen virran 
laittaminen pois päältä X 
minuutin päästä (enintään 

#138#0#Minuutit# 
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720 minuuttia) 

Kalenteriohjaus 
 

Kalenteritoiminnon 
laittaminen päälle 

#128#1# 

Päivän ja kellonajan 
asettaminen, jolloin kytkin 
laittaa viran päälle / pois 
päältä 

#129#Päivä#KellonaikaON#Kellon-
aikaOFF# 

Kalenteritoiminnon 
ottaminen pois  
päältä  

#128#0# 

Lämpötilan 
kontrollointi 
 

Lämpötila-arvojen mukaan 
automaattisesti ohjattavan 
virran laittamisen päälle / 
pois päältä laittaminen 
päälle 

#159#1# 
 

Lämpötila-arvojen 
asettaminen 
automaattiselle virran 
laittamiselle päälle / pois 
päältä 

#159#Tapa#Alalämpötila#Ylä-
lämpötila#  
Lue tietoja ”tavasta” kappaleesta 
3.5.2 

Lämpötila-arvojen mukaan 
automaattisesti ohjattavan 
virran laittamisen päälle / 
pois päältä laittaminen 
pois päältä 

#159#0# 
 

Hälytys 
yli/alilämpötilasta 
 
 

Yli/alilämpötilan 
hälytyksen laittaminen 
päälle  

#170#1# 

Hälytyksen lämpötila-
arvojen asettaminen   

#170#Alalämpötila#Ylälämpötila# 
 

Yli/alilämpötilan 
hälytyksen laittaminen 
pois päältä  

#170#0# 
 

Hälytys nopeasta 
lämpötilan 
muutoksesta 
 

Hälytyksen nopeasta 
lämpötilan muutoksesta 
laittaminen päälle  

#160#1# 

Lämpötila-arvon ja 
aikavälin asettaminen  

#160#Lämpötila#Aika# 
 

Hälytyksen nopeasta 
lämpötilan muutoksesta 
laittaminen pois päältä  

#160#0# 
 

Hälytys 
muutoksesta 

Hälytyksen sisäisen 
virransyötön muutoksesta 

#11#1# 
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virransyötössä 
 

laittaminen päälle 
(oletusarvo) 

Hälytyksen sisäisen 
virransyötön muutoksesta 
laittaminen pois päältä 
(oletusarvo) 

#11#0# 
 

Hälytyksen ulkoisen 
virransyötön muutoksesta 
laittaminen päälle 
(oletusarvo) 

#12#1# 
 

Hälytyksen ulkoisen 
virransyötön muutoksesta 
laittaminen pois päältä 
(oletusarvo) 

#12#0# 
 

Varoitusääni 
 

Varoitusäänen laittaminen 
päälle 

#19#1# 

Varoitusäänen ottaminen 
pois päältä 

(oletusarvo) #19#0# 

Tilan 
tarkistaminen 
 

Kytkimen toimintatilan 
tarkistus  

#07# 

Kytkimen virtalähdön tilan 
tarkistus  

#000# 
 

Kytkimen 
ajastusasetusten virran 
laittamiseksi päälle / pois 
päältä tarkistaminen 

#138# 
 

Ajastimen asetusten 
tarkistaminen 

#128# 

Lämpötilan kontrolloinnin 
asetusten tarkistaminen  

#159# 
 

Nopean lämpötilan 
muutoksen hälytyksen 
asetusten tarkistaminen  

#160# 
 

Yli/alilämpötilan 
hälytyksen asetusten 
tarkistus 

#170# 

Salasanan 
vaihtaminen 

Uuden salasanan 
luominen 

#04#1234#UusiSalasana# 

Tehdasasetusten 
palauttaminen 

Kytkimen nollaaminen #08# 
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Merkintöjä 

1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
 

Suuret kiitokset kun käytit aikaasi kytkimen ohjeisiin tutustumiseen. Niiden avulla 
laitteen käyttö on nopeaa ja varmaa. 
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• 
 

Sunwind Gylling Oy   
Lommilantie 1, 02740 Espoo 

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi 
Www: www.sunwind.fi 

 
Pyydämme ongelmatapauksissa ottamaan yhteyttä myyjäänne. 


