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LYNGUIDE
Indstillet
rumtemperatur

Alde til/fra
SEND

ALDE

Gem i appen og send
indstillinger til modulet

Varmt vand

Indstillinger

Opdater statussen fra
modulet

230 V-elvarme

Tilbage til hovedmenuen

Alarm *

i

Alde Smart Controlinformation

ALARM

Gem i appen og send
alarmindstillinger til
modulet

Forøg
Sænk
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OUT

Gasvarme

Ekstra udgang (til andet tilbehør) *
Køleskab *

Indstil rumtemperaturen

Indstillinger: Rumtemperatur

Varmt vand

Indstillinger: Fra/Til/Boost

Opvarmning med 230 V-element

Indstillinger: Fra/1 kW/2 kW/3 kW

Gasvarme: Til/Fra

Alde-varmesystem: Til/Fra

Ekstra styreudgang: Til/Fra *

Køleskab: Til/Fra *

Aflæs status fra køretøj

Send nye indstillinger til køretøj

Indstillinger

Indstil alarm

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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BRUGSANVISNING
1.

INDLEDNING

Alde Smart Control indeholder en GSM-enhed til 2G-net. Den kan bruges til at fjernbetjene og
overvåge varmesystemet Alde Compact med en smartphone.
Systemet kan også bruges til at læse og rapportere information fra køretøjet, f.eks. 12 V-batterispænding.
Al information og styringsdata overføres via SMS til og fra Alde Smart Control modulet.

Alde Smart Control kan bruges med følgende Alde-manøvrepaneler:
3010 613
3020 013
3020 113

Bilbatteri
Ekstern alarm*
Køleskab til/fra *
Ekstra styreudgang *

Modulet Alde Smart Control skal monteres i køretøjet og tilsluttes til Alde-manøvrepanelet.
Modulet kommunikerer med en smartphone, som har appen Alde Smart Control.
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Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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2.

APPEN ALDE SMART CONTROL

Varmesystemet Alde kan styres med appen Alde Smart Control på en iPhone eller Androidsmartphone.

3. APPEN ALDE SMART CONTROL - HOVEDMENU
Hovedmenuen (nedenfor) vises når appen startes.

Indstil rumtemperaturen

Indstillinger: Rumtemperatur

Varmt vand

Indstillinger: Til/Fra/Boost

Opvarmning med 230 V-element

Indstillinger: Fra/1 kW/2 kW/3 kW

Gasvarme: Til/Fra

Alde-varmesystem: Til/Fra

Ekstra styreudgang: til/fra *

Køleskab: til/fra *

Aflæs status fra køretøj

Send nye indstillinger til køretøj

Indstillinger

Indstil alarm

Når en funktion aktiveres eller deaktiveres ændrer knappen farve. Grøn er til og blå er fra.

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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Til normal brug: Foretag alle nødvendige indstillinger på skærmen. Tryk derefter på send. Bemærk
at indstillingerne ikke sendes til modulet før SMSen som vises på din smartphone er sendt.

Når SMSen modtages af modulet svarer det med en SMS. Nedenfor vises et eksempel på et
automatisk svar fra modulet.

Alde 3010
(3010/3020)
Alde TIL					(TIL/FRA)
Rumtemperatur 20,0 °C
Udetemperatur 11,0 °C
Indstillet rumtemperatur 20,0 °C
Varmt vand INDSTILLING NORMAL
(FRA/NORMAL/BOOST)
Maks. effekt INDSTILLING 2kW
(OFF/1kW/2kW/3kW)
Gas FRA				(TIL/FRA)
Alarm					(-/FRA)
Nr. +4671234567890
Temp TIL ved 7 °C
(TIL/FRA)
Spænding TIL				(TIL/FRA)
Ekstern FRA				(TIL/FRA) *
Fejlmeddelelse TIL			(TIL/FRA)
Batteri 12,3V (batteri)
230V AV
(TIL/FRA)
Køleskab TIL				(TIL/FRA) *
Ekstra (Ud1) FRA			
(TIL/FRA) *
GSM Signal HØJT			(LAVT/MIDDEL/HØJT)

6

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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4. APPEN ALDE SMART CONTROL - INDSTILLINGSMENU

1

467071234567890

0000

2

3
4

1. Indtast telefonnummeret til modulet.
2. Indstil din egen adgangskode (Access Code) til modulet så at uvedkommende ikke kan
bruge det. Når du køber systemet er adgangskode 0000. Tryk på den hvide knap på modulet
i 10 sekunder for at tilbagestille denne standardindstilling. (Det er ikke samme kode som
SIM-kortets PIN-kode.)
3. Indtast et telefonnummer for alarm fra modulet. Alle SMS fra modulet sendes til dette nummer.
4. Vælg typen af Alde-varmesystem som er installeret, f.eks. 3010 eller 3020.
Tilbage til hovedmenuen.

i
SEND

Information om systemet Alde Smart Control.
Send og aktiver indstillingerne til modulet i køretøjet. Bemærk at indstillingerne ikke
sendes til modulet før SMSen som vises på din smartphone er sendt.

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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5. APPEN ALDE SMART CONTROL - ALARMMENU
Når en alarmfunktion er aktiveret og en alarm udløses i køretøjet sendes en SMS til det indstillede
telefonnummer. Tre meddelelser sendes om temperatur, batterispænding og eksterne alarmer.
Derefter deaktiveres alarmfunktionen og skal aktiveres igen. Fejl på 3010 og 3020 genererer en
meddelelse.

1
2
3
4
5

1. Aktiver (til) eller deaktiver (fra) alle alarmer.
2. Rumtemperatur – indstil alarm for temperatur og aktiver/deaktiver temperaturalarmen. Alarmen udløses når rumtemperaturen falder til under den indstillede værdi.
3. 12 V-spænding – aktiver/deaktiver alarmen. Alarmen udløses når batterispændingen falder
til under 11 V.
4. Aktiver/deaktiver ekstern alarm *, f.eks. fra en IR-detektor til tyverialarm.
5. Aktiver/deaktiver meddelelsen fra Alde-varmesystemet.
Tilbage til hovedmenuen.

SEND
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Send og aktiver alle alarmindstillinger til modulet i køretøjet. Bemærk at indstillingerne ikke sendes til modulet før SMSen som vises på din smartphone er sendt.

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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6.

MODULET ALDE SMART CONTROL

Modulet har en knap med en diode.

1. Tryk på knappen i 10 sekunder for at tilbagestille til standardindstillingerne. Dioden blinker. PIN-koden indstilles på 0000.
2. Dioden lyser konstant når ekstraudgangen er
aktiveret.
3. Under initieringen blinker dioden i et minut.
Derefter er systemet klar til at kommunikere.

1

4. Dioden blinker når en ekstern alarm aktiveres.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
7.

INDHOLD I PAKNINGEN

I leveringen af Alde Smart Control indgår følgende:
1. Modulet Alde Smart Control
1

2. Kabel
3. Sikring (3A)
4. Denne håndbog

3
2

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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8. FORBEREDELSER
1. Isæt et SIM-kort (mini-SIM, 25 × 15 mm).
Anskaf et SIM-kort. Bemærk at mikro- eller nano-SIM-kort ikke kan bruges i modulet Alde Smart
Control. Husk at deaktivere PIN-kodebeskyttelsen på SIM-kortet. Det kan man normalt gøre ved
at sætte det ind i en ældre mobiltelefon. Gør sådan (kan variere alt efter telefon):
1:1 Sæt SIM-kortet i telefonen.
1:2 Tænd for telefonen.
1:3 Telefonen beder om PIN-koden. Indtast koden som følger med SIM-kortet.
1:4 Gå til menuen Indstillinger.
1:5 Deaktiver PIN-koden i sikkerhedsmenuen.
1:6 Gå tilbage til standby-billedet og sluk telefonen.
1:7 Når telefonen tændes igen, vises der ingen anmodning om PIN-kode.
1:8 Sluk for telefonen og tag SIM-kortet ud.
Hvis du bruger et kontantkort, skal du sørge for at SIM-kortet
er tilstrækkeligt ladet inden det bruges.

•

Tag forsigtigt kappen af modulet
Alde Smart Control og åbn det. Der
er to låse på hver side (se fig. 1)

•

Sæt SIM-kortet ind i modulet (se
fig. 2) iht. billedet og sæt kappen
på igen. Hvis SIM-kortet er for
lille kan der bruges en MicroSimadapter (købes separat).

FIG. 1

FIG. 2

Android

iPhone

2. Installer appen Alde Smart Control.
Hent og installer appen Alde Smart Control på din smartphone. Appen findes i App Store i iTunes (iPhone) eller Google Play (Android) og er gratis.
3. Sluk for strømmen ind til køretøjet.
Frakobl al 12V-spænding ved batteriet.
4. Forbered placeringen.
Kontrollér at kablet til Alde Smart Control og andre 12 V-kabler ikke kommer i kontakt med 230
V-kabler, da der derved vil opstå forstyrrelser. Antennen må ikke blokeres af vægge, mellemvægge og møbler så vidt det er muligt. Modulet skal være i nærheden af Alde-panelet, da kablet
som tilslutter de to enheder er 75 cm langt.
10

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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9.

INSTALLATION

Når dette er forberedt kan du fortsætte.
1. Tag bagsiden af Alde-manøvrepanelet. Tryk
låsen ind på begge sider og træk.

Tilslut til Alde-manøvrepanelet
1

2. Tilslut kablet (1) med den hvide 4-polede
kontakt til Alde-manøvrepanelet. Der er et
kredsskema på indersiden af låget til manøvrepanelets bagside.
Alde-manøvrepanel 3010 og 3020 ser forskellige ud på indersiden.
3. Tilslut den anden ende af adapterkablet (1) til
modulet med den grønne kontakt.
4. Slut sikring (2) direkte til den positive (+) på en
12 V batteri, tilslut derefter sammen med den
røde ledning i kablet (1), og den brune ledning
i ledninger (1) til negativ (-).

Tilslut til modulet
2

Tilsluttes til røde ledning
i kablet (1)
Tilsluttes direkte til pluspolen (+) på et 12 V batteri.

Følg trin 5-7 nedenfor hvis der er andet tilbehør som skal tilsluttes til modulet. Undgå
at forlænge kabellægningen.
OUT

1

5. Tilslut det gule kabel for ekstraudgangen til dit tilbehør. Udstyret kan aktiveres og deaktiveres med appen Alde Smart Control. Udgangen må bruges til 12 V og 0,5 A.
6. Det grønne kabel bruges til styring af et køleskab. Udstyret kan aktiveres og deaktiveres med appen Alde Smart Control. Kontrollér om der er behov for andre enheder for
at tilslutte køleskabet, og hvordan det skal tilsluttes i håndbogen til det. Udgangen må
bruges til 12 V og 0,5 A.
7. Tilslut det røde/hvide og brune kabel (minus) til en ekstern alarm, f.eks. en tyverialarm.
8. Monter modulet korrekt i køretøjet og tilkobl 12 V-batteriet igen. Antennen må ikke
blokeres af vægge, mellemvægge og møbler så vidt det er muligt.
Aktiver kommunikationen med modulet på Alde-panelet.
Der er forskellige navne alt efter panelets version. Søg efter:
3010613: “Translator” i indstillingsmenuen.
3020013: “Translator” i indstillingsmenuen.
3020113: “Third Party Panel” i menuen “Installed Accessories”.
Der er mere information i håndbogen til panelet.

Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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10. KONFIGURATION
Konfigurer Alde Smart Control når den er installeret. Brug appen Alde Smart Control på din
smartphone og åbn indstillingsmenuen.
SEND

Indtast telefonnummeret til SIM-kortet som blev sat ind i modulet (Smart Control Tel. No.)
og meddelelsesnummeret i appen, indstil PIN-koden og typen af varmesystem. Det er ikke
samme kode som SIM-kortets PIN-kode. Det er en PIN-kode som beskytter modulet Alde
Smart Control mod SMS fra andre. Tryk på Send og send derefter også SMSen som vises.
Informationen gemmes og sendes til modulet.

11. FEJLSØGNING
Forsøg med følgende hvis systemet Alde Smart Control ikke svarer på SMS fra appen:
1. Kontrollér at 12V-spænding er tilsluttet og når modulet. Bemærk at systemet forbruger strøm,
også i standby-stilling, hvilket indebærer at batteriet kan blive afladet efter 1-2 måneder, hvis det
ikke lades.
2. Kontrollér at temperaturen ikke underskrider -30 °C der hvor modulet er monteret.
3. Kontrollér om der er noget GSM-signal i nærheden af modulet, f.eks. med en anden mobiltelefon.
4. Kontrollér at antennen er tilsluttet til modulet.
5. Frakobl 12 V-spændingen i 5 minutter og tilslut den derefter igen.
6. Hvis GSM-nettet belastes meget, kan det vare længere at få svar fra modulet.
7. Knappen på modulet blinker. Det er normalt af og til, og når den holder op med at blinke virker
systemet igen. Den blinker når:
•

Systemet genstarter, og lampen blinker da i ca. 1 minut.

•

Hvis modulet ikke finder noget 2G-net.

•

Hvis modulet ikke finder SIM-kortet.

•

Hvis SIM-kortet er taget ud af modulet uden at 12V-spændingen er frakoblet.
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8. Hvis du får en SMS med en Alde fejlmeddelelse forklares årsagen i håndbogen til Alde-panelet.
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Funktioner mærket med (*) kræver ekstra tilbehør, medfølger ikke.
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