Mene sovelluksen etusivulle.

Broadlink RM-Pro
Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun
ohjaaminen
Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden
infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit, ja niitä lisätään kirjastoon
kaiken aikaa.
• Jos laitteesi ohjainkoodit löytyvät kirjastosta, RM-Pro tunnistaa
laitteesi yhdellä, tai muutamalla kauko-ohjaimesi näppäimen
painalluksella.

Valitse oikeasta yläkulmasta ”Device list”.

• Jos laitteesi koodeja ei vielä löydy kirjastosta, voit silti ohjata sitä
RM-Pro:lla, opettamalla RM:lle lämpöpumppusi yleisimmin
käyttämiäsi ”tiloja”.
Seuraavassa ohjeessa kerrotaan molempien tapausten pääpiirteet.
RM-Pron tulee olla otettu käyttöön ohjeiden mukaisesti ja sen on
oltava samassa WiFi-verkossa käyttämäsi puhelimen/ tabletin kanssa.

Laitelistaan pääset myös liu’uttamalla
sovelluksen etusivulta.

1

2

Jos käytössäsi on useampia RM-ohjaima, valitse
niistä se, jolla haluat ohjata lämpöpumppuasi.

Kun sovellus pyytää: ”Operate the remote…”,
paina lämpöpumppusi kauko-ohjaimen
painiketta (esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/tai Fan +/-)

Valitse lisättävän ohjaimen tyypiksi ”Air
conditioner”.

Jos RM ei tunnista kyseistä ohjainkoodia,
sovelluksen näyttöön tulee itse määriteltävän
ohjaimen kuva.

Valitse ”Learn”.

Poista ohjain kokeillaksesi jotakin toista kaukoohjaimen näppäintä tai lämpöpumpun asetusta.
Ohjaimen poistaminen onnistuu painamalla sen
kuvaketta pitkään…
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…ja vahvistamalla poistaminen: (Please confirm
=> ”OK”)

…ja ajastinkäyrän asetuspainikkeesta.
Paina ”I know it”.

Luo ohjain uudelleen valitsemalla opetettavaksi
jokin toinen näppäin, tai jokin toinen lämpöpumpun
asetusarvo, kuin äsken.
Toista aiempi useamman kerran, tai kunnes RM
tunnistaa ohjainkoodin

Nyt voi ohjata lämpöpumppusi perustoimintoja
mistä tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuusalueelta.
Sovellus näyttää RM-Pro:n mittaamaa
lämpötilaa, joka voi poiketa lämpöpumpun
mittaamasta lämpötilasta.

Halutessasi voit muuttaa lämpöpumppusi nimen ja
kuvakkeen haluamiksesi valitsemalla ruudun oikeasta
yläkulmasta ”Device info”

Kun RM tunnistaa ohjainkoodin, näyttöön tulee
opastus valinnaisen ”Healthy sleep” ajastintoiminnon käynnistyspainikkeesta…
Paina ”I know it”.
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Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne
valitsemalla ”Save”.

Aseta ajastuksen alkamis- ja päättymisajat ja
paina ”OK”

”Healthy sleep” ajastintoiminnon saat päälle
kuvan osoittamasta painikkeesta.

Voit asettaa valitsemallesi ajanjaksolle viisi kellonaikaa ja niitä vastaavat lämpöpumpun asetukset
(lämpötila, toimintamoodi ja puhallinnopeus).

Estä ”push-viestien” lähetys valitsemalla ”OK”.
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Sovellus ilmoittaa kun ajastuskäyrä on tallennettu
onnistuneesti.

Voit kytkeä ajastuksen päälle ja pois kuvan
osoittamalla painikkeella.

Tallenna ajastinkäyrä kuvan osoittamalla
painikkeella.

Voit kytkeä ajastuksen päälle ja pois kuvan
osoittamalla painikkeella.
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???

Mikäli useista yrityksistä huolimatta RM ei tunnista
lämpöpumppusi ohjainkoodeja, voit opettaa RM:lle
pumppusi useimmin käytettyjä toimintatiloja.

Valitse ”Learn”.

Opetettavia toimintatiloja voisivat olla esimerkiksi:
• Lämmitys => 22 °C, puhallinnopeus 3 tai
• Jäähdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3

Kun sovellus kehottaa: ”Operate the remote”, käynnistä
lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella, aiemmin
asettamaasi tilaan painamalla ON/OFF-painiketta

Kun sovellus pyytää: ”Operate the remote…”,
paina lämpöpumppusi kauko-ohjaimen painiketta
(esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/- tai Fan +/-)

Kun sovelluksen näyttöön tulee itse määriteltävän ohjaimen
kuva…

Aseta sovellukseen pumpulle asettamasi lämpötila 22 °C …

…aseta lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan
tilaan, jonka haluat opettaa RM:lle
Seuraavassa esimerkissä: Lämmitys => 22 °C, puhallinnopeus 3.

…ja sammuta laite sen omalla kauko-ohjaimella.

Lisää valitsemasi tilan ohjaus RM:ään painamalla ”+”painiketta
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Ja tallenna se painamalla OK

Lopuksi anna toimintatilan nimeksi esimerkiksi
asettamasi puhallinnopeus tms.

Aseta valitsemasi toimintamoodi ”Heat”…

Tallenna asetukset painamalla ”Save”.

Opeta RM:lle samalla tavalla kaikki haluamasi
toimintatilat.
•

Aseta lämpöpumppu sen omalla kauko-ohjaimella
opetettavaan toimintatilaan.

Seuraavassa esimerkissä: Jäähdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3.

•

Sammuta lämpöpumppu sen omalla kaukoohjaimellaan.

Lisää ohjaus painamalla ”+”
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…valitse toimintamoodi,
Valitse ”Learn”.

Sovelluksen pyytäessä ”Operate the remote”, käynnistä
lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella,
aiemmin asettamaasi tilaan painamalla ON/OFFpainiketta

…

…anna kuvaava nimi, ja tallenna asetukset => ”Save”.

…aseta lämpötila,
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Poista sovelluksesta ylimääräiset näppäimet.
Valitse näppäin painamalla sitä pitkään…

Opeta RM:lle vielä lopuksi
lämpöpumpun sammutus- näppäin:
Paina sovelluksen 0/1-näppäintä

Poista näppäin valitsemalla
”Delete”…

Kun sovellus kehottaa: ”Operate the remote”, sammuta
lämpöpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan,
painamalla ON/OFF-painiketta

Ja vahvista poistaminen näppäin valitsemalla ”OK”

Nyt voi ohjata lämpöpumppusi perustoimintoja
mistä tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuusalueelta.

Toista sama kaikille poistettaville näppäimille.

Sovellus näyttää RM-Pro:n mittaamaa
lämpötilaa, joka voi poiketa lämpöpumpun
mittaamasta lämpö-tilasta.
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Halutessasi voit muuttaa lämpöpumppusi nimen
ja kuvakkeen haluamiksesi valitsemalla ruudun
oikeasta yläkulmasta ”Device info”

Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne
valitsemalla ”Save”.
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