Bruksanvisning:

för Warmup tempo digital programmerbar termostat
En del av Elementserien
Inledning

tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget gör inställningen av
termostaten snabb och enkel.
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Vridreglage (Vrid medurs för att öka och moturs för att minska.)
Huvudknapp
Program skjutreglage (används endast vid programmering)
Läge skjutreglage
Återställningsknapp
Utbytbart CR2032 batteri

må

ti

on to

fr

lö

sö

8
1.

Normalt visas den aktuella temperaturen i rummet. Detta kan vara antingen golvtemperaturen eller lufttemperaturen. (Se ikon 4).
När du ställer in ett program eller en manuell temperatur kommer denna ikon tillfälligt att visa den inställda temperaturen.

2.

Under programmerad drift visar denna termometer om termostaten är vid temperaturen "Komfort"

3.

4.

Ikonen

visas när "Komfort -1/ -2 är måltemperatur. (Används endast med Fil Pilote)

Ikonen

visas när uppvärmningen är på.

eller "Sänkt"

.

Dessa ikoner visar vilken typ av temperaturreglering som används.
Golvgivare
Regulator

Luftgivare
(Detta läge ska endast användas vid speciella situationer, kontakta Warmup för ytterligare information).
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5.

Dessa ikoner visar vilket läge din termostat är inställt på:
Programläge kör det schemalagda programmet
Manuellt läge håller en fast temperatur
Frostskyddet tillåter inte att temperaturen sjunker under 5 °C
Vänteläge
OBS: När termostaten visar både manuell ikon och komfortikonen är termostaten i manuellt åsidosättande och
kommer att hålla en fast temperatur tills nästa schemalagda programperiod.

6.

Dessa ikoner visar den tid på dagen som programmeras.

Morgon

Dag

Kväll

7.

Detta område visar aktuell tid och veckodag.

8.

Det här är felvisningsikoner (se felsökningsavsnitt) eller speciella kommandoikoner:

Natt

Fil pilote
Golvgivarfel
Överhettningsgränsen har uppnåtts
Nätström saknas
Låg batterinivå

Komma igång
För att programmera tempo termostat är allt du behöver göra att skjuta programskjutkontrollen från toppositionen till bottenposition,
och anpassa programmet längs vägen.
Om du gör ett misstag, dra tillbaka skjutreglaget till den tidigare positionen och börja om igen. För att ändra ett inställt värde, vrid
påvridreglaget. Genom att trycka på huvudknappen accepteras värdet och du hamnar vid nästa värde som ska ställas in.
Tempo termostat har ett antal "installationsinställningar". Om termostaten har installerats korrekt och fungerar är det inte troligt att du
kommer att behöva ändra dessa igen. För ytterligare information se avsnittet "Installationsinställningar".
Termostaten kan ställas in så att programmeringen sker för "alla dagar samma", "veckodag och helg" eller "7 dagar". För att ändra
denna inställning, se avsnittet "ställ in tid/dag".
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Programmering av termostaten
För att programmera din termostat är allt du behöver göra att flytta på programskjutreglaget på termostatens högra sida från topp till
botten. Tabellen nedan förklarar vad du kan göra i varje steg.
Vrid på vridreglaget för att ändra aktuell tid i klockan. När klockan har
ställts in trycker du på huvudknappen och kan då ställa in veckodag. Vrid
på vridreglaget för att välja rätt dag.

Ställ in tid/dag

När du har ställt in tid och dag,flytta skjutreglaget till nästa position för att
godkänna värdet.
Din termostat tillåter som standard att du kan ställa in ett veckodags- och
helgprogram. Om du vill ställa in "alla dagar samma" (1d) eller "7 dagars"program (7d) håll in huvudknappen under 5 sekunder medan du är läget
för inställning av tid/dag. När du är i detta läge och vrider på vridknappen
kan du ändra denna inställning. Tryck på huvudknappen eller flytta på
skjutreglaget för att godkänna värdet.
Ställa timer

1
2
3
4
Ställ in temperaturer

Klart

När du är i någon av dessa positioner kan du ställa in starttiden för "morgon"(1), "dag"- (2), "kväll"- (3) och "natt"- (4) perioder.
"Morgon"- och "kväll"-perioderna kommer att följa komforttemperaturen,
"dag"- och "natt"-perioderna kommer att följa den sänkta temperaturen.
Med hjälp av vridreglaget väljer du starttid och trycker på huvudknappen
för att flytta till nästa dag.
Om du håller in huvudknappen under 3 sekunder kopierar du starttiden till
nästa dag.
Tips – Om du vill ställa in termostaten så att den behåller komforttemperatur
hela dagen och bara sänker på natten, ställ då bara in en starttid för "dag"
som är lika med starttiden för "kväll".

Här kan du ställa in de temperaturer som ska användas för komfort och
sänkt temperatur.

Flytta programskjutreglaget till den nedersta positionen för att starta
din termostat. Uppvärmningen sker inte om skjutreglaget inte är i denna
position.

Välj läge
Din termostat kan ställas in för att köra ett program, hålla en fast temperatur, effektivt skydda ditt hem från att frysa, eller vara i
vänteläge. Du kan välja dessa lägen genom att flytta lägeskjutkontrollen på undersidan av din termostat.
Vänteläge

Termostaten slås inte på.
OBS: Termostaten är fortfarande är ansluten till elnätet och ditt värmesystem
är inte bortkopplat. Koppla alltid bort från elnätet innan underhåll.

Frostskydd

Manuell

Auto

Termostaten tillåter inte att temperaturen sjunker under 5 °C

Termostaten håller en fast temperatur. Vrid bara på vridknappen för att
ändra temperatur.
I detta läge kör din termostat det program som du har ställt in.
Om du tillfälligt vill justera temperaturen, vrid bara på vridknappen. Vid
starten av nästa uppvärmningsperiod kommer din termostat automatiskt att
återgå till ditt programschema.
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Installationsinställningar
Det här är inställningar som ska göras av termostatens installatör och de kommer sannolikt inte att behöva ändras igen under
produktens livslängd.
För att komma till läget för installationsinställning, ta bort termostaten från väggplattan. Tryck och håll ned huvudknappen samt, med
hjälp av ett spetsigt föremål, tryck och släpp upp återställningsknappen på baksidan av termostaten. Efter 5 sekunder släpper du upp
huvudknappen på framsidan av termostaten.
I installationsinställningen kan du vrida på vridknappen för att ändra ditt val och trycka på huvudknappen för att bekräfta din inställning
och gå vidare till nästa steg. När du har slutfört alla steg avslutas installationsinställningsläget automatiskt.
Installations- Konfigurerad inställning
steg

Standardvärde

1.

Ändra tidsformat (12h/24h)

"24"

2.

Ändra måttenhet (grader C/F)

°C

3.

Byt givare som används för måltemperatur (Golv/Luft/Regulator)

Golv

LCD-exempel

Obs: I regulatorläge körs termostaten
under ett visst antal minuter i en 10
minuters cykel.

4.

5.

Bestäm om termostaten använder
adaptivt lärande för att förvärma
rummet för ditt schema.

Fil pilote (endast Frankrike)

På

Av

Termostaten kan lyda 6 standardkommandon
i fil pilote (pilottråd) Kontakta Warmup för mer
information.
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6.

Ställ in en överhettningsgräns
för att skydda ditt golv.

30 °C

Maximala överhettningsgränser

7.

Plattor

40 °C / 104 °F

Sten

40 °C / 104 °F

Trä / laminat

28 °C / 86 °F

Matta

28 °C / 86 °F

Vinyl

28 °C / 86 °F

Ställ in ett offsetvärde för att
0 °C
kalibrera temperaturavläsningen hos dina termostatgivare

Felmeddelanden / Felsökning
Termostaten kontrollerar inte temperaturen Säkerställ att programskjutkontrollen är i körläget (lägsta punkten) och att
lägeskjutkontrollen (underkant) är i manuell eller programposition.
Golvgivarfel

Överhettning

Låg batterinivå

Om du ser felikonen för golvgivare
eller " - - " på skärmen betyder det att din
termostat inte har kunnat detektera golvets temperatur. Kontakta Warmup.
Om du ser överhettningsikonen
innebär detta att ditt golv har blivit för varmt
och att uppvärmningen har avbrutits. Kontakta Warmup.
Ikonen för låg batterinivå
visas när batteriet behöver bytas ut. Termostaten
måste vara ansluten till elnätet för att fungera, den är inte konstruerad för att
användas med en intermittent strömförsörjning. Om batteriet inte är installerat kan
termostaten inte behålla klockans tid om strömmen bryts.

Uppvärmningen startar för tidigt

Om uppvärmningen aktiveras för tidigt kan detta bero på att funktionen adaptivt
lärande är påslagen. Denna funktion gör att din termostat kan lära sig hur lång tid
det tar att värma upp för att säkerställa rätt temperatur i början av komfortperioder.
Se "installationsinställningarna" i den här guiden.

Felaktig kalibrering

Din termostat ska inte behöva någon kalibrering, men om du vill tillämpa
en förskjutning av temperaturinställningarna beskrivs detta i avsnittet
"installationsinställningar".

Inget elnät

Om du ser ikonen för nätström saknas
innebär detta att termostaten inte får
ström. Kontrollera att termostatens logikmodul är korrekt installerad på strömmodulen och att 230V elförsörjning är ansluten.

Regulatorläge (Reg) visas

I detta läge aktiveras termostaten under ett visst antal minuter i en 10 minuters
cykel. Termostaten använder sig inte av temperaturen för att styra. Vänligen
kontakta Warmup för mer information.

Fil Pilote (FP) visas

Termostaten kan lyda 6 standardkommandon i fil pilote (pilottråd) Vänligen kontakta
Warmup för mer information. (Endast Frankrike)

HI eller LO visas

Termostaten visar "HI" om omgivningstemperaturen överstiger 50 °C (122 °F) och
"LO" om omgivningstemperaturen sjunker under 0 °C (32 °F).
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Garanti
Warmup plc garanterar att denna produkt är fri från defekter i utförande och material, vid normal användning och service under en
period om tre (3) år från konsumentens inköpsdatum. Om det någon gång under garantiperioden fastställs att produkten är defekt, ska
Warmup reparera eller byta ut den, efter Warmups gottfinnande.
Om produkten är defekt, var vänlig antingen
(i) återlämna den, med köpkvitto eller annat daterat inköpsbevis, till den plats där du köpte den, eller
(ii) kontakta Warmup. Warmup kommer att avgöra om produkten ska återlämnas eller bytas ut.
Garantin täcker inte borttagnings- eller ominstallationskostnader, och gäller inte om Warmup kan visa att defekten eller felet orsakades
av skador som uppstod när produkten var i slutanvändarens ägo.
Warmups enda ansvar ska vara att reparera eller byta ut produkten under de villkor som anges ovan.

WARMUP SKALL INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA
AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE DIREKT ELLER INDIREKT SKADA PÅ GRUND AV,
DIREKT ELLER INDIREKT, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE
MOT NÅGON GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON
ANNAT FEL PÅ DENNA PRODUKT. DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA GARANTI
SOM WARMUP LÄMNAR PÅ DENNA PRODUKT. VARAKTIGHETEN FÖR ALLA
GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR HÄRMED BEGRÄNSADE TILL TRE ÅRS GARANTI.
Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Vänligen registrera din produkt på adressen: www.warmup.co.uk

Kundtjänst
För eventuella frågor om produktens installation eller drift, kontakta Warmup:
STORBRITANNIEN
Warmup Plc
702 Tudor Estate
Abbey Road
London
NW10 7UW
Tel: 0845 345 2288
Internationellt: + 44 208 453 6868
Fax: 0845 345 2299
E-post: uk@warmup.com
Webbplats: www.warmup.co.uk
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