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TEMPCO TOUCH E3
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Pekskärmen Touch E3 kan kopplas till vissa LVI enheter.
För mer information läs enhetens bruksanvisning.
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ANVÄNDA TOUCH TOUCH E3 MED
YALI-ELRADIATORER
A. NÖDVÄNDIGA PRODUKTER
1) Tempco Touch E3 Touch (nedan Touch E3),
		 E-nr 85 000 14.

B. INNAN DU BÖRJAR
Radiatorerna ska vara installerade och anslutna till
elnätet och påslagna. Touch E3 ska vara inkopplad med
anslutningskabeln eller fast installerad och påslagen
med on/off-knappen på baksidan. Om man vill använda
sig av batteriet så ska Touch E3 laddas minst 1 h först.

C. TOUCH E3 – STEG 1 MENU – MENY
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2) Elradiator från LVI med radiostyrd termostat
		 kompatibel med Touch E3 (I denna anvisning
		 beskrivs radiatortyperna Yali Digital, Parada och Ramo)
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1)
2)
		
3)
		
4)
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Välj D, välj språk efter landets flagga.
Välj F, användarinställningar. Ställ in tid, 		
datum, temperaturenhet m.m.
Välj I, parameterinställningar. Håll inne
knappen länge om den har en röd prick.
Välj Skapa hus och skapa alla rummen.

D. PARA IHOP RADIATORN OCH TOUCH E3 –
STEG 2 – PARAMETERINSTÄLLNINGAR
3) Smarttelefon eller surfplatta samt internet/
		 mobilanslutning och Wifi-router för fjärrstyrning
		 av värmen.

1)
		
2)
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Touch E3: Välj I och sedan Para ihop med 		
radio.
Välj Värme, och välj vilket rum som du vill koppla
en radiator till. Ett meddelande visas, läs och
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bekräfta med den gröna bocken. Meddelandet
betyder att den första radiatorn man kopplar till
ett rum blir master, om man sedan kopplar fler
radiatorer till samma rum så blir de slavar. Nu ska
den gröna radiosignalsknappen synas, vänta med att
trycka på den.
Radiator Yali Digital, Parada och Ramo: Tryck på
OK i 5 sekunder så att fFi visas. Välj + eller –
för att få fram rF.bi. Tryck på OK.
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5)
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servern. Tryck på + och SKICKA KOD, så skickas
koden till din e-post-adress.
Ange koden i Touch E3 genom att gå in på Wifi
knappen i huvudmenyn och skriv in den under
Lösenord Internet. Koden gäller i 24 timmar.
Nu kan du styra värmen på tre sätt – med
smarttelefon eller surfplatta, med Touch E3 och
direkt via radiatorns kontrollpanel.

För att få ut det mesta av radiatorn och styrningen av den
är det viktigt att du läser igenom anvisningarna och vidtar
följande åtgärder, se anvisningarna i båda bruksanvisningar:
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5)
		
		

1)
		
		
		

Ställ in standardvärdena komfortvärme (sol),
reducerad värme (måne), och anti-frostläge
(snöflinga) för varje radiator enligt dina önskemål
på Touch E3.
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Om man vill ha lägre yttemperatur på radiatorerna
så måste det ställas in i Touch E3, tryck på ”i”
i rummet och sedan tryck på inställningsknappen i
3 s, välj sedan Maximal värmenivå.
Med Touch E3 kan du enkelt begränsa
temperaturintervallet i ett rum till t.ex. max
21 till minst 8 grader, se värmeinställningar,
I parameter inställningar.
Använd knapplåset på radiatorn eller låset på
Touch E3 om du inte vill att andra ska kunna
reglera temperaturen.
Vid ökat avstånd kan Tempco RF-signalförstärkare
köpas till.

Touch E3: Fortsätt genom att trycka på den
gröna radiosignalknappen så att radiatorn och
Touchen paras ihop. Det tar några sekunder.
Fortsätt på samma sätt med punkt 2), 3) och 4)
för varje radiator tills alla radiatorer i huset 		
är kopplade till Touch E3.

E. ANSLUTA TOUCH E3 TILL WIFI – STEG 3 –
PARAMETERINSTÄLLNINGAR
1) Touch E3: Välj I och därefter WIFI-inställningar.
2) Välj Sök nätverk (vanligast). Touch E3 skannar
		 alla tillgängliga nätverk. Upprepa om det önskade
		 nätverket inte hittas. Välj Manuellt om det
		 önskade nätverket inte hittas, och skriv in ditt
		 nätverksnamn (SSID).
3) Välj det nätverk som du vill ansluta Touch E3 till,
		 (vid manuell uppkoppling välj WPA2) och ange
		 nyckelkoden för nätverket/routern (Nyckelkoden
		 (Key Code) står oftast på undersidan av routern).
		 När anslutningen är klar blir Status 1/2 i WIFI		 inställningarna grön. Det kan ta någon minut
		 innan routern delar ut IP adress så att det
		 blir status 1/2. Efter ytterligare någon minut ska
		 statusen bli 2/2, då har Touchen kontakt med LVIs
		 CleverTouch server.

Touch E3 fungerar även med följande radiatorer från LVI:
Epok, Tamari, Sanbe, Langila och Yali GV.

F. STYRA VÄRMEN MED SMARTTELEFON ELLER 		
SURFPLATTA (ANDROID OCH IOS)
1) Välj gratisappen CleverTouch Gen.2 i Google Play
		 eller Apple Store beroende på mobil.
		 Installera och öppna appen.
2) Skapa ett konto i appen med din e-postadress och
		 ett lösenord.
3) Öppna kontot och begär en ihopkopplingskod från
3|
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