
MoistMaster® E35 BT

Snabbstartsguider
Den fullständiga installations- och

bruksanvisningen finns på www.moistmaster.fi

Läs dem och dessa snabbstartsguider noggrant.

Driftsättning av fuktkontrollenhet:
● Anslut sensorkabeln till kontrollenheten.

● Anslut den kontrollenheten till ett eluttag så att
indikatorlamporna börjar blinka. Den automatiska
styrningen startar.

● Fäst sensorns sond på en höjd av cirka en meter på
väggen så att sondöppningen är mot rummet.

● Anslut värmaren till uttaget på den kontrollenheten.

● För att testa funktionen, tryck kort på knappen på
kontrollenheten, "ON"-lampan tänds och värmaren
startar så länge knappen är intryckt.

● Den lägsta temperatur på 5 oC kan aktiveras och inaktiveras genom att
hålla knappen intryckt i ca 10 sekunder. Övriga inställningar måste
göras med MoistMaster BlueTooth applikationen.

● När den lägsta temperaturen på 5 oC är aktiverad, tänds lysdioden "≥ 5
oC" på kontrollenheten.

● Om sensorns felindikator “(!)” lyser, kontrollera att mätsensorn är
ansluten till kontrollenheten. Indikatorlampan tänds även om sensorn
är defekt.

● Om så önskas, ladda ned MoistMaster BlueTooth- applikationen enligt
instruktionerna i denna manual. Du kan också använda
kontrollenheten utan att använda applikationen.
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Fuktkontrollenhet användargränsnitt

1. Micro USB-kontakt för mätsensoranslutning
2. Utgång på "ON" (grön lysdiod)
3. Indikator för val av den lägsta temperatur-

kontrolläge "≥5oC " (gul lysdiod)
4. Sensorfel (röd lysdiod)
5. Utgångskontrolltest / knapp:

● Ström på test (vid intryckt knapp tänds den
gröna lysdioden och strömförsörjning är
ansluten till värmaren)

● Lägsta värme ≥ 5 oC tillkoppling (tryck i ca
10 sek, den gula lysdioden blinkar tills den
lyser med fast sken)

● Avlägsnande av lägsta värme ≥ 5 oC (tryck i ca 10 sek, den gula
lysdioden blinkar tills den slocknar)

● Väljarknappen kan användas för att återställa Bluetooth-PIN till
standardvärdet "0000” (> 20 sek. tryck)

Installation av Bluetooth-applikation

En Android-app som heter "MoistMaster" från appbutiker (Apple Store,

Google Play) finns att ladda ner på Android- och Apple-smarttelefoner.

Applikationen kan användas för att övervaka uppmätta värden, välja en

fuktskyddsnivå och ändra inställningar. Instruktioner för nedladdning och

användning av applikationen finns på webbplatsen www.moistmaster.fi.
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Allmänna säkerhetsanvisningar

För att undvika risk för elektriska stötar, brand eller andra olyckor, följ alltid

varningarna nedan när du använder fuktkontrollenheten.

● Se till att strömförsörjningen motsvarar de tekniska värdena på
säkerhetsetiketten och tekniska data för kontrollenheten.

● Fuktkontrollenheten skall endast användas för sitt primära syfte

● Kontrollera regelbundet skicket på fuktkontrollenheten. Använd den
inte om det finns synliga skador på kontrollenheten.

● Endast auktoriserad personal kan reparera fuktkontrollenheten. Öppna
inte locket.

Försiktighetsåtgärder

● Håll fuktkontrollenheten synlig och lätt att ta bort.

● Följ noggrant instruktionerna för användning av värmaren, som ska

anslutas till fuktkontrollenheten.

● Värmaren som ska anslutas till uttaget ska vara konstruerad för

kontinuerlig drift så att den kan stängas av med en extern strömbrytare.

Vissa värmare med fläkt kan fungera på ett sådant sätt att efter att

värmeelementet har stängts av kommer fläkten fortfarande att gå för att

kyla värmaren. En sådan värmare får inte användas med

fuktkontrollenheten.

● Fuktkontrollenheten förhindrar endast skador och olägenheter som

orsakas av för hög relative luftfuktighet inomhus. Övriga fuktskador skall

förhindras separat. Dessa kan t.ex. vara takvattenläckor, kapillärhöjning

av fukt från marken, läckage från vattenarmaturer, regnvattenskador och

liknande.
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Tekniska data och begränsningar

● Spänning 230VAC, 50Hz.

● Elsäkring för fuktkontrollenheten max.

16A

● Fuktkontrollenheten innehåller inga

säkringar eller överströmsskydd

● Maximal värmeeffekt 3500W

(hussäkring 16A)

● Maximal värmeeffekt 2200W

(hussäkring 10A)

● Kapslingsklass IP20. Endast för

inomhusbruk.

● Tillåtet omgivningstemperaturområde -40 oC... + 40 oC.

Fuktkontrollenheten slängs tillsammans med elektroniskt avfall.

MoistMaster® E35 BT är CE-godkänd.

Fuktkontrollenheten och mätsensorn har två års garanti.

Fuktkontrollenheten har utvecklats i Finland.
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