
FI - FERMENTEMP H2 Käyttöohjeet (FI) 

Onnittelut FERMENTEMP H2 Juoman valmistuksen lämpötilan säätimen hankinnasta. Sen ansiosta 

voit valmistaa parempaa ja tasalaatuisempaa olutta, saaden tasaisen lämpötilan hallinnan, 

ehkäisten käymiseräsi lämpötilan vaihtelut ja antaen sinulle ympärivuorokautisen mielenrauhan, 

kun se tarkkailee ja valvoo puolestasi. FERMENTEMP H2 laite laskee myös ajan käynnistyksestä 

alkaen, antaen sinulle tarkan tuntimäärän (käymisen alusta asti) ominaispainolukemia varten.  

Siinä on hälytys (alilämpötila ja ylilämpötila) ja se myös tallentaa maks. ja min. lämpötilat 

käymisprosessin aikana, jotta voit olla luottavainen siihen, että käymiseräsi ei mene pilalle.  

Ennen kuin alat käyttämään FERMENTEMP H2 laitetta, ota huomioon muutamia asioita.  

FERMENTEMP H2 voi ainoastaan lämmittää valmistuserää, eikä se voi sitä aktiivisesti viilentää - se 

tarkoittaa sitä, että sinun tulee käyttää FERMENTEMP H2 laitetta ympäristössä, jossa lämpötila on 

viileämpi kuin haluttu käymisen lämpötila.  Se mahdollistaa FERMENTEMP H2 laitteen lämmön 

lisäämisen ja ylläpitämisen koko käymisprosessin ajan. 

Kun FERMENTEMP H2 lisää maksimissaan 48W mietoa lämpöä käymiserälle, on tärkeää 

huomioida, että jos säilytät käymiserää viileämmässä ympäristössä (esim. autotallissa tai 

kellarissa, tai talviaikana), missä lämpötila voi pudota nopeasti yöllä, voi olla myös tarpeen 

lisätä eristystä käymisastiasi ympärille. Se vähentää astian lämmön karkaamista, sekä myös sitä, 

että FERMENTEMP laitteen tuottama lämpö tulee tehokkaasti käytettyä, eikä sitä mene hukkaan.  

Lämpötila tilastomme auttavat sinua tarkkailemaan, onko eristyksesi riittävää tasoa.  Toisin kuin 

muut lämmittimet, FERMENTEMP säädin auttaa sinua säästämään rahaa ja energiaa, lisäämällä 

lämpöä vain silloin kun sitä todella tarvitaan.   

Lämpötilalla on tärkeä vaikutus käymisprosessissa. Liian viileässä käymisprosessi hidastuu ja jopa 

pysähtyy, kun taas lämpimämpi ympäristö kiihdyttää käymistä ja voi tuottaa ns. sikuna alkoholia 

(liuottimelta maistuvaa alkoholia) ja se voi myös kuolettaa hiivan.  Riippuen haluamastasi 

valmistustavasta, FERMENTEMP voi auttaa sinua saavuttamaan päämääräsi. 

Tiedostamme että haluat tehdä kokeiluja käymiserillesi ja saada parempaa tulosta aikaan 

jokaisella kerralla – FERMENTEMP avustaa sinua tuottamaan tasalaatuista tulosta, antaen sinun 

keskittyä makuun, kirkkauteen tai jopa siihen, että kuinka nopeasti voit valmistaa eräsi.  Tasaisen 

lämpötilan ylläpitäminen mahdollistaa johdonmukaiset käymisajat, jolloin ympäröivä lämpötila ei 

pääse vaikuttamaan lopputulokseen. 

TURVALLISUUS ENSIN.  Kun eristät käymiserän, ole varovainen, että et peitä lämmittimen 

pääliosaa. Se mahdollistaa lämmön siirtymisen lämmittimen pääliosasta käymiserään, ehkäisten 

lämmittimen 'ylikuumenemisen’. Ota huomioon, että FERMENTEMP säätimessä on sisäinen 

ylikuumenemisen katkaisin.  Varo että mitään nestettä ei pääse läikkymään lämmittimen päälle. 

Jos niin käy, älä koske lämmittimeen tai käymisastiaan, vaan irroita välittömästi sähkötulppa 

rasiasta ja anna lämmittimen kuivua ennen käyttöä. 

FERMENTEMP H2 Laitteen Käyttö.  FERMENTEMP H2 on suunniteltu niin, että käymisastia 

asetetaan sen päälle ja käymisen lämpötila-anturi (musta johdin) teipataan astian ulkopuolelle, 

nestemäärän keskiosaan, jolloin lämpötila mitataan nestesäiliön nesteen keskiosasta.  Kun säiliö 

on asetettu laitteen päälle, suosittelemme lisäeristyksen käyttöä säiliön ympärillä, auttamaan 

lämpötilan ylläpidossa.  Ympäristön lämpötila-anturi (valkoinen johdin) tulisi sijoittaa lähelle 

säiliötä, mutta ei lähelle mahdollisia lämmönlähteitä. Vaihtoehtoisesti voit asettaa mustan anturin 

astian ulkopuolelle, nesteen päälle ja valkoisen myös astian ulkopuolelle, keskikohdalle, 

mittaamaan ympäristön lämpötilaa. 

 

Voit nyt aloittaa käymisprosessin!  Liitä FERMENTEMP H2 laitteen virtajohtimen töpseli 

sähkörasiaa kytkeäksesi FERMENTEMP laitteen päälle. Laitteen edessä oleva säädin aktivoituu, 

jolloin voit asettaa halutun käymislämpötilan.  Jos käymislämpötila on liian matala/korkea, voit 

kuulla hälytyksen laukeamisen, kun laitat laitteen päälle - paina silloin mitä tahansa painiketta, 

saadaksesi hälytyksen pois päältä. Suosittelemme että käytät tilastojen nollaus optiota aina ennen 

uutta käymiserää – Katso Menu System osio, halutessasi lisätietoa. 

 

Ensisijainen Käymisen Hallinta  Toissijainen Käymisen Hallinta 

               



Säätimen Toiminta.  FERMENTEMP H2 säädinpaneelissa on16x2 yksikön taustavalaistu LCD näyttö 

sekä navigoitava valikkojärjestelmä, joka antaa sinulle tietoa käymisprosessista ja sen 

edistymisestä. 

 

 
 

Kun lämmitin on päällä, lämmityksen “Ht” merkki ilmestyy päänäytön ylä-oikealle, ylöspäin 

osoittava nuoli, viivan “_” sijaan.  Jos kuulet äänimerkin, ilmaisee se sitä, että alilämpötilan tai 

ylilämpötilan hälytys on aktivoitunut.  Lyhyt äänimerkki kuuluu myös aina, kun painat jotain 

painiketta. 

 

 Näytöllä näkyy nykyinen käymislämpötila sekä lämmityksen tila jatkuvasti ensimmäisellä rivillä, 

sekä erilaista tietoa kiertävässä näyttötilassa alarivillä, näyttäen jokaisen tiedon noin 5 sekunnin 

ajan.  

 

Valmistus-/Käymislämpötilan Asetus.  Asettaaksesi lämpötilan, paina ▲ tai ▼ painiketta näytön 

oikealla puolella. Voit siten käyttää painikkeita lämpötilan asetuksen säätämiseksi 

johdonmukaisesti 0.1° askelin. 5 sekunnin jälkeen, kun asetukset on tehty, tallentuu arvo ja näyttö 

palaa päänäkymään, tai voit painaa Set/Enter keskellä sijaitsevaa painiketta, tallentaaksesi 

valinnan välittömästi. 

 

Kun mitattu lämpötila putoaa alle valitsemasi tason, käynnistyy silloin lämmitin.  Sen merkiksi 

ilmestyy Lämmitys “Ht” tila päänäytön oikeaan yläkulmaan, jolloin näyttöön vaihtuu ylöspäin 

osoittava nuoli. 

 

Sen varmistamiseksi, että valmistuserä ei pääse liian viileäksi tai kuumaksi, on säädin varustettu 

myös matalan lämpötilan ja korkean lämpötilan hälyttimellä.  Se laukeaa (oletus asetuksena) kun 

mitattu lämpötila on +5° yli tai -5° alle asetetun lämpötilan.  Voit muuttaa tätä arvoa Settings 

Menu osiossa. Kun lämmitin on käynnistetty, näytössä näkyvä lämpötila nousee hitaasti 

vastaamaan asettamaasi lämpötilaa.  FERMENTEMP H2 lämmittää hellävaraisesti, joten huomioi, 

että voi kestää hieman aikaa saavuttaa asettamasi lämpötila-arvo, jopa muutaman tunnin, 

riippuen lämpötilaerosta – ihannetapauksessa varmista, että valmistuserä on lähellä toivottua 

lämpötilaa, ennen kuin aloitat lämpötilan hallinnan. FERMENTEMP H2 pitää sitten haluamaasi 

tasoa yllä puolestasi. 

Valmistuseräsi Seuranta.  Nyt kun olet asettanut FERMENTEMP H2 asetukset, voitkin ottaa 

rennosti!  Se tekee työnsä, varmistaakseen että tuote-eräsi olotila on mukava, joten sinä voit myös 

tehdä samoin.  Jos haluat, voit myös tarkkailla käymiserän lämpötilaa LCD näytöltä koko 

käymisprosessin ajan. 

Kun Varsinainen Käyminen On Loppunut.  Kun Varsinainen käymisprosessi on loppunut, voit nyt 

kytkeä laitteen pois päältä & ja irrottaa FERMENTEMP H2 töpselin pistorasiasta, sekä poistaa 

lämpötila-anturin käymissäiliöstä.   

Toissijainen Käyminen.  FERMENTEMP H2laitetta voi käyttää myös kaapin tai komeron lämpötilan 

kontrolloimiseen, sekä jälkikäymisen, jälkihoidon tai varastoinnin yhteydessä. Suosittelemme että 

FERMENTEMP laitteen sijainti on kaapin tai komeron alimmaisella tasolla ja käymistuote asetetaan 

ylemmille tasoille.  Älä aseta pulloja tai astioita suoraan FERMENTEMP laitteen päälle 

jälkikäymisen aikana. On myös tärkeää muistaa asettaa oikea jälkikäymisen lämpötila säätimeen. 

Näyttöruutu.  LCD näytön alaosassa näkyy vuorotteluperiaatteella vaihtuvat lisätiedot, vaihtuen 5 

sekunnin välein.  Lisätietojen merkitykset löydät alempaa. 

 

Tiedot Seltys 

Set Temperature Asetetun lämpötilan näyttö, mihin asti FERMENTEMP lämmittää 

ja pitää lämpöä yllä. 

Fermentation Runtime Käymisaika. 

Ambient Temp Min/Max Minimi ja Maksimi lämpötila, jota ympäristön lämpötila-anturi 

tarkkailee. Tämä voi auttaa sinua päättämään, onko sinun 

mahdollisesti siirrettävä käymiseräsi lämpimämpään paikkaan. 

Brew Temp Min/Max Minimi ja Maksimi lämpötila, jota käymisen lämpötila-anturi 

tarkkailee. Tämä voi auttaa sinua arvioimaan, tarvitsetko 

mahdollisesti astian lisäeristystä. 

Ambient Temperature Ympäristön Lämpötila-anturin nykyarvo 

 



Menu System.  Päästäksesi järjestelmävalikkoon, paina Set painiketta silloin kun päävalikossa 

näkyy käymisen lämpötila sekä lämmityksen tila. Valikko tulee näkyviin ja voit selata valikkoa 

käyttäen ▲ tai ▼ painikkeita.  Paina Set, aktivoidaksesi valitun ylimmän valikkokohdan. Se on 

merkitty > symbolilla näytön vasemmalla puolella.  Jos et valitse vaihtoehtoa, sulkeutuu valikko 

automaattisesti ja palaa päänäkymään 10 sekunnin kuluttua, jos ei muita valintoja tehdä. 

 

Menu Option Seltys 

Settings  FERMENTEMP asetusten määrittely, sisältäen lämpötilayksiköt. 

Statistics Käymisprosessin lisätiedot. 

Reset Stats Nollaa kaikki käymisprosessin tiedot.  Sinua pyydetään 

vahvistamaan tämä valinta. 

Exit Poistu valikosta. 

 

Settings Menu.  Jos haluat muuttaa FERMENTEMP perustoimintaa, voit tehdä sen muuttamalla 

säätimen asetuksia. Sinne pääsee Päävalikon kautta.   

 

Käytä ▲ tai ▼painikkeita navigoidessasi eri asetuksien välillä ja paina Set painiketta uudelleen, 

päästäksesi asetukseen -  > symboli vaihtuu = symboliin.  Käytä sen jälkeen ▲ tai ▼painikkeita 

säätääksesi arvoa alas tai ylös.  Arvon muuttamisen jälkeen, paina Set painiketta tallentaaksesi 

arvon. 

 

Menu Option Seltys 

Temp Units Valitse lämpötilaa näyttävä yksikkö, jota haluat käyttää 

FERMENTEMP yksikön näytöllä – Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F). 

Deadband Tämä määrittää ns. neutraalin alueen asetetulle lämpötilalle, 

jolloin ei tapahdu lämmitystä tai viilennystä. Oletusarvo on 0.3°.  

Se on muutettavissa 0.2° asteesta aina 2.0° asti. 

Lo Alrm Oletusarvo on -5°. Hälytys alkaa soimaan, jos käymislämpötila 

on alempi kuin Set Temp– Low Alarm alilämpö hälytys. Se on 

muutettavissa -0.4° aina -20.0° asti. 

Hi Alrm Oletusarvo on -5° Hälytys alkaa soimaan, jos käymislämpötila on 

korkeampi kuin Set Temp + High Alarm ylilämpö hälytys. Se on 

muutettavissa -0.4° aina +20.0° asti. 

Swap Probe Oletusasetus on Pois Päältä. Kun asetus on kytketty päälle 

(True), Ympäristön lämpöanturi ja käymisen lämpöanturi 

vaihtavat paikkaa. Tätä toimintoa voit käyttää silloin, jos olet 

epähuomiossa käyttänyt väärää anturia käymisen yhteydessä, 

tai jos anturi on rikki/ vahingoittunut. 

Exit Poistu valikosta. 

Statistics Menu.  Tästä näet FERMENTEMP säätimen keräämiä lisätilastoja.  Jos haluat nollata 

tilastotiedot, valitse Reset Stats valinta Main Menu kohdasta. 

 

Menu Option Seltys 

Heat On Tuntimäärä, jolloin lämmitin on kytkeytynyt päälle. 

Temp OK Tuntimäärä, jolloin käymislämpötila on ollut lämpöasetusten 

mukainen + neutraali alue (toisin sanoen oikea 

käymislämpötila). 

Exit Poistu valikosta. 



Vianmääritys 

Ohjain Antaa Äänimerkin (Korkean-, tai matalan lämpötilan hälytys).  Paina mitä tahansa 

näppäintä lopettaaksesi hälytyksen. Voit asettaa matalan-, tai korkean lämpötilan hälytyksen. 

Tämä mahdollistaa säätimen hälytyksen, kun mitattu lämpötila poikkeaa ennalta asetetusta 

matalan/korkean lämpötilan hälytyksen raja-arvosta, tai on suurempi. Hälytys nollaantuu, jos 

lämpötila kohentuu yli kynnysarvon. 

Säätimen Päälle/ Pois Kytkentä.  Normaalisti FERMENTEMP säädin kytkeytyy päälle heti, kun liität 

laitteen ulkoiseen virtalähteeseen ja kytket sen sähköverkkoon.  Kytkeäksesi virran pois 

FERMENTEMP säätimestä, kytke ulkoinen virtalähde pois sähköverkosta. 

Käymiserällä Kestää Kauan Saavuttaa Asetettu Käymislämpötila.  Jos ympäristön lämpötila on 

liian alhainen verrattuna haluttuun lämpötilaan, niin FERMENTEMP säätimellä on vaikeuksia 

siirtää tarpeeksi lämpöä käymisastiaan. FERMENTEMP teho on vain 48W/163BTU/h. 

Pääsääntöisesti, jos ympäristön lämpötila on 10°C/20°F asetetun asetusarvon sisällä, niin silloin 

FERMENTEMP pystyy pitämään lämpötilan ilman eristyksen tarvetta. Jos ympäristön lämpötila on 

alempi kuin 4°C (on yhtä kuin: 4°C aina 10°C asti, 8°F aina 20°F asti) ALLE halutun asetusarvon, 

suosittelemme käymisastian lisäeristystä. Pääsääntöisesti se on kannatettavaa, jolloin voidaan 

vähentää lämmön heilahteluja ja energiaa säästyy.   Käytä vanhaa peittoa tai Fleece kappaletta, 

jotta voit varmistaa, että FERMENTEMP on suljettuna lämpimään kääreeseen. Se minimoi lämmön 

hukan ja säästää energiaa. Suosittelemme myös, että käymisneste olisi aluksi noin asteen tai 

kahden päässä halutusta lämpötila-asetuksesta.  

Virheilmaisimet.  Jos FERMENTEMP huomaa ongelman järjestelmässä, näkyy virhekoodi 

säätimessä. Kerro tämä tieto ja vie se eteenpäin Tekniselle Tuelle, jos se on tarpeen. Epätavallisen 

poikkeava käymislämpötila tai ympäristön lämpötila voi merkitä myös laitevikaa. 

Takuu.  Kaikissa FERMENTEMP tuotteissa on 1 vuoden palautustakuu, joka kattaa valmistusvirheet 

sekä laiteviat. Tuotteessa ei ole osia, jotka on asiakkaan huollettavissa ja sitä ei saa avata eikä 

purkaa, sekä laitteen korjaus tulee tehdä ammattitaitoisen ja valtuutetun liikkeen toimesta.  

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen toiminnan vaarantumiseen, eikä korjausta 

pidä yrittää tehdä itse missään olosuhteissa. Ota yhteys alla oleviin valtuutettuihin 

huoltoedustajiin. Huomio: Kaikki korjaukset ja säädöt ilman valtuutusta johtavat takuun 

raukeamiseen. 

Huolto.  Tarkista Aina ennen laitteen uutta käyttöä, että kotelossa ei ole merkkejä vaurioista tai 

väärinkäytöstä. Tarkista että johtimissa ei ole vaurioita ja varmista että eristykset eivät ole 

rikkoutuneet.  Jos laite on vaurioitunut, ÄLÄ käytä laitetta, vaan palauta se toimittajalle.  Laitetta 

ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon valmistaja sitä on suositellut.  

Laitetta ei saa upottaa tai altistaa nesteille. Lämmityselementti ei ole itse korjattavissa; ota 

yhteyttä ensin laitteen toimittajaan ja vasta sen jälkeen valmistajaan. 

Puhdistus.  Ennen puhdistamista, varmista että laite ei ole kytkettynä sähkövirtaan. Irrota aina 

ensin töpseli virtalähteestä. Pyyhi kotelon ulkopinta puhtaalla, mietoa pesuainetta sisältävällä 

kostutetulla kankaalla. 

Korjaus ja varaosat 

FERMENTEMP Tuotteen mitat 340 x 345 x 70mm, 3kgs tai  

13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Virtalähteen sisääntulo 120Vac/60Hz or 220Vac/230Vac/50Hz 

Newtownabbey jänniteVirtalähteen 

ulostulojännite 

24Vdc, 2A, 48W minimi 

Co. Antrim BT37 0AW Säätötarkkuus +/-1°C, +/-1°F 

United Kingdom Lämmitysalue Yleisesti ulkolämpötila +10°C tai +20°F 

 Lämmityselementti 1 x 50W/24Vdc elementti 

Tai valtuutettu 

huoltoliike 

Oheismateriaali Malli H2-BK – Jauhemaalattu pehmeä 

teräs 

 

Tuotteen palauttaminen korjausta varten.  Jos palautat tuotteen valmistajalle korjattavaksi, on se 

lähetettävä esimaksettuna rahtina asianomaiseen osoitteeseen. Laskun kopio sekä 

pakkausmerkintä tulisi lähettää samanaikaisesti lentopostilla tullimuodollisuuksien 

nopeuttamiseksi. Korjausarvio, sisältäen palautuksen rahtimaksut ja muut maksut, tulee toimittaa 

lähettäjälle, jos niin vaaditaan, ennen kuin laitteen korjaus voi alkaa. 

WEEE.   EU asiakkaille FERMENTEMP tarjoaa tuotteen palautuspalvelua.  Euroopan Unionin 

asiakkaille (ainoastaan), sekä koskien vain valmistamiamme ja myymiämme tuotteita; kun 

tuotteet saavuttavat elinkaarensa lopun, lähetä tuotteet meille omin kustannuksin, niin me 

hävitämme ne lainsäädännön mukaisesti. WEEE Rekisterinumero WEE/DD2117VU. 
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