
SE - FERMENTEMP H2 Användarinstruktioner 

Gratulerar med din investering i en FERMENTEMP H2 temperaturreglerare för jäst bryggning! Den 

här kommer att hjälpa dig att brygga bättre och mer konsekvent öl genom konsekvent 

temperaturkontroll, eliminera bieffekter som kommer av temperatur variationer och ge dig lugn 

och ro med hjälp av övervakning och kontroll,  dygnet runt. FERMENTEMP H2 modellen kommer 

också att räkna timmarna från att den blev påslagen, vilket tillåter dig att beräkna exakt antal 

timmar (från start) när du beräknar densiteten. Den har ett ljudande alarm (för under och över 

temperaturer) och den lagrar också de högsta och lägsta temperaturerna som uppståt under 

jäsningen, så att du kan vara säker på att brygden inte blivit förstörd.  

Innan du börjar använda FERMENTEMP H2, så är det några saker du bör tänka igenom. 

FERMENTEMP H2 kan bara aktivt värma upp brygden, den kan inte aktivt kyla ned den – det 

betyder att du behöver använda FERMENTEMP H2 i en miljö där rumstemperaturen är kallare än 

den optimala jäsningstemperaturen av din brygd för att uppå bäst resultat. Det betyder att 

FERMENTEMP H2 kommer att höja och bevara jäskärlets temperatur genom hela processen.  

Eftersom att FERMENTEMP H2 tillför max. 48W av försiktig uppvärmning till brygden, så är det 

viktigt att poängtera att om du förvarar din brygd i kallare miljöer (t.ex. i ett garage eller källare 

eller under vintern) där temperaturen sjunger drastiskt under natten, så kan det vara 

nödvändigt att använda isolering runt ditt jäskärl.  Det kommer att minska förlusten av värme 

från kärlet, och det betyder också att den värmeenergi som kommer från FERMENTEMP kommer 

användas effektivt och inte gå till spillo. Vår temperatur statistik kommer att hjälpa dig att se om 

din isolering är effektiv. Till skillnad från andra värmare som värmer konstant, FERMENTEMP 

tillåter dig att spara pengar och energi genom att bara tillföra extra värme när det är nödvändigt. 

Temperatur har en viktig effekt på jäsprocessen, kallare temperatur gör att jäsningen går 

långsammare och kan också stanna upp, och varmare temperatur gör att jäsningen går snabbare 

och kan producera finkel (alkohol som smakar lösningsmedel), och kan också ta död på jäst. 

FERMENTEMP kan hjälpa dig att reglera bryggningen så att du uppnår de resultat du är ute efter. 

Vi vet att du vill experimentera med dina bryggningen och göra det bättre var gång – 

FERMENTEMP assisterar med detta genom att förse dig med konsekventa resultat, så att du kan 

fokusera på smak, klarhet och även på hur snabbt  du kan brygga. Att hålla en jämn temperatur 

genom processen, gör att bryggningstiderna är jämna, eftersom att det de inte varierar med 

växlande ojämna rumstemperaturerna. .  

 

 

 

SÄKERHET KOMMER FÖRST. När du isolerar jäskärlet, var försiktig så att du inte täcker toppen 

av värmaren. Det tillåter värmen att gå från toppen av värmaren in i jäskärlet, så att värmaren 

inte överhettas. Det bör noteras att FERMENTEMP har en inbyggd överhettnings avstängning. 

Var försiktig så att du inte spiller någon vätska på värmaren, om du gör det, rör varken jäskärlet 

eller värmaren, dra omedelbart ur sladden och rengör och låt värmaren torka innan du slår på 

den igen. 

Användning av FERMENTEMP H2. FERMENTEMP H2 är designad för att ha det primära jäskärlet 

placerat på toppen och Brygd temperatur sensorn (svart kabel) tejpad på utsidan av kärlet, 

halvvägs mellan toppen och botten av vätskan. Den kommer att indikera vätskans temperatur på 

dess mittpunkt. Efter att du har placerat kärlet på toppen, så rekommenderar vi att använda en 

ytterligare isoleringsjacka för att uppehålla temperaturen. Den Omgivande temperatur sensorn 

(vit kabel) ska placeras nära ditt jäskärl, men inte i närheten av några värmekällor. Alternativt kan 

du placera den svarta sonden på utsidan av kärlet på toppen av vätskan och den vita på utsidan av 

kärlet vid vätskans mittpunkt istället för att mäta den omgivande temperaturen.  

Nu är du redo att börja med jäsningen! Plugga in elkontakten till din FERMENTEMP H2 i ett eluttag 

(huvudstöm) och slå på din FERMENTEMP. Kontrollen på framsidan av enheten kommer att 

aktiveras, och då kan du sätta din jäsningstemperatur. Om temperaturen du vill ha är för låg/hög, 

så kan det hända att du hör ett alarm gå av när du slår på enheten – tryck helt enkelt på någon av 

knapparna för att stänga av alarmet. Vi rekommenderar att du använder Reset Stats valet varje 

gång du startar en ny brygd se Meny System sektionen för detaljer.  

  

            Primärjäsning Kontroll               Sekundärjäsning Kontroll          

                        

 

 

 

 

 



Kontrollplanen. Kontrollpanelen till din FERMENTEMP H2 har en 16x2 bakgrundsbelyst karaktär 

LCD display och ett navigeringsbart menysystem för att hjälpa dig att vara uppdaterad på din 

brygds process.  

 

När värmaren är på Värmning-status  ”Ht” i det översta högra hörnet på skärmen så ser du en 

uppåtpekande pil, istället för en enkel linje ”_”. Om du hör ringklockan så indikerar det att ett 

alarm har blivit aktiverat, för låg eller hög temperatur. Ringklockan kommer också att ge ifrån sig 

ett kort ljud var gång du trycker på en knapp. 

Displayen kommer att visa den aktuella Brygd temperaturen och värmeinställningen på den 

översta linjen, och rotera annan information och statistik på den nedre linjen, i 5 sekunder per 

rad.    

 

Ställa in Brygd/Jäsning Temperaturen. För att ändra på den valda temperaturen, tryck på  ▲ eller 

▼knapparna till höger om displayen. Sedan kan du följaktligen använda dessa för att justera den 

fixerade ”set” temperaturen, i 0.1° steg. Efter 5 sekunder av inaktivitet kommer väder att lagras 

och displayen återgår till det generella display läget. För att spara din inställning omedelbart, tryck 

på Set/Enter knappen i mitten. 

När den beräknade temperaturen sjunger under det värde du har lagrat, så kommer värmen att 

aktiveras. Det här kommer att indikeras av att Värmnings-status ”Ht” i det översta högra hörnet på 

standard displayen ändras till  en uppåtpekande pil.  

För att vara säker på att din brygd inte blir för varm eller för kall, så har kontrollpanelen också ett 

ljud alarm för låg och hög temperatur. Det här kommer att triggas (per standard) när beräknad 

Bryggnings Temperatur är  +5° över eller -5° under den inställda temperaturen. Du kan ändra det 

här värdet genom att gå till Inställningar-sektionen. När värmaren är påslagen, temperaturen på 

displayen kommer sakta stiga för att uppnå temperaturen du har ställt in.  

Eftersom att FERMENTEMP H2 använder försiktig uppvärmning, så kan det ta lite tid att värma 

upp brygden till din valda temperatur. Det kan ta flera timmar, beroende på din brygds 

temperatur. Det är bäst om brygden är uppvärmd så att temperaturskillnaden inte är så stor innan 

du börjar kontrollera den, så kommer FERMENTEMP H2 upprätthålla den temperaturen åt dig. 

Övervakar din Brygd. Nu när du har satt upp din FERMENTEMP H2, kan du sätta dig ned och ta det 

lugnt! Den kommer att göra jobbet åt dig och se till att allt går som det ska med din brygd. Om du 

vill så kan du övervaka temperaturen genom att se på led displayen under bryggningsprocessen. 

Efter Primärjäsningen är Klar. När du är färdig med den Primära Jäsningen, så behöver du bara 

stänga av din enhet och dra ut kontakten. Ta bort temperatursonderna från jäskärlet. 

Sekundärjäsning. Din FERMENTEMP H2 kan också användas för att kontrollera temperaturen av 

ett skåp eller en garderob under den sekundära jäsningen, mognad eller lageröl jäsning. Vi 

rekommenderar att FERMETEMP enheten är placerad på hyllor ovanför – placera inga flaskor eller 

kärl direkt på din FERMENTEMP under sekundärjäsningen. Det är också viktigt att minnas att sätta 

den korrekta temperaturen för sekundärjäsningen på kontrollpanelen.  

Information Display. Den nedersta linjen på LCD displayen kommer att visa ytterligare 

information, som roterar var femte sekund. Se mer information undan.  

 

Information Förklaring 

Set Temperature Visa den lagrade temperaturen som FERMENTEMP kommer att 

värma upp till och underhålla.  

Fermentation Runtime Antal timmar sedan start. 

Ambient Temp Min/Max Minimum och Maximum temperatur observerad av den 

Omgivande Temperatur Sonden. Det här kan hjälpa dig att se 

om du behöver flytta din brygd till en varmare miljö.  

Brew Temp Min/Max Minimum och Maximum temperatur observerad på Brygd 

Temperatur Sonden. Det här kan hjälpa dig att se om du 

behöver förbättra din isolering.  

Ambient Temperature Det nuvarande värdet från Omgivande Temperatur Sonden.  

 

 



Meny System. För att komma åt meny systemet, tryck på Set knappen när standard display visar 

brygd temperatur och värmestatus. Menyn kommer att visas och du kan navigera med ▲ eller ▼ 

kapparna. Tryck Set för att aktivera den valda top meny artikeln, med en > symbol på vänster sida 

av displayen. Om du inte väljer något, kommer menyn automatiskt att stänga och återgå till 

standard display efter 10 sekunders inaktivitet.  

 

Meny Val Förklaring 

Settings Konfigurera FERMENTEMPs inställningar, inklusive 

temperaturenheterna.  

Statistics Visa ytterligare jäsnings statistik.  

Reset Stats Nollställ all jäsnings statistik. Du kommer att behöva bekräfta 

detta.  

Exit Stäng menyn.  

 

Inställningar. Om du skulle vilja ändra din FERMENTEMPs standard beteende, så kan du göra det 

genom att ändra på kontrollplanens inställningar, via huvudmenyn.  

Använd ▲ eller ▼knapparna för att navigera mellan olika inställningar och tryck på Set knappen 

igen för att välja inställning  - > symbolen kommer att ändras till en  = symbol. Använd sedan ▲ 

eller ▼ knapparna för att höja eller sänka  värdet. Efter att du har ändrat värdet, tryck Set för att 

lagra det.  

 

 

 

 

 

Menu Val Förklaring 

  

Temp Units Välj vilken temperatur enhet du vill använda med din 

FERMENTEMP – Celsius (°C) eller  Fahrenheit (°F). 

Deadband Det här definierar den neutrala zonen (deadband) tillämpad till 

din valda temperatur. Standardvärde är 0.3°. Det kan ändras 

från 0.2° till 2.0°. 

Lo Alrm Standardvärde är -5°. Alarmet kommer att ljuda om Brygd  

Temperaturen  är lägre än Vald Temperatur – Lågt Alarm. Det 

kan varieras mellan -0.4° till -20.0°. 

Hi Alrm Standardvärde är +5°. Alarmet kommer att ljuda om Brygd 

Temperaturen är högre än Vald Temperatur – Högt Alarm. Det 

kan varieras mellan +0.4° till +20.0°. 

Swap Probe Standardvärde är Falskt (False). När den här inställningen är  

aktiverad (True), så är Omgivnings och Brygd Temperatur 

Sonderna utbytta med varandra. Det här kan vara användbart 

om du har använt fel sond för din brygd, eller om en sond har 

gått sönder.  

Exit Stäng Menyn. 

 

Statistik Meny. Här kan du se ytterligare Statistik samlad av din FERMENTEMP. För att nollställa 

statistisk data, välj Reset Stats i huvudmenyn.  

 

Meny Val Förklaring 

Heat On Antal timmar värmaren varit på.  

Temp OK Antal timmar Brygd temperaturen har varit inom din valda 

temperatur + neutrala zonen (dead band), med andra ord, 

korrekt jäsningstemperatur.  

Exit Stäng menyn.  



Felsökning 

Kontrollpanelen Piper (Hög eller låg temperatur alarm). För att stoppa alarmet, tryck på vilken 

knapp som helst. Du kan ställa in låg och hög temperatur alarm. Det kommer att göra att 

kontrollpanelen alarmerar när temperaturen är för hög eller för låg i jämförelse med din valda 

temperatur. Alarmet kommer att nollställas om temperaturen förbättras bortom dess gräns. 

Stäng Av eller Sätt På Kontrollpanelen. Normalt stängs FERMENTEMP kontrollpanelen av så snart 

du ansluter den externa elen och slår på huvudstråken. För att stänga av FERMENTEMP, koppla 

ifrån den externa elen från huvudströmmen.  

Brygd Tar Lång Tid att Värmas Till Vald Temperatur. Om den omgivande temperaturen är för låg i 

jämförelse med den valda temperaturen, så kommer din FERMENTEMP kämpa för att föra över 

tillräckligt med värme in till jäskärlet. FERMENTEMP är bara 48W/163BTU/timme. Normalt, om 

omgivningens temperatur är  10°C/20°F inom din valda temperatur, så kan din FERMENTEMP 

behålla temperaturen, utan isolering. Om den omgivande temperaturen är troligtvis lägre än 4°C 

(det är 4°C till 10°C, 8°F till 20°F) UNDER den ultimata temperaturen, så rekommenderar vi att ni 

isolerar jäskärlet. Det är generellt en bra idé att göra det, för att minimera 

temperaturförändringar och förminska elanvändning. Använd ett gammalt täcke eller fleece, och 

försäkra dig om att din FERMENTEMP är helt innesluten. Det kommer att minimera värmeförlust 

och spara på el. Vi rekommenderar också att brygden är uppvärmd inom en eller två grader av din 

önskade temperatur.  

Error Indikatorer. Om FERMENTEMP stöter på ett problem, så kan den visa en error kod på 

kontrollpanelen. Var god notera den informationen och kommunicera med vår tekniska support 

om nödvändigt. Om Bryggningstemperaturens eller Omgivningstemperaturens värdet är ovanligt 

lågt eller hög kan också leda till ett indikerat error. 

Garanti. Alla FERMENTEMP produkter har en ”back to base” garanti (köpare betalar för att sända 

produkten till och från företagets adress)  på 1 år, som täcker tillverkningsdefekter och felaktiga 

komponenter. Produkten har inga delar som kan lagas av köparen, och borde därför bara bli 

reparerad av kunnig och auktoriserad personal. Misslyckande att följa dessa instruktioner kan vara 

farligt och borde inte försökas under några omständigheter. Finn kontaktinformation nedan till 

godkända service agenter. All obehörig reparation eller justering kommer automatiskt att göra 

garantin ogiltig.  

 

Underhållning. Var gång innan du använder enheten, undersök höljet för tecken på skador eller 

filanvändning. Undersök kablarna för tecken på skador, försäkra dig om att den yttre isoleringen 

inte har gått sönder. Om enheten är skadad så får den inte användas och bör returneras till 

leverantören. Enheten får bara användas för det syfte som är rekommenderat av tillverkaren. 

Enheten får inte bli nedsänkt i vätska eller bli utsatt för vätska. Värmeelementet kan inte servas av 

användaren; var god kontakta din leverantör först och främst, sedan tillverkaren. 

Rengöring. Före rengöring, koppla ifrån all elektricitet. Torka av utsidan av inkapslingen med en 

ren trasa fuktad med lite vatten och milt rengöringsmedel. 

Reparation och reservdelar 

FERMENTEMP Produkt dimensioner 340 x 345 x 70mm, 3kgs eller  

13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Strömförsörjning, 

inmatning 

120Vac/60Hz eller 

220Vac/230Vac/50Hz 

Newtownabbey Strömförsörjning, 

utmatning 

24Vdc, 2A, 48W minimum 

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

United Kingdom Uppvärmning, räckvidd  Generell omgivning +10°C eller +20°F 

 Värmelement 1 x 50W/24Vdc element 

Eller ett godkänt 

företag 

Inkapsling material Model H2-BK – Power Coated Mild 

Stål 

 

Returnera en produkt för reparation. Om du ska returnera en produkt till tillverkaren för 

reparation, så borde den fraktas med förbetalt porto till lämplig address. En kopia av fakturan och 

av förpackningslappen måste sändas samtidigt via airmail för att expeditera tullklarering. En 

uppskattning av reparationskostnader, återsändning och andra avgifter kommer att ges till 

avsändaren, om nödvändigt, före arbetet på enheten påbörjas.  

WEEE.  FERMENTEMP erbjuder EU-kunder en ta-tillbaka-service. För kunder inom den Europeiska 

Unionen (endast) och produkter tillverkade av oss eller sålda av oss; när dessa produkter når 

slutet av sitt liv, sänd dom helt enkelt tillbaka till oss på din egen bekostnad, så gör vi oss av med 

dem enligt relevant lagstiftning. WEEE Registration Number WEE/DD2117VU. 
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