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progmatic 
Den behändiga programmeringsstickan 

 

 
 
 
 

Bruksanvisning och garanti 
Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning. 
Spara dokumenten som uppslagsbok och skicka med 

dem om du lämnar över produkten till någon annan. 

 
Leveransomfång 

1x PROGmatic programmeringssticka 

1 x Bruksanvisning 

 
Avsedd användning 

PROGmatic används för enkel programmering av EUROtronic 

energisparregulator med programmeringsport. 

Programmeringsstickan är avsedd att användas i en USB-anslutning 

på en dator. Genom kontakten på PROGmatic överförs 

informationen till energisparregulatorn. EUROtronic 

programmeringsport på energisparregulatorn är endast avsedd för 

EUROtronic-produkter. Anslut under inga omständigheter andra 

apparater med mini-USB-anslutning! 

PROGmatic Blue är inte lämplig som transportabelt lagringsmedium. 

 
Reglage och indikatorer 

1  USB-kontakt 

2  Kontakt för EUROtronic programmeringsport 

3  LED röd/grön 
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Funktion PROGmatic 

PROGmatic gör det möjligt att på datorn bestämma värme- och 

spartider för EUROtronic energisparregulator. Efter det att 

rumsprofilerna har sparats kan dessa bekvämt lagras på alla 

EUROtronic energisparregulatorer med programmeringsport. Det 

aktuella klockslaget och aktuellt datum överförs samtidigt till 

energisparregulatorerna, varför det inte krävs någon första 

installation av energisparregulatorn. 

 
Skapande av rumsprofiler 

Vid den första starten av programmet är rumsprofil ”P 01” redan 

programmerad i fabriken. För att få en bättre översikt bör du förse de 

individuella rumsprofilerna med olika namn. 

2) Du matar bara in det önskade namnet i lämpligt fält. Bekräfta din 

inmatning med ”OK”. Det inlagda rummet visas därefter till vänster i 

programmet. 

3) Klicka på symbolen ”+” för att lägga till ytterligare rum. Maximalt 

kan 10 olika rum läggas in. Välj nu ett inlagt rum och ställ in 

spartemperatur, komforttemperatur och offsettemperatur. 

 
4) Inställning av komfort- och spartemperatur 

Du kan enkelt ställa in den önskade komfort- och spartemperaturen 

i respektive fält ovanför rumsprofilområdet, genom att använda 

pilarna. 

 
5) Inställning av offsettemperatur 

Eftersom temperaturen mäts på radiatorn, kan den avvika på andra 

ställen i rummet. För att utjämna detta, kan du ställa in offset. Om 

det uppmätta värdet är t ex 19°C istället för det inställda värdet 

21°C, ställer du offset på 2°C. 

 
Veckodagsalternativ 

Ovanför tidsfältet har du möjlighet att med de olika knapparna 

programmera alla dagar individuellt, eller att skapa blockbildningar: 

Enskild dag – Varje dag får en individuell värme-/sparprofil. 

Må-Fr – Dagarna måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag 

får samma värme-/sparprofil. 

Lö-Sö – Dagarna lördag och söndag får samma värme-/ 

sparprofil. 

 
Skapa en värmetid 

För att infoga en värmetid (komforttemperatur) flyttar du bara enkelt 

musen till den önskade starttidpunkten och flyttar sedan musen från 

vänster till höger samtidigt som du håller vänster musknapp intryckt. 

När du släpper musknappen är sluttidpunkten för värmetiden inställd. 

Detta kommer att visas optiskt genom ett mörkgrönt streck. För att 

skapa ytterligare en värmetid gör du på samma sätt. 

 
Radera och ändra en värmetid 

Radering av en värmetid fungerar på samma sätt som inställning av 

en värmetid, håll höger musknapp intryckt och flytta musen från 

vänster till höger. När det önskade området har valts, raderas detta 

område när du släpper musknappen. 

 
Spara rumsprofiler 

När du har avslutat programmeringen av dina rumsprofiler sparar du 

dem med ”Spara”-knappen eller via menyval ”Spara...” i meny-

dokumentet. Ett fönster öppnas där du kan välja olika alternativ. 

 
1. Spara på datorn 

För att kunna spara olika värmeprofiler och kunna gå tillbaka till dem 

för att göra eventuella ändringar. 

2. Spara på PROGmatic 

För att överföra dina olika värmeprofiler till din 

energisparregulator. 
 

Ytterligare funktioner 
 
Barnsäkring 

Barnsäkringen kan kopplas in eller kopplas ur för 

respektive rumsprofil. 

 
Semesterfunktion 

Här kan du i förväg mata in semestertider. Vid dessa tidpunkter ställer 

energisparregulatorn in den av dig bestämda temperaturen. 

Klicka på symbolen ”+” för att lägga till ytterligare en semesterprofil. 

Maximalt kan 8 olika semesterprofiler läggas in. 

7) För att bestämma datum för när semestern börjar, klicka 

på kalendersymbolen (början). För att bestämma en exakt tid för 

avresan, klicka med musen direkt i displayen ”kl. 00.00”och ändra 

tiden enligt eget önskemål. Du kan också ställa in tidpunkten för när 

semestern slutar genom att klicka på kalendersymbolen (slut). Genom 

att klicka på symbolen ”x” raderar du hela semesterprofilen. 

 
Lägga till semester: 

 
Semester 1 

 
Början          00:00                       17-08-2014       7) Slut              

00:00                       31-08-2014       7) Spartemperatur                                

16.0 

 

Utskrift av en översiktssida för profilerna 

Via menyval ”Utskrift” i menyn ”Dokument”, kan du skriva 

ut en översikt över de rumsprofiler du har lagt in. 

 
Att öppna sparade rumsprofiler 

Via menyvalet ”Öppna” i menyn ”Dokument”, kan du öppna 

dina sparade rumsprofiler och bearbeta dem på valfritt sätt.

 
Installation  av PROGmatic programvara (första användning) 

Ladda ner programmet för din PROGmatic-programmeringssticka 

från www.eurotronic.org/Progmatic 2014/ Installationssoftware 

och installera det på din dator. Efter det att du har laddat ner 

programmet, genom att klicka på länken, öppnas automatiskt ett 

fönster som hjälper dig vid installationen av programmet. 

 
1. Välj önskat språk 

2. Välj en lagringsplats 

3. Klicka på ”Installera” 

4. Klicka på ”Slutför” 

 
Du startar programmet med ett dubbelklick på ikonen 

”PROGmatic-start”. Installationen av drivrutinen sker automatiskt 

när stickan ansluts. 

 

 
 
 
Menyrader: 

Lagring av tidprofil, tryck 

på rumsöversikt 

 

 
 
 
Regulatorinställning: 

Inställning av komfort- och 

spartemperaturer liksom 

offsettemperatur 

 

 
 
 
Blockbildning: 

Valfri sammanslagning av dagar med 

samma värmetider  

(t ex vecka/veckoslut) 

 

 
 
 
Spara: 

Att spara rumsprofiler

 
Starta PROGmatic 

Stick in PROGmatic med USB-stickan i en ledig USB-anslutning på 

din dator. Om stickan är korrekt ansluten lyser den gröna LED-lampan 

och vid en första användning lyser även den röda LED-lampan. 
Dessutom ändras det grå fältet i den undre kanten på programmet                                                       
till grönt och visar ”Ansluten”, och därigenom är PROGmatic aktiv. 

 
 
 

Under tiden som stickan är ansluten till datorn kommer det interna 

batteriet att laddas. Om värmeprofilen överförts på rätt sätt till 

PROGmatic, kommer denna att lagras under 1 timma på PROGmatic. 

 
Om du skulle försöka att överföra ytterligare värmeprofiler till  

regulatorn, kommer eventuellt datum och klockslag att försvinna.  

Kontrollera detta genom att ansluta PROGmatic ännu en gång till din dator.  

Om den röda LED-lampan blinkar, måste profilerna överföras ännu 

en gång, så att datum och klockslag uppdateras. Om överföringen 

lyckades slocknar den röda LED-lampan. 

 
Det krävs inga batterier. 

 
 
 
 
                                                                                               

 

 
 
 
 

 

 

 

              Barnsäkring: 

aktiv/inaktiv display 

 

 
Statusfält: 

Stickan ansluten - grönt 

Stickan inaktiv - grått 

 

 
Rumsprofilområde: 

Grafisk definition av värme- och spartider; 

De olika veckodagarna är ordnade under varandra. 

Spartider presenteras i mörkgrönt och värmetider i 

ljusgrönt.

3) 

2) 
4) 4) 5) 
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Överföring till PROGmatic 

När du har avslutat programmeringen av dina rumsprofiler sparar du 

dem med ”Spara”-knappen eller via menyval ”Spara...” i meny-

dokumentet på stickan. Därefter kan du ta bort stickan från USB-

anslutningen. 

 
Överföring till energisparregulatorn 

Anslut kontakten för EUROtronic programmeringsport (se bild) till 

motsvarande port på energisparregulatorn: VARNING! Vid 

överföring av värmeprofilen måste PROGmatic vara 

bortkopplad från datorn! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

På displayen visas ”P 01“. Detta symboliserar ”Rumsprofil 1”. 

Beroende på apparat, vrid inställningsratten resp. tryck på knap-

parna        och      för att välja den rumsprofil som ska programmeras 

för regulatorn. Du kan bara välja mellan det antal rumsprofiler som 

har programmerats i programvaran.  

Genom att därefter trycka på knapparna    PROG    resp.   OK          kommer 

rumsprofilen att överföras från stickan. Efter en korrekt genomförd 

programmering visas åter den vanliga bilden på regulatorn. 

Observera att displayen automatiskt återgår till grundläget om du 

inte har gjort någon ändring på regulatorn inom 10 sekunder. 

 
Tips vid första användning av energisparregulatorn: 

Om du gör överföringen till en helt ny energisparregulator, observera 

att energisparregulatorn först genomför en startprocedur. 

• Hoppa över inmatning av datum och klockslag genom att 

trycka flera gånger på knappen   PROG    resp. knappen    OK      . 

Det korrekta klockslaget överförs automatiskt till 

energisparregulatorn efter anpassningen av PROGmatic. 

• Motorn kör nu till ON-läge för att underlätta monteringen. Hän-

visningen                visas nu i displayen. Gå nu till montering på 

radiatorn i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen för 

regulatorn. 

• PROGmatic kan nu anslutas till energisparregulatorn. 

. 

Rengöring och gamla apparater 

Rengöring 

Använd bara en torr eller lätt fuktad trasa för rengöring av 

PROGmatic. 

Undvik kemiska lösningsmedel eftersom de eventuellt kan skada 

apparaten. 

Gamla apparater 

Släng inte gamla apparater och förpackningsmaterial i 

hushållsavfallet. De kan lämnas in för återvinning. Ytterligare 

upplysningar kan du också få hos din lokala kommunförvaltning. 

 
Tips: 

Alla EUROtronic energisparregulatorer med programmeringsport 

kan programmeras med PROGmatic. Om du har en energispar-

regulator av äldre tillverkningsdatum kan följande funktioner 

avvika, enligt vad som beskrivs nedan:  

Negativa värden för ”Offset” tas inte emot. Om ett negativt värde 

matas in i programmet, kommer detta att ignoreras i 

energisparregulatorn. 

 
Tekniska data 

Driftspänning: 5 V DC, max. 100mA via USB-port 

Gränssnitt: till PC till energisparregulator 

USB 2.0 / EUROtronic programmeringsport 

Kompatibel med: Windows XP ® SP 3 
Antal programmeringsbara värmetider: 4 värmetider per dag 
LED-lampornas funktion 

LED lyser rött: Informationen på PROGmatic 

måste uppdateras. 

LED blinkar grönt: Stickan har anslutits på ett 

korrekt sätt till datorn. 

Skyddsklass: IP 30 enligt EN 6052 9 

Omgivningstemperatur: 0 till +50°C 

Lagringstemperatur: -20 °C till +70°C 

Höljets material: Plast ASA  

Höljets färg: liknande R AL 9016, vit 

Höljets mått: ca. 75 x 14 x 34 mm (B x H x D ) 

Garantianvisningar 

Garantitiden är 24 månader med början den dag produkten köptes. 

Spara kassakvittot som köpbevis. Under garantitiden kan defekta 

PROGmatic skickas (med tillräckligt porto) till nedanstående 

serviceadress. Du kommer därefter att få en ny eller reparerad enhet 

utan kostnad. Det börjar inte någon ny garantiperiod i samband med 

reparation eller utbyte av enheten. Efter utgången av garantitiden har du 

alltid möjlighet att returnera en defekt enhet (med tillräckligt porto) för 

reparation till nedanstående adress. Reparationer som uppstår efter 

garantitiden är avgiftsbelagda. Era lagstadgade rättigheter påverkas inte 

av denna garanti. 

 
Eurotronic Technology GmbH 

Südweg 1 

36396 Steinau -Ulmbach 

Telefon:                         +49 (0) 66 67 / 9 18 47-0 

Servicehotline:             +49 (0) 66 67 / 9 1847-17* 

 e-post:                          info@eurotronic.org 

Internet:                        www.eurotronic.org 

* Du betalar bara avgifterna till din telefonleverantör. 
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