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Tronic WMS dongle 
 

Med “Tronic WMS Configurator” kan man:  

• Läsa och ändra parametrar  
• Ställa maxtemperatur (hetvattenbegränsning)  
• Initiera hetvattenspolning  
• Göra anteckningar  
• Visa och spara signalstyrkor 

Systemkrav 
• Rekommenderat Windows 10 (PC) 
• Kräver Windows 10 (surfplatta ) 

Installation 
1. Ladda ner och installera programvara “Tronic WMS Konfigurator” från 

www.fmmattsson.com/download eller www.moraarmatur.com/download 
2. Anslut dongel via USB-port till din PC eller surfplatta 
3. Starta programmet “Tronic WMS Configurator” 

Anslutning 
1. Försätt närliggande blandare i serviceläge med hjälp av magnetnyckel mot sensor i minst 10 

sekunder (se bild) 
 

 
2. När blandaren befinner sig i serviceläge kommer den att visas inom 1 minut (se bilder) 

 

 

file://ostnor.net/home/user/frra1/Documents/Projekt/Tronic%20WMS/www.fmmattsson.com/download
file://ostnor.net/home/user/frra1/Documents/Projekt/Tronic%20WMS/www.moraarmatur.com/download


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3. Klicka på blandarens bild.  
4. Ange ett unikt namn för blandaren och tryck på ”Ändra” 
5. Man kan också spara en anteckning kopplat till blandaren och trycka på ”Lägg till” 
6. Nu kan du repetera punkt 1-5 för övriga blandare inom räckviddsområdet för dongeln. 

 

  

Blandarens default ID 

Blandartyp 

Radiokommunikation Batteri/Nät status 

Serviceläge 

Batterinivå 

Uppdaterad 

Antal aktiveringar Signalstyrka 



Programmering 
1. Klicka på ”Sätt parameter” 
2. Nu visas bilden nedan, här kan du välja vilken blandare som skall programmeras genom att 

klicka på den en gång, markeras med en svart linje på vänster sida. 
 

 

Förval 
1. Klicka på önskat värde, standardvärde anges ovan varje grupp. 
2. Ändrade värden överförs till blandaren, när blandaren är uppdaterad visas den gröna 

symbolen. Överföringen sker snabbare om blandaren är i serviceläge. 

Inställningar 
1. ”Läs från blandare”- Laddar upp inställda värden från blandaren. Överföringen sker snabbare 

om blandaren är i serviceläge  
2. ”Ladda standard” – Återställer blandaren till fabriksinställning. Överföringen sker snabbare 

om blandaren är i serviceläge  
3. ”Nytt värde” – Ange önskat värde inom angivna intervall, för info klicka på respektive rubrik. 

Skicka värdet genom att trycka på ”Skicka”. Överföringen sker snabbare om blandaren är i 
serviceläge  

4. Inställda värden kan sparas genom att trycka på ”Spara program”, ange ett namn och tryck 
på OK. 



5. För att välja ett sparat program välj ”Ladda program”, program raderas med ”Ta bort 
program” 

6. När blandaren är uppdaterad visas den gröna symbolen 

Inställningar 
Används ej 

 

Hetvattenspolning 
1. Klicka på ”Hetvattenspolning” 
3. Välj blandare som skall spolas, markeras med en svart linje på vänster sida. Tryck ”Nästa” 
2. Anpassa blandarens insats/termostat för hetvattenspolning enligt blandarens instruktion, 

saknas instruktionen finns den på www.fmmattsson.se 
3. Följ därefter instruktionen på skärmen. 
4. VIKTIGT, komihåg att återställa insats/termostat efter utförd hetvattenspolning. 

 

Anteckning 
• Här har man möjlighet att spara anteckningar, observera att dessa anteckningar sparas lokalt 

på dator/surfplatta. 
 

Spara signalstyrkor 
1. Klicka på ”Spara signalstyrkor” 
2. Här kan man spara en bild som visar aktuella signalstyrkor 
3. Namnge bilden och tryck ”Spara” 
4. Bilden sparas som en lokal fil på dator/surfplatta. 

 

 

 

http://www.fmmattsson.se/
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