BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

	
  
	
  
OBS
Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen
når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis	
   termostat ”kjører opp”
varmen, kan dette skje uten at du er til stede, såfremt
	
  
pilotflammen står på.

	
  
	
  

TENNING:	
  

Følg først instruksjoner i peisens brukermanual for
å tenne pilotflammen.	
  	
  
OBS: Pilotflamme må brenne før fjernkontroll kan styre peisen.

	
  

STANDARD FJERNKONTROLL
Press begge on-knappene samtidig for å øke flammehøyden
(Pilotflammen må være tent og brenne først)
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Press knapp for å redusere flammehøyden

THERMOSTAT/TIMER FJERNKONTROLL
'MAN' (Manuell mode) vises på displayet:
Press knapp for å øke flammen
B
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Press knapp for å redusere flammen

AUTO Trykk for å få termostatfunksjon (AUTO
vises på display)
Trykk for å få timer-funksjon (TIMER
vises på display)

& AUTO

Still inn klokken etter at batteriet er satt i: Trykk inn begge knapper til det blinker i displayet

Still inn timer og minutter med hver sin knapp	
  (Press	
  (

)	
  to	
  set	
  the	
  hours	
  and	
  (

)	
  to	
  set	
  the	
  minutes)

Trykk	
  (Auto)	
  for	
  å	
  bytte	
  fra	
  12	
  til	
  24	
  timer.	
  
Press timer (

) or wait a few seconds to return to the manual mode.
Still inn ønsket temperatur
Trykk ( ) for å øke og ( ) for å redusere temp.
Temp. vises som C når klokken står i 24 timer-modus.

Stille inn ønsket romtemperatur vha. AUTO-funksjonen
Hold ned AUTO og still inn ønsket romtemperatur med (
temp. ved å trykke AUTO.
Stille inn TIMER-FUNKSJON (tidsfunksjon)

)	
  og	
  (

).

Du kan når som helst sjekke innstilt

Trykk til ”P1*” blinker
Still inn starttidspunktet du ønsker en bestemt temperatur i fra (Periode 1)
Trykk til (

) blinker

Still inn Stopptidspunkt for Periode 1 (Fra dette tidspunktet vil bare pilotflammen brenne)
Repeter for Periode 2 (P2)
Lagre informasjonen ved å trykke (

)	
  .

Forklaring: Man kan altså velge seg to tidssoner i døgnet med en bestemt temperatur. I mellom disse to
tidssonene vil bare pilotflammen brenne, for eksempel om natten.
Programmer for eksempel inn en tidssone om morgenen med ønsket temperatur og en om ettermiddagen,
frem til kvelden med ønsket temperatur.
Skifte mellom de ulike modus
For å skifte til timerfunksjon trykk	
  ( ).	
  For å bytte til Autofunksjon, trykk AUTO.
For å komme til manuell modus, trykk 	
  ( ) eller	
  ( ).	
  
	
  

Skru ned flammen (fra alle modus)
Hold nede ( ) til flammen slokker (bare pilotflammen brenner).

Generelt
Når peisen ikke skal benyttes på en tid: steng gasstilførsel og sett fjernkontroll på Manuell.
Temperaturen som vises i displayet når man ikke trykker på noen knapper er romtemperaturen
fjernkontrollen registrerer.
Når fjernkontrollen sender et signal vises et ”sender”-bilde øverst til venstre på displayet.
Når termostaten ”kaller på varme” så går effekten opp på max. Dette kan ikke endres.
Når effekten når maksimum vil man høre en klikkelyd. Dette er normalt.
Plasseringen av fjernkontrollen er avgjørende for om signalene når mottakeren (i peisen) og hvilken temp.
man får i rommet.
HUSK at temperaturføleren sitter i fjernkontrollen.
Hvis ”BATT” vises i displayet, så må batterene i fjernkontrollen byttes.
Hvis effektstyringen på peisen blir treg/stopper: Bytt batteri i mottaker (se skisser). På enkelte modeller må
frontrammen tas av først.

Montering av fjernkontroll
Monteringen kan utføres før eller etter montering av peisen. Man behøver to små skrujern.
Deler (se skisse under):
A = Fjernkontroll
B = Motor
C = Mottaker
D = Ledninger
E = Batteri x 4
F = Batteri x 1 (9 Volt)
G = Mikrobryter
(Bare til termostatversjonen)
	
  

	
  

	
  

Montering:
1. Åpne kontrollpanel som visst på bilde 3 og 4.
2. Sett inn mikrobryter hvis det er fjernkontroll med termostatfunksjon. Bilde 5.
3. Fest motor før deksel settes på igjen. Motor skal ikke skrus fast. Bilde 6.
4. Sett i batterier og plugg inn ledning. Vær sikker på at ledning festes riktig.Bilde 7.
5. Fest mottaker i underkant av peisen. Se bilde 10. Avhengig av modell.
6. Fest ledningene med strips og sjekk om systemet virker.
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