Hurtigveiledning komfyrvakt
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Alarmsituasjoner
Alarm

Overtemperatur

Alarmindikasjon

Tre pip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød
lysdiode).

Tiltak

Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min til å “ordne”
problemet/endre status

Alarm

Tidsalarm (2t etter oppstart)

Alarmindikasjon

Ett pip hvert 30. sekund siste 5 minutt før avslag.

Tiltak

Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye “bruke-minutter”.

Alarm

Når komfyr/platetopp er uten strøm

Alarmindikasjon

Komfyr/platetopp er ”død”.

Tiltak

Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper,
bytt batteri (se under)).

Alarm

Ved behov for batteribytte

Alarmindikasjon

To pip hvert minutt

Tiltak

Trekk sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to
skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har
15 min til dette.
Gjelder kun Mkomfy 16R/25R (trådløs modell)

Lydgiver

NB! Hvis ingenting av dette hjelper,
slå sikringen til komfyrkursen av/på.
Lysdiode

Produsent
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
http://www.ctmlyng.no

Du vil da få strøm til komfyren i 24t.
Ring så din elektriker, som ordner dette
Betjeningsknapp

Testprosedyre
For å sikre at funksjonen på Mkomfy
komfyrvakt er i orden, anbefales
det at følgende test av produktet og
kommunikasjonen gjøres:

-

+

Gi et kort trykk på knapp på
front av sensor. Sensor gir
nå fra seg pip ca hvert annet
sekund.

+

2.

-

Sett skyvebryter 4 i ON
(Denne finnes inne i sensor.
Står i OFF fra fabrikk).

ON

1 2 3 4 OFF

Sensor

Pek selve sensorøye mot din
egen panne. Stikk slår seg nå
av, fordi temp. i din panne er
høyere enn 30°C.

4.

Skyvebryter

1.

3.

Pek selve sensoren mot kald
platetopp eller en annen kald
flate. Stikk slår seg nå på,
fordi platetoppen er kaldere
enn din panne.

Sensor

Hvis et av punktene ikke fungerer som beskrevet, se siste side
for ulike alarmsituasjoner, eller
besøk www.ctmlyng.no/komfyrvakt for mer informasjon.
Lydgiver
Betjeningsknapp

Hvis alt fungerer... Du har nå testet at sensor, kommunikasjon og
stikk virker som det skal. Ytterligere test er ikke nødvendig.
NB! Sett skyvebryter 4 tilbake i OFF-stilling, før du setter på
baklokket og monterer føleren der den skal stå
(ref. monteringsveiledning).

