Feilsøk av Komfyrvakt type SE-SGK 300 (med blå klemmer)
(NEK400:2014)
VIKTIG:


Systemet MÅ IKKE resettes ved å bruke sikringen, bruk kun sensorknappen!
(Blir sikringen slått av og på uten at sensorknappen først er trykket på, vil en
«nødbrukfunksjon» aktiveres og komfyrvakten virker kun 15-30 minutter.)

Riktig montering av sensoren:




Sensoren kan monteres fra minimum 30 cm til maksimum 120 cm over platetoppen.
Monteringsplaten har en magnet og MÅ alltid monteres med tape eller skruer.
Sensoren MÅ plaserers riktig på monteringsplaten (logoen på sensoren MÅ stå på

samme langside som magneten på monteringsplaten).


Sensorknappen MÅ alltid trykkes på 1 gang (hold 1 sekund) etter sensoren er satt
tilbake på monteringsplaten, hvis ikke blir «sabotasjebryteren» aktivert, og
komfyrvakten/platetoppen fungerer ikke.

Test av «parring» og oppsett:
1) Hold sensorknappen inne (i 6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp knappen.
Komfyrvakten/platetoppen skal bli frakoblet og begynne å «brumme» hvert 5 sekund.
(Det vil også høres flere korte + et langt pipe-signal fra sensoren etter noen sekunder)
2) Tilbakestill systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
Skjer ikke dette, sjekk om sensoren sitter riktig på monteringsplaten, og trykk alltid 1
gang (hold 1 sekund) på sensorknappen etter sensoren er satt tilbake på plass.

Starte systemet på nytt:
1) Påse at sensoren står riktig på monteringsplaten (logoen på sensoren skal stå
på samme langside som magneten på monteringsplaten) og trykk en gang (hold
1 sekund) på sensorknappen. (Lysdioden skal blinke når knappen slippes)
2) Skru av sikringen til komfyrvakten i 15 sekunder, deretter på igjen.
3) Gå så til platetoppen og vent til styringsenheten ved stikkontakten gir fra seg
2 brummelyder (høres ca. 30 sekunder etter sikringen ble slått på).
4) Trykk og hold inne sensorknappen (i 6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp
knappen. Komfyrvakten skal bli frakoblet og begynner å «brumme» hvert 5 sekund
(vent til sensoren har avgitt flere korte + 1 langt pipesignal).
5) Tilbakestill systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
NB: Platene MÅ IKKE belastes de første 15 minuttene etter en ny igangkjøring!
(Komfyrvakten bruker denne tiden til kalibrering av timer/temperatur mm.)

Se produktinfo på www.scel.no under:
«produkter»
«Komfyrvakt» og velg så enten «brukerveiledninger» eller
 N
«demovideo»
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