Feilsøk av Komfyrvakt type SE11 (NEK400:2010)
Riktig bryterinstilling?



Elektroniske bryterinstilling = Elektronisk touch funksjon, trinnløse elektroniske vribare brytere og
alle komfyrer/platetopper med klokke.



Mekaniske bryterinstilling = Vribare «klikk – klikk» brytere (ikke trinnløse brytere).

Test:
 Slå av sikringen i 15 sekunder og deretter på igjen.
Etter 30 sekunder skal det høres 2 «brummelyder» fra stikkontakten ved elektronisk innstilling
(standard innstilling).
 Høres kun 1 «brummelyd» etter 30 sekunder er komfyrvakten satt opp for mekaniske brytere.
Har platetoppen elektronisk touch funksjon, trinnløse elektroniske vribare brytere eller
komfyr/platetopp med klokke, MÅ komfyrvakten omprogrammeres.
NB: Ved omprogrammering følg punkt 1 til 7 under.
Test av «parring» og oppsett:
 Hold sensorknappen inne (6 sekunder) til et pipesignal høres, og slipp knappen.
Komfyrvakten/platetoppen skal bli frakoblet og begynner å «brumme» hvert 5 sekund.
 Resett systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
NB: Skjer ikke dette, må komfyrvakten programmeres på nytt, følg punkt 1 til 7 under.
Løser ut ved lyd:
 Komfyrvakten har en lyttefunksjon som vil koble fra strømmen ved lyd fra røykvarslere mm.
(Kan også koble fra strømmen ved lyd fra f.eks. el.verktøy, støvsugere mm.)
Trykk 1 gang på sensorknappen og strømmen kommer tilbake.
NB: Denne lyttefunksjonen kan stilles av ved å flytte den korte sorte «jumperen» i sensoren, koble
fra batteriet i 1 minutt, sette inn batteriet igjen og følge punkt 1-7 under.
(Se «jumper» tegningen i hovedmanualen).
Batterialarm ved svake batterier eller batterifeil: (Sensoren har 2 stk. CR2032 batterier)
 1 «pipesignal» fra sensoren ca. hvert minutt, uten at platetoppen er frakoblet.
Batteriene må skiftes ut (ingen omprogrammering)



1 «brummesignal» fra stikkontakten ca. hvert minutt, uten at platetoppen er frakoblet.
Batteriene må skiftes og sikringen må skrues av mens batteriene skiftes. Sett sikringen på
igjen etter at batteriene er skiftet! (Dette MÅ gjøres for å resette strømdelen og brumme-signalet)

Felles prosedyre ved omprogrammering av komfyrvakten:
1)
2)
3)
4)
5)

Trekk ut støpselet fra komfyrvakt kontakten (la være ute under hele programmeringen)
Skru av sikringen og vent i 2 minutter.
Skru på sikringen og vent 15 sekunder.
Skru av sikringen igjen og vent 15 sekunder.
Skru på sikringen og gå til platetoppen/komfyren. Etter 30 sekunder skal komfyrvakten avgi 2
«brummelyder» og bli spenningssatt.
6) Trykk og hold inne sensorknappen (6 sekunder) til du hører 1 «pipesignal» og slipp knappen.
Komfyrvakten frakobles igjen og begynner å «brumme» hvert 5 sekund.
NB: Vent til du har hørt flere korte og et langt pipesignal fra sensoren.
7) Resett systemet ved å trykke 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
Programmeringen er ferdig, sett inn støpselet til komfyren/platetoppen igjen.
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