
Temperatur 
i rommet

På/Av

Senk hastigheten

OK/Gå til meny

Øk hastigheten 

Hastighet

Temperatur 
øverst i skorsteinen

Drift funksjon 

Displayet aktiveres og lyser når det trykkes på en vilkårlig knapp. 
Displayet slukker automatisk etter kort tid.

Displayets kontrast og lysstyrke kan justeres i menyen. 

EW41  
QUICK START MANUAL

Du finner mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen

NO



Tenne opp i peisen/vedovnen
1. Trykk på PÅ/AV-knappen        for å aktivere EW41-displayet.  

Displayet viser OFF.

2. Start røyksugeren med et trykk på PÅ/AV-knappen         en gang til. 
Displayet viser BOOST.

 Røyksugeren vil gå med maksimal hastighet i 7 minutter (standard-
innstilling) og deretter gå ned på den hastigheten den gikk med, 
siste gang den var i bruk.   
Boost-perioden og hastigheten kan endres i menyen 
– du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.              

2. Tenne opp mens røyksugeren går på maksimal hastighet.

 Hvis temperaturføleren er aktivert og du glemte å slå på røyksugeren 
før du tente opp, vil røyksugeren automatisk starte når temperatu-
ren i toppen av skorsteinen har kommet opp på starttemperaturen. 
Fabrikkinnstillingen er 40 ºC. 

 MERK: Vi anbefaler at du slår på røyksugeren manuelt før du tenner 
opp!                                     

3. Du kan øke eller redusere røyksugerens hastighet og dermed skor-
steinstrekken med opp- og ned-knappene          . Displayet viser den 
nye innstillingen.

4. Displayet går automatisk i pausetilstand og bakgrunnslyset slukker 
etter kort tid. Trykk på en vilkårlig knapp for å aktivere displayet 
igjen. 

Ved gjenfyring
1. Når det er tid til å fyre opp igjen, lyser displayet, avgir to lydsignaler 

og viser RELOAD. Det er mulig å slå av alarmsignalet  
– se installasjonsanvisningen. 

2. Ved gjenfyring skal du bare trykke på OK-knappen først. For å unngå 
røykutslag i rommet økes røyksugerhastigheten til maksimal ytelse i 
tre minutter før den går ned på den forrige innstillingen igjen. 

  



Slå av røyksugeren – to muligheter
A. Manuelt: Røyksugeren slås av med et trykk på PÅ/AV-knappen     

 Merk: Dersom temperaturføleren er aktivert, kan røyksugeren ikke 
slås av så lenge temperaturen ved røyksugeren er høyere enn stopp-
temperaturinnstillingen. 

B. Automatisk: Etter siste gjenfyring faller temperaturen i skorsteinen 
gradvis. Dersom temperaturføleren er aktivert, stopper røyksugeren 
automatisk når temperaturen i skorsteinen er kommet ned under 
stopptemperaturen. Fabrikkinnstillingen er 30 °C.

Røyksugeren har en ettergang på 45 minutter som sikrer at brenselet 
er fritt for gløder, og at den resterende røyken har blitt sugd ut av 
skorsteinen. Både stopptemperaturen og ettergangen kan endres i 
menyen.  
Du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.

Bruk av røyksugeren for å ventilere rom-
met
Røyksugeren kan også brukes når det ikke er tent opp i peisen eller 

vedovnen. Røyksugeren brukes da til å ventilere rommet eller sørge 
for at sot og støvpartikler suges bort mens ildstedet gjøres rent. Når 
skorsteinen renses, må røyksugeren også renses. 

1. Trykk på PÅ/AV-knappen         for å aktivere displayet.

2. Start røyksugeren med et trykk på PÅ/AV-knappen         en gang til.  
Displayet viser BOOST. Trykk på ned-knappen     for å gå direkte til 
ventilasjonsmodus (endrer hastigheten). 

3. Du kan øke eller senke hastigheten med opp- og ned-knappene                                          
 . Displayet viser den nye innstillingen. 

4. Slå av røyksugeren med et trykk på PÅ/AV-knappen         .      



Feilmeldinger
1. Hvis det registreres en feil, vil displayet lyse. Displayet viser  

ERROR, og feiltypen vises under, som det ses på illustrasjonen til 
høyre. 

 Ved alarm 03 (for høy temperatur) eller 04 (strømbrudd) lyder en 
alarmtone fem ganger. Displayet fortsetter å lyse til det trykkes på 
OK. 

2. Følg instruksene i installasjonsanvisningen for å rette feilen.  

Adgang til brukermenyen
1. Trykk på OK-knappen i 3 sekunder for å komme til menyen.

2. Velg meny med opp- og ned-knappene             og velg ønsket  meny-
punkt med OK

3. Trykk på PÅ/AV-knappen        for å forlate menyen.

  Disse innstillingene kan justeres eller vises i menyen: 
Du kan finne mer utførlige opplysninger i installasjonsanvisningen.  

Røyksugerens driftsinnstillinger: 
� Starttemperatur 
� Stopptemperatur 
� Boost-tidsinnstilling 
� Tidsinnstilling for automatisk stopp 

Systeminnstillinger – brukertilpassing: 
� Språkinnstillinger 
� Kontrastinnstilling for display
� Innstilling for bakgrunnslys
� Buzzer-innstilling 

Logg – visning av historikk: 
� Visning av energiforbruk 
� Visning av feillogg
� Visning av versjonsnummer 

Service: 
� Serviceinnstillinger 
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