
Temperatuur in de 
ruimte

Aan/Uit

Verlaag de snelheid

OK/Ga naar menu

Verhoog de snelheid

Snelheid

Temperatuur bovenin de 
schoorsteen

Huidige functie

Het display licht op en wordt geactiveerd als er op een willekeurige knop wordt 
gedrukt. Na korte tijd gaat het display automatisch uit. 

Het contrastniveau van het display en de lichtsterkte kunnen in het menu wor-
den ingesteld.

EW41
SNELSTART HANDLEIDING

Zie a.u.b. de installatiehandleiding voor nadere details
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Het aansteken van het vuur. 
1. Druk op de AAN/UIT knop  om het EW41 display aan te zetten. 

Op het display verschijnt OFF.

2. Start de rookgasventilator door nogmaals op de AAN/UIT knop  
te drukken. Op het display verschijnt BOOST.

 De rookgasventilator zal gedurende 7 minuten (standaardinstel-
ling) op maximale snelheid werken en daarna teruggaan naar de 
snelheid waarop hij daarvoor werkte.  
De Boost periode en snelheid kunnen in het menu worden gewij-
zigd.  
- Zie de installatiehandleiding voor details.         

3. Steek de haard aan terwijl de rookgasventilator op maximumsnel-
heid werkt.

 Als de temperatuursensor is geactiveerd en u vergeet de rookgas-
ventilator aan te zetten voordat u de kachel aansteekt, zal de venti-
lator automatisch starten als de temperatuur bovenin de schoors-
teen de ingestelde waarde voor de starttemperatuur heeft bereikt. 
De fabrieksinstelling is 40ºC. 
NB: wij raden aan dat de rookgasventilator wordt gestart voordat u 
de kachel aansteekt!                                    

4. De snelheid van de rookgasventilator (en dus de schoorsteentrek) 
wordt verhoogd of verlaagd met de op- en neerknoppen  
Op het display verschijnt de nieuwe instelling.

5. Het display gaat automatisch in de pauzestand en na korte tijd gaat 
de achtergrondverlichting uit. Druk op een willekeurige knop om 
het display weer aan te zetten. 

Bijvullen
1. Als het tijd wordt om bij te vullen zal het display oplichten, het 

alarm 2 keer piepen en RELOAD aangeven. Het is mogelijk om het 
alarmsignaal uit te schakelen, zie installatiehandleiding.

2.  Indien u wilt bijvullen, moet u op de OK knop drukken voordat u 
bijvult. Om te vermijden dat er rook in de kamer neerslaat, zal de 
rookgasventilator gedurende 3 minuten op volle toeren draaien 
voordat hij teruggaat naar de eerdere stand. 



De rookgasventilator uitzetten  
– twee mogelijkheden
A. Handbediening: zet de rookgasventilator uit door op de AAN/UIT 

knop te drukken.  

 NB: als de temperatuursensor is geactiveerd, kan de rookgasventila-
tor niet worden uitgezet zo lang de temperatuur bij de rookgasven-
tilator hoger is dan de temperatuurinstelling waarbij hij stopt.

B. Automatisch: na de laatste keer bijvullen daalt de temperatuur in 
de schoorsteen langzaam. Als de temperatuursensor is geactiveerd, 
zal de rookgasventilator automatisch stoppen als de schoorsteen-
temperatuur onder de stoptemperatuur is gedaald. De fabrieksin-
stelling is 30°C.

 De rookgasventilator heeft een naloopperiode van 45 minuten die 
ervoor zorgt dat de rook van nagloeiend brandhout wordt wegge-
zogen. Zowel de stoptemperatuur als de naloopperiode kunnen in 
het menu worden gewijzigd.  
Zie installatiehandleiding voor nadere details.

Gebruik de rookgasventilator  
om de kamer te ventileren.
De rookgasventilator kan ook worden gebruikt als de open haard of ka-
chel niet brandt. In dat geval zal de rookgasventilator de kamer luchten 
of ervoor zorgen dat roet en stof worden afgezogen, terwijl de haard/
kachel wordt schoongemaakt. Als de schoorsteen wordt geveegd moet 
de ventilator ook worden gereinigd.

1. Druk op de AAN/UIT knop  om het display aan te zetten. 

2. Start de rookgasventilator door nogmaals op de AAN/UIT knop  
te drukken. Op het display verschijnt BOOST. Druk op de neerknop 

 om direct naar ventilatie te gaan (wijzigt de snelheid).

3. De snelheid wordt ingesteld met de op- en neerknoppen . Op 
het display verschijnt de nieuwe instelling.

4. Zet de rookgasventilator uit door op de AAN/UIT knop  te druk-
ken.  



Foutmeldingen
1. Als er een fout wordt geregistreerd, zal het display oplichten.  

Op het display verschijnt ERROR en het type fout zal eronder  
worden vermeld (zie afbeelding rechts).

 Bij alarm 03 (te hoge temperatuur) of 04 (stroomstoring) piept  
een alarmtoon 5 keer. Het display zal verlicht blijven, totdat er  
op OK wordt gedrukt.

2. Volg de aanwijzingen in de installatiehandleiding om het  
probleem op te lossen.  

Toegang tot het gebruikersmenu.
1. Druk gedurende 3 seconden op OK om naar het menu te gaan.

2. Kies menu met de op- en neerknoppen  en kies het gewenste menupunt 
met OK.

3. Druk op de AAN/UIT knop  om het menu te verlaten.

  De volgende instellingen in het menu kunnen worden afgesteld of getoond: zie 
installatiehandleiding voor nadere details.  

De bedrijfsinstellingen van de rookgasventilator
� Starttemperatuur
� Stoptemperatuur 
� Instelling Boost-tijd  
� Tijdsinstelling voor automatische stop

Systeeminstellingen – gebruikersaanpassingen
� Taalinstellingen
� Instelling displaycontrast 
� Instelling achtergrondverlichting 
� Instelling pieper

Log – weergave van het verloop
� Weergave energieverbruik 
� Weergave log foutmeldingen
� Weergave versienummer

Onderhoud
� Service-instellingen
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