
Temperatur 
i rummet

Tænd/sluk

Sænk hastigheden

OK/gå til menu

Øg hastigheden 

Hastighed

Temperatur 
ved skorstenstop

Igangværende 
funktion 

Displayet lyser op og aktiveres, når der trykkes på en vilkårlig knap. 
Efter kort tid slukker displayet automatisk.
Displayets kontrastniveau og lysstyrke kan justeres i menuen. 

EW41  
QUICK START MANUAL

Se venligst installationsvejledningen for flere detaljer

DK



Tænd op i pejsen/brændeovnen

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde EW41-displayet. 
 Displayet viser OFF.

2. Start røgsugeren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen  igen.  
Displayet viser BOOST.

 Røgsugeren vil køre med maksimal hastighed i 7 minutter          
(standardindstilling) og derefter falde til den hastighed, den kørte 
med, da den sidst var tændt.   
Boost-perioden og hastigheden kan ændres i menuen 
– se installationsvejledningen for detaljer.      

        
3. Tænd op, mens røgsugeren kører maksimal hastighed.
 Hvis temperatursensoren er aktiveret, og du glemmer at tænde for 

røgsugeren, før der tændes op, vil røgsugeren automatisk starte, 
når temperaturen ved toppen af skorstenen har nået indstillingen 
for starttemperatur. Fabriksindstillingen er 40 ºC.  
BEMÆRK: Vi anbefaler at tænde røgsugeren manuelt før der tændes 
op!       

                              
4. For at øge eller sænke røgsugerens hastighed og dermed skorsten-

strækket bruges op- og nedknapperne . Displayet viser den 
nye indstilling.

5. Displayet går automatisk i pausetilstand og baggrundslyset slukkes 
efter kort tid. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde displayet igen. 

Ved genfyring
1. Når det er tid til at genfyre, lyser displayet op, bipper 2 gange og  

viser RELOAD. Det er muligt at slå alarmsignalet fra  
– se installationsmanualen. 

2. Hvis du ønsker at genfyre, skal du trykke på OK-knappen, inden du 
genfyrer. For at undgå røgudslag i rummet øges røgsugerhastighe-
den til maksimal ydelse i 3 minutter, inden den igen falder til den 
forrige indstilling. 



Sluk for røgsugeren – to muligheder
A. Manuelt: Røgsugeren slukkes ved at trykke på TÆND/SLUK-
knappen  
 Bemærk: Hvis temperatursensoren er aktiveret, kan røg-        
sugeren ikke slukkes, så længe temperaturen ved røgsugeren er højere 
end stop-temperaturindstillingen. 

B. Automatisk: Efter den sidste genfyring falder temperaturen i 
skorstenen langsomt. Hvis temperaturføleren er aktiveret, stopper røg-
sugeren automatisk, når temperaturen i skorstenen er faldet til under 
stoptemperaturen. Fabriksindstillingen er 30 °C.

Røgsugeren har en efterløbsperiode på 45 minutter der sikrer, at 
brændslet er glødefrit og at den resterende røg er blevet ledt bort fra 
skorstenen. Både stop-temperaturen og efterløbsperioden kan ændres 
i menuen. 
 
Se installationsvejledning for detaljer.

Brug af røgsugeren til at ventilere rum-
met
Røgsugeren kan også bruges, når der ikke er tændt op i pejsen el-
ler brændeovnen. I dette tilfælde bruges røgsugeren til at ventilere 
rummet eller sørge for, at sod og støvpartikler bliver suget væk, mens 
ildstedet renses. Når skorstenen renses, skal røgsugeren også renses. 

1. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde displayet

2. Start røgsugeren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen  igen.  
Displayet viser BOOST. Tryk på ned-knappen  for at gå direkte til 
ventilationsmodus (ændrer på hastigheden). 
3. For at øge eller sænke hastigheden brug op- og ned-knapperne 

. Displayet viser den nye indstilling. 

4. Sluk for røgsugeren ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen .  



Fejlmeldinger
1. Hvis der registreres en fejl vil displayet lyse op. Displayet viser 

ERROR og fejltypen vil blive vist neden under, som det ses her til 
højre. 

 Ved alarm 03 (for høj temperatur) eller 04 (strømafbrydelse) bipper 
en alarmtone 5 gange. Displayet forbliver oplyst, til der trykkes OK. 

2. Følg instrukserne i installationsvejledningen for løsning af fejlen.  

Adgang til brugermenu
1. Tryk på OK-knappen i 3 sekunder for at komme til menuen.
2. Vælg menu med op- og ned-knappen   og vælg det ønskede 

menupunkt med OK

3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at gå ud af menuen.
  Følgende indstillinger i menuen kan justeres eller vises: 

Se installationsvejledningen for detaljer.  

Røgsugerens driftindstillinger: 
 y Start-temperatur 
 y Stop-temperatur 
 y Boost-tidsindstilling 
 y Tidsindstilling for automatisk stop 

Systemindstillinger – brugertilpasninger: 
 y Sprogindstillinger 
 y Display-kontrastindstilling
 y Baggrundslysets indstilling
 y Buzzer-indstilling 

Log – visning af historik: 
 y Energiforbrug vises 
 y Fejlmeldingslog vises
 y Versionsnummer vises 

Service: 
 y Serviceindstillinger 
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