EW41
HANDBOK FÖR SNABB UPPSTART

Se installationshandboken för mer information.
Starta/
stoppa

Pågående
funktion

Hastighet

Öka hastigheten

OK/Gå till meny

Sänk hastigheten

Temperatur i
rummet

Temperatur överst i
skorstenen

Displayen tänds och aktiveras när man trycker på någon knapp. Efter en kort
stund slocknar displayen automatiskt.
Displayens kontrastnivå och ljusstyrka kan ställas in i menyn.

SE

Tänd eldstaden
1. Tryck på knappen STARTA/STOPPA
Displayen visar OFF.

för att starta EW41-displayen.

2. Starta rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA
igen. Displayen visar BOOST.
Rökgasfläkten kommer att gå med maximal hastighet i sju minuter
(standardinställning) och sedan återgå till den hastighet som senast
användes. Boost-perioden och -hastigheten kan ändras i menyn
– se installationshandboken för mer information.
3. Tänd upp i eldstaden medan rökgasfläkten går med maximal hastighet.
Om temperaturgivaren är aktiverad och du glömmer att starta rökgasfläkten, kommer denna att starta automatiskt när temperaturen
överst i skorstenen har nått den inställda starttemperaturen. Fabriksinställningen är 40 °C.
OBS! Vi rekommenderar att man startar rökgasfläkten manuellt innan
man tänder!
4. För att öka eller minska rökgasfläktens hastighet och draget i skorstenen används knapparna uppåt och nedåt
Displayen visar den nya inställningen.
5. Displayen går automatiskt till viloläge och bakgrundsbelysningen
släcks efter en kort stund. Tryck på någon knapp för att tända displayen igen.

Vid bränslepåfyllning
1. När det är dags att fylla på bränsle tänds displayen, blinkar två gånger och visar RELOAD. Det går att stänga av denna larmsignal – se
installationshandboken.
2. Om du tänker fylla på bränsle ska du trycka på knappen OK innan. För att undvika att rök slår in i rummet ökas rökgasfläktens
hastighet till maximal under tre minuter, innan den återgår till den
tidigare inställningen.

Stänga av rökgasfläkten – två möjligheter
A. Manuellt: Stäng av rökgasfläkten genom att trycka på knappen
STARTA/STOPPA
Obs! Om temperaturgivaren är aktiverad, kan rökgasfläkten inte
stängas av så länge temperaturen vid rökgasfläkten överstiger den
inställda temperaturen för avstängning.
B. Automatiskt: Efter den sista bränslepåfyllningen sjunker temperaturen i skorstenen långsamt. Om temperaturgivaren är aktiverad stoppar rökgasfläkten automatiskt när temperaturen i skorstenen har fallit
under den inställda avstängningstemperaturen. Fabriksinställningen
är 30 °C.
Rökgasfläkten har en förlängd driftstid på 45 minuter som säkerställer att bränslet är fritt från glöd och att återstående rök leds bort
genom skorstenen. Både avstängningstemperaturen och den förlängda driftstiden kan ändras i menyn.
Se installationshandboken för mer information.

Använda rökgasfläkten för att ventilera
rummet
Rökgasfläkten kan också användas när man inte har en brasa tänd i
öppna spisen eller i braskaminen. Då kan man använda rökgasfläkten
för att ventilera rummet eller se till att sot- och dammpartiklar sugs
bort när man rengör eldstaden. När skorstenen rengörs ska även
rökgasfläkten rengöras.
1. Tryck på knappen STARTA/STOPPA

för att tända displayen.

2. Starta rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA
igen. Displayen visar BOOST. Tryck på ned-knappen
för att gå
direkt till ventilationsläge (ändrar hastigheten).
3. För att öka eller minska fläkthastigheten används knapparna upp och
ned
. Displayen visar den nya inställningen.
4. Stäng av rökgasfläkten genom att trycka på knappen STARTA/STOPPA
.

Felmeddelanden
1. Om ett fel registreras tänds displayen. Displayen visar ERROR och
typen av fel visas underst, se bilden till höger.
Vid larm 03 (för hög temperatur) eller 04 (strömavbrott) ljuder en
larmsignal fem gånger. Displayen är aktiverad tills man trycker på
OK.
2. Följ instruktionerna i installationshandboken för att korrigera felet.

Åtkomst till användarmenyn
1. Tryck på knappen OK i tre sekunder för att komma till menyn.
2. Välj meny med knapparna upp och ned
yalternativ med OK.
3. Tryck på knappen STARTA/STOPPA

och välj önskat men-

för att lämna menyn.
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Följande inställningar i menyn kan ändras eller visas.
Se installationshandboken för mer information.

Rökgasfläktens driftsinställningar
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Start-temperatur
Stopp-temperatur
Boost-tidsinställning
Tidsinställning för automatiskt stopp

Systeminställningar – användaranpassningar
yy
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Språkinställningar
Inställning av displayens kontrast
Inställning av bakgrundsbelysningen
Buzzer-inställning

Logg – visning av historik

yy Energiförbrukningen visas
yy Logg med felmeddelanden visar
yy Versionsnummer visas

Service

yy Serviceinställningar

