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Hurtigmanual SE-SGK 300


Komfyrvakten og den trådløse sensoren er ferdig «parret» for platetopper med touch eller
elektroniske trinnløse brytere, som f.eks. induksjonstopper, keramikktopper og alle typer
platetopper som har klokke. NB: På platetopp med mekaniske brytere må «parring»
gjøres manuelt. Se i brukerhåndboken kapittel 5, side 11.

Montering og igangkjøring:
1. La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur (ca. 15 minutter) før batteribeskyttelsen
fjernes og et lydsignal vil høres fra sensoren.
2. Monteringsplaten til den trådløse sensoren må benyttes og kan festes med tosidig tape
eller skruer. Sensoren har en innebygget sabotasjebryter og kan derfor enkelt monteres rett
på monteringsplaten med magnetene. (Strømmen brytes hvis sensoren blir fjernet).
Den trådløse sensoren kan monteres på undersiden av viften fra 30-120 cm over
platetoppen, så nær senter som mulig og ikke nærmere enn 10 cm fra varme lyskilder. Kan
også monteres på bakvegg fra 30-50 cm over platetoppen.
Viktig: Sett sensoren riktig tilbake på monteringsplaten.
Sensoren kan kun stå en vei på monteringsplaten, «logoen» på dekselet og magneten på
monteringsplaten må være på samme langside.
NB: Fabrikkinnstilt høyde er opp til 65 cm over platetoppen. Skal sensoren monteres
høyere enn 65 cm (65 -120 cm), se i brukerhåndboken kapittel 9 side 14.
3. Skru av sikringen til komfyrvakten/platetoppen og monter stikkontakten med
kontrollenheten iht. vedlagt koblingsskjema.
NB: Er det ønske om å kunne dele og flytte kontrolleren bort fra selve stikkontakten, kan en
ferdig skjøtekabel på 1 meter benyttes (El.nr: 14 160 14)
4. Skru sikringen på igjen (en brummelyd vil høres ved stikkontakten etter
3 sekunder og to brummelyder etter nye 30 sekunder).
5. Trykk og hold inne sensorknappen innen 30 sekunder til den avgir 1 pip (høres etter
ca. 6 sekunder). Slipp deretter knappen og stikkontakten/platetoppen blir frakoblet.
Etter ytterligere 30 sekunder vil sensoren avgi flere korte pip + langt lydsignal og
brummelyder vil høres fra stikkontakten/kontrolleren hvert 5. sekund.
6. Tilbakestill komfyrvakten ved å trykke 1 gang (hold 1. sekund) på sensorknappen.
NB: Vent i 15 minuttene før platetoppen tas i bruk!
(Komfyrvakten kommuniserer og analyserer omgivelsene og foretar riktig innstilling).
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Tilleggsinfo:


Sensoren har innebygget sabotasjebryter og vil bryte strømmen og varsle med 4 korte pip, hvis den
fjernes fra monteringsplaten. Komfyrvakten tilbakestilles enkelt ved å trykke en gang på
sensorknappen (hold 1 sekund) etter at sensoren er satt riktig tilbake på monteringsplaten. NB:
Sensoren kan kun stå en vei på monteringsplaten.
Se andre siden av hurtigmanualen, punkt 2, side 1.



Sensorens «lyttefunksjon» er fabrikkinnstilt til AV (ikke lytte).
Er det ønske om at komfyrvakten også skal løses ut av alarm fra f.eks. ekstern røykvarsler, må
«lyttefunksjon» programmeres til PÅ. Se i brukerhåndboken kapittel 4, side 10.



Komfyrvakten og sensoren har innebygget minne, og vil være «parret» selv om strømmen eller
batteriet har stått av over en lengre tid. Ta en funksjonstest (se øverst på siden).



Kontroll av «brumme-signal» og riktig platetopp innstilling.
Se i brukerhåndboken kapittel 8, side 13.



Betydningen av alarmsignaler generelt.
Se i brukerhåndboken kapittel 1.4, side 5 og 6.



Styringsenheten fungerer ikke som beskrevet i brukerhåndboken.
Tilbakestill styringsenheten til fabrikkinnstillingene.
Se i brukerhåndboken kapittel 5.2, side 12.

Rutinetest:
NB: SE-SGK 300 Komfyrvakten kommer ferdig «parret» og har automatisk selvtest, ytterligere
testing i forbindelse med montering er derfor ikke nødvendig
Skru en plate på svak varme slik at en lampe tenner eller platen lyser. Ved test av induksjonstopp,
bruk en kjele med litt vann i. (Rutinetesten kan også utføres med et måleinstrument eller
prøvelampe direkte i stikkontakten).
Utfør nå testen:
1. Lag et testsignal ved å trykke og holde inne sensorknappen helt til et lydsignal høres (etter ca. 6
sekunder). Slipp deretter sensorknappen og stikkontakten/platetoppen blir frakoblet og gjentatte
brummelyder (hvert 5 sekund) vil høres fra stikkontakten. Etter nye 30 sekunder vil sensor gi fra seg
9 pip + langt lydsignal (alarmsignaltest).
2. For å tilbakestille komfyrvakten/platetoppen etter test/utkobling:
Trykk 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen. Brummelydene vil opphøre og
komfyrvakten/platetoppen vil spenningsettes igjen.
3. Test av sabotasjefunksjon:
Ta bort den trådløse sensoren fra monteringsplaten og komfyrvakten/platetoppen blir umiddelbart
utkoblet, og 4 pip (2+2) vil høres fra sensoren.
4. For å tilbakestille komfyrvakten/platetoppen etter en sabotasjeutkobling:
Sett sensoren riktig tilbake på monteringsplaten og trykk 1 gang (hold 1 sekund) på sensorknappen.
NB: Sensoren kan kun stå en vei på monteringsplaten, «logoen» på dekselet og magneten på
monteringsplaten må være på samme langside.

Komfyrvakten fungerer som den skal og er klar for bruk!

