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Introduksjon

Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og
garantien opphører ved følgende handlinger:

RC200 multifunksjonell fjernkontroll med holder for
veggmontering. Fjernkontrollen er designet for å
kontrollere konstant pilotfunksjon, flamme høyde,
eventuelt viftehastighet og slå gasspeis av og på.

• Montering og bruk av skadede systemkomponenter.
• Modifisering av systemkomponent.
• Montering som ikke er godkjent av Hearth & Home
Technologies.

RC200 fjernkontroll er bare for bruk med Hearth &
Home Technologies IntelliFire Plus ™-system (IPI).

• Montering og/eller bruk av komponenter som ikke er
godkjent av Hearth & Home Technologies.
Alle disse handlingene kan forårsake brannfare.

Settet inneholder

• Les, forstå og følg disse anvisningene for trygg installering og drift.

•
•
•
•

RC200 fjernkontroll
Skruer og gipsplugger
Ett A23 batteri
En AUX200 viftemodul (tillegsvare)

Bestemme plassering
FCC-krav
Merk: Dette utstyret er testet og er i samsvar med
grensene for digitalutstyr i klasse B i henhold til del
15 i FCC-reglene. Disse grensene er designed for å gi
akseptabel beskyttelse mot sjenerende forstyrrelser
ved montering i boliger. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan
dersom det ikke monteres og brukes i henhold til
instruksjonene, forårsake sjenerende forstyrrelser for
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti
for at forstyrrelser ikke vil oppstå ved en spesiell
montering. Hvis utstyret forårsaker sjenerende
forstyrrelser for radio- eller fjernsynsmottak, noe som
kan avgjøres ved å skru utstyret av og på, oppfordres
brukeren til å prøve å rette på dette ved hjelp av en
eller flere av følgende tiltak:
• Forandre retning eller flytt mottakerantennen.
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en annet støpsel eller krets enn
den som mottakeren er tilkoblet.
• Kontakte forhandleren eller en erfaren
radio/TVtekniker for hjelp.

Bestem plassering for fjernkontrollen. Plasseringen som
velges må være i samme rom som gassovnen. Plasser
aldri enheten i et annet rom. Fjernkontrollen må plasseres mindre enn 9 meter fra ildstedet, men må ikke
utsettes for sterk varme.
RC300CE er godkjent for innvendig montering, og bør
ikke brukes utendørs.
• Plasser fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.

Forholdsregler før montering
Montering av fjernkontrollen må utføres av en kvalifisert
servicetekniker. Fjernkontrollen er testet og pålitelig når
den monteres i henhold til denne installasjonshåndboken. Ikke monter komponenter som er skadet.
Ikke modifiser, demonter eller erstatt noen av komponentene som er inkludert i dette settet.
Montering av denne enheten må utføres av en kvalifisert
servicetekniker.
Plasseringen av fjernkontrollen kan påvirke ytelsen.
Det bør foretas en vurdering av rommet før montering for
optimal ytelse.
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Montering av holder for fjernkontroll
Figur 3.

1. Fjern batteridekselet fra baksiden av fjernkontrollen
ved å skyve det ned og sett inn A23 batteriet.
For å hindre utilsiktet bruk når du ikke bruker din gasspeis for en lengre periode (sommermånedene, ferie,
turer, osv.):

RØD LED

• Fjern batteriene fra fjernkontrollen.
• Sett bryteren på modulboksen til “OFF”. Se figur 4.
2. Fest holder til fjernkontrollen på en vegg med de to
skruene. Se figur 1.
3. Plasser fjernkontrollen i holderen som vist på figur 2.
Figur 1.

AUX200 Modul installasjon
• Bryter på modulboksen bør settes i OFF posisjon
før noen komponenter installeres.
• Plugg inn AUX200 kabelen til modulen. Se figur 4.
Figur 4.

OFF-posisjon

4. Lukk igjen lokket og trykk inn på-knappen.
Den røde LED-lampen vil lyse hvis batteriet er riktig
satt i. Se Figur 3.
Figur 2.

AUX200
KABEL

Montering av vifte
• Sett inn viftekabelen fra viften i kontakten lokalisert i
AUX 200 modulen. Se Figur 5.
• Sett i viftekabelen fra AUX200 modulen inn REM / AUX
kontakten på koblingsboks.
Figur 5.

VIFTEKABEL
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Programmering av RC200 fjernkontroll

Knappefunksjoner

FORSIKTIG! Fare for forbrenning! IKKE programmer
fjernkontrollen til kontrollmodulen når peisen er varm.

Trykk inn PÅ-knappen for å slå peisen av og
på. Peisen vil først antenne piloten. Når
pilotflammen er tent, vil hovedbrenneren
antennes.

• Kontroller at ON/OFF/REMOTE-bryteren er i REMOTE
posisjon. LED-lampe vil blinke grønt tre ganger og pipe 5
sekunder senere når den er klar. Se Figur 6.

Trykk på FLAMME-knappen for å justere
flammehøyden. Flammen kan justeres i til 5
forskjellige innstillinger: MAX, HØY, MIDDELS,
LAV, MIN. Flammehøyden vil ikke være
justerbar de første ti sekunder når ildstedet er
slått på. Systemet husker forrige flammehøydeinnstilling og vil justeres automatisk til
forrige innstilling etter 10 sekunder.

• Bruk en liten gjenstand (for eksempel en tannpirker)
trykk og slipp LEARN-knappen i nærheten av ON/OFF/
REMOTE bryteren. Se Figur 6.
• Kontrollmodul vil pipe en gang og LED-lampen blinker
grønt i 10 sekunder.
• Mens LED-lampen blinker, trykker du på knappen med
rødt symbol på fjernkontrollen. Ett dobbelt pip vil komme
ut av kontrollmodulen for å indikere at den har blitt
programmert.

Trykk på VIFTE-knappen for å justere
viftehastigheten. Viftehastigheten kan justeres
i 4 ulike innstillinger: HØY, MED, LAV og AV.
Viften har et tidsur som er innebygd i
kontrollmodulen. Etter at ildstedet er slått på,
vil timeren vente i 7 minutter før viften slåes
på. I tillegg vil viften forbli på i 12 minutter etter
at ildstedet er slått av. Når viften er slått PÅ, vil
viften starte opp på høy innstilling i 10
sekunder før den justeres automatisk til forrige
brukerinnstilling.

ADVARSEL: Opptil tre fjernkontroller kan programmeres
til kontrollmodulen. Trykk på en knapp på de andre
fjernkontrollene blant 10 andre programmeringsprosesser for å legge til en annen fjernkontroll inn i
systemet.
For å nullstille minnet i kontrollmodulen, bruk en liten
gjenstand (for eksempel en tannpirker) å trykk og slippe
LEARN-Knappen. Kontrollmodulen piper en gang og
LED-lampen blinker grønt i 10 sekunder IKKE trykk på
noen knapper på fjernkontrollen i løpet av ti sekunder at
det grønne lyset blinker. Minnet vil da bli slettet.
Figur 6.

Trykk på PILOT knappen for å aktivere eller
deaktivere konstant pilot. Kontrollmodulen vil
pipe en gang for å indikere at konstant pilot
har blitt aktivert. Et dobbelt lydsignal indikerer
konstant pilot har blitt deaktivert.
ADVARSEL: Når peisen er skrus fra OFF til ON, vil hovedbrenneren brenne på høy i 10 sekunder før du går tilbake til den forrige
brukeren innstilling.

REMOTE-posisjon

Barnesikring
• Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen ved
å skyve den ned. Skyv barnesikring bryter for å aktivere
eller deaktivere barnesikringen. Se Figur 7.
ADVARSEL: Ingen funksjoner vil være brukbare inntil
barnesikringen er deaktivert.
Figur 7.

LEARN-knapp

AV
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Figur 8. RC200 Koblingsskjema
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Ved strømbrudd

Peisen kan manuelt stenges av med en av følgende
metoder:

• Hvis backupbatterier er installert på i peisen, vil
gasspeisen fortsette å brenne som normalt ved strømbrudd.

Slå av kontrollmodulen:
• Åpne eller fjern den dekorative fronten for å få tilgang
på gasspeisen.

• Hvis backupbatterier IKKE er installert på i peisen, vil
gasspeisen slukke ved strømbrudd.

• Flytt bryteren til OFF (se figur 6).
Koble fra strømmen til kontrollmodulen:

VARSEL: Batteripolariteten må være riktig for å
unngå skade på styremodulmodul.

• Åpne eller fjern den dekorative fronten for å få tilgang
strømledningen til koblingsboksen og / eller backupbatterier.

Skru av peis manuelt
Hvis det skulle være kommunikasjonssvikt mellom
fjernkontroll og gasspeis, ta kontakt med forhandleren
for assistanse. I mellomtiden kan du velge en av
følgende handlinger for å slå av gasspeisen manuelt:
(se feilsøkingsskjema)

• Koble fra Strøm på kontrollmodul og / eller fjerne
back-up batterier.
Steng av gass:

FORSIKTIG! Fare for forbrenning! Peis er varm når den er i
drift og under nedkjøling. Vær forsiktig og bruk hansker når du
åpner front og få tilgang til komponenter inne i peisen.

• Åpne eller fjern dekorative forside og lokaliser gassen
stengeventilen til venstre av gasskontrollen.
• Roter ventilen 90 grader for å slå av gasstilførselen.
Slå av strømmen til ildstedet (hvis backupbatterier
ikke er installert):
• Finn sikringsskap.
• Slå av sikringen for rom hvor gasspeis er montert.

Ofte stilte spørsmål / feilsøking
Symtom
Fjernkontroll sender ikke

Kontrollmodulen vil ikke
kommunisere med fjernkontrollen

Mulig årsak

Korrigerende tiltak

Batterier

Undersøk om batteriene i fjerkontroll er utladet

Barnesikring er skrudd på
i fjernkontroll

Skru av barnesikring i fjernkontroll

Styremodulen er ikke i
REMOTEmodus

Sørg for at bryteren på kontrollmodulen er satt til REMOTE.

Kontrollmodulen og fjernkon- Kontrollmodulen piper når det lykkes å motta en
trollen er ikke programmert
kommando. Hvis det ikke piper, slett minne på kontrollmodul
til hverandre
og omprogrammer mottaker for fjernkontroll.
Styremodulen er frakoblet,
driftsbatteriene er utladet
eller mangler ved
strømbrudd

Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser rødt når
peisen tennes, kontroller at modulboksen er koblet til
koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i
teknisk rom under flammebildet. Kontroller også at
batteriene er montert i batteriholderen.

Vifte slår seg ikke på når peisen
startesd

Innebygd tidsforsinkelse

Viften starter 7 minutter etter at ildstedet er tent

Vifte slår seg ikke av når peisen
er slått av

Innebygd tidsinnstilling

Viften vil slå seg av automatisk 12 minutter etter at ildstedet
er slukket

Peis slår seg av etter lengre
perioder

Innebygd tidsinnstilling

Peisen vil automatisk slå seg av etter ni timer
kontinuerlig drift hvis det ikke mottas en kommando fra
fjernkontrollen.

Peis er på, men vil ikke slås av
med fjernkontrollen

Fjern kontroll eller kontrollmodul er defekt

På kontrollmodul, slå av peisen ved å skyve ON/OFF/REMOTE-bryter til OFF. Advarsel! Peisen er varm..

Butikk: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo
Tlf: +47 22556363 Fax: +47 22556362
Lager: Gladengveien 17, 0661 Oslo
E-post: post@peisselskabet.no
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