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SMART-BATT-II Fjernkontroll

INTRODUKSJON

Fjernkontroll systemet kan benyttes via termostat, eller manuelt via senderen. Systemet anvender
radiobølger innenfor en 6 m radius. Fjernkontrollsystemet har en håndholdt sender, som kan brukes til
å slå systemet OFF/ON (av/på), eller som en termostat. Displayvinduet anviser romtemperatur,
måltemperatur, tidsinnstilling, av/på status, lavt batteri indikator, klokke og brenner/ventil åpning.

Senderinnstillinger
Flipp opp plastikkdekselet foran på senderen for å nå innstillingsknappene.

Merk:Blinkende lys i displayet indikerer at systemet venter på input, som f.eks. å bruke ”UP” (opp) og
”DOWN” (ned) knappene for å programmere innstillinger. Dersom ingen endringer er gjort iløpet av 15
sek, vil systemet gjenta siste programmerte prosedyre og nullstille displayet til normal innstilling.

Stille inn klokken
1. Trykk og hold “TIMER/TIME” knappen inne på senderen lenger enn 2 sekunder. Time sifrene

begynner å blinke (se Figur 7, nummer 6).
2. Trykk “UP” eller “DOWN” knappene inntil ønsket timesiffer kommer frem i displayet, enten som

AM eller PM.
3. Etter å ha stilt inn timesiffer, trykk og slipp “TIMER/TIME” knappen igjen for å stille inn minutter,

minuttsifrene begynner da å blinke.
4. Trykk ”UP” eller ”DOWN” knappene inntil ønskede minutter kommer frem i displayet.
5. Trykk og hold ”TIMER/TIME” knappen inne i mer enn 2 sekunder. Klokkesifrene vil slutte å blinke,

en indikasjon på at tiden ble endret/innstilt. Du kan også trykke på ”SET” knappen på senderen for
å stoppe sifrene fra å blinke og stille inn klokken.

Figur 7. Sender LCD-display skjerm
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1. LOW - Batteriet er nesten tomt. Bytt batterier i løpet av to uker.

2. TIMER - Angir tiden som er igjen før systemet slås av, når det er timer-
programmert, 9 - time maksimum innstilling.

3. MODE - Indikerer driftsMODUS til systemet. ON indikerer at systemet er på,
enten manuelt eller termostatisk. THERMO indikerer at systemet vil slå seg
automatiskAV/PÅ, avhengig av programmert STILT temperatur. OFF indikerer
at hele systemet er slått av.

4. SET - Indikerer ønsket INNSTILTromtemperatur for
THERMO-drift.

5. FLAME - Indikerer at brenner/ventil er i drift.

6. CLOCK - Indikerer gjeldende tid iAM/PM.

7. ROOM - Indikerer GJELDENDE romtemperatur

8. OF - Indikerer grader Fahrenheit (0C indikerer grader
celsius).
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MERK: Fjernkontroll vill kun virke når:

Mottaker står i posisjon REMOTE.
Batterier både i sender og mottaker er aktive.
Sender og mottaker har matchende
sikkerhetskoder (Trykk inn på
mottaker, innen 10 sek trykk inn knapp
på sender)

Læreknapp
Mode



2

Stille inn °F/°C Måleren
Fabrikkinnstillingene for temperatur er grader Fahrenheit (°F). For å endre dette til grader Celsius (°C):

1. Ta av batteridekselet på baksiden av senderen og finn innstillingsknappen på toppen av
batterirommet (se Figur 8).

2. Trykk inn denne knappen og F° vil begynne å blinke på LCD skjermen (se Figur 7 , nummer 4)
3. Trykke på “DOWN” knappen på senderen for å endre F° til C°.
4. Trykk på innstillingsknappen på senderen og C° vil komme frem på LCD skjermen.
5. Gjenta prosessen for å endre tilbake til F°, men denne gangen trykk på “UP” knappen.

Merk: LCD skjermen vil returnere til normal innstilling dersom du ikke trykker på denne
innstillingsknappen iløpet av 15 sekunder.

BRUKSANVISNING
For å ta i bruk systemet må du trykke “MODE” (Figur 7) på forsiden av senderen for å velge
operasjonsMODUS.
 “ON” indikerer at systemet er PÅ, enten manuelt, tidsinnstilt, eller termostat.
 “THERMO ON” indikerer at systemet automatisk vil sirkulere av/på, avhengig av programmert

temperatur.
 “OFF” indikerer at systemet er slått helt av.

Innstilling av ønsket romtemperatur - ”Thermo” innstillinger
Dette fjrenkontrollsystemet kan kontrolleres via termostat når senderen står i ”THERMO ON” modus
(“THERMO ON” vil da indikeres stå på skjermen). Senderen vill ”føle” romtemperaturen hvert 2 minutt,
og automatisk slå peisen av og på, termostatisk.
Innstilling av ønsket romtemperatur:
1. Trykk “MODE” knappen for å sette senderen i “THERMO” modus. ”THERMO ON” (eller ”THERMO

OFF” dersom du skulle trykke en gang til) vil komme frem på skjermen.
2. Trykk “UP” eller “DOWN” knappen for å velge romtemperatur. Den høyeste

innstillingstemperaturen er 32 C°. Den laveste innstillingstemperaturen er 6 C°.

Merk: For å unngå en kontinuerlig termosyklus i peisen, vil sensoren i senderen kun aktivere
mottakeren når temperaturendringen overstiger 1 C° over eller under innstillingstemperaturen. Når
senderen står i ”THERMO ON” modus, bør den skjermes for direkte- varme/lys kilder. Dersom den
legges i solen vil den lese en høyere temperatur.

Innstilling av nedtelling- / tids- ur
Fjernkontrollsystemet kan kontrolleres via et innebygget nedtelling- / tids- ur når senderen står i ”ON”
eller ”THERMO ON” modus (”THERMO ON” eller ”ON” må indikeres på LCD skjermen).
1. Trykk og slipp “TIMER/TIME” knappen på senderen. Ordet ”TIMER” og ”0,15” vil blinke på

skjermen (se Figur 7, nummer 2).
2. Trykk “UP” eller “DOWN” knappene for å gå gjennom de forskjellige tidsopsjonene for nedtelling.

Tilgjengelige tider er: 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min og deretter hver halvtime inntil 9
timer.

3. For å stille inn “TIMER”, trykk på “SET” knappen på senderen. Dersom systemet er ”ON”, vil
tidsindikatoren bli stående inntil tiden har løpt ut.

Merk: Når tidsinnstillingen anvendes i “THERMO ON” modus vil også “THERMO ON” modusen
opphøre når tiden har løpt ut.

Batteri indikator
En “X” omsluttet av et batteri på høyre side på LCD skjermen vil komme frem når batteristyrken har
sunket merkbart. Når dette oppstår er det ca to uker igjen på batteriene.



Automatisk avstengning
Dette fjernkontrollsystemet har også en innebygget Automatisk Avstengnings funksjon. Når senderen
står i ”ON” modus, vil peisen brenne kontinuerlig i 9 timer. Etter 9 timer vil peisen automatisk slås av.
For å starte peisen igjen:
1. Trykk på “MODE” knappen.
Senderen må være plassert innenfor en 6-meters radius for at Automatisk Avstengnings funksjonen
skal fungere.

Barnesikringslås (CP)
Senderen inneholder en “Child Proof Lockout”
(barnesikringslås) som hindrer uansvarlig bruk av
fjernkontrollen. For å aktivisere denne
barnesikringslåsen (“Child Proof Lockout”) må du
ta av dekselet på baksiden av senderen. For å
aktivisere barnesikringslåsen:
1. Trykke og hold inne innstillingsknappen i 5
sekunder. Bokstavene ”CP” vil komme opp på
LCD skjermen (se Figur 8). Dette forhindrer
aktivisering av peisen. Når du nå trykker på
hvilken som helst av funksjonsknappene vil
bokstavene ”CP” fremkomme på LCD skjermen.

For å deaktivisere barnesikringslåsen
(”LOCKOUT”):
1. Trykke og hold inne “SETTING BUTTON” i 5
sekunder. LCD skjermen vil lese ”CP” i 5
sekunder, deretter vil LCD skjermen gå tilbake til
normal.

Figur 8. Innstillingsknapp/Barnesikring lås
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Fjernmottaker
Fjernmottakeren drives av 4 stk. 1,5V-
batterier av type AA. Det anbefales alkaliske
batterier. Det er viktig å bruke nye eller
fulladete batterier for å sikre feilfri funksjon.

Skift disse batterier når batterier i
fjernkontrollen byttes.

Figur 9. Skyvebryter ekstern mottaker
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MERK: Fjernmottakeren vil kun reagere på senderen

når 3-stillings skyvebryteren på fjernmottakeren står i

stilling REMOTE. Hvis systemet ikke reagerer på sen-

deren ved første gangs aktivering, må du trykke inn

Læreknap og innen 10 sek MODE knapp på sender.

1. Når skyvebryteren står i stilling ON, er systemet på.

2. Når skyvebryteren står i stilling REMOTE, virker systemet
kun hvis fjernmottakeren mottar kommandoer fra
senderen.

3. Når skyvebryteren står i stilling OFF, er systemet av.




