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Kontroll av radio
Test av kommunikasjon mellom stikk og sensor.
For å oppnå denne kontakten, må parring av sensor og stikk være gjort. 
De to enhetene i esken er alltid ferdig parret fra fabrikk og må 
ikke adskilles/kryssmonteres.

1. Sett strøm på stikket før deksel er påsatt.
2. Sensoren kommer med batteri ferdig isatt. (Hvis batteri må settes i - vent 

til sensor sier pip 2 ganger (ca 5 sek). På stikket vil det komme flere røde 
blink etter at batteriet er satt i sensoren. Etter dette er det klart til å trykke på 
knappen på sensoren).

3. Når knapp på sensor trykkes, svarer stikket med et rødt blink. (Det er ikke 
den runde lysdioden på hovedkortet, men en annen er plassert på toppen 
av kretskortet som vist på skissen nedenfor (Lysdiode)).

Om nødvendig ta ut og inn batteriet, og gjenta prosedyren.

Parring av Mkomfy
Enkelte tilfeller der det ikke er forbindelse mellom føler og stikkontakt er det 
nødvendig å parre dem på nytt.

1. Deksel på stikkontakt må tas av. Det må være strøm til 
stikkontakt og batterier må stå i sensoren.

2. Hold inn knappen på sensoren i mer en 5 sekunder eller til 
rød lysdiode lyser på sensoren. Når knappen slippes starter 
parringen.

3. IR-sender på toppen av sensoren må holdes mot IR-mottakeren i 
stikkontakten (som skissen viser) og maks 5 cm fra hverandre. 

4. Grønn/gul lysdiode lyser i ca 1 sek. Deretter 8 raske blink fra den røde 
lysdioden, og parringen ferdig. Sensoren kan nå flyttes fra stikkontakten.
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Skyvebryter

Kontroll av temperaturføler

1. Åpne baklokket, skyv bryter nr.4 i stilling ON. (Bryter lengst fra batteri).
2. Deretter trykkes et kort trykk på knappen på framsiden. (Sensoren begynner 

å pipe ca hvert 3.sekund. Dette indikerer testmodus).
3. Føleren pekes mot panne/ansikt i avstand 10 cm, og vil da koble ut 

komfyren.
4. Når føleren så pekes ut mot rommet vil komfyren kobles inn igjen.
5. Husk å skyve bryter nr.4 tilbake i stilling OFF.

Punkt 3 og 4 kan gjentas flere ganger hvis ønskelig

Øking av utkoblingstid
Hvis ønskelig, kan utkoblingstiden økes fra 2 timer til 4 timer.
Dette gjøres ved at skyvebryter nr. 1 settes i posisjon ”ON”.
Det anbefales imidlertid å la komfyrvakten beholde fabrikkinnstillingene.

+

-

-

+
1 2 3 4

ON

OFF



Alarmsituasjoner
5012 - art.nr: 425.09.300.00

OBS!	Hvis	ingen	av	tiltakene	ovenfor	
hjelper,	slå	ut	og	inn	igjen	sikringene	for	

komfyrkursen.	
Du	vil	nå	ha	strøm	for	24	timer.	

Bruk	denne	tiden	til	å	finne	årsaken	til	
problemet.	

OBS!	I	denne	24-timersperioden	er	
IKKE	sikkerhetsfunksjonene	aktive.

Lysdiode

Betjeningsknapp

Lydgiver

Gjelder kun trådløse Mkomfy-modeller (R)

Alarm Overtemperatur

Alarmindikasjon Tre bip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød 
lysdiode).

Tiltak Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min. til å 
“ordne” problemet/endre status før alarm kommer 
igjen. Ved behov for så høy temperatur må knappen 
betjenes hvert 5. min. Merk: Sikkerhetsfunksjonen er 
ikke aktiv i denne 5 minutters perioden.

Alarm Tidsalarm (2t etter oppstart)

Alarmindikasjon Ett bip hvert 30. sekund siste 5 minutt før utkobling.

Tiltak Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye “bruke-
minutter”.

Alarm Når komfyr/platetopp er uten strøm

Alarmindikasjon Komfyr/platetopp er ”død”.

Tiltak Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke 
hjelper, bytt batteri (se under)).

Alarm Behov for batteribytte

Alarmindikasjon To bip hvert minutt

Tiltak Vipp sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de 
to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk 
AAA). Du har 15 min til dette før komfyren kobler ut.


