RC100
IntelliFire Plus™ Trådløs veggbryter
Instruksjoner for installering og drift
Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og
garantien opphører ved følgende handlinger:
• Montering og bruk av skadede systemkomponenter.
• Modifisering av systemkomponent.
• Montering som ikke er godkjent av Hearth & Home
Technologies.
• Montering og/eller bruk av komponenter som ikke er
godkjent av Hearth & Home Technologies.
Alle disse handlingene kan forårsake brannfare.
• Les, forstå og følg disse anvisningene for trygg installering
og drift.

Introduksjon
Den trådløse RC100-veggbryteren er utformet for å slå
gasspeisen av og på. Den trådløse RC100-veggbryteren
skal bare brukes sammen med Hearth & Home Technologies IntelliFire Plus™-systemet (IPI).

FCC-krav
ADVARSEL ! Brannfare! Endringer eller modifikasjoner
som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig
for peisen, kan frata brukeren retten til å betjene utstyret.
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 interferens 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 interferes for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens
ikke vil oppstå ved en spesiell montering. Hvis utstyret
forårsaker sjenerende interferens 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.

Kanadiske utstyrskrav
Dette digitale apparatet overskrider ikke (klasse A / klasse
B)-grensene for radiostøy fra digitale apparater i henhold
til forskriftene om radiostøy fra det kanadiske samferdselsdepartementet (DOC). Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les
limites applicables aux appareils numeriques (de la class
A/de la class B) prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.
Denne innretningen samsvarer med RSS-210 of Industry
and Science Canada. Driften er underlagt følgende to
betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all interferens,
inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte
for utstyret.

Krav til plassering av veggbryteren (for enheter som installeres utenfor USA og Canada)
Denne trådløse veggbryteren skal monteres minst 112
cm over gulvet. Denne målingen foretas fra midten av
veggbryteren.

Forholdsregler for installasjon
Denne veggbryteren er testet og sikker når det er installert i henhold til denne installasjonsmanualen. Du må ikke
installere noen komponenter som kan være skadet.
Du må ikke modifisere, demontere eller bytte ut noen av
komponentene som er inkludert i dette settet. Installasjon
av dette utstyret må utføres av en kvalifisert servicetekniker.
Plasseringen av denne veggbryteren kan påvirke ytelsen.
En vurdering av området bør utføres i forkant av montering for optimal driftsresultat.

Fastsett plassering
Fastsett plasseringen for den trådløse veggbryteren.
Den valgte plasseringen skal være i samme område som
gasspeisen med sikt til peisen. Den trådløse veggbryteren skal plasseres innen 9,14 meter fra peisen, men skal
ikke eksponeres for ekstrem varme.
RC100 er godkjent for innvendig montering og skal alltid
plasseres under værbestandig deksel når den benyttes i
utvendige bruksområder.
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Montering av trådløse veggbryter
FORSIKTIG! Brannfare! Du må IKKE montere ødelagte
eller modifiserte komponenter. Garantien blir ugyldig hvis
skadede eller modifiserte komponenter installeres.
Komponenter i settet: én trådløs veggbryter, to nr.
6-skruer, to plastplugger, to CR2032-batterier.
1. Ta veggbryterkomponentene ut av pakken.
2. Sett inn en liten, flat skrutrekker i fliken som er plassert nederst på veggbryteren og vri skrutrekkeren for å
demontere veggbryteren. Se figur 1.

6. Plasser dekselet tilbake på veggbryteren og trykk på den
øverste knappen. Den røde lampen tennes hvis batteriene
ble satt inn på riktig måte. Se figur 4.
Hvis du vil hindre utilsiktet bruk av peisen når du ikke skal
bruke den over lengre perioder (om sommeren, ferier, reiser osv.):
• Ta ut batteriene fra veggbryteren.
• Koble fra bryteradapteren og ta ut ekstrabatteriene.

PÅ

AV

Figur 1 Demontering av veggbryteren

3. Kontroller at AV/PÅ-knappen er helt aktivert ved å trykke ned tappene på sidene. Se figur 3.
4. Fest veggbryteren på en flat veggoverflate ved å bruke
de to skruene og de medfølgende plastpluggene. Se
figur 2. Denne enheten passer inn i en koblingsboks av
vanlig størrelse.

Figur 4 RC100-funksjon

Programmering av RC100CE til styremodulen
FORSIKTIG! Fare for brannskader! Du må IKKE programmere den trådløse veggbryteren til kontrollmodulen
når peisen er varm.
• Bekreft at bryteren for ON/OFF/REMOTE er i posisjonen
REMOTE. Et grønt LED-lys blinker tre ganger, og
styremodulen piper én gang fem sekunder senere når
den er klar. Se figur 5.
• Ved bruk av for eksempel en binders, trykk og utløs
LÆRE-knappen som er plassert nært bryteren for PÅ/
AV/FJERNKONTROLL. Se figur 5.
• Styremodulen piper én gang, og LED-lyset blinker grønt
i 10 sekunder.

Figur 2 Montere trådløs veggbryter

5. Sett inn de to CR2032-batteriene (medfølger) i de
runde åpningene med den positive siden på batteriet
vendt opp. Se figur 2.

TAPPER

• Trykk på den øverst knappen på RC100-veggbryteren
mens LED-lampen blinker. Styremodulen piper to ganger
for å indikere at programmeringen var vellykket.
MERKAD: Det kan programmeres opp til tre fjernkontroller i
styremodulen. Trykk på en knapp på de andre fjernkontrollene
under den 10 sekunders lange programmeringsprosessen
for å legge til en annen fjernkontroll i systemet.
For å slette minnet i styremodulen, bruk for eksempel en
binders for å trykke på og utløse LÆRE-knappen. Styremodulen piper én gang, og LED-lyset blinker grønt i 10
sekunder. IKKE trykk på andre knapper på fjernkontrollen
i de neste 10 sekundene når det grønne LED-lyset blinker.
Minnet slettes. Merk at RC300CE ikke blir programmert
hvis den er i STANDBY-modus. Trykk på PÅ/AV-knappen
to ganger for å slå den over på HVILE-modus.

Slå på peisen

Figur 3 Installasjon av batteri
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• Trykk på den øverste knappen for å slå PÅ peisen. Peisen
antenner først piloten Når pilotflammen er etablert,
tennes hovedbrenneren.
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Justere flammehøyden (for enheter med
funksjon for justerbar flamme)
Flammehøyden kan justeres ved å skyve HI/LOW-bryteren til ønsket innstilling. Se figur 5. Hvis HI/LOW-bryteren
er i LOW-stilling, justeres flammen fra brenneren til LOW
ti sekunder etter antenning.
FORSIKTIG! Fare for brannskader! Du må bare justere
flammehøyden når peisen er avkjølt.

EKSTERN POSISJON

FLAMMEHØYDE

Figur 5 Programmere RC100
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Fig. 6 IPI koplingsskjema /RC100CE
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Strømstans

Slå av styremodulen:

• Hvis reservebatterisystemet for ildsteder ER montert ved
strømstans, blir ikke betjeningen av ildstedet avbrutt.

• Åpne eller ta bort pyntefronten for å få tilgang til styremodulen.

• Hvis reservebatterisystemet for ildsteder IKKE ER montert
ved strømstans, slås ildstedet av. For å gjenopprette
betjeningen av ildstedet, monter reservebatteriene.

• Slå bryteren AV (se figur 12.7).

MERKNAD: Batteripolariteten må være riktig ellers blir
modulen skadet.

Koble strømmen fra styremodulen:
• Åpne eller ta bort pyntefronten for å få tilgang til strømledningen til koplingsboksen og/eller reservebatteriene.
• Koble fra styremodulen og/eller fjern reservebatteriene.

Manuell avstenging av ildstedet

Slå av gasstilførselen til ildstedet :

Hvis det usannsynlige skulle skje at det oppstår funksjonsfeil på veggbryteren, og ildstedet ikke slås på, ta
kontakt med forhandleren for service. I mellomtiden kan
du velge én av følgende handlinger for å slå på ildstedet:

• Åpne eller ta bort pyntefronten og lokaliser avstengningsventilen for gassen til venstre for gasstyringen.

FORSIKTIG! Brannfare! Overflatene på ildstedeet er
varme under drift og avkjøling. Vær forsiktig og bruk hansker når du åpner fronten og får tilgang til komponenter
inne i ildstedet.

• Drei ventilen 90 grader for å slå av gasstilførselen.
Slå av strømmen til ildstedet (hvis reservebatterier
ikke er montert):
• Lokaliser sirkulasjonsbryteren til huset på ildstedet.
• Slå av sirkulasjonsbryteren.

Ofte stilte spørsmål/feilsøking
Symptom
Veggbryteren sender ikke

Styremodulen aksepterer ikke
kommandoer fra veggbryteren

Mulig årsak

Korrigeringstiltak

Batterier

Kontroller at batteriene er installert med den positive siden
vendt opp. Kontroller at batteriene fungerer på riktig måte.

Styremodulen er ikke i FJERNKONTROLL-modus

Kontroller at modulbryteren er satt på FJERNKONTROLL.

Styremodulen og fjernkontrollen er
ikke programmert til hverandre

Det høres et lydsignal fra styremodulen når den mottar en kommando. Hvis det ikke høres et lydsignal, slett modulminnet og
omprogrammer veggbryteren.

Styremodulen er frakoplet. Reservebatteriene er utladet eller
mangler ved strømbrudd

Hvis den røde LED-lampen tennes når du trykker på den øverste knappen, kontroller at styremodulen er koplet til koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i kontrollområdet. Kontroller også at batteriene er montert i batteriholderen.

Viften starter ikke når ildstedet
er slått på

Innebygd tidsforsinkelse

Ildstedet må være i drift i sju minutter før viften aktiveres.

Viften stopper ikke når ildstedet
er slått av

Innebygd tidsforsinkelse

Viften går i tolv minutter etter at ildstedet er slått av.

Ildstedet slukkes etter lengre
perioder

Innebygd tidsinnstilling

Ildstedet slås automatisk av etter ni timers sammenhengende
drift hvis det ikke mottar en kommando fra fjernkontrollen.

Ekstern, kablet veggbryter

Ildstedet kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen hvis det er
montert en ekstern, kablet bryter som er i PÅ-posisjon. Slå AV
den eksterne veggbryteren.

Svikt i veggbryteren eller kontrollmodulen

Slå av ildstedet på styremodulen ved å skyve bryteren for PÅ/
AV/FJERNKONTROLL til AV. Advarsel! Brannfare! Ildstedet er
varmt. Vær forsiktig ved tilgang til modulen.

Ildstedet er i drift, men kan ikke
slås av ved bruk av fjernkontrollen

Vennligst ta kontakt med din Heat & Glo forhandler for
enhver forespørsel.
For beliggenhet av din nærmeste Heat & Glo forhandler,
besøk www.heatnglo.com.
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