
InstallasjonsveIlednIng

RØROS
HETTA

Røros Siro komfyrvakt
med strømstyringsenhet PCU5.1-P

v4.2.1 noR RM sIRo PCU5.1-P

se installasjonsvideo:
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Følg disse anvisningene nøye og vær sær-
lig oppmerksom på anvisningene som er 
markert på følgende måte:

 ѥ ADVARSEL

Følg anvisningene som er markert med 
advarsel nøye for å forhindre personskade 
og skade på eiendom.

 ⚐ VIKTIG

Følg anvisningene som er markert med 
merknad nøye for å forhindre skade på 
eiendom.

 ѧ TIPS

Tips gir deg nyttige råd om bruk av utsty-
ret.

advaRsleR

 ѥ ADVARSEL

Les hele bruker- og installasjonsveiled-
ning før installasjon.

Røros påtar seg intet erstatningsansvar 
for noen skader som måtte være forårsa-
ket av feilaktig bruk eller installasjon av 
utstyret. 

Kontroller at komfyren er kompatibel 
med komfyrvakten (se avsnitt 1.1).

Hvis nettverkskabelen er skadet må den 
skiftes ut av produsentens serviceperso-
nell eller representant for å unngå fare.

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av 
en kvalifisert elektriker.

 ⚐ VIKTIG

Hvis utstyret har vært lagret kaldt må det 
få tid til å akklimatisere seg før det kobles 
til elektrisk.
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1. FoRbeRedelseR

Kontroller produktet og innholdet i pak-
ken før installasjon:

•	 sentralenhet Ⓐ (allerede montert i 
kjøkkenhetten) 

•	 strømforsyningskilde Ⓓ
•	 strømstyringsenhet Ⓒ
•	 bruker- og installasjonsveiledning
•	 samsvarserklæring

 ѥ ADVARSEL

Ta kontakt med forhandleren din hvis du 
oppdager noe uvanlig ved utstyret.

Ⓒ

Ⓐ

Ⓓ
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1.1 Kompatibilitet

Røros siro komfyrvakt er kompatibel med 
de	fleste	elektriske	komfyrer,	platetopper	
og ovner som er laget for husholdnings-
bruk.

•	 tradisjonelle støpejernskomfyrer og 
platetopper

•	 Keramiske komfyrer og topper
•	 Induksjonkomfyrer og topper
•	 sikkerhetskomfyrer og topper utstyrt 

med	timer,	ettervarmeindikator,	bar-
nesikring eller integrert deaktiverings-
system

Røros siro er kompatibel med komfyrer 
som	 ikke	 er	 bredere	 enn	 90	 cm,	 se	 trinn	
1/6. 

8

9 1
3

72
4

5 6

1.2 Sentralenheten Ⓐ

❶ barnesikringsknapp
❷ oK knapp
❸ Indikatorlys for barnesikring
❹ Indikatorlys for aktivitet
❺ Indikatorlys for farlig situasjon
❻ Indikatorlys for vannlekkasje
❼ Knapp for justeringsmodus
❽ Indikatorlys
❾ sensoren
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Monter kjøkkenhetten med sentralenheten Ⓐ i henhold til målangivelsene under:

 ⚐ VIKTIG

Sentralenheten Ⓐ plugges inn i veggutta-
ket med sin egen strømforsyningskilde Ⓓ.

Bredden på 
komfyren

Installa-
sjonshøyde

Max. 60 cm 45 - 75 cm

60 - 90 cm 60 - 75 cm

Bredde
sentralenheten mon-
teres i senter over ko-
ketoppen ±15 mm.

Dybde
sensoren ❾  monteres 
i senter over koketop-
pen ±100 mm.

Installasjon - trInn 1/6 Montering av sentralenheten
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Installasjon - trInn 2/6 Montering av strømstyringsenheten Ⓒ

59-79mm

73mm 60 mm

68-80 mm

 ѥ ADVARSEL

Pass alltid på at strømforsyningen til 
komfyren og ovnen er strømløs ved å slå 
av sikringen. Pass også på at komfyren er 
slått av. 

UT-lederne er alltid strømsatt når strøm-
styringsenheten er koblet til det elektriske 
anlegget.  Hvis en leder er løs må den dek-
kes ordentlig.

 ⚐ VIKTIG

Installer strømstyringsenheten Ⓒ slik at 
den ikke blir utsatt for fukt. Kontroller at 
kablene kan bevege seg fritt. 

 ѧ TIPS

Utskifting av komfyren: Før du installerer 
den nye komfyren må du trykke på knap-
pen for justeringsmodus ❼ i 5 sekunder 
til du hører et lydsignal. Fortsett installa-
sjonen i trinn 3/6.

Installer strømstyringsenheten Ⓒ PCU5.1-P.

OUTIN

PE

L/N

L

PE

N

L
       230V MAX. 25A

MICRO DISCONNECTION

oFF
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Montering av strømstyringsenheten Ⓒ

1

8 Ikke sett spenning på strømsty-
ringsenheten ennå.

tilkobling for vann-
lekkasjedetektoren 
(tilleggsutstyr)
se kapittel 4.

Koble stikkontakt 
for platetopp.

7

Pe

l

l 

n/l

l/n

2

3

Pe4 5

6
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Installasjon - trInn 3/6 Installasjon av trådløs forbindelse.

Koble strømforsynings-
kilde Ⓓ: indikatorlyset ❽ 

lyser lilla.

slå på sikringen for komfy-
ren og ovnen igjen. strøm-

styringsenheten Ⓒ vil nå kon-
takte sentralenheten Ⓐ som gir 
fra	seg	et	signal	(•••).

3

trykk på knappen for jus-
teringsmodus ❼: indika-

torlyset ❽ blinker lilla-blått.

2

 ѧ TIPS

(Tilbakestilling av tilkobling) Du kan starte 
installasjon på nytt ved å trykke knapp for 
justeringsmodus ❼ i 5 sekunder til du hører 
et lydsignal og fortsett fra trinn 3/6

1

on
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når Indikatorlyset ❽	blinker	gul-grønn,	skal	komfyrvakten	kalibreres.	Velg	mellom	
de to alternativene:

Kontroller at indikatorlyset for aktivitet ❹ blinker hvert femte sekund.

ALTERnATIV 1:

Både platetopp og stekeovnen er 
tilkoblet bryterenheten Ⓒ.

Installasjon - trInn 4/6 Kalibrering av komfyrvakten

1

2

ALTERnATIV 2:

Bare platetopp er tilkoblet 
bryterenheten Ⓒ.

slå på den største platen på full 
effekt og trykk på oK 
knappen ❷. når du hører 
signalet	 (•••),	 slå	 av	 pla-
ten.

 ѧ TIPS

Ved induksjonstopp må du bruke en 
stekepanne, eller brettet fra stekovnen.

slå på ovnen og trykk på barnesi-
kringsknappen ❶. når du 
hører	signalet	(•••),	slå	av	
ovnen.

Ⓒ
ⒸⒸ

eller

eller
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Plasseringen av 
komfyren

Installa-
sjonshøyde

alarmgrense 
(1-12)

I hjørne 75 cm 6*

65 cm 7

55 cm 8

45 cm 9

ved siden av en 
vegg

75 cm 5

65 cm 6*

55 cm 7

45 cm 8

På en kjøkkenøy 75 cm 4

65 cm 5

55 cm 6*

45 cm 7

juster alarmgrensen i henhold til tabellen som vist ovenfor. Fabrikkinstilt alarm-
grense er 6.

Først, gå til justeringsmodus:

* Fabrikkinstilling

Installasjon - trInn 5/6 juster alarmgrensen

2

Kontoller nærmeste alarm-
grensen i henhold til instal-

lasjon vist i tabell.

alarmgrense er 1-12.
1 = Reagerer hurtigere
12 = Reagerer senere

så, juster alarmgrensene slik:

For å senke 
grensen (-1): press 
låseknappen. ❶.

Øk grensene (+1) 
og trykk oK knap-
pen ❷.

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

=  Fabrikkinstilling

1

trykk på knappen for jus-
teringsmodus ❼: indika-
torlyset ❽ lyser hvitt.
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når du justerer alarmgren-
sen,	vil	dette	bli	indikert	på	

følgende måte:

* Fabrikkinstilling

3

 ѥ ADVARSEL

Ikke sett alarmgrensen høyere enn 9 un-
der installasjonen.

Hvis alarmgrensen stilles inn for høyt kan 
utstyret komme til å unnlate å oppdage 
en farlig situasjon tidsnok.

 ѧ TIPS

Du kan enkelt kontollere alarm-
grensen ved og trykke på knap-
pen for justeringsmodus ❼ to 
ganger raskt etterhverandre.

Fargen på indikator-
lyset ❽

antall pip alarm-
grense

Rød

•••			••• 12

•••			•• 11

•••			• 10

•••	 9

•• 8

• 7

blå

•••			••• 6*

•••			•• 5

•••			• 4

•••		 3

•• 2

• 1
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Installasjon - trInn 6/6 FErDIG!sjekkliste

etter installasjonen må du kontrollere at utstyret fungerer slik det skal og fylle ut instal-
lasjonssjekklisten:

 ፌ alle platene på komfyren utløser barnesikringsa-
larm.

 ፌ ovnen (hvis den er koblet til) utløser barnesikring-
salarm.

 ፌ barnesikringen slår av ovnen og alle kokeplatene i 
platetoppen.

 ፌ Indikatorlyset ❽ lyser ikke rødt etter installasjonen.

 ፌ alarmgrensen i samsvar med plasseringen av kom-
fyren (se trinn 5/6).

_______________________________
Monteringsdato

_______________________________
sted

_______________________________
Montør



13

3. Installasjon FeIlsØKIng

Problem tiltak

Installasjonen går ikke som be-
skrevet. 

du kan starte installasjon på nytt ved å trykke 
knapp for justeringsmodus ❼ i 5 sekunder til du 
hører et lydsignal og fortsett fra trinn 3/6.

sentralenheten Ⓐ virker ikke I 
det hele tatt. Indikatoren lyser 
ikke. is not responding to any 
button and none of the indicator 
lights are lit. 

Kontroller at strømforsyningskilde Ⓓ er koblet 
korrekt til vegguttaket og at vegguttaket har 
strøm.

Ingen av platene utløser alarm. den trådløse forbindelsen virker ikke. start instal-
lasjonen på nytt fra trinn 3/6

Utstyret slår av strømforsyningen 
til	komfyren,	men	strømmen	kom-
mer tilbake med en gang.

Kontroller at strømstyringsenheten Ⓒ er koblet 
korrekt - med andre ord at komfyren er koblet til 
Ut-kabelen.

hvis indikatorlyset ❽	 lyser	 rødt,	
er det feil på utsrtyret.

trykk på oK knap-
pen ❷	for	og	finne	ut	
hva som er feil (se til 
høyre på siden).

Ett blink: Problemer med forbin-
delsen mellom sensor og strømsty-
ringsenhet Ⓒ.

to blink: Feil med strømstyringsen-
heten Ⓒ.

tre blink: strømstyringsenheten Ⓒ 
er overopphetet

Ett blink: Problem med sentralen-
hetens sensorer ❾.

tre blink: strømforsyningskilde Ⓓ 
er defekt.
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4. InstalleRIng av vannleKKasjedeteKto-
Ren (tilbehør)
Komfyrvakten kan utstyres med maksi-
malt	fire	Vannlekkasjesensorer.	 	Sensore-
ne plasseres i de typiske lekkasjeområde-
ne,	for	eksempel	under	oppvaskmaskinen	
eller kjøkkenvasken.

Fest sensorene Ⓕ på plass.

Koble sensoren Ⓖ til tilkoblingen i 
strømstyringsenheten Ⓗ.

Hvis	 det	 er	 en	 ekstra	 sensor,	 skal	
koblingen til denne kobles til koblin-

gen til den foregående sensoren Ⓘ.

Kontroller funksjonen til den mest 
fjerntliggende sensoren Ⓕ ved å legge 

et vått papirhåndkle mot den i 15 sekunder. 
når lekkasjesensoren detekterer vann gir 
sentralenheten Ⓐ et signal og indikatorlyset 
for vannlekkasje ❻ blinker og indikatorlyset 
❽ lyser blått. 

Kvitter ut lekkasjealarmen ved å 
trykke på oK knappen ❷ og tørk av 

sensoren.

1

2

3

4

5

 ѧ TIPS

Hvis sensoren forblir våt vil utstyret avgi 
en ny alarm etter en time etter at du har 
kvittert ut den forrige.

C

G H
I

F
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