
Huoneen  
lämpötila

ON/OFF

Laske nopeutta

OK/Palaa  
valikkoon

Lisää nopeutta

Nopeus

Savupiipun yläosan läm-
pötila 

Käynnissä oleva toi-
minto

Näyttö aktivoidaan painamalla mitä tahansa painiketta, jolloin siihen syttyy valo. 
Näyttö sammuu automaattisesti hetken kuluttua. 

Näytön kontrastia ja valonvoimakkuutta säädetään valikossa.

EW41
PIKAKÄYNNISTYSOPAS

Katso lisätietoja asennusohjeista.

FI



Takan/tulisijan sytyttäminen
1. Sytytä valo EW41-näyttöön painamalla ON/OFF-painiketta . 

Näytössä näkyy OFF.

2. Käynnistä savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen . 
Näytössä näkyy BOOST.

 Savuimuri käy maksiminopeudella 7 minuutin ajan (vakioasetus), jon-
ka jälkeen se palaa siihen nopeuteen, jolla se kävi ollessaan viimeksi 
päällä. Boost-vaihetta ja nopeutta voidaan muuttaa valikossa – katso 
tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.            

3. Sytytä tulisija savuimurin käydessä maksiminopeudella.

 Jos lämpötila-anturi on aktiivinen ja olet unohtanut käynnistää 
savuimurin ennen tulisijan sytyttämistä, savuimuri käynnistyy 
automaattisesti, kun savupiipun yläosan lämpötila saavuttaa käynnis-
tyslämpötilan. Tehdasasetus on 40 ºC.     
 
HUOMAA: Suosittelemme savuimurin käynnistämistä manuaalisesti 
ennen tulisijan sytyttämistä!                                

4. Savuimurin nopeutta ja siten myös savupiipun vetoa voidaan säätää 
nuolinäppäimillä  
Uusi asetus näkyy näytössä.

5. Näyttö siirtyy automaattisesti taukotilaan ja taustavalo sammuu 
hetkisen kuluttua. Sytytä valo näyttöön painamalla mitä tahansa 
painiketta. 

Polttoaineen lisääminen
1. Kun tulisijaan on aika lisätä polttoainetta, näyttöön syttyy valo ja 

teksti RELOAD, ja lisäksi äänimerkki kuuluu kahdesti. Äänimerkki 
voidaan haluttaessa vaimentaa – ks. asennusopas. 

2. Paina OK-painiketta, ennen kuin täytät tulisijaan polttoainetta. 
Savuimuri alkaa tällöin käydä täydellä teholla, jolloin huoneeseen ei 
pääse muodostumaan savua. Imuri palaa edelliseen asetukseen 3 
minuutin kuluttua.



Kaksi tapaa sulkea savuimuri
A. Manuaalisesti: Sammuta savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta  

 Bemærk: Hvis temperatursensoren er aktiveret, kan røgsugeren ikke sluk-
kes, så længe temperaturen ved røgsugeren er højere end stop-tempera-
turindstillingen. 

B. Automaattinen: Kun polttoainetta ei enää lisätä, savupiipun lämpötila 
laskee hitaasti. Jos lämpötila-anturi on aktivoitu, savuimuri pysähtyy 
automaattisesti savupiipun lämpötilan laskettua pysäytyslämpötilan alle. 
Tehdasasetus on 30 °C.

 Savuimuri jälkikäy 45 minuutin ajan varmistaakseen, että tulisija sammuu 
kokonaan ja että kaikki savu haihtuu savupiipusta. Sekä pysäytyslämpöti-
laa että jälkikäyntiaikaa voidaan muuttaa valikoissa.  
Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.

Käytä savuimuria huoneen ilmanvaihtoon
 Savuimuria voidaan käyttää myös silloin, kun takassa tai tulisijassa 

ei pidetä valkeaa. Savuimurin avulla voidaan huolehtia huoneen 
ilmanvaihdosta tai estää nokea ja pölyä leviämästä huoneeseen 
tulisijaa siivottaessa. Savupiipun nuohouksen yhteydessä myös savuimuri 
on puhdistettava.

1. Sytytä valo näyttöön painamalla ON/OFF-painiketta  .

2. Käynnistä savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta  uudelleen.  
Näytössä näkyy BOOST. Painamalla alas-painiketta  voit siirtyä suoraan 
ilmanvaihtomoduuliin (muuttaa nopeutta).

3. Voit lisätä tai laskea nopeutta käyttämällä ylös- ja alas-painikkeita . 
Uusi asetus näkyy näytössä.

4. Sammuta savuimuri painamalla ON/OFF-painiketta .  



Vikailmoitukset

1. Kun laite rekisteröi virheen, näyttöön syttyy valo. Näytössä näkyy ER-
ROR ja sen alalaidassa lukee virheen tyyppi, kuten kuvissa oikealla.

 Hälytyksessä 03 (liian korkea lämpötila) tai 04 (virtakatkos) häly-
tysääni kuuluu 5 kertaa. Näytössä palaa valo, kunnes painetaan OK. 

2. Ratkaise vikatilanne asennusohjeiden mukaan.  

Pääsy käyttövalikkoon

1. Siirry valikkoon painamalla OK-painiketta 3 sekunnin ajan.

2.  Valitse valikko nuolipainikkeilla   ja vahvista valinta painamalla 
OK.

3. Poistu valikosta painamalla ON/OFF-painiketta . 

  Seuraavia valikkoasetuksia voidaan säätää tai ne voidaan näyttää: 
Katso tarkemmat tiedot asennusohjeista.  

Savuimurin käyttöasetukset:
 y Käynnistyslämpötila
 y Pysäytyslämpötila
 y Boost-ajan asetus 
 y Automaattisen pysäytyksen aika-asetus

Järjestelmäasetukset – käyttäjäkohtaiset:
 y Kielen valinta
 y Näytön kontrastin säätö
 y Taustavalaistuksen säätö
 y Buzzer-asetus

Loki – tapahtumien näyttö:
 y Energiankulutus
 y Vikailmoitukset
 y Versionumerot

Huolto:
 y Huoltoasetukset
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