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1. Beskrivelse
Sparepluggen kan bare benyttes på Dimplex
varmeovner av type Basic (2NC5) med
elektronisk termostat. Merk at ovnen må ha
innstillingsområde 5 til 30°C. Ovner med
innstillingsområde ✴ til 6 vil ikke fungere med
spareplugg.
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Ovnen arbeider hele tiden med innstilt
romtemperatur (ikke senking).

7

Døgnprogram med 7 timer senking og
deretter 17 timer normaltemperatur
hvert døgn.

15
Sparepluggen hjelper deg å redusere
fyringsutgiftene ved automatisk å senke
romtemperaturen med inntil 5C i perioder. Du
kan fritt velge mellom tre forskjellige
senkingsprogrammer (Program ’7’, ’15’ og
’7+7’)
Sparepluggen har gangreserve
(hukommelse) slik at brudd i ovnens
strømtilførsel (strømstans, ovn avslått o.l.)
inntil 1 time ikke påvirker programvalget. Hvis
lampe "0" begynner å blinke, betyr det at
strømtilførselen har vært brutt i mer enn 1
time, og du må velge program på nytt.

2. Installasjon
1.
2.

3.

7+7

7

Låsehake

7+7

NB!

Ukeprogram med 7 timer senking, 1
time normaltemperatur, 7 timer senking
og deretter 9 timer normaltemperatur
de første 5 døgn. De siste to døgn i
ukesyklusen har programmet 7 timers
senking og 17 timers normaltemperatur.

7+7 15

Ved bruk av ukeprogrammene "15"
eller "7+7", må du velge program
søndag kveld på det tidspunkt du
ønsker at senkingen skal begynne
(f.eks. kl. 23.00) for å få
normaltemperatur på dagtid lørdag og
søndag.

4. Feilsymptomer
-Lampe merket "0" blinker: Ovnens
strømtilførsel har vært brutt i mer enn 1 time,
Sparepluggen har "glemt" hvilket program
som var valgt, og du må velge program på
nytt. Se Oppstart/Valg av program.
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Lysindikatorer

Fig.1
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Varig oppheving av senking:
Ønsker du at ovnen bare skal regulere med
innstilt temperatur - trykk en eller flere ganger
på programvelgeren til lampe "0" lyser jevnt.
Ønsker du at ovnen igjen skal regulere med
spareprogram, må du på nytt velge program
som beskrevet under Valg av program.
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Trykknapp

7

3. Valg av program

7

Varmeovn
2NC5 Basic

15

NB! Sparepluggen løsnes fra ovnen ved å
klemme inn låsehaken A.

Ukeprogram med 15 timer senking og 9
timer normaltemperatur hvert av de fem
første døgn. De siste to døgn i
ukesyklusen 7 timer senking og 17
timer normaltemperatur.

7+7

Slå av ovnen.
Skyv Sparepluggen inn i sporene på
undersiden av ovnen til låsehaken klikker
i inngrep. Se fig. 1.
Slå på ovnen. Lampen merket "0" skal da
begynne å blinke. Dette viser at
Sparepluggen er riktig montert, og at det
er klart for valg av program. Om lampen
ikke skulle blinke, men lyse konstant, hold
trykknappen inne noen sekunder til
lampen blinker jevnt. At lampen blinker
jevnt indikerer at sparepluggen er klar til å
idriftsettes for første gang.
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Spareplugg

Lampene på Sparepluggen vil med lys vise
hvilket program du har valgt, og om ovnen i
øyeblikket arbeider med innstilt romtemperatur
(lampe lyser jevnt) eller sparetemperatur
(lampe blinker langsomt).
Programvelgeren er en sort trykknapp som
sitter til venstre for lampene.
Når du ønsker at temperatursenkingen skal
begynne, trykker du en eller flere ganger på
denne knappen til lampen ved ønsket
programsymbol blinker langsomt. Senkingen
begynner straks du har trykket på knappen og
gjentar seg senere automatisk så lenge
strømtilførselen ikke har vært brutt i mer enn 1
time.
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Programmene er illustrert i fig. 2, og på
Sparepluggen markert med symboler som
betyr:
070110

591.015a

