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Sikom RF Receiver
Glen Dimplex Nordic AS

Teknisk data
Type/Modell:
Nettspenning:
Temperatur:
Passer til:
Frekvens:

Sikom RF Receiver / 300-8220V10
230VAC 25mA
+5°C til +30°C
GSM Alarm Controller III og Comfort serien.
433.9 MHz

Beskrivelse

Sikom RF Receiver benyttes sammen med en panelovn fra Glen Dimplex. Denne passer
til følgende panelovns serier:
Siemens Classic, Unique, Dimplex Classic, Unique og Topaz, ewt Clima Extend
Ved å benytte Sikom RF Receiver og en sentral fra Sikom Comfort serie kan panelovnen
fjernstyres vha SMS meldinger eller over Internet. Spare og komfort temperatur kan
settes mellom 5 – 30 grader C.

Betjening

Termostat her ett eget ratt for justering av temperatur hvis overstyring ønskes.
Ved gjentatte trykk på bryter på termostat, vil lysdiode veksle på følgende måte:
GRØNN:
Sparetemperatur aktivert
RØD:
Komforttemperatur aktivert
AV:
Manuell styring (pot på ovn) aktivert.

Montering

OBS Viktig: Slå av strømbryteren på ovnen før montering.
Sett inn termostat i panelovn.
Slå på strømbryteren.

Innmelding

•
•
•
•

Velg Hovedmeny 8 ”Node” på sentral.
Velg undermeny 1 ”Ny node” og trykk OK-tast.
Hold inne knapp på termostat i minst 5 sekunder.
”Node innmeldt” samt adressenummer, 2 siffer, vil nå vises i displayet på sentralen.
Notér dette for sluttbruker.

Se så manual for sentral for hvordan sette spare og komfort grenser på termostat.
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Garanti

Produktene fra Sikom AS leveres med 2 års garanti.
Garanti betyr at Sikom AS er ansvarlig for at produktet er fritt for material- og
produksjonsfeil som begrenser eller umuliggjør funksjonalitet som er beskrevet for
produktet. Garantien forutsetter fremvisning av originalfaktura, hvor kjøpsdato og type
apparat tydelig fremgår.
Hva dekkes av garantien?
Under garantiperioden vil Sikom AS etter eget valg reparere produktet eller skifte ut
defekte deler med nye som tilsvarer de opprinnelige i funksjon og ytelse. Dersom Sikom
etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å utbedre feilen slik at produktet ikke fungerer i
henhold til produktets beskrivelse, kan Sikom etter eget valg refundere kjøpesummen
eller erstatte produktet med et funksjonelt likeverdig produkt. Alle deler og produkter
som er skiftet ut i forbindelse med garantitjenester forblir Sikoms eiendom.
Hva dekkes ikke av garantien?
Skader som skyldes bruk utenfor de driftsparametere som er oppgitt i manualene
Funksjonssvikt forårsaket av transportskade
Service eller modifikasjoner utført av andre enn Sikom
Feil som skyldes bruk av deler som ikke er beregnet for produktet
Skader som skyldes eksterne faktorer, som lynnedslag, feil strømtilførsel, feil i
mobilnettet, vannskader eller brann
Hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart.
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Sikom AS tar forbehold om feil eller mangler i denne monteringsanvisning.
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