
 Bruksanvisning

NORSK

1. GENERELT
ewt® Touch er en avansert varmeovn med nøyaktig elektronisk
termostat. For å redusere strømforbruket kan ovnen automatisk
senke temperaturen når rommet ikke benyttes. Ovnen har en 
innebygget nattsenkingsautomatikk hvor man kan velge mellom
10 ulike program, eller den kan styres fra ewt® Plus radiobasert 
sentralstyringssystem. Ovnen er utstyrt med et touchdisplay på 
fronten hvor innstillinger og betjening foregår med en lett
berøring. Det er viktig at betjeningen foregår ved en berøring 
og ikke harde trykk.  Vær oppmerksom på at det behøves berøring
i noen sekunder før man får reaksjon ved første berøring for å eliminere
faren for utilsiktet betjening ved f.eks. støvtørking osv.  Displaylyset
er sterkt når ovnen betjenes, men dempes ned etter at alle innstillinger 
er gjort, slik at det ikke er noe forstyrrende lys fra ovnen til daglig.

2. INSTALLASJON:
Ovnen monteres som vist i monteringsanvisningen. Etter at ovnen 
er slått på med bryteren på baksiden av ovnen kan program-
meringen starte. Ved første gangs oppstart vil ovnen stå i
komforttemperatur med mulighet for styring fra sentralt styre-
system. For konfigurering av ovn mot styresystem – se i
bruksanvisning for styresystemet.  

3. INNSTILLING AV TEMPERATURER:
Når displayet lyser indikerer rød temperaturanvisning at ovnen er 
innstilt på komforttemperatur. For å justere denne opp eller ned 
brukes piltastene. Det gule lyset  i venstre hjørne viser at ovnen avgir varme. 
Termostaten i ovnen vil gå av og på ettersom romtemperatur tilpasser seg 
innstilt temperatur. Når displaylyset viser grønn temperaturanvisning indikerer 
det at ovnen står i sparemodus/ nattsenking. Temperaturen kan her 
justeres ved å bruke piltastene opp eller ned. Differansen mellom 
komforttemperatur og sparetemperatur bør normalt ikke overskride 5 grader. 
Sparetemperaturen kan ikke stilles nærmere komforttemperatur enn 
3 grader. Ovnen kan også settes i frostsikring.  Da viser displayet  7 grader 
med grønt  blinkende lys. Dette er en innstilling som brukes om man skal 
reise av gårde for flere dager/ uker, og ønsker å sikre seg at vannrør 
ikke fryser om temperaturen synker.
Oppsett og bruk av nattsenkingstimer - se baksiden

4.RENGJØRING
Ovnen kan enkelt felles fram for rengjøring. Dette gjøres ved
å trykke ned de to topplåsene på veggrammen og trekke 
ovnen fram. Ovnen festes til veggrammen igjen ved å
presse den mot topplåsene.

5.ADVARSEL
Tildekking av ovnen kan medføre brannfare. Ovnen må derfor
ikke tildekkes.

6.SERVICE
Ved behov for service, kontakt din lokale forhandler. 
Reklamasjonsrettigheter i henhold
til kjøpsloven.
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fig.1 Komforttemperatur varme på.

fig.2 Sparetemperatur varme av.
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7. INNSTILLING AV TIMER:
Ved å bruke timer vil ovnen selv endre status mellom komfort 
og spar på angitte tidspunkt.  
Ovnen må først programmeres fra å stå i ”radiomottak-modus” 
til å stå i ”timer-modus”. Berør valgområdet i 6 sekunder til ”SE” 
kommer opp i displayet. Bruk piltast opp eller ned for å komme 
til ”tr” som indikerer at ovnen står i ”timer”.  For at timer skal 
fungere må klokken i ovnen stilles: Etter valgt ”tr” berøres
valgområdet igjen og ”d” kommer opp. Her velges dag – hvor 
d1 = mandag, d2 = tirsdag....til d7 = søndag.  Innstill klokken på 
aktuell dag ved å bruke piltastene opp eller ned og berør valg-
området når riktig dag er innstilt.  
På samme måte innstilles klokken i hele timer (hr) og minutter (nn).
Blinkende display i spare- eller komfortinnstilling indikerer at 
dag og tid er nullstilt og må stilles på nytt.

8. VALG AV PROGRAM:
Timeren er forhåndsprogrammert med hele ti program.  
For å velge program berøres valgområdet i 3 sekunder til ”PR” 
kommer opp i displayet. Deretter kan ett av følgende program 
velges (P0 – P9): I fig. 3 nedenfor vises stor sort indikering for 
klokkeslettet hvor ovnen er innstilt på komforttemperatur og 
liten sort indikering viser klokkeslett for sparetemperatur. I tillegg
til programmene kan man velge Fr for konstant frostsikring (7 grader) 
eller - - for konstant av.
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SAMSVARSERKLÆRING  (DoC).

Glen Dimplex Nordic AS erklærer herved at utstyret 
som er beskrevet i denne anvisningen (ewt® Touch) 
oppfyller alle vesentlige krav og andre relevante 

bestemmelser i EU- direktiv 1999/5/EF.
 Ved behov for kopi av DoC kan forespørsel 

sendes til: email@glendimplex.no
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9. KALIBRERING AV TEMPERATUR:
Dersom temperaturen i rommet avviker fra innstilt verdi og avviket 
ikke skyldes midlertidige faktorer som solinnfall, trekk osv, kan man 
kalibrere termostaten i forhold til virkelig temperatur.
Berør valgområdet i 9 sekunder til CA kommer opp i displayet og 
juster temperaturavviket opp eller ned. Er virkelig temperatur 
høyere enn innstilt, velg -1,-2,-3 osv.  Er virkelig temperatur lavere 
enn innstilt, velg 1,2,3 osv.

10. BLINKENDE TEMPERATUR I DISPLAY.
Normalt skal temperaturanvisningen blinke hvis ovnen er satt i 
Frostsikring (Fr på programmet eller styrt til frostsikring fra 
sentralstyring).  Hvis ovnen har vært lenge avslått, eller etter lange 
strømbrudd blinker displayet også ved andre temperaturer.
Dette indikerer at den innebygde klokken er nullstilt og må stilles 
på nytt. Se avsnitt 7.

fig. 3


