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Gratulerer med kjøpet!

Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan 
du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske 
varmeovner, lys og andre elektriske apparater 
automatisk etter  ukeplaner du bestemmer 
selv. Orion 700 vil hjelpe deg med lavere 
strømregninger og samtidig gjøre husstanden din 
mer miljøvennlig, alt sammen uten at det går på 
bekostning av din komfort. 

Det vil ta deg ca. 5 minutter å lese det du trenger 
for å kunne starte å bruke Orion 700.

Denne bruksanvisningen bør du ta godt vare på. 
I tillegg til å fortelle deg hvordan du skal bruke 
produktet hjelper den deg med å planlegge 
hvordan akkurat ditt hjem kan styres best. Du 
vil også få noen tips om hvordan du kan bruke 
produktet til å gjøre din hverdag mer komfortabel.
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Innholdsfortegnelse



Kapittelinndeling

Bruksanvisningen er delt inn i fem kapitler:

  1 Introduksjon

  2 Hva må jeg vite før jeg begynner?

  3 Hvordan bruker jeg produktet?

  4 Når noe ikke virker som det skal...

  5 Nyttige planleggingsverktøy

Hvordan bør jeg lese anvisningen?

Kapittel 2 bør du lese for å kunne bruke 
produktet. Dette tar deg ca. fem minutter.

Kapittel 3 kan du kikke på før du begynner å 
bruke produktet, eller du kan slå opp i denne når 
du lurer på fremgangsmåten for å gjøre noe med 
Orion 700.

Kapittel 4 kan du slå opp i hvis du tror noe ikke 
fungerer slik det bør.

Kapittel 5 bruker du om du vil ha hjelp til å 
planlegge hvordan du vil bruke Orion 700 i ditt 
hjem.
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Oppbygning av veiledningen



Plassering og aktivering

Orion 700 kan skrus på veggen. Alternativt kan 
den stå i en bordstøtte som vist på bildet.

Det eneste du trenger å gjøre for å begynne å 
bruke Orion 700 er å kople til strømmen. 
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Kom i gang



Monteringsanvisning

Orion 700 kan henges opp på vegg ved hjelp av to 
skruer. Disse skrues inn til det gjenstår ca. 3 mm fra 
skruehodet til veggen. Hullene bak på enheten (A) 
tres på skruene, og hele enheten trekkes nedover.

I Orion 700 esken ligger det en montasjemal som 
kan brukes for å få rett avstand mellom skruene.

Enheten kan også monteres i en fast installasjon 
av en elektriker.

A
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Kom i gang



Hvordan virker Orion 700?

Orion 700 virker som et tidsur. Tidsuret kan styre 
varmeovner, lys eller andre elektriske artikler etter 
ukeplaner som du lager på forhånd. Med Orion 700 
kan du justere strømforbruket etter om du sover, 
om du er hjemme eller borte, eller om du drar på 
ferie. Slik kan du spare penger og miljøet, uten at 
det går på bekostning av din komfort.

Siden alle elektriske apparater kan styres er det 
kun fantasien som setter grenser for hvordan 
Orion 700 kan gjøre din hverdag litt enklere 
og mer behagelig. Du kan for eksempel la 
automatisk styring av lys få hjemmet ditt til å 
virke bebodd selv om du er på ferie. Eller du kan 
bruke Orion 700 til å la radioen fungere som din 
vekkerklokke  samtidig som lyset går på. 
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Om Orion 700



Hva er en mottaker?

Orion 700 sender signaler til MOTTAKERE som 
kan sitte på ovner, settes i stikkontakter eller 
i sikringsskap rundt i hjemmet ditt. Hver slik 
mottaker har et unikt nummer som gjør at Orion 
700 kan sende signaler nøyaktig til den elektriske 
artikkelen som skal styres. Dette unike nummeret 
kalles mottakerkoden. Orion 700 sender disse 
instruksene ved hjelp av radiosignaler. 
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160 244 235 111

120 045 023 255

220 234 145 222

Mottakere (M)

Varmeovn

Varmekabler

Lampe

Mottakere med 
mottakerkoder:

Elektriske artikler:



“Stuevarm”

“Sovevarm”

“Bad varm”

“Stue lys”

SOVEROM KJØKKEN

STUE

BAD

Hva er en sone?

Ofte vil du at flere varmeovner, lys eller andre 
elektriske artikler (MOTTAKERE) skal følge den
samme forhåndsbestemte ukeplanen. For å få til 
dette kan du dele MOTTAKERENE i grupper slik det 
passer deg. Slike grupper kaller vi SONER. Det er 
ingen regler for hvordan du grupperer mottakere. 
De kan f.eks være i forskjellige rom, ute og inne osv.

Hvordan er det lurt å dele inn i soner?

Det kan være lurt å gruppere varme og andre 
elektriske artikler hver for seg. Siden alle 
varmeovner i samme rom likevel må bruke like mye 
strøm tilsammen er det som regel lite poeng i å 
styre dem ulikt. Apparater med spesielle brukstider, 
som f.eks. motorvarmere, bør ha en egen sone. Du 
bør huske å gi sonene navn du lett kjenner igjen.

Her har vi delt inn en leilighet i fire SONER og gitt dem 
navn som vi lett kjenner igjen. 

Hver MOTTAKER kan bare være med i en SONE fordi den 
kun kan følge en bestemt plan av gangen.
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Soner



Ukeprofilen til sonen “Stuevarm”:

Mandag til fredag:

Lørdag og søndag:

Hva er en ukeprofil?

Hver SONE må gis en UKEPROFIL som sier hvordan 
MOTTAKERNE i SONEN skal styres gjennom uken.

Ukeprofilen består av en 24-timers plan for hver 
av de syv dagene i uken. For hver dag angir du når 
den elektriske artikkelen skal være PÅ eller AV. Når 
du har gitt en sone en ukeprofil vil Orion 700 styre 
mottakerne i sonen etter denne automatisk helt til 
du avbryter eller endrer den.

NOBØs  R80 RDC 700 varmeovn-termostater  har to 
innstillinger for temperatur: “komfort” og ”spar”. Disse 
stilles inn manuelt på indikatorene som vist på bildet til 
høyre. 1 og 2 angir henholdsvis “spar”- temperaturen og 
“komfort”-temperaturen. 

Når du setter en ukeprofil til å være PÅ vil ovnen bruke 
”komfort”-temperaturen, og viser ukeprofilen AV vil 
ovnen bruke ”spar”-temperaturen.
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Ukeprofiler (P)

00 1512 18 210906 2403

PÅ PÅ

00 1512 18 210906 2403

PÅ PÅ

1
2



En kort oppsummering.

Du kan sette dine ulike varmeovner, lys eller 
andre elektriske artikler (MOTTAKERE) sammen i 
grupper (SONER) og gi hver slik sone en ukeplan 
(UKEPROFIL). for når mottakerne i denne sonen 
skal være PÅ eller AV. Orion 700 vil da kunne 
styre alt dette automatisk for deg!
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Sammendrag

00 1512 18 210906 2403

00 1512 18 210906 2403

00 1512 18 210906 2403

00 1512 18 210906 2403

SONE

”Stuevarm”

”Badvarm”

”Stuelys”

MOTTAKERE

220 006 129 210

160 242 134 023

160 045 249 105

120 033 001 009

120 023 025 089

120 233 004 010

UKEPROFIL

Man-Søn

Man-Søn

Man-Fre

Lør-Søn



Midlertidige forandringer i planene 

Hvis du en vinterdag kommer tidligere hjem enn 
du trodde, skal bort for en helg, eller du reiser 
på ferie i noen uker, er det enkelt å midlertidig 
forandre på den ukeplanen du har gitt. Dette 
kaller vi å overstyre ukeprofilen.

Det betyr at du må endre på ukeprofilen til noen 
eller alle sonene du har laget for en tid. For at 
dette skal være enkelt har Orion 700 tre typer 
overstyringer: NÅ, FRA-TIL,  og KONSTANT

En overstyring gjør at den vanlige ukeprofilen 
avbrytes og erstattes av å enten være PÅ eller 
AV. Dette kan enten være for et tidsrom som du 
bestemmer, eller det kan være frem til du velger å 
avbryte overstyringen.

Overstyring: NÅ 

Overstyringen som kalles NÅ overstyrer de sonene 
du velger slik at ukeprofilen blir motsatt av det den 
er i øyeblikket. En profil som før var PÅ, blir satt 
til AV, og omvendt. Denne midlertidige endringen 
holder seg frem til neste gang ukeprofilen normalt 
skulle skifte mellom PÅ og AV.

Klokken er 15.00 og vi vil overstyre sonen “Stuevarm” fra å 
være AV til å bli PÅ. Vi aktiverer overstyring NÅ. Når klokken 
blir 18.00 går ukeprofilen tilbake til sin vanlige gang.
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Overstyringer

Mandag til fredag:

00 1512 18 210906 2403

PÅ PÅ

Mandag til fredag:

00 1512 18 210906 2403

PÅ PÅ



Overstyring: FRA-TIL

Med overstyringen som kalles FRA-TIL  kan du 
velge:

1 Hvilke soner som skal overstyres.

2 Når overstyringen skal begynne og slutte.

3 Om sonen skal være PÅ eller AV.

Istedetfor PÅ eller AV kan du velge å 
sette apparatene i sonen på STOP eller på 
FROSTSIKRING.

STOP gjør det elektriske apparatet helt inaktivt. 
FROSTSIKRING setter varmeovnen til å holde ca. 
7 grader konstant. 

For at det skal gå raskere å bruke overstyrings-
funksjonen vises standardverdier for hver 
valgmulighet når du definerer overstyringen. 
Disse kan du endre som du vil.

Overstyring: KONSTANT 

Med denne overstyringen kan du hurtig aktivere 
et standardoppsett som du har laget i forkant. 
Overstyringen vil gjelde til du velger å avbryte 
den. Dette gjør denne overstyringen nyttig når du 
ikke er sikker på når du vil at ukeprofilene skal 
gå tilbake til vanlig.

Også her kan du velge å sette status for de valgte 
sonene til å være AV, PÅ, FROSTSIKRING, eller 
STOP.
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Overstyringer



Overstyring NÅ

Du kommer tidligere hjem fra jobben enn vanlig 
og du vil at huset skal varmes opp selv om 
ukeprofilen tilsier at ovnene ikke skal skru seg på 
før om to timer. 

Du trykker på overstyringsknappen, velger NÅ

og velger de sonene du vil, f.eks “Stuevarm”. 
Ovnene tilknyttet “Stuevarm” går PÅ. Etter to 
timer (når ukeprofilen normalt skulle gått fra 
AV til PÅ) tar ukeprofilen igjen over styringen 
av sonen “Spisestue”. I dette tilfellet fortsetter 
derfor ovnene å være PÅ.

Eksterne overstyringer

Inne i Orion 700 finnes 3 par overstyrings-
klemmer hvor man kan tilkoble eksternt 
bryterutstyr slik at man kan overstyre en 
eller flere soner. Slikt utstyr kan for eksempel 
være en maksimalvokter, et telefonmodem, 
alarmsystemer, GSM-mottakere eller en enkel 
av/på-bryter.

Tilkobling av eksterne enheter skal gjøres av 
elektriker. Oppsett av overstyringsklemmene 
gjøres under Innstillinger-menyen og kan 
sammenlignes med oppsett av de andre 
overstyringene. Oppsettet for ekstern overstyring 
skal ikke benyttes hvis eksternt utstyr ikke er 
tilkoblet.  Når en ekstern overstyring er aktiv står 
teksten EXT øverst i displayet.
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Overstyringer       Overstyringer: Eksempler på bruk



Overstyring FRA-TIL

Du skal på ferie og vil gjerne at alle varmeovner 
i hjemmet skal stå på FROSTSIKRING. I tillegg vil 
du at lys på kjøkkenet og utelysene skal gå av og 
på slik at huset ser bebodd ut. 

Du trykker på overstyringsknappen, velger 
FRA-TIL og velger de sonene med varmeovner, 
f.eks “Stuevarm” og “Sovevarm”, og setter deres 
sonetilstand til * (frostsikring) . Du taster inn 
når du drar bort og når du kommer hjem og 
aktiverer overstyringen. Lysene dine er på egne 
soner og følger sin vanlige ukeprofil. På den 
måten sparer du penger på varmestyring samtidig 
som at huset ditt virker bebodd selv om du er 
på ferie. Et smart triks er å lage en sone med en 
radio på. Hvis du lar denne gå PÅ litt på kvelden 
forsterkes inntrykket av at hjemmet ditt er 
bebodd selv om du ikke er tilstede.

Overstyring KONSTANT

Du er ukependler og vet ofte ikke hvor mange av 
hverdagene du blir borte hver uke. Du vil spare 
penger på å skru ned varmen, men ønsker likevel 
at hjemmet ditt virker bebodd.

På veien ut døra trykker du på knappen for
KONSTANT overstyring, og velger alle soner med 
varmeovner på til å være på FROSTSIKRING. De 
fleste sonene med lys settes til STOP, mens noen 
utvalgte lys som du har lagt på en egen sone 
for dette formålet settes til å gå etter sin vanlige 
ukeprofil.
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Overstyringer: Eksempler på bruk



Hvor begynner jeg?

Følgende rekkefølge anbefales:

1 Lag sonene dine.

2 Legg til mottakere til sonene.

3 Lag en ukeprofil for hver sone.

Velg sonenavn du kommer til å huske selv, helst 
navn som beskriver sonen godt. 

Mottakerkodene står skrevet på alle NOBØs 
produkter. På enkelte mottakere følger i tillegg  
en klistrelapp hvor koden er påskrevet. Denne 
klistrelappen kan du klistre i oversikten på side 
32 i denne veiledningen. Dette er nyttig for at 
du lettere skal huske hvilken mottakerkode som 
tilhører hvilket elektrisk apparat og hvilken sone 
denne er lagt til.
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Valg-knapper

Bla-knapper

KONSTANT overstyring

NÅ/FRA-TIL overstyring

Knappebeskrivelse



17

Menyhierarki



Vis status for alle soner

1 Velg SONER > VIS STATUS ALLE.

Skjermbildet viser hva sonens status (AV/PÅ) er på 
sonens ukeprofil, om sonen inneholder mottakere (M), 
og om du har laget en ukeprofil (P) for sonen.

NB: Evt. overstyring av sonen fremkommer ikke her.

Opprett en ny sone

1 Velg SONER > OPPRETT NY.

2 Tast inn ønsket sonenavn med bla-knappene og 
velg LAGRE.

Et sonenavn må være 8 tegn. Mellomrom teller som 
et tegn.

Slett en sone

1 Velg SONER > SLETT.

2 Velg sonen du vil slette.

Sonens ukeprofil blir automatisk slettet. Har du mottakere i 

sonen får du spørsmål om du vil flytte disse.

Endre et sonenavn

1 Velg SONER > ENDRE NAVN.

2 Velg sonen du vil endre navn på.

3 Tast inn nytt sonenavn med bla-knappene og velg 
LAGRE.

Oppgaveveiledning: Soner
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 Soner



Legg inn en ny mottaker

1 Velg MOTTAKERE > LEGG INN NY.

2 Velg sonen du vil legge mottakeren til.

3 Tast inn mottakerkoden med bla-knappene og velg 
LAGRE når dette dukker opp etter siste inntasting.

Vis hvor mottakerene er

1 Velg MOTTAKERE > VIS.

2 Velg om du vil se mottakerne SORTERT ETTER 
SONE eller om du vil se ALLE mottakerne sortert 
etter mottakerkode.

3 Hvis du velger sortert etter sone: Velg sonen du 
ønsker å se mottakerne til.

Bak mottakerens nummer vil du se en status for

siste kommunikasjon med mottakeren:

D=Direkte kontakt.

L=Kontakt via en annen mottaker (Link).

X=Ikke mottatt svar fra mottaker (status bør kontrolleres)

Slette mottakere

1 Velg MOTTAKERE > SLETT. 

2 Velg sonen du vil slette mottakeren(e) fra.

3 Velg om du vil slette ALLE eller ENKELTVIS.

4 Hvis enkeltvis: Velg mottakeren du ønsker å slette.

Flytte mottakere

1 Velg MOTTAKERE > FLYTT.

2 Velg sonen du vil flytte mottakeren(e) fra.

4 Velg mottakeren(e) du ønsker å flytte.

5 Velg sonen du vil flytte mottakeren(e) til.

Oppgaveveiledning: Mottakere
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Mottakere (M)
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Lag en ny ukeprofil

1 Velg UKEPROFILER > LAG/ENDRE.

2 Velg sonen du vil lage profil for.

3 Velg dager du vil lage en 24-timers plan for og velg 
LAG PROFIL.

4 Lag ønsket 24-timersplan for dagen(e).

Bruk bla-knappene for å angi klokkeslett og veksle 
mellom PÅ og AV for å skifte tilstand for mottakerne i 
sonen.

5 Lagre ved å bla til enden av tidslinjen og velg 
LAGRE.

6 Hvis det er igjen ukedager uten 24-timers plan: 
Gjenta steg 3-5. Når hele ukeprofilen er laget får 
du en bekreftelse.

Vis ukeprofilen for en sone

1 Velg UKEPROFILER > VIS.

2 Velg sonen du vil vise profil for.

Bruk bla-knappene for å se på de ulike dagene.

Endre en eksisterende ukeprofil

1 Velg UKEPROFILER > LAG/ENDRE.

2 Velg sonen du vil endre ukeprofil for.

3 Velg ukedager du vil endre 24-timers plan for og 
velg LAG PROFIL.

4 Lag ønsket 24-timers plan som anvist under Lag
en ny ukeprofil.

Endret 24-timers plan erstatter original 24-timers plan 
for valgte dager.

Kopier en ukeprofil til annen sone

1 Velg UKEPROFILER > KOPIER.

2 Velg sonen du vil kopiere ukeprofil fra.

3 Velg sonen du vil kopiere ukeprofil til.

Ukeprofilen for alle dager kopieres. Hvis sonen 
allerede har en ukeprofil overskrives denne av den nye 
ukeprofilen.

Ukeprofiler (P)
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Overstyring: NÅ

1 Trykk på Overstyringsknapp NÅ/FRA-TIL.

2 Velg  NÅ.

3 Velg soner du ønsker å overstyre.

4 Velg START.

Displayet vil nå vise teksten “Overstyring aktiv”. 

Du får ikke overstyrt sonen hvis den:

- Mangler ukeprofil eller mottakere

- Allerede er konstant overstyrt (OKT)

- Allerede er FRA-TIL overstyrt (OFT)

- Er tilknyttet en ekstern overstyring (KL)

Overstyring: FRA-TIL

1 Trykk på Overstyringsknapp NÅ/FRA-TIL.

2 Velg FRA-TIL.

3 Velg innstillinger for SONER, TID og TILSTAND.

Soner og sonetilstand har standard verdier 
slik du sist satte dem. Tiden har standardverdi 

fra nå til førstkommende søndag klokka 16.00. 
Standardverdiene kan endres helt fritt.

4 Velg aktiver.

Display vil vise teksten “Overstyring aktiv” i den 
programmerte overstyringsperioden.

Overstyring: KONSTANT

1 Trykk på knappen for konstant overstyring. 

2 Velg soner du ønsker å overstyre.

3 Velg overstyringsnivå for disse sonene.

Overstyringer
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Stille klokken

1 Velg INNSTILLINGER > KLOKKE.

2 Velg ukedag, dagens dato og korrekt klokkeslett.

Bruk bla-knappene for å angi dag, dato og tid.

3 Velg LAGRE.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

1 Velg INNSTILLINGER > SYSTEM > GJENOPPR.
FABR.INNST.

Advarsel: Denne funksjonen sletter alle soner, 
mottakerkoder, ukeprofiler og overstyringsoppsett fra 
Orion 700.

Instillinger

Definere mottakerinnstillinger

1 Velg INNSTILLINGER > SYSTEM > MOTT.INNST

2 Velg aktuell mottaker

3 Valgene du nå møter er avhengig av mottakertypen, 
men følgende varianter vil være aktuelle:

- AV/PÅ-mottakere vil kunne settes til motsatt funksjon 
dvs. at mottakeren slås på ved sparesignal.

- På termostater uten lokal innstilling av sparetemperatur 
vil man kunne definere en fast temperaturinnstilling 
ved sparenivå som overstyrer termostatens 
fabrikkinnstilling. Man vil også kunne sette hvilket 
oppstartsnivå (spar/komfort) termostaten skal ha etter 
strømbrudd.

- På termostater uten lokal innstilling av temperatur vil 
man kunne definere både spar og komforttemperatur. 
Dette overstyrer termostatens fabrikkinnstilling. Man vil 
også kunne sette hvilket oppstartsnivå (spar/komfort) 
termostaten skal ha etter strømbrudd.
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Eksempel på bruk : Kari



Kari har nettopp kjøpt NOBØ Orion 700 
sammen med en del varmeovner og noen løse 
mottakere. Hun har planlagt å dele leiligheten 
sin inn i fire soner. En sone for varmeovnene 
på soverommet, en sone for varmeovnene på 
kjøkkenet og stua (som har en åpen løsning), en 
sone for varmekablene på badet, og en sone med 
utelyset og et lys i kjøkkenvinduet. Sistnevnte 
tenker hun er praktisk å la gå som vanlig hvis 
hun er på ferie slik at leiligheten ser bebodd ut. 

Hun oppretter de fire sonene under sone-
menyen og gir dem navn som er lette å huske 
for både seg og bestevenninnen siden hun ofte 
låner bort leiligheten til henne på sommeren. 
Mottakerkodene er å finne på alle mottakerne 
hun har kjøpt. Hun legger disse inn i de fem 
sonene hun har laget. For de mottakerne som har 
klistrelapp med mottakerkode, fester hun lappen 
inn i bruksanvisningen. Resten av kodene skriver 
hun inn for hånd.

Til slutt lager hun ukeprofiler for hver av sonene 
sine under ukeprofil-menyen. Hun lager 24-
timersplaner for soverommet som gjør at ovnen 
kun står på en kort periode om morgenen når 
hun står opp på hverdagene. På termostaten til 
varmeovnen har hun stilt sparetemperaturen til 
12 grader og komforttemperaturen til 19 grader. 
På helgedagene lar hun ovnen gå PÅ litt senere og 
være litt lengre PÅ siden hun liker å ligge lenge å 
lese lørdag og søndag morgen. For å spare strøm 
lar hun sonene med varme på bad, og kjøkken/
stue være AV på hverdagene mens hun er på 
jobb. Hvis hun reiser på en helgetur bruker hun 
å trykke på overstyringsknappen for NÅ/FRA-TIL

på vei ut døra og velge FRA-TIL. Hun setter alle 
sonene med varmeovn til AV. Sonen med utelyset 
lar hun gå som vanlig. Alt settes til å gå tilbake 
til vanlig søndag klokka 16.00 når hun kommer 
hjem.
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Eksempel på bruk : Kari



Ola har fått installert NOBØ Orion 700 
av en installatør som også har installert 
varmeovnene hans. Installatøren har gitt ham alle  
mottakerkodene og fortalt ham hvilket apparat 
de  tilhører og hvor mottakeren sitter i huset. 

Ola planlegger hvordan huset skal deles inn i 
soner og oppretter disse sonene i sone-menyen. 
Så starter han med å fordele mottakerne til de 
respektive sonene i ”legg inn mottaker”-menyen. 
Når det er gjort lager han ukeprofiler for hver 
sone i ukeprofil-menyen.

Når Ola drar på ferie har han delt inn i soner slik 
at et par lys i vinduene i hver etasje samt utelys 
følger sitt oppsatte program uansett om han er 
hjemme eller ikke. Alle varmeovner bruker han 
å sette i FROSTSIKRING ved å velge sonetilstand i 
overstyring FRA-TIL menyen.
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Eksempel på bruk : Ola
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Feil Årsak Tiltak

Displayet på sentralen er 
mørkt.

Sentralen mangler strøm. Kontroller at stikkontakt er plugget i stikkontakten.

Er sentralen fast tilkoblet, kontroller sikringene.

Systemet har gått i lås. Restart enheten ved å trykke høyre menyknapp og 
begge overstyringsknappene samtidig. Ved gjentatt feil 
kontakt forhandler.

Mottaker skifter ikke 
status.

Mottakeren er slått av. Slå på mottakeren/ovnen.

Mottaker er ikke korrekt 
aktivert på ønsket sone.

Kontroller at mottakerkode er riktig i ønsket sone. Gå 
til menyen ”Mottaker” og velg ”Vis” > ”Sortert etter 
sone” og sjekk aktuell sone. 

Senderens signaler når 
ikke fram til mottakeren.

Om mulig, flytt sender nærmere mottaker for å se om 
feilen rettes. Eventuelt monter en mottaker mellom 
sender og mottaker for at denne skal kunne fungere 
som ”repeater”.

Mottaker er defekt. Bytt ut mottakeren med en ny.

(kontakt forhandler hvor mottakeren ble kjøpt).

Feilsøking
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Feil Årsak Tiltak

Overstyring Fra-Til 
aktiveres ikke på riktig 
tidspunkt.

Klokken i sentralen er feil. Kontroller at dato og klokke er riktig. Sjekk 
ved å trykke på returpilen til du kommer til 
oppstartsbildet. Ved feil, juster dato og tid under 
menyen ”Innstillinger”.

Aktiveringstidspunkt er feil. Trykk på overstyringsknappen, velg ”Fra-Til” og 
kontroller/juster tiden i menyen ”Tid”.

Teksten ”EXT” vises øverst 
i displayet.

En eller flere av sonene er 
overstyrt av ekstern styring.

Les om hvordan eksterne overstyringer virker 
på side 14.

Feilsøking



Navn  BeskrivelseSkisse av ditt hjem:

“Min sone” Varmeovnen på soverommet mitt 
  og den på lille-boden i 2 etasje

E
ks

em
p

el
:
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Planlegging - Mine soner



Navn  BeskrivelseSkisse av ditt hjem:
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Planlegging - Mine soner
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Sonenavn 24-timersplan (PÅ-tider)Dager

“Min sone” Man - Fre

Lør & Søn

08-09.30

10-13.30 & 18 -23

E
ks

em
p

el
:

Profilplanlegging
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Profilplanlegging

Sonenavn 24-timersplan (PÅ-tider)Dager
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160 002 003 004 Varmeovnen nærmest vinduet på soverommet mitt

Plassering i hjemmetMottakerkode

E
ks

em
p

el
:

Mottaker-oversikt
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Mottaker-oversikt

Plassering i hjemmetMottakerkode
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Her kan du feste visittkortet til din installatør, 
kvitteringen og garantien for din enhet. 

SAMSVARSERKLÆRING.

Glen Dimplex Nordic AS 
erklærer herved at utstyret 
som er beskrevet i denne 

anvisningen (EC 700) 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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Side for garanti og kvittering/Samsvarserklæring



Ordliste

0470

Aktivering   s.5

Innstillinger  s.22

Gjenopprett fabrikkinnstillinger s.22

Klokke    s.22

Kapittelinndeling  s.4

Knappebeskrivelse  s.16

Menyhierarki  s.17

Mottakere  s.8, 19, 24, 25

Legg inn   s.19

Vis   s.19

Slett   s.19

Flytt   s.19

Brukseksempel  s.24, 25

Montering  s.6

Overstyringer  s.2,13,14,15, 21

Fra-Til   s.13, 15, 21

Nå   s.12, 14, 21

Konstant   s.13, 15, 21

Ekstern overstyring  s.14

Brukseksempler  s.14, 15

Soner    s.9, 18, 24, 25

Opprett ny   s.18

Vis status alle  s.18

Slett   s.18

Endre navn  s.18

Brukseksempel  s.24, 25

Ukeprofiler  s.10, 20, 24, 25

Lag ny   s.20

Vis   s.20

Endre   s.20

Kopier   s.20

Brukseksempel  s.24, 25

Virkemåte (Om produktet) s.7

Postboks 16 Tlf :  74 82 91 00 emai l@glendimplex.no
7501 St jørdal Fax:  74 82 91 01 www.glendimplex.no


