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Timer.

Indstilling af dag og tid:

Timeren er med uge program og kan indstilles med 6 tidsperioder, hvor fyret kan "hente" 3 perioder hver
dag. Hver periode kan have individuel kedeltemperatur. En tidsperiode kan ikke går over dato skifte. F. 
eks. 21,00 til 02,00

Tryk  nu  på  knap  3  for  at  indstille  "dagen".  Når  der  står  "day",  trykkes  kortvarrigt  på  knap  4  og  "day"
begynder at blikke. Tryk på knap 2  eller 3  til  den ønskede dag kommer. Mandag er dag 1, tirsdag dag 2,
onsdag dag 3 osv. til søndag, som er dag 7. Den dag timeren indstilles skal vælges, f. eks. skal dag 2 vælges,
hvis det er om tirsdagen eller dag 6, hvis det er om lørdagen, man indstiller timeren.
Når dagen er valgt trykkes på knap 4 for at bekræfte. Tryk nu på knap 3 for at komme videre til 
indstilling af klokken. Sammefremgangsmåde, tryk kortvarrigt på knap 4 og timer blinker, tryk på knap 
2 eller 3 for at indstille timer, trykpå knap 4 for at indstille minutter, 4 igen for bekræfte valget.

Indstilling af timer:    

Efter tilslutning af strøm startes fyret ved at trykke på knap 1. Nu kører fyret kontinuerligt og stopper først,
når den indstillede fremløbstemperatur er nået.
Den  ønskede  fremløbstemperatur  indstilles at trykke kortvarigt på knpap 4 (set) og justeres 
dereftermed knapperne  2  og  3. Clen er hvor ofte fyret skal køre rensefuntionen, 30 er = 30 
minutter imellem. ther skal altid være o1. Cirkulationspumpen  starter  når  kedeltemperaturen 
er  

Fyret skal ikke indreguleres, der trykkes blot på knap 1 og fyret starter op.

Fyret er udviklet til og testet med 6 mm. træpiller. Man kan bruge eventuelt
      restlager af 8 mm. og derefter skal der fremadrettet anvendes 6 mm.

    over 55 gr.  Når fyret pauser eller slukkes, stopper pumpen, når fremløbstemperaturenkommer ned 
under 54 gr.
Kedlens max ydelse kan indstilles med knapperne 2 og 3. P5 er max ydelse og P1 er minimum. Den ydelse
man stiller fyret på gælder også, når fyret kører over timer. Hvis man vil køre under P3, skal der holdes øje
med  om  pille  kvaliteten  er  god nok til dette. Så længe låge  og  brandkammer er lysegrå og ikke sort, er
pillekvaliteten ok.
Ved at  holde knap 4  inde i  ca. 3 sek. (slip knappen når øverste display skifter) kan man se alle  data i  
fyret.  Kedeltemperatur,  returvandstemperatur,brandkammertemperatur,  røggastemperatur, airflow  
mm.   

I sommerperioden kan timeren stilles til, at fyret f. eks. kører 1 time om dagen, lige til at varme gulvene og
varmtvandsbeholderen op.  Når fyret  pauser  stopper pumpen når fyret kommmer under  54 gr. , så 
varmen ikke "trækkes" ud af varmtvandsbeholderen eller gulvene.

Tryk knap 4 ind i mere end 5 sek. Efter 3 sekunder skifter displayet, hold forsat knappen inde til displayet
skifter for anden gang. Brug derefter knapperne 2 og 3 for at navigere. 
Ved "TEN OFF" vælger man om fyret skal køre kontinuerligt eller efter timer. Tryk kortvarrigt på knap 
4 og nederste display begynder  at  blinke.  Med  knap  2  og  3  kan  vælges  timer  "ON"  eller  "OFF".  Når  
valget  er  taget trykkes kortvarrigt på knap 4 for at bekræfte.
(Man kan altid komme tilbage til start ved at holde knap 4 inde indtil, der står igen "ten" eller clock. 
Tryk derefter på knap 2 eller 3  for at komme frem til det ønskede afsnit.



 

Indstilling af de enkelte dage:

Indstilling af temperatur for de forskellige tidsperioder:

Vælger man f. eks. t1 P3, t2 P5 og t3 P0 kører fyret den givne dag kun tidsperiode 1 og 2. Vælges  t1 P3, t2
P0 og t3 P0 kører fyret kun 1 gang den givne dag.

Ved  t1 P0, t2 P0 og t3 P0 stater fyret slet ikke den dag.

CAL L1L2 og COdE er for Biodom operatør.

Efter indstilling af tidsperioderne skal temperaturen for de enkelte perioder indstilles. Tryk knap 3 til der
står ( P 1 t ) (tidsperiode 1) tryk på 4 og indstil den ønskede kedeltemperatur med knap 2 og 3, bekræft
med knap 4. Samme fremgangsmåde for resten af perioderne.  (Temperaturen må ikke indstilles til 
under 65 gr.)

HUSK. Man kan altid komme tilbage til start ved at holde knap 4 inde ind til der står "ten" i øverste 
"rude". Tryk derefter på knap 3 for at komme frem til det ønskede afsnit.

 på knap 3 for at indstille sluttidspunktet (P 1 D). Tryk på knap 4, timer blinker, indstil bekræft med knap 4 
og tryk på knap 3 for at indstilleminutter, bekræft med knap 4. Samme fremgangsmåde for resten af 
tidsperioderne.

Start tidspunkt                                                                        Slut tidspunkt                    Eksempel:
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Efter temperatur indstilling skal de enkelte dage indstilles. Tryk på knap 3 til der står (day 1) i øverste rude
og (t1 P 1) i nederste rude. Tryk på knap 4 og P1 blinker ( P1 = tidsperiode 1). Med knap 2 og 3 vælges
perioden P1 til P6. Se eventuelt på papiret, hvor du har skrevet perioderne, bekræft valget med knap 4.
Nu står der t2, her vælges tidsperiode 2 (1 til 6) bekræft med knap 4. Nu står der t3 vælg periode 
bekræft med knap 4. Tryk derefter på knap 4 forat indstille tidsperioderne for dag 2  osv. til dag 7. Du er 
nu færdig med indstilling af timer. Tryk på knap 1 for at vende tilbagetil udgangspunktet.

Indstilling af tidsperioderne:

Inden indstilling af tidsperioderne er det en god ide, at skrive perioderne ned på et stykke papir (se 
næste side (Tidsperioder = de tider, hvor fyret skal køre). 6 perioder i alt. Kald første periode for P1 
anden for P2 osv. til P6.
Fra indstilling af uret trykkes på knap 3 for at komme videre til indstilling af tidsperioder. Der står nu (P 1 
A) , det er starttidspunktet for første tidsperiode (P 1), tryk på 4 og timer blinker, indstil den ønskede tid 
med knap 2 og 3, tryk derefter på knap 4 og minutter blinker, indstil minutter og bekræft med knap 4. Tryk
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'Diagram'of'timerindstillinger 

5. Med + knappen kommer man videre til indstilling af tidsperioderne. P1 A = start for første periode

6. Efter indstilling af tidsperioderne kan man stille temperaturen i de enkelte perioder.

4. Tryk på + for at kommer viderer til TEN (TEN er timerfumktionen) tryk menu og ON eller OFF            
     blinker. ON = timerfunktionen er aktiveret, bekræft med menuknappen og ON står stille.

Der kan laves 6 tidsperioder (se ovenstående) som fyret kan starte og stoppe efter, men kan 
kun "bruge" 3 hver dag.  

1. Tryk på menuknappen i ca. 4 sekunder, når displayt skifter anden gang og der står cloc, skal man 
       hurtigt slippe knappen. Derefter kan man gå frem og tilbage med - og + Når man er ved det                    

2. Indstil uret hvis det ikke passer. Kort tryk på menu, timerne begynder at blinke, indstil og bekræft   
    med menuknappen og minutterne bliker indstil og bekræft med menuknappen.

     parameter der skal ændres, trykker man et kort tryk på menuknappen, ændre med - og + bekræfter     
     med menuknappen og så kan fortsætte med - eller +.

7. Indstilling af perioderne for de enkelte dage. 
    Man kan frit vælge imellen tidsperioderne, hvis man kun vil bruge en periode, for eksempel            
    periode 1= P1 skal de andre perioder være 0.
    Man skal alle 7 dage igennem 

8. Tryk kort på ON/OFF knappen at komme tilbage til udgangspunktet.

3. Efter indstilling af uret skal man vælge den dag indstillingerne laves. Mandag er dag 1, tirsdag dag 2 
    osv. så hvis det torsdag, skal man vælge dag 4.
    

    P1 D = sluttidspunkt for første periode. samme fremgangsmåde med resten af perioderne.  
    Perioderne må ikke overlappe hinanden og kan ikke gå over datoskifte.
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