Karen, Irena, Duna Standby & wifi-modul

Standby Funktion:
På Piro og Rolli E ovnene kan man aktivere Standby Funktionen, således at hvis ovnen
overstiger den indtastede temperatur med en halv grad, så stopper ovnen og starter igen når
temperaturen er faldet 2 grader under den satte temperatur.
POT ( står for styrke ) som kan indstilles fra 1 til 5. Den skal stå på 1 når Standby funktionen
skal aktiveres.
Nu styres temperaturen af den termostat som sidder på ovnen fra fabrikken.
Tilkoble Wifi:
Hvis du vil koble wi-fi til ovnen, skal du stadigvæk aktivere Standby Funktionen, og
derudover skal ovnens temperatur skrues helt ned, indtil der står T - E ( står for ekstern
termostat )
Så er ovnen klar til at wi-fi modulet kan kobles bag på ovnen med TELESTIK TIL PILLEOVN
som medfølger sammen med WIFI TERMOSTAT SASWELL.

Menu M4 - Stand-By
Giver mulighed for at aktivere eller deaktivere tilstanden Stand-By.
Efter at have valgt menuen M4 med P3-knappen, tryk på P1 (sænk) eller P2 (hæv) for at
ændre status fra ON til OFF eller omvendt
Hvis Stand-By er aktiveret i menuen gør funktionen det muligt at slukke ovnen, når
betingelserne nedenfor er opfyldt. Stand-by funktionen aktiveres hvis rumtemperaturen i en
tidsperiode fastsat af parameter Pr44, er over den indstillede temperatur (set omgivelser)
plus parameter Pr43
I diskplayet vises teksten “GO-STBY” og derefter de resterende minutter.
Efter tidsperioden fastsat af parameter Pr44 vises teksten “UAIT COOLING” på diskplayet. I
denne tilstand har ovnen slukket snegl (sneglens diode slukket). Varmeveksleren slukker,
når den når tærsklen fastsat af parameter Pr13 går ovnen i STAND-BY tilstand og teksten
“STOP ECO TEMP GOOD” ruller over displayet.
Hvis rumtemperaturen går under den indstillede temperatur (Set omgivelser) minus tærsklen
fastsat af parameter Pr43. tænder ovnen igen.
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