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Termostat layout 
 

1 Display:  

 Angi temperaturverdi. Den vises i heltall og grader 
Celsius. 

2 Lys for temperaturindikator. Mulige indikasjoner: 

 Lyser - ovnen virker, prøver å nå angitt 
temperatur; 

 Llyser ikke - forhåndsinnstilt temperatur er nådd, 
ovnen virker ikke. 

 Blinker – når ovnen er registrert med appen 
"Smart ovn" (slik forteller ovnen at den er 
inkludert i brukerens app "Smart ovn"). 

3 WiFi indikatorlys Mulige indikasjoner: 

 Lyser permanent når ovnen er koblet til 
hjemmenett (ruter) og sky; 

 Lyser ikke – når ovnen ikke er koblet til 
hjemmenett; 

 Blinker – når ovnen er koblet til hjemmenett men 
ikke er koblet til sky. 

4 Funksjonsvalg og bekreftelsesknapp "OK". Brukes: 
1. Når ovnen er i direkte modus: 

 Ved å klikke kort på knappen bytter systemet fra 
direkte modus til endringsmodus; 

2. Når varmeren er i endringsmodus: 

 Ved å klikke kort på knappen velges et ukentlig 
varmeprogram. 

5 Knapp "+", mulige verdier: 
1. Når ovnen er i direkte modus og brukeren klikker 

på den økes temperaturverdiene med en grad. 
Mulig temperaturintervall er 5-35°C. Maks verdi 
er "35°C". 

2. Når ovnen er i endringsmodus og brukeren klikker 
på denne knappen vises programlisten og 
brukeren navigerer gjennom den ved å gå forover. 

6 Knapp "-", mulige verdier: 
1. Når ovnen er i direkte modus og brukeren klikker 

på den senkes temperaturverdiene med en grad. 
Mulig temperaturintervall er 5-35°C. Min verdi er 
"5°C". 

2. Når ovnen er i endringsmodus og brukeren 
klikker på denne knappen vises programlisten og 
brukeren navigerer gjennom den ved å gå 
bakover. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display-verdier 

 

"20" Fabrikkinnstilling 20 °C. Intervall 5-35°C. 

"HO" "Hjem (hjem)" ukeprogram. Ved å velge dette vil 
oppvarmingen fungere slik: 

1. Hvis ovnen ikke er koblet til hjemmenettverket 
vil den holde 20°C inntil brukeren bruker "+" 
eller "-"; 

2. Hvis ovnen er koblet til hjemmenettverket vil 
den holde temperaturen ved bruk av "Hjem"-
programmet. 

"OF" "Kontor" ukeprogram. Ved å velge dette vil 
oppvarmingen fungere slik: 

1. Hvis ovnen ikke er koblet til hjemmenettverket 
blir det ikke vist for brukeren (se 
"Endringsmodus kan ikke koble til WiF"i); 

2. Hvis ovnen er koblet til hjemmenettverket vil 
den holde temperaturen ved bruk av "Kontor"-
programmet. 

"—" Ovnen er slått av 

"AF" Antifrost ukentlig varmeprogram. Ved å velge dette vil 
ovnen holde "Antifrost"-temperatur (standard +7°C). 

"SC" "Smart konfig" indikatorverdi som viser at bruker har lagt 
ovnen til i appen "Smart ovn" (se ovnens 
konfigurasjonsinnstillinger for "Smart") 

"rE" Indikatorverdi for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (se 
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger) 
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Introduksjon 
Dette dokumentets hensikt er å introdusere brukeren til ovnens 
system og funksjonalitet. Også mulige bruksmåter og innretninger. 
Denne applikasjonen egner seg ikke for bruk for voksne og barn 
med følgende tilstander: fysiske eller psykiske funksjonshemminger 
eller mangler kunnskap eller informasjon om produktet. Unntatt de 
tilfellene hvor noen holder oppsyn med dem eller de har blitt 
opplært i bruken. 
Barn skal ikke leke med denne innretningen eller etterlates alene 
med den. 
 
Hvis strømkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten. 
Representanter for produsenten eller annet kvalifisert personell 
skal være ansvarlige vedlikehold av ovnen. Kun slik kan ulykker 
unngås. 

 
Slå på ovnen 
Den elektriske ovnen kan slås på med to metoder: 

1. Klikke på-/avknappen på ovnens side; 
2. Kort klikk på knappen "OK" på ovnens skjerm (se 

"Skjermkontroll"). 
Merk: når ovnen slås på første gang på skjermen vises 
temperaturen 20 °C. Ovnen starter umiddelbart. 
 

Slå av ovnen 
Ovnen kan slås av med tre metoder: 

1. Klikk og holde inn knappen "-" (i direkte modus) til 
temperatur på skjermen endres til teksten "--" 
(temperaturen vil begynne å synke); 

2. Velg verdien "--" i menylisten i endringsmodus; 
3. Klikke på ovnens på-/avknapp på siden; 

Når ovnen slås på etter å ha blitt slått av manuelt vil den virke etter 
de varmeinnstillingene som ble sist angitt. 

 
Moduser 
Den elektriske ovnen har to moduser: 

1. Direkte – direkte kontrollmodus når temperatur som er 
angitt på skjermen er synlig; 

2. Endring – endringsmodus. I denne modusen kan 
brukeren velge konfigurert ukeprogram fra listen. Hvis 
ovnen er i endringsmodus vises programverdiene på 
skjermen (se Meny koblet til/fra WiFi). 

 

Endringsmodus på 
Når ovnen er i direkte modus (valgt verdi er synlig på skjermen), 
klikk kort på knappen "OK". 
Når endringsmodus er aktiv vil skjermen vise hvilket program fra 
listen som er aktivert. 
 

Direkte modus 
Ovnen virker hele tiden i direkte modus. Når ovnen er i 
endringsmodus og etterlates i 30 sekunder i standby 
vil den automatisk bytte til direkte modus og den temperaturen 

som sist ble angitt på skjermen vil vises. 

Ovnens konfigurasjonsinnstillinger for "Smart" 
Når brukeren begynner å bruke en mobil varmeapplikasjon kan 
man legge til en aktiv varmeenhet ved å klikke samtidig på 
knappene "+" og "-" til skjermen viser "SC" 
("Smart Konfig") og begge indikatorlys slukkes. Da kan brukeren 
slippe knappene. "SC" vil vises på skjermen til konfigurasjonen er 
fullført. Når den er fullført (når applikasjonen har funnet en 
varmeenhet) vil rødt og blått indikatorlys blinke. Hvis "Smart 
Konfig" ikke kan finne en varmeenhet vil det bli vist en feilmelding. 
Etter 30 sekunder standby bytter ovnen til de forrige 

varmeinnstillingene (uavhengig av hvorvidt "Smart Konfig" var 
vellykket eller ikke). 
Merk: bruker kan prøve å registrere flere ovner samtidig med 
"Smart ovn". For å vite hvilken ovn som registreres i øyeblikket lyser 
det røde indikatorlyset på ovnen (les mer under "Smart ovn" i 
bruksanvisningen). 
 

Endringsmodus kan ikke koble til WiFi 
Når en ny ovn ikke er koblet til internett kan det hende at den ikke 
tillater bruk av ukentlig varmeprogram fordi den ikke kan finne 
aktuelt tidspunkt. I dette tilfellet vil funksjonslisten for 
endringsmodus se slik ut: 

 "HO" - vil bli satt til +20°C temperatur (se 
skjermverdier for ovn). 

 "AF" - setter ovnen i "Antifrost"-modus (standard 
temperatur er +7°C) (se skjermverdier for ovn); 

 "--" - "AV"-modus (se skjermverdier for ovn). 
Merk: brukeren må klikke på knappen "OK" for å velge et program. 
Hvis brukeren ikke velger et program etter 30 sekunder går 
varmeovnen til direkte modus og temperaturen settes til den sist 
valgte. 
 

Endringsmodus koblet til WiFi 
Når ovnen er koblet til hjemmenettverket og satt i endringsmodus 
vil den vise ukentlige varmeprogrammer som er konfigurert med 
applikasjonen "Smart ovn". 
Hvis brukeren aldri har brukt eller ikke har opprettet noen 
ukeprogrammer vil disse programmene vises: 

 "HO" – ukentlig varmeprogram "Hjem" (se 
skjermverdier for ovn); 

 "OF" – ukentlig varmeprogram "Kontor" (se 
skjermverdier for ovn); 

 "--" – "AV"-modus (se skjermverdier for ovn). 

 "AF" - vil holde "Antifrost" (standard +7°C) (se 
skjermverdier for ovn); 

Merk: brukeren må klikke på knappen "OK" for å velge et program. 
Hvis brukeren ikke velger et program etter 30 sekunder går 
varmeovnen til direkte modus og temperaturen settes til den sist 
valgte. 
 

Avbryt alle varmeparametre midlertidig 
Stopp ovn som er i direkte modus midlertidig, bruk "+" og "-" for å 
stille inn ønsket temperatur. 
Merk: angitt temperatur gjelder inntil nytt ukeprogram starter. 

 

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger 
For å tilbakestille ovnen til fabrikkinnstillinger (se Ovnsskjerm), 
klikk samtidig på knappene "+" og "OK" til teksten på skjermen 
viser "rE". Slipp deretter knappene og 20 °C temperatur vil vises. 
Etter tilbakestilling holder ovnen temperaturen for "Comfort"-
modus (standard +20 °C ). 
Merk: etter tilbakestilling må ovnen registreres i "Smart ovn"-
appen. Brukeren må legge til ovnen i "Smart ovn" og utføre "Smart 
Konfig". 
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