
KOMFYRVAKT SGK510  
BRUKERVEILEDNING 
Lav montering

For monteringsposisjoner lavere enn  
90 cm over komfyren

Når komfyrvakten brukes for første gang
Komfyrvakten er klar for bruk straks etter montering. I begynnelsen kan den 
imidlertid alarmere under vanlig matlaging. Dette er fordi komfyrvakten 
gradvis tilpasser seg ulike måter å lage mat på. 
Når komfyrvaktens innstillinger er klare (vanligvis etter cirka 1–5 alarmer), 
alarmerer den ikke lenger under normal matlaging. 

www.innohome.com

Trykk på dekselet til varmesensoren under for-alarmen  
(    ) for å stoppe alarmen og la komfyrvakten  
tilpasse følsomheten automatisk.

Komfyrvakten overvåker koketoppens temperatur og endringen 
av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av 
koketoppen. 
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Signaler ved normal funksjon

Lyd Betydning Tiltak

Intelligent varmesensor:  
korte pip med få sekunders
mellomrom (for-
alarmsignal), deretter raskt 
«pip, pip, pip» 
 

Varmesensoren har 
registrert en farlig situasjon. 
For-alarm før faktisk alarm 
som slår av koketoppen.  
Et kontinuerlig pip betyr  
at koketoppen har blitt 
slått av.

Hvis alarmen utløses under 
vanlig matlaging, må dekselet til 
varmesensoren trykkes én gang 
mens for-alarmen høres.

Styringsenhet:  
en kort summelyd med 
intervaller på 5 sekunder 

Koketoppen ble slått av for 
en stund siden. 

Sett først alle kokeplatebryterne 
på «0» (ikke nødvendig på 
koketopper med touch-betjening), 
og trykk deretter én gang på 
dekselet til varmesensoren. Hvis 
koketoppen ikke kan slås på igjen, 
se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i 
referansehåndboken, spørsmål 4.1.

Styringsenhet:  
en kontinuerlig summelyd 

Koketoppen er for varm til å 
slås på igjen. 

Vent til koketoppen har 
kjølt seg ned til et trygt nivå. 
Koketoppen kan slås på igjen når 
styringsenheten begynner å avgi 
korte summelyder med intervaller 
på 5 sekunder (se over). 

Optional features

Styringsenhet:  
en kort summelyd med 
intervaller på 2 sekunder 
(lyd før den intelligente 
tidsbryteren slår av 
koketoppen)

Den intelligente 
tidsbryteren kommer til å 
slå av koketoppen om 1 
minutt. 

Trykk én gang på dekselet til 
varmesensoren for at koketoppen 
ikke skal slå seg av. 

Styringsenhet:  
2 korte summelyder (når 
sikkerhetslåsen er slått av) 

Koketoppen kan nå brukes. 

Feilsignaler

Lyd Betydning Tiltak

Styringsenhet:  
en kort og en lang 
summelyd annenhver gang 
hvert femte sekund

Koketoppen har blitt slått av 
på grunn av en midlertidig 
feil i systemet (automatisk 
feildiagnose).

Sett først alle kokeplatebryterne 
på «0» (ikke nødvendig på 
koketopper med touch-betjening), 
og trykk deretter én gang på 
dekselet til varmesensoren. 
Hvis alarmen ikke stopper, se 
Vanlige spørsmål (kapittel 4) i 
referansehåndboken, spørsmål 
5.1. 

Styringsenhet:  
en summelyd hver time 
eller halvtime

Komfyrvakten registrerer 
en feil i identifisering av 
koketopp. 

Se Vanlige spørsmål (kapittel 4) 
i referansehåndboken, spørsmål 
5.2. 

Intelligent varmesensor 
(og styringsenhet):  
Et pip fra sensoren 
og en summelyd fra 
styringsenheten én gang  
i minuttet 

Varmesensoren er 
utrangert.

Varmesensoren må skiftes ut (se 
kapittel 6 i referansehåndboken). 
Et trykk på dekselet til 
varmesensoren utsetter alarmen 
i 12 timer. Når batteriene har gått 
tomme, kan koketoppen bare 
brukes i 5 minutter om gangen 
(EU-krav). 

Hva betyr feilsignalene?Hva betyr alarmsignalene? 

Varmesensoren er plassert over koketoppen:  
alarmsignalet er et pip med høy tone. 
Styringsenheten er plassert bak koketoppen:  
alarmsignalet er en lav summelyd.



Hvis varmesensoren 
fjernes fra montasjeplaten, 
avgir den alarm og slår av 
koketoppen. Koketoppen 
kan brukes som normalt  
ved å sette sensoren tilbake 
på plass. 

Varmesensoren må plasseres 
på montasjeplaten slik at 
LED-lampen på siden av 
varmesensoren er vendt mot deg. Sjekk at varmesensoren sitter tett på montasjeplaten

l  Alarmen kan utløses ved bruk av 
en kjele som er mye mindre enn 
kokeplaten. 

l  Det anbefales å bruke lokk når det 
er mulig.

l  Se spørsmål 2.1 under Vanlige 
spørsmål (i referansehåndboken) for 
å få mer informasjon. 

Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, 
men den gjør bruken av koketoppen betydelig tryggere. Ikke la 
koketoppen stå uten tilsyn med hensikt.

Ikke la koketoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt. 

Pass på at det er minst 15 cm mellom deg og en varmesensor som 
alarmerer. Kortere avstand kan medføre hørselskader. 

Vedlikehold: Rengjør varmesensoren ved å tørke av den med en 
klut fuktet med såpevann. Bruk en klut som ikke loer. Takket være den 
automatiske feildiagnosen trenger ikke komfyrvakten mer vedlikehold 
eller testing. 

Bruk av komfyrvakten Tilleggsfunksjoner Godt å vite

Hvis komfyrvakten begynner å alarmere under matlaging, må dekselet til 
varmesensoren trykkes inn én gang.

Hvis komfyrvakten har slått av koketoppen, må først alle bryterne på ovnen slås av 
(settes på 0) før varmesensorens deksel trykkes inn én gang. (På koketopper med touch-
betjening holder det å trykke på sensordekselet én gang.) Etter dette kan koketoppen 
brukes som normalt.

Merk av i ruten hvis i bruk  3
Komplett beskrivelse av komfyrvaktens funksjoner i kapittel 2.1 av 
referansehåndboken. 

   Intelligent tidsbryter registrerer om koketoppen 
står uten tilsyn og slår den av etter 1-3 timer 
(avhengig av strøminnstillingen). Koketoppen blir 
ikke slått av når den står på lav varme.

   Intelligent tidsbryter+ – koketoppen blir også slått 
av når den står på lav varme. 

   Sikkerhetslås slår av strømmen til koketoppen når 
den ikke er i bruk.

  Trykk én gang på dekselet til varmesensoren for å 
bruke koketoppen. Koketoppen låses automatisk  
20 minutter etter siste gangs bruk.

   En kullos-/røykalarm brukes sammen med 
komfyrvakten. 
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