
2. Starta värmaren

1 Tryck på knappen med pilen tills  
”Off” (huvudbrytare) i displayen 
blinkar. 

2 Tryck på +/On-knappen.  
”On” (huvudbrytare) i displayen 
blinkar.

3 Inställningarna är klara.  
”On” (huvudbrytare) visas i 
displayen när panelen återgår  
till viloläge.

blinkar blinkar

Starta värmen i husvagnen med de senast använda 
inställningarna. 

Om du bryter spänningen till värmaren kommer 
de senast använda inställningarna automatiskt att  
användas när spänningen återkommer.
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I viloläget visas vilka funktioner som är aktiverade i 
pannan och bakgrundbelysningen på displayen är 
släckt. Manöverpanelen går till viloläge automatiskt 
från inställningsläget efter två minuter om inga knapp-
tryckningar sker eller om man stegar till viloläge  
(vänster om On/Off) med piltangenten. 

Starta inställningsläget genom att trycka på valfri knapp. 
Bakgrundsbelysningen tänds( blått sken) och 
inställningsbar funktion blinkar. Välj Inställningsbar 
funktion med piltangenterna. Inställningarna sparas 
automatiskt.
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Arbeta med undre menyraden, se bruk/installationsanvisning Compact 3010



4. Ställ in den temperatur du vill ha i vagnen

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för val av temperatur 
blinkar. Den temperatur som 
visas är den temperatur som för 
närvarande är inställd (i detta fall 
22.0°C).

2 Höj temperaturen genom att 
trycka på +/On-knappen. Sänk 
temperaturen genom att trycka 
på -/Off-knappen. Bilden visar att 
vi har ställt in temperaturen på 
25.0°C.

3 Inställningarna är klara och 
pannan arbetar mot inställd 
temperatur.  

blinkar blinkar

Vagnens temperatur kan ställas in från +5°C till +30°C i 
intervaller på 0,5°C.

5. Varmvatten

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för val av varmvatten 
blinkar. Texten ”OFF”  visas 
bredvid temperaturen på 
displayen.

2 Slå på varmvatten genom att 
trycka på knappen +/ON. Texten 
”ON” visas bredvid temperaturen 
på displayen.

3 Symbolen för varmvatten visas 
när panelen återgår till viloläge. 

blinkar blinkar

Behöver du mer varmvatten kan du öka mängden 
tillfälligt under 30 minuter genom att höja vatten-
temperaturen från 50°C till 65°C. När 30 minuter har 

gått återgår vattentemperaturen till 50°C och symbolen 
släcks. När du har valt mer varmvatten stannar 
cirkulationspumpen.

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för varmvatten blinkar. 
Texten ”ON” visas bredvid 
temperaturen på displayen.

2 Stäng av varmvattnet genom 
att trycka på knappen  
-/Off. Texten ”OFF”  visas bredvid 
temperaturen på displayen.

3 Symbolen för varmvatten  
släcks när panelen återgår till 
viloläge.

blinkar blinkar

Om du vill kan du stänga av mer varmvattnet innan 30 
minuter har gått.

3. Stänga av värmaren
1 Tryck på knappen med pilen tills  

”On” (huvudbrytare) i displayen 
blinkar. 

2 Tryck på -/Off-knappen.  
”Off” (huvudbrytare) i displayen 
blinkar.

3 Inställningarna är klara.  
”Off” (huvudbrytare) visas i 
displayen när panelen återgår  
till viloläge.

blinkar blinkar



1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för gasuppvärmning 
blinkar. Texten ”ON” visas 
bredvid temperaturen på 
displayen.

2 Stäng av gasuppvärmning 
genom att trycka på knappen  
-/Off. Texten ”OFF”  visas bredvid 
temperaturen på displayen.

3 Symbolen för gasuppvärmning  
släcks när panelen återgår till 
viloläge.

blinkar blinkar

Gör på följande sätt för att  stänga av gasuppvärmning.

7. Uppvärmning med el

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för eluppvärmning 
blinkar. Texten ”OFF” visas 
bredvid temperaturen på 
displayen.

2 Välj effekt (1kW, 2kW eller 3kW) 
genom att använda knapparna 
+/On eller -/Off. Bilden visar att 
3kW effekt är vald (vissa pannor 
är endast utrustade med 1-2kW).

3 Symbolen för eluppvärmning 
visas när panelen återgår till  
viloläge.

blinkar

För att  aktivera uppvärmning med el. Ju högre effekt du väljer desto snabbare blir uppvärmningen.

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för eluppvärmning 
blinkar. 

2 Stäng av eluppvärmningen 
genom att trycka på knappen   
-/Off tills alla effektsteg är 
släckta. Texten ”OFF”  visas 
bredvid temperaturen på 
displayen.

3 Symbolen för eluppvärmning  
släcks när panelen återgår till 
viloläge.

blinkar

Gör på följande sätt för att  stänga av uppvärmning med el.

blinkar

6. Uppvärmning med gas

1 Tryck på knappen med pilen tills 
symbolen för gasuppvärmning 
blinkar. Texten ”OFF”  visas 
bredvid temperaturen på 
displayen.

2 Välj gasuppvärmning genom att 
trycka på +/On-knappen. Texten 
”ON” visas bredvid temperaturen 
på displayen.

3 Symbolen för gasuppvärmning 
visas när panelen återgår till 
viloläge.

blinkar blinkar

Gör på följande sätt för att  aktivera uppvärmning med gas.



8. Cirkulationspump
Denna symbol visas när cirkulationspumpen är i drift (12V-pump 
eller 230V-pump). 
När behov av värme finns i fordonet startar pumpen automatiskt. 
Pannan väljer 230V-pumpen när sådan finns installerad i systemet. 
När 230V kopplas bort från fordonet väljs automatiskt 12V-pumpen.
Symbolen är även tänd om pumpen är ur funktion.

9. 230 V-anslutning
Denna symbol är tänd när 230 V-spänning finns 
ansluten till fordonet.

  
10. Temperatur
           Denna symbol visar innertemperaturen i         
 husvagnen i intervaller om 0,5°C.

     Denna symbol visar temperaturen utanför           
 husvagnen i intervaller om 1°C. För att använda    
     denna funktionen måste en temperaturgivare vara  
     monterad utomhus.
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11. Återställning av systemet
1 Håll knappen ”Store/Reset” 

intryckt i 10 sekunder. 
Manöverpanelen återställs till 
fabriksinställning.

2  Huvudbrytaren på manöver-
panelen är i läge ”Off”, Gas i läge 
till, El i läge 1kW samt 22°C.  
 
 
 

Pumpen är i automatläge.  
Nedre menyraden är släckt.

Arbeta med undre menyraden, se bruk/installationsanvisning Compact 3010
I den undre menyraden kan du bl. a ställa klockan, extern start, natttemperatur, auto.start av värmaren. 


