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Drifts og service vejledning for MGM Comfort pillefyr. 

Frekvens Handling 
Efter behov Check/påfyld piller 
Ugentligt Rens kedel ved at rykke 5 gange op og ned  på rense  håndtag 
For hver ton piller Tøm aske skuffe 
Hver 6 mdr. Brænder rør incl. huller renses med stål børste 
Årligt kæde for brænder rens smøres, rummet under pille tank støvsuges , glas 

snor i låger og pille dosering kontrolleres. 
Hvert andet år Røg suger adskilles og renses 
 

 

Drifts og service vejledning for MGM Comfort Lux pillefyr. 

Frekvens Handling 
Efter behov Check/påfyld piller 
For hver 2 ton piller Tøm aske magasin 
Hver 6 mdr. Brænder rør incl huller renses med stål børste 
Årligt kæde for brænder rens smøres, støvsug i rummet under pille tank, glas 

snor i låger kontrolleres. Støv fang ved røg suger tømmes 
Hvert andet år Røg suger adskilles og renses 
 

 

Fejl koder for MGM Comfort/Comfort Lux pillefyr 

Kode Besked i display Årsag Afhjælpning 
1 Tændings fejl Mangler piller 

Askekage i brænder 
Våde piller 
Tænder defekt 
Røg temp. føler defekt 

Påfyld brændsel 
Rens brænder med stålbørste 
Skift brændsel 
Kontakt MGM service 
Kontakt MGM service 

2 Mangler piller Mangler piller 
Pille sensor defekt 

Påfyld piller tryk start 
Kontakt MGM service 

4 Kedel temp overskredet Kedel over 90 grader 
 
Temp. føler defekt 

Vent på afkøling, check vand stand og 
cirk. pumpe, udluft kedel 
Kontakt MGM service 

8 Motor over belastet Pille snegl blokeret Check snegl udløb for piller 
Check snegl indløb for sten m.v. 

16 Varm snegl Snegl over 60 grader Check snegl sensor 
 kør piller frem 

32 Loop error Brænder bund åben 
pga. blokerende 
fremmed legeme 
 
Aske snegl blokeret 

Af bryd strøm, drej motor for brænder 
rens mod uret indtil fremmed legeme 
kan fjernes, tilslut strøm tryk start. 
 
Tøm aske magasin 

64 Nødstop/sikkerheds 
termostat aktiveret 

Nødstop aktiveret 
Kedel over 95 grader 

Drej nødstop mod uret, genstart 
Når kedel er under 55 grader, trykkes 
på reset under sorte plastic hætte 

 

 


