
Page 1 of 1 

D- 

CIRKEL Energie GmbH 

Lise-Meitner-Straße 2 

D-24 941 Flensburg 

Tel: (0) 171 30 59 933 

info@cirkelenergie.de 

www.cirkelenergie.de 

 

CVR 25324331 

Spar Nord Bank, Viborg 

Konto 8491-4910012601 

 

 

 

CIRKEL Energi 

Farvervej 35 

DK-8800 Viborg 

Tlf.: 7070 1526 

info@cirkelenergi.dk 

www.cirkelenergi.dk 

 

 

Her er en hurtig guide til afhjælpning af fejl på din Gaia 133 vindmølle. 
 
 
Start med at konstatere om der evt. skulle være en vingetip der er drejet ud.  Vingetippen er den yderste del af 
vingen, den fungerer som en nødbremse i tilfælde af manglende bremseeffekt. Du kan tydeligt se det hvis en eller 
begge er drejet – i så tilfælde skal disse skubbes på plads inden forsøg på opstart. Ring til os på service tlf. 4246 2880 
for hjælp til dette. 
 
 
Her er anvisning til login på møllen: 
 

Tryk pil ned, til markøren står på adgangsrettigheder (kør op og ned med piletast hvis du er i tvivl om 
hvor markøren er) 

                             Tryk enter (knækpil-tast nederst til højre) 
                             Tryk 1 2 3 (cifrene vises ikke i display når du taster) 
                             Tryk enter (der vil nu stå ”50” efter adgangsrettigheder) 
                             Tryk pil ned, til markøren står på anmod aktiv status 
                             Tryk enter 
                             Tryk 1 

Tryk enter (der vil komme rødt lys i lampen ”active”) 
 
 

Herefter aflæses/nulstilles evt. fejl/advarsler: 
 
                             Tryk pil op/ned til markøren står på Status:  Fejl 
                             Tryk enter 
                             Aflæs 3. Linie (skriv evt. fejlen op, så du kan huske den) 
                             Aflæs 4. 5. 6. Linie osv. hvis der evt. er flere fejl samtidig 

Tryk reset for at nulstille (bemærk at de 2 øverste linjer: Error resultater, og aktive statuskoder – bliver 
stående – dette er ikke en fejl) 

                             Tryk esc for at returnere til startmenu 
                             Tryk pil op nogle gange, så du kan se de øverste linjer i displayet 
                             Tryk stop (for at ”nulstille” bremsen) 
                             Tryk reset 
                             Tryk start – hvis der er vind over 3,5 m/s vil møllen begynde opstarten. 
 
 
 
Når møllen er i gang – status: Drift G1 / eller blot står med ”status: Ok”   logges ud igen: 
 
                             Tryk pil ned til frigiv aktiv status 
                             Tryk enter (rød lampe slukkes) 
                             Tryk pil op til adgangsrettigheder 

Tryk enter 2 gange (billedet skifter op til normal visning, hvor Kw, M/s, Omdr. mv. vises). 
 
 
 Du er nu logget ud. 
 
Ring til os på service tlf. 4246 2880 hvis du er i tvivl undervejs.  
Vi svarer normalt mellem 8.00 og 16.00 mandag – fredag.  
 
Med venlig hilsen  
Cirkel ENERGI´s serviceafdeling. 


