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Instruksjon for bruk og vedlikehold

VERTICAL BELL SMALL
TUNNEL 3 CF/LF
Gasspeis med lukket forbrenning

Bellfire ønsker dere mange koselige stunder foran gasspeisen

Dette dokumentet er en viktig del av denne gasspeisen, oppbevar derfor dette dokumentet
på en sikker plass

Serie nummer:
Installert dato:
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BELLFIRES GASSPEIS MED LUKKET FORBRENNINGSYSTEM

Vertical Bell Small Tunnel 3 CF (Centre Fire)

(VBST3 CF)

Vertical Bell Small Tunnel 3 LF (Line Fire)

(VBST3 LF)
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1

Garanti betingelser

Interfocos
Garanti betingelser

Interfocos B.V. garanterer kvaliteten på den medfølgende Bellfire produktet og kvaliteten på
materialene som brukes. Alle Bellfire produktene er utviklet og produsert i henhold til høyest
mulig kvalitetsstandard. Hvis det til tross for alt dette skulle vise seg å være galt med
produktet du har kjøpt, tilbyr Interfocos B.V. følgende produsentgaranti.
kapittel 1: Garanti
1.1. Hvis Interfocos B.V. fastslår at produktet du har kjøpt, er defekt som følge av en feil i
konstruksjonen eller materialet, garanterer Interfocos B.V. å reparere eller erstatten
den uten kostnad, uten å betale noen kostnader for arbeidskraft eller reservedeler
1.2. Reparasjon eller erstatning av produktet vil bli gjennomført av Interfocos B.V. eller
av reparatør utpekt av forhandler I landet peisen er kjøpt
1.3. Denne garantien er tillegg til den eksisterende juridiske nasjonale garantien hos Bellfire
forhandlere og Interfocos B.V. i kjøpslandet og er ikke ment å begrense dine rettigheter
og krav basert på gjeldende lovbestemmelser.
Kapittel 2: Garanti betingelser
2.1. Skal du klage på produktet under garanti tiden, kontakt din forhandler.
2.2. Klager må rapporteres så fort som mulig etter at den er oppstått.
2.3. Klager vil kun bli akseptert dersom de blir rapportert til Bellfire-forhandleren sammen
med serienummeret til Bellfire som er angitt på forsiden av bruksanvisningen.
2.4. I tillegg må den originale kvitteringen (faktura, kvittering) som viser kjøpsdato, også
sendes inn.
2.5. Reparasjoner og utskiftninger i garantiperioden gir ingen rett til forlengelse av
garantiperioden. Etter reparasjon eller erstatning av garantideler, anses garantiperioden
for å ha startet på kjøpsdatoen for Bellfire-kjeden.
2.6. Hvis en bestemt del er kvalifisert for garantien og den originale delen ikke lenger er
tilgjengelig, skal Interfocos B.V. sikre at en alternativ del av minst samme kvalitet
skal gis
Kapittel 3: Garanti eller reklamasjon som ikke er gjeldene:
3.1. Garanti eller reklamasjon gjelder ikke om følgende:
a. Det er ikke installert i henhold til de medfølgende monteringsanvisningene
og til nasjonale og / eller lokale bestemmelser.
b. Den er installert, tilkoblet eller reparert av en ikke Bellfire forhandler
c. Den har ikke blitt brukt eller vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen;
d. Det har blitt forandret, forsømt eller grovt behandlet;
e. Det har blitt skadet som følge av ytre årsaker (utenfor ildstedet),for eksempel lynnedslag,
vannskader eller feil;
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3.2. I tillegg utløper garantien dersom den originale kvitteringen viser endring, sletting, fjerning eller hvis det
er uleselig.
Artikkel 4: Garanti og reklamasjon
4.1. Garantien gjelder kun i de landene hvor Bellfire -apparater selges via et forhandlernettverk.

Artikkel 5: Garantiperiode
5.1. Denne garantien vil bare bli gitt i garantiperioden.
5.2. Kroppen til Bellfire er garantert i en periode på 10 år mot konstruksjons- og / eller materielle feil, fra
kjøpstidspunktet.
5.3. For andre deler av Bellfire-peisen gjelder en tilsvarende garanti fra kjøpstidspunktet i en periode på ett
år.
5.4. For brukerdeler som glass, glass (ledning), termoelement og det indre av forbrenningskammeret, gis en
tilsvarende garanti til etter den første oppstart
5.5. Reklamasjonsrett ihht Norsk lov
Artikkel 6: Ansvar
6.1 En påstand gitt av Interfocos B.V. under denne garantien betyr ikke automatisk at Interfocos B.V. også
tar ansvar
for eventuelle skader.
Ansvaret for Interfocos B.V. strekker seg aldri lenger enn det som er oppgitt i disse garantibetingelsene.
Ethvert ansvar for Interfocos B.V. for følgeskader er uttrykkelig utelukket.
6.2. Det som er nevnt i denne bestemmelsen, er ikke gyldig dersom og i den grad det kommer fra en
obligatorisk bestemmelse.
6.3. Alle avtaler inngått av Interfocos BV er, med mindre det er spesifisert annet skriftlig og i den utstrekning
de er tillatt på grunnlag av gjeldende lov, underlagt vilkårene for den nederlandske metall- og
ingeniørforeningen (METAALUNIEVOORWAARDEN) som registrert med registratoren ved retten i
Rotterdam den 1. januar 2008.
Interfocos B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Nederland
Tlf: + 31-497339200
E-post: info @ Bellfires.com

Ta vare på bruksanvisningen, den viser serienummeret til peisen. Du trenger dette hvis du har behov for å
bruke garantien.
Brukermanual
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2 BRUKSANVISNING
Instructions
2.1 INNLEDNING
Instructions for use

9

Gratulerer med kjøpet av denne moderne Bellfire gasspeis. Dette kvalitetsproduktet gir deg
mange års glede på grunn av den flammeeffekten og varmen den gir.
Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang.
Hold denne heftet på et trygt sted.

2.2 INSTRUKSJON AV APPARATET
Apparatet er fullt beskyttet ved hjelp av en termoelektrisk pilotlampe i tilfelle gasslekkasje fra
hoved brenneren.
I tillegg er apparatet utstyrt med et sikkerhetssystem, hvor luker vil trekke ut alt overtrykk som
oppstår på en kontrollert måte. I dette åpner lukene i forbrenningskammerets tak.
En høy lyd kan oppstå. Hvis dette skjer, må du umiddelbart stenge gasstilførselen og ta kontakt
med installatør
2.2.1 Sikkerhet
Ikke plasser embers, vermikulit granuler, trelogger eller småstein mot pilot
brenneren. Kontroller at pilotflammen alltid kan brennes over hoved brenneren.
Bare på denne måten sikres riktig tenning av hoved brenneren. Å ignorere disse
retningene kan føre til en farlig situasjon.
Ikke plasser brennbare gjenstander innenfor 100 cm av apparatet.
Vær spesiell oppmerksom på møbler og andre lett antennelige produkter

Når du tenner på pilot og brenneren, må du alltid holde en minimumsavstand på
100 cm fra apparatets front.

Det er viktig at apparatet, det komplette konsentriske systemet og utløpet
rengjøres og inspiseres årlig av en anerkjent gassekspert. Sikker bruk av
apparatet vil dermed forbli garantert. For dette, vennligst se
Installasjonsinstruksjonene (Kapittel 2: Vedlikehold), som leveres separat med
hvert apparat.

Hvis piloten går ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter før du
forsøker å tenne den igjen.
Gasspeisen må aldri brukes når glasset er åpent eller demontert.

Brukermanual

6

Norsk

Neveraldri
place
fl ammable
material
ceramic loggsettet.
log set.
Legg
brennbart
materiale
påon
detthe
keramiske

The fi lling of the main burner with embers, vermiculite granules,
wood logs or pebbles may not under any circumstances be
Fibrering
hovedbrenneren
med glødelamper, vermikulittgranuler,
changed av
or added
to.
trelogger eller småstein må under ingen omstendigheter endres eller
tilsettes.
Do not place easily-fl ammable materials, such as nylon clothing
or fl ammable liquids, in the vicinity of the gas fi re.
Ikke plasser lett brennbare materialer, for eksempel nylonklær eller
Ensure at all
times that
childrenavand
other people who are not
brennbare
væsker,
i nærheten
gasspeisen.
aware of the operation of the gas appliance are only in the
vicinity of the appliance exclusively under supervision.
Sørg for at barn og andre som ikke er oppmerksomme på driften av
gassapparatet,
er i nærheten
av apparatet
utelukkende under
Use a fi reguardalltid
to protect
the people
and children
tilsyn.
mentioned above against possible burns.

Husk å beskyt personer og barn nevnt ovenfor mot mulige
forbrenninger
2.3 Forskjellige
type brennere i peisen
Apparatet leveres med dobbel brenner, "Center Fire" eller "Line Fire" som bestilt, fra fabrikken.
Disse brennerne har hver sin egen spesifikke effekt, se nedenfor for et inntrykk

Vertical Bell Small Tunnel 3 CF
Nedenfor viser en Centre Fire dobbel brenner, dvs flamme står på en rekke fra høyre til venstre

Begge brennere PÅ/ON
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Kun front brenner på/ ON

Vertical Bell Small Tunnel 3 LF
Peisen levert med «Line Fire» (Dobbelbrenner, 2 brennere på rekke, en foran og en bak

Begge brennere PÅ/ON

Kun front brenner på/ ON

FLAMMENE: Skissene over gir et inntrykk av hvordan brennerne fungerer, men
kan avvike fra virkeligheten da flammene er avhengig av type gass osv

Brukermanual

8

Norsk

2.4

Bruk av Fjernkontroll:

2.4.1 Generelt
Les disse instruksjonene nøye før du tenner opp peisen
Apparatet drives av fjernkontrollensom sender ut radiosignaler
Dette omfatter en håndholdt sender og en mottaker.
Mottakeren er en del av gasskontrollblokkenheten. Mottakeren og gasskontrollblokken
ligger bak den (hvite) paneldøren (betjeningsenheten) ved siden av apparatet.
Trykk døren innover for å åpne; Døren vil da sprette ut
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Fjernkontroll og mottaker batterier:
Hånd holdt sender
: 2x 1.5V battery type AAA.
Mottaker
: 4x 1.5V batteri type AA.
Valg : 6V adapter (230 VAC).

Håndholdt sender og mottaker kan ikke byttes ut med tidligere modeller.
Pilotflammen er plassert på forsiden av brenneren, bak en beskytterkappe.
Skulle pilotflammen gå ut, må du vente fem (5) minutter før du forsøker å tenne på nytt

Viktig
Når peisen er tent, må det brenne maksimalt i ca. 10 minutter for å tillate skorsteinen å
komme opp til temperatur!
2.4.2 Fjernkontroller
Fjernkontrollene bruker radiosignaler og er utstyrt med en unik frekvens fra fabrikken

Figure 1: Fjernkontroll
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Barnesikring

Kokke

Signal
styrke

Thermostat Modus

Batteri
Status
Nedtelling
Fahrenheit eller

Celsius:
°F/12 timer
eller
°C/24 timer
Program
Eco
Mode

Temperatur

AUX-Funksjon:
Indikerer at både
“front brenner” og
“effekt brenner” er på/
ON

Figur 2: Display fjernkontroll (8-Symbol display)

ON
OFF

1 2

Velg mellom FAHRENHEIT Og CELSIUS
• For å velge mellom °C og °F, Trykk
og
samtidig
Obs:
Velg °F I en 12 timer syklus
Velg °C I en 24 timers syklus.
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Sett klokke:
• Press og
Dag blinker

ON
OFF

1 2

AM
PM

knappene samtidig,

• Press eller knappene for å velge riktig
dag I uken (e. g. 1= Mandag, 2 = Tirsdag, 3
= Onsdag, 4 = Torsdag, 5= Fredag, 6 =
Lørdag,
7= Søndag).
• Press og samtidig. Time blinker.
• For å velge riktig
eller knappene
• Trykk
og
samtidig Minutter
blinker.
• For å velge minutt trykk
og
knappene
• For å bekrefte
og
samtidig
og vent

Barnesikring
ON:
• For å aktivere press
og
samtidig.
•
Vises i dispalyet og fjernkontroll er låst.
Bortsett fra OFF- funksjonen
OFF:
• For å deaktivere trykk
samtidig
•
forsvinner
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VIKTIG: OPPSETT AV SIGNAL KODE FØR DU BRUKER APPARATET FOR
FØRSTE GANG
Før apparatet kan brukes, må mottakeren først lære signalkoden til håndsenderen.
• Trykk på "RESET" -knappen på mottakeren, og hold den nede til du hører 2
pip.Se figur 3.
•

Slipp "RESET" -knappen etter den andre (litt lengre) pipen.

•

Trykk, innen 20 sekunder, knappen (liten flamme) på håndsenderen, til 2 korte
pip er hørt. Signalkoden er nå satt opp på mottakeren. Hvis det imidlertid høres
et enkelt langt pip, betyr dette at innstillingen av signalkoden har feilet, eller at
ledningen er koblet feil.

Du trenger bare å konfigurere signalkoden en gang. Det er ikke nødvendig når du
bytter batterier til den håndholdte senderen eller mottakeren.
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Figur 3: Mottaker - “RESET” knapp

Brennere:
Apparatets brenner består av en "front brenner" og en "effekt brenner".
Brennoperasjonen beskrevet nedenfor gjelder for:
1

Begge "frem brenner" og "effekt brenner"
( Symbolet
(AUX -funksjon) er synlig på skjermen til den håndholdte senderen.

eller
2

Kun “frem brenne”. ”Effekt brenner” er skrudd av.
(Symbolet (AUX -funksjon) er ikke synlig på skjermen til den håndholdte senderen
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2.4.3 Drift (fjernkontroll)

MANUELL MODUS (HÅND HOLDT SENDER)
SLÅ PÅ APPARATET / TENNE PEISEN

• Åpne gassforsyningsventilen i gassrøret til peisen.

ADVARSEL
Når pilotflammen er tent, vil motoren
automatisk gå opp til maksimum flammehøyde.

Brukermanual
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AM
PM

ON

OFF

1 2

Hånd holdt sender. En-knapp opptenning
(Standard innstilling)
• Trykk
inntil to korte lyder høres og et
blinkesignal bekrefter at sekvensen har
startet. Slipp knappen.
• Gassen kommer etter at pilotflammen er tent
• Fjernkontrollen går automatisk til manuell modus
etter tenning av hovedbrenner

Merk
Bytt til en-knapp til to-knapper tenningsoperasjon ved og
holde nede
i 10 sek umiddelbart etter at du installerte
batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Når endringen
er fullført, endres 1 til 2.

Hånd holdt sender. To-knapper opptenning
AM
PM

ON
OFF

1 2

• Trykk
og
samtidig inntil to korte lyder
høres og et blinkesignal bekrefter at
sekvensen har startet. Slipp knappene
• Gassen kommer etter at pilotflammen er tent.
• Fjernkontrollen går automatisk til manuell modus
etter tenning av hovedbrenner

Merk:
Bytt fra to-knapp til en-knapper tenningsoperasjon ved og
holde nede
i 10 sek umiddelbart etter at du installerte
batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Når endringen
er fullført, endres 1 til 2.
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VIKTIG:

• Hvis piloten går ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter
før du forsøker å teste den igjen.
• Hvis pilot flammen ikke tennes etter 3 tenningsforsøk;
lukk gasskranen og varsle montøren
• Når pilotflamme brenner, vil hoved brenneren tennes
innen 10 sekunder automatisk.
Hvis dette ikke skjer, må du umiddelbart lukke
gasskranen og varsle montøren.
• Hvis hoved brenneren antenner med et pop; Lukk
gasskranen umiddelbart og varsel montøren.

Pilotgass justerings skrue
(Fabrikkinnstillinger) Bruk en
liten skrutrekker

Justeringsskrue, Maks trykk
(Fabrikkinnstilling, forseglet)

Motor-bryter

8-leder mottaker kontakt

Mikro bryter

Hvis pilotflammen går ut, vent i minst 5 minutter før du gjentar ovennevnte
prosedyre Figur 4: Gassreguleringsblokk

Mulige feilmeldinger:
* 3 sekunder: korte pip, hørbar når motorbryteren fungerer: Mottakerbatteriene må
byttes snart (etter å ha hørt dette signalet, kan apparatet tennes ca. ti ganger til).
* 5 sekunder: ubrutte pip:
Feil. For eksempel kan det være at en av kablene ikke er riktig tilkoblet.
Viktig :
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STAND-BY MODUS (PILOTFLAMME)

AM

• Trykk og hold
pilotflamme.

for å stille inn på

ON
OFF

Vi anbefaler at du lar pilot flammen
brenne i vintermånedene, for å unngå
kondens på innsiden av glasset.

JUSTERING AV FLAMMEHØYDE

Gradvis redusere flammehøyde/slukke peisen
AM

• Etter tenning setter brenneren automatisk
flammene til maksimal høyde.
•Trykk
for å senke flammhøyden.
For å slukke trykk
og holde : pilot flammen
fortsetter å brenne (standby modus)!)
(ved å trykke
knappen kort flere ganger vil
flammene gå gradvis til lav flammehøyde)

ON
OFF

Flamme høyde direkte i minste posisjon
AM

• Trykk to ganger på
knappen, og
flammene senkes automatisk til lav posisjon.
(Når dette skjer, vil flammen først gå
automatisk til maksimal!) Dette er angitt med “
” på displayet.
Merk: Bakgrunnslyset må være på for "høy flamme"
eller "lav flamme" dobbeltklikk-funksjonn
2x
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PM

ON
OFF

Gradvis øke flammehøyde
• trykk
og hold for å øke flammehøyden og for å
slå på brenneren fra stand-by modus
(ved å trykke
knappen kort flere ganger vil
flammene gå gradvis til høyt- flammehøyde)

Flamme høyde direkte til maks posisjon
• • Trykk to ganger på
knappen, og
flammene økes automatisk til høy
posisjon. Det er angitt med
i display
Merk: Bakgrunnslyset må være på for "høy flamme"
eller "lav flamme" dobbeltklikk-funksjon.
2x

VIKTIG:

• Hvis du slår på brenneren ved å trykke på knappen, må den
tenne innen 10 sekunder. Hvis dette ikke skjer, må du
umiddelbart lukke gasskranen og advare montøren.
• Hvis brenneren antenner med en pop; Lukk gasskranen
umiddelbart og varsel montøren.
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SLÅ “EFFEKTBRENNER” ON/ OFF
Ved tenning vil hoved brenner (i front) være på, og effektbrenneren (bak) vil være
som den sist brukte innstillingen.
.

AM
PM

ON
OFF

PÅ:

• For å skru på effekt brenner, trykk
og vises i displayet

AV:
• For å skru av effekt brenneren, trykk
og vil forsvinne

Merk:
1 Effekt brenneren forblir alltid i den siste bryterposisjonen som er valgt.
2 Også når mottakerens batterier er tømt, vil den forbli i sist bruke posisjon.
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NEDTELLING

AM
PM

ON
OFF

ON / SETTING
1. Trykk
og hold inne inntil «timer» blinker i
displayet
2. For å velge time trykk
eller
3. For å bekrefte trykk
Minutter blinker
4. For å velge trykk eller
5. For å bekrefte trykk
eller vent.
OFF
• Trykk

og nedtelling symbolet vil forsvinne. .

MERK:
På slutten av nedtellingsperioden vil flammen
slukne. Nedtellings-funkjsonen virker bare på
manuell, termostat og Eco modus. Maksimum
nedtellingstid er 9 timer og 50 minutter.

SLÅ AV APPARATET/PEISEN

AM

1. Trykk
ON
OFF

for å slå av

Hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, lukk
gassforsyningsventilen i gassrøret.
Merk:
Det er 5 sekunder forsinkelse før neste tenning er
mulig

VIKTIG:

Hvis pilotflammen går ut, vent i minst 5 minutter
før du prøver å tenne igjen
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MODUS

Termostat

AM

AM
PM

Romtemperaturen blir målt og sammenliknet med
den innstilte temperaturen. Flammehøyden blir
automatisk justert for å oppnå ønsket temperatur

ON
OFF

Program
AM
PM

Program 1 and 2. Hvert program kan bli
programmert til å gå av og på til ønsket tid og
ønsket temperatur.

ON
OFF

ON

1 2 OFF

1 2

AM

Eco Wave Modus
Flammene går fra høy til lav. Hvis temperaturen i
rommet er lavere enn den innstilte temperaturen,
vil flammen være høye for en lengre periode.
Motsatt hvis temperaturen er høyere. Hver syklus
varer omtrent 20 minutter
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TERMOSTAT

AM
PM

ON
OFF

PÅ
2. Trykk .
3. vises I displayet. Forhåndsstilt temperature
vises raskt, så vises romtemperatur.
AV
1. Trykk
2. Bruk
3. Trykk
4. Trykk

AM
PM

ON
OFF

eller
for å gå til manuell håndtering
for å gå til program.
for å gå til Eco Wave

JUSTERE TEMPERATUR
1. Trykk
og hold til vises i displayet,
innstilt temperature blinker.
2. For å justere trykk
eller
3. For å bekrefte trykk
eller vent.

Viktig:
,
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påvirket av direkte sollys , varme fra andre
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PROGRAM

PÅ
5. Trykk
6. , 1 eller 2, ON eller OFF vises i displayet.

AM
PM

ON
OFF

12

ON
OFF

OFF
1. Trykk
2. Trykk
3. Trykk

1 2

eller eller for manuell håndtering
for termostat
for Eco Wave

Merk:
Husk at forandres temperaturen i Termostat modus, forandres også den i
programmerings modus

STANDARD INNSTILLING
O Standard innstilling:
ON TIME: 21°C (70°F)
OFF TIME: (Bare pilotflamme)

AM

TEMPERATUR INNSTILLING

PM

ON
OFF

7. Trykk
og hold inne til
blinker
ON og innstilt temperature vises.
8. For å fortsette trykk
eller vent.
, OFF vises, temperature blinker..
10.
Velg AV ved å bruke
eller
11.

For å bekrefte

Merk:
Den innstilte temperaturen er den samme hver dag
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AM
PM

ON

OFF

DAG INNSTILLING
5.
Blinker, trykk
for å velge
mellom ,
, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6. For å bekrefte
.

ALL VALG

AM
PM

ON

OPPSTART PEIS
(PROGRAM 1)
7.
, 1, ON vises.
timer blinker.
8. For å velge timer
9. For å bekrefte
, 1, ON og
minuter blinker.
10. For å velge minutter
11. For å bekrefte

ON
OFF

1

Vises raskt og
. bruk piltastene
vises raskt og
bruk piltaster

AM
PM

AM

ON

OFF

1
OFF

Brukermanual

STOPPETID
(PROGRAM 1)
12. ,1, OFF vises.
og timer blinker
13. For å velge timer bruk
14. For å bekrefte
, 1, OFF vises.
og minutter blinker.
15. For å velge minutter
16. For å bekrefte

vises i display,
piltastene
vises raskt,
bruk piltast
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Feil
• Hvis signalene fra den håndholdte senderen ikke ser ut som mottakeren, kan
årsaken være:
* Brukte batterier: Bytt ut batteriene.
* Et elektronisk problem: Trykk på "RESET" knappen på mottakeren.
• Hvis apparatet regelmessig slår seg av, må du kontakte installatøren.

Bytte batterier
• Hvis batteriene er satt inn feil, kan elektronikken eller stasjonen bli skadet
uopprettelig.
• Bytt bare batteriene når apparatet er helt slått av

• Hånd holdt sender / mottaker batterier har en levetid på ca. ett år.
Vi anbefaler at du bruker alkaliske batterier.
Oppladbare batterier er ikke tillatt.
• Hvis mottakerens batterier er nesten tomme, slår systemet av hele
maskinen.
Dette skjer ikke hvis mottakeren er koblet til en strømadapter (6V) (tilleggsutstyr).

• Batteriene må byttes når:
1 Hånd holdt sender : Batteri symbolet i displayet indikerer dette: .
: Battery fullt

: Battery tomt

2 Mottaker: 3 sekunder: korte pip, hørbar når peisen er i drift.

1 Håndholdt sender:
* Åpne dekselet på senderens bakside.
* Fjern batteriene fra batterirommet.
* Plasser to nye 1,5V batterier (LR03 eller AAA type) som angitt i batterirommet.
* Lukk dekselet

2 Mottaker:
* Dra forsiktig mottakerenheten ut av rommet.
* Åpne dekselet.
* Fjern batteriene fra batteri rommet.
* Plasser fire nye 1,5V batterier (LR06 eller AA type) som angitt i batteri rommet.
Batteriets negative ende (-) må alltid være ved kontaktens fjær ende.
* Lukk dekselet og sett mottakeren tilbake i holderen.

Brukermanual

26

Norsk

3

BRUK AV APPARATET FOR FØRSTE GANG

Gasspeisen er belagt med et lakklag som er motstandsdyktig mot høy
temperatur. I løpet av de første driftstimene kan det oppstå en ubehagelig lukt.
Dette er imidlertid ufarlig. Kjør gasspeisen på full effekt i noen timer. Luft godt
ut for å eliminere lukt. Etter at du har brukt gasspeisen for første gang kan det
legge seg en tynn film på glasset. Dette skyldes malingenes herding. Når
peisen er avkjølt, kan dette fjernes med glassrenser og fiberklut .VIKTIG at det
er fiberklut og glassrens som er egnet til dette bruket!

Brukermanual
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4

DAGLIG VEDLIKEHOLD

• Forsikre deg om at det er så lite forurensinger (støv, partikler av røyk, lys og
oljelamper ol.) som mulig i det rommet apparatet skal brukes. Oppvarming av disse
partiklene ved konveksjonssystemet til apparatet kan føre til misfarging av vegger
og tak. Det er derfor svært viktig å sikre at rommet der apparatet er plassert er
tilstrekkelig ventilert. Fjern støvavsetninger fra baksiden av den (hvite) paneldøren
(driftsenheten) regelmessig.

VIKTIG:
• Rengjør glasset på innsiden av apparatet regelmessig med
glassrens (Se monteringsanvisning for demontering / montering av
glasset.)
MERK ! •

Hvis glasset ikke rengjøres i tide, kan dette
resultere i å sette permanente merker.
Forsiktig med glassrens! Forsikre deg om at
ingen glassrensemiddel flyter i tetningen på
innsiden av glassruten nederst på døren. Spray
på en liten mengde om gangen og poler ut med
det samme.
Rensemiddel i tetningen på døren kan føre til
oppløsning av den svarte pakning på glassets
innside. Det blir veldig skjært og kan ikke
repareres

•

Hvis glasset er ødelagt eller sprukket, må det skiftes ut umiddelbart
før apparatet tas i bruk igjen.
Ødelagt keramisk varmebestandig glass må
ikke kastes i en glassgjenvinningsbeholder,
men kastes i vanlig husholdningsavfall.

• Hvis det blir sølt noe på apparatet, må du øyeblikkelig slå den av og vente på at
den avkjøles tilstrekkelig før du rengjør. Bruk aldri skurepulver, aggressive
rengjøringsmidler eller polerings middel. Bruk bare en tørr lofri klut.
•Varmebestandig lakk i aerosoler kan fås fra din distributør. Under det årlige
vedlikeholdet kan lakk brukes til å reparere små skader

Brukermanual
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4.1 Vedlikeholds instruksjoner for antireflektiv - glass
Når apparatet er utstyrt med et antireflekterende keramisk glass, trenger man å
rengjøre glasset med følgende vedlikeholds anvisning:

• For å forhindre skade på belegg lagene på glasset, er det forbudt å bruke
harde (skure) svamper, stålull, slipemiddel og rengjøringsmidler som
inneholder ammoniakk. Bruken av kaustiske produkter og produkter som
inneholder slipemidler, som for eksempel yil keramiske kokeplater, er også
forbudt.
• Hvis glasset må rengjøres på innsiden, skal det fjernes fra apparatet.
Instruksjoner for fjerning av glass finner du i kapittel 4.1 i heftet
"Installasjonsveiledning og vedlikeholdsmanual"
• Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel (verken sur eller alkalis). Ikke bruk
rengjøringsmiddelene som vanligvis anbefales for "standard" glass, ikke
brukes til anti-refl ective glass
• Bruk en myk klut / svamp (ingen papir).
• Det kan danne en hvit film på glasset ,under apparatets første fyring. Fjern dette
umiddelbart.

•

Rengjør innsiden og utsiden av glasset regelmessig. Hyppigheten av rengjøring
avhenger av graden av forurensning. Ikke rengjøring av glasset i tide kan føre til
at det blir vanskelig, hvis ikke umulig å rengjøre

•

Gni alltid ruten helt tørr: Vanndråper kan lage merke på belegget.

•

Fingeravtrykk er mer synlige på anti-reflektivt glass: Bruk gummihansker når du
tar på glasset.

•

Hvis ruten løftes med en vakuumløfter, må sugekoppens gummi være ren og
tørr for å unngå å skade i belegget på glasset.

Brukermanual
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4.2 VEDLIKEHOLDSPESIFIKASJONER FOR 'STANDARD' GLASS
Når apparatet er utstyrt med «standard» keramisk glass, trenger man å rengjøre glasset
med følgende vedlikeholds anvisning:
• Rengjør glasset på innsiden av apparatet regelmessig med glassrenser
•

Hvis glasset må rengjøres på innsiden, skal det fjernes fra
apparatet.Instruksjoner for fjerning av glass finner du i kapittel 4.1 i heftet
"Installasjonsveiledning og vedlikeholdsmanual"

•

Bruk en myk klut / svamp (ingen papir).

•

Det kan danne en hvit film på glasset ,under apparatets første fyring. Fjern dette
umiddelbart

•

Rengjør innsiden og utsiden av glasset regelmessig. Hyppigheten av rengjøring
avhenger av graden av forurensning. Ikke rengjøring av glasset i tide kan føre til
at det blir vanskelig, hvis ikke umulig å rengjøre

•

Gni alltid ruten helt tørr: Vanndråper kan lage merke på belegget.

•

Fingeravtrykk er synlig på glass: Bruk gummihansker når du tar på glasset.

•

Hvis ruten løftes med en vakuumløfter, må sugekoppens gummi være ren og
tørr for å unngå å skade i belegget på glasset.
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5

ÅRLIG VEDLIKEHOLD/SERVICE

Det er viktig at apparatet, det komplette konsentriske
røyksystem (hvor det er mulig) og utløpet rengjøres og
inspiseres årlig av en anerkjent gassekspert. Sikker bruk
av apparatet vil dermed forbli garantert. Vennligst se også
monteringsanvisningene som leveres separat med hvert
apparat.
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Denne peisen er importert
og markedsført av
RPT Energi & Varme AS

Tel.nr : 51 78 88 90
web: www.rptgass.no
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