Brukerstøtte
Veiledning for tenning av gasspeis
Fig. 1

Tenning av peis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
2. Tenn gasspeis med fjernkontrollen.
Det kan forekomme luft i gassledningene som følge av
bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte forsøk
på å tenne peisen.

Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer på
gasspeis (flammebilde), sitter det en modulboks som
avbildet til høyre. Denne har to sorte brytere. Den ene
bryteren er en justeringsbryter for flamehøyde
(gassmengde). Den andre bryteren har tre symboler;
Sirkel, stjerne og et flammesymbol som vist under.
Fig. 2

Justeringsbryter
Tenn/slukkebryter
(justerer flammehøyde)

Gnistbryter

ON/OFF bryter må stå i OFF posisjon. Står denne
på ON posisjon vil ikke fjernkontroll virke.

Opptenning av gasspeis

1. Sett bryteren med de tre symbolene til
stjerneposisjon. Dette gjøres ved at bryteren dyttes
litt inn og vris slik at markeringspilen ved siden av
bryteren peker mot stjernesymbolet.
2. Trykk deretter bryter helt inn. Denne skal holdes
inne kontinuerlig i ett minutt, samtidig som at man
trykker inn gnistbryteren gjentatte ganger (finnes
ved siden av ON/OFF bryter).
3 Dette skal tenne en liten blå flamme (pilotflamme) inne i peisen. Man må fortsette å holde bryteren inne i
ca. 5 sekunder etter at pilotflammen er tent, slipp så bryteren veldig sakte ut. Hvis pilotflammen ikke
tennes ved første forsøk, gjentas prosessen.
NB! Man må ha et opphold på 5 minutter mellom hvert opptenningsforsøk.
Når pilotflammen brenner, vri bryter til flammesymbolet og lukk igjen dekselet på gasspeisen.
Gasspeisen er da klar til å tennes med fjernkontroll.
Hvis gasspeisen skal slukkes helt (også pilotflamme) vris tennbryter mot sirkelsymbolet som i
steg nr. 1 under tenning av peis
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Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen
Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært
uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at
kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på RESETknappen på fjernmottakeren (Fig 3 og 4). Det vil
Innen 5 sekunder, trykk på “mode”-knappen på
fjernkontrollen. Etter noen sekunder vil man høre tre
korte pip. Fjernkontrollern er da programmert til
gasspeisen og klar til bruk.

Fig. 3. Deksel til fjernmottaker

RESET-knapp
Skru på peis
Fjernkontrollmodus
Skru av peis

Skifte driftsbatterier for styremondul

I nærheten av peisen vil det finnes en hvit “veggbryter” som vist på Fig. 3. Dette er kun et deksel til
fjernmottaker (Fig. 4).

Hvis denne ikke finnes på innkassingen til gasspeis,
finner man mottakeren inne i teknisk rom under
flammebildet.
Skru av deksel for fjernmottaker fra veggen (to
skruer). Bak dekselet sitter fjernmottaker (Fig. 4) som
inneholder fire AA batterier til mottaker for fjernkontroll.

Fig. 4. Fjernmottaker

Fjernmottakeren må stå i REMOTE for at
fjernkontrollen skal virke.

Skru av peis

Skru på peis

Fjernkontrollmodus
RESET-knapp
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