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Side 3

Alle rettigheder forbeholdt.
(0/18052015)
Vi håber, at De vil nyde varmen fra Deres nye gaspejs. Følgende instruktioner bør gennemlæses nøje,
inden gaspejsen installeres og anvendes. Disse instruktioner bør opbevares på et sikkert sted. Hvis der er
problemer med gaspejsen, skal De angive model- og serienummer, som er angivet på gaspejsen. Deres
købsfaktura er Deres garantibevis.
Gaspejsen kontrolleres straks ved leveringen. Der kontrolleres, at gaspejsen ikke er blevet beskadiget under transport.
Hvis den på nogen made er beskadiget, bedes De straks kontakte Deres leverandør og oplyse om så mange detaljer som
muligt.

1. GENERELT
VIGTIGT
Gaspejsen skal installeres, monteres og kontrolleres af en kvalificeret tekniker. Installationen udføres i overensstemmelse
med nationale, regionale og lokale gældende standarder og forskrifter. Montøren skal kontrollere gaspejsen for tæthed
ved anvendelse af gas- og forbrændingsprodukter. Det kontrolleres ligeledes, at de forskellige komponenter og
funktioner anvendes korrekt. Aftrækssystemet and udgangene i en ydre mur eller taggennemføringen skal også være i
overensstemmelse med kravene i de gældende regler. Gaspejsen er i kategorien bestående af lukkede enheder, i et setup uden ventilator og med et skorstenstab, der er større end 17% (ikke-kondenserende).

ADVARSEL
Gaspejsen bliver varm, når den anvendes. Efter installation af gaspejsen, skal glasoverfladen betragtes som en farezone.
Glasoverfladen kan være meget varm!
Man bør være ekstra opmærksom ved tilstedeværelse af børn og svagelige mennesker. De bør ikke
opholde sig i nærheden af gaspejsen. Gaspejsen må ikke placeres på eller i nærheden af brændbare
materialer (gardiner, etc.).
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2. SIKKERHEDSFORANTSTALTNINGER
Gaspejsen er sikret ved hjælp af en termoelektrisk kontrollampe til at forhindre uforudset udslip af gas fra
hovedbrænderen.

2.1 SIKKERHED

Keramisk dekorationsmateriale og brændestykker må ikke placeres imod pilotbrænderen.
Man bør sikre sig, at piloten hele tiden kan brænde frit over hovedbrænderen. Det sikrer en
god antændelse af hovedbrænderen. Såfremt disse instruktioner ikke overholdes, kan det
give anledning til faresituationer. Gaspejsen, det komplette koncentriske aftrækssystem
og -udtaget skal rengøres og kontrolleres årligt af en certificeret gastekniker/-montør, således
at gaspejsen fortsat er sikker at anvende. Yderligere instruktioner findes i Kapitel: Vedligeholdelse.
Hvis piloten slukkes af en eller anden grund, skal man vente 5 minutter, før piloten antændes igen.
Gaspejsen må ikke anvendes, hvis glaspanelet ikke er korrekt placeret. Det er ikke tilladt at
placere brændbare materialer på det keramiske dekorationsmateriale. Layout på hovedbrænder
med keramisk brændedekorationsmateriale må ikke på nogen måde ændres. Letantændelige
materialer, som f.eks. nylon eller brændbare væsker, må ikke placeres i nærheden af gaspejsen.
Man bør være ekstra opmærksom på tilstedeværelse af børn og andre personer, der ikke kender
til anvendelse af en gaspejs, når gaspejsen anvendes. Man bør sikre sig, at disse personer opholder
sig i en forsvarlig afstand af pejsen. Man bør anvende kamingitter til beskyttelse af børn og

svagelige personer mod forbrændinger.
Hvis pilotflammen slukkes, skal man vente 5 minutter, inden man piloten igen antændes.

3. ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF BATTERIER
*
*
1.
2.

Batterierne i senderen og modtageren har en levetid på ca. et år.
Det anbefales, at man anvender alkaline batterier.
Batterierne udskiftes, hvis:
Manuel sender: BATT vises på displayet.
Modtager: lange biplyde høres ved antændelse af pejsen.

3.1 Sender:
*
*
*
*

Dækslet bagpå åbnes.
Batterierne tages ud af batteriholderen.
Isæt to nye 1.5V AAA batterier som vist indvendigt i batteriholderen.
Negativ (-) på batteriet skal vende mod fjederen i beholderen.
Dækslet sættes på og modtageren sættes tilbage i holderen.

3.2 Modtager:
*
*
*
*
*

Hele modtageren tages forsigtigt ud af holderen.
Dækslet åbnes.
Batterierne tages ud af batteriholderen.
Isæt 4 nye 1.5V batterier (LR6 eller AA type) som vist i batteriholderen.
Fjederen skal altid vende mod negativ (-) på batteriet.
Dækslet lukkes i og modtageren sættes tilbage i holderen.

Hvis batterierne ikke placeres korrekt, kan det forårsage skade på de elektroniske dele.
Gaspejsen skal være helt slukket, når batterierne udskiftes.

VIGTIGT
Fjern kun batterierne ved anvendelse af ikke-metallisk værktøj.
Hvis man fjerner batterierne ved hjælp af metalgenstande, kan det forårsage
permanente skader på den elektroniske kontrolenhed!
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4. FØRSTEGANGS OPSTART
Pejsen har et lag med varmeresistent lak, som tåler meget høje temperaturer. Ved førstegangs
anvendelse vil der dannes en ubehagelig lugt pga. lakken. Dette er imidlertid ikke farligt.
For at fremskynde denne proces, kan man lade pejsen brænde på højeste indstilling i
flere timer, mens man lufter godt ud. Efter første gangs anvendelse, kan der dannes
belægning på indersiden af glasset pga. hærdning af lakken. Når pejsen er afkølet, kan
belægningen fjernes med glasrens eller rensemiddel til keramiske komfurer.

4.1 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Støv, cigaretrøg, partikler fra olielamper eller stearinlys - kan føre til misfarvning af vægge og loft
ved anvendelse af pejsen. Det anbefales derfor altid at have tilstrækkelig ventilation i rummet.
Fjern regelmæssigt støv og støvsug ofte. Hvis man spilder noget på pejsen, skal det straks fjernes.
Pejsen skal være helt afkølet, inden rengøringen foretages. Der må aldrig anvendes ætsende eller
aggressive rengøringsmidler eller ovnrens. Anvend kun en blød klud, som ikke fnugger.
Din leverandør kan skaffe spraydåser med varmeresistent lak, således at mindre flækker og skader
kan repareres ved det årlige eftersyn.
Rengøring .
Gaspejsen skal rengøres og kontrolleres en gang årligt af forhandleren.
Det koncentriske aftrækssystem skal rengøres hvert 2. år.
Man kan ved forhandleren købe varmeresistent maling. Således kan man udbedre små pletter og
skader i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.
Følgende bør kontrolleres:
1 Densiteten af gasforbrændingsprodukterne og kredsløbet af forbrændingsluft.
2 Korrekt anvendelse af gasregulatoren og antændelse af brænderen.
Hvis glasset er knust eller sprækket, skal det omgående udskiftes af en kvalificeret montør.

4.2 VIGTIGE RÅD VED ANVENDELSE AF GASPEJSE
Undgå misfarvning af vægge og loft!
Det er altid partikler i luften i alle beboelsesrum, selv om rummet støvsuges regelmæssigt!
Partiklerne er meget synlige, når solen strømmer ind i rummet. Problemet er mindre, hvis mængden
af partikler i luften er begrænset. Hvis partiklerne er i større mængder, og specielt hvis luften er
forurenet af sod og tjærepartikler, f.eks. pga. stearinlys, olielamper, cigaret- eller cigarrøg, vil det
føre til et dårligt indeklima! Afkølet luft strømmer sagte over gulvet mod pejsen. Luften opvarmes
af konvektionssystemet gennem pejsen, og fører til øget luftgennemstrømning i rummet.
Det fører til, at støv og forurenende partikler sætter sig fast på kolde og fugtige overflader.
Problemet opstår særligt i nye bygninger, som endnu ikke er fuldstændigt tørre. En uønsket
konsekvens kan være misfarvning af vægge og loft.
Hvordan kan dette problem undgås?
*
Når en pejs er nyinstalleret eller efter renovation, bør man vente mindst 6 uger, inden man
tager pejsen i brug.
*
Ved nybyggerier skal al fugtighed i vægge, gulv og loft være helt væk, inden anvendelse
af pejsen.
*
Sørg for god ventilation i rummet.
*
Ventilationen skal være i overensstemmelse med gældende byggeregulativer.
*
Begræns anvendelsen af stearinlys og olielamper. Sørg for at holde vægerne så korte
som muligt.
*
De to ovennævnte lyskilder skaber en god atmosfære, men forårsager også betydelige
mængder forurening og usunde sodpartikler i hjemmet.
*
Cigaretter og cigarer indeholder bl.a. tjære, som vil sætte sig på kolde og fugtige vægge
under opvarmning.
*
De forurenende partikler kan også sætte sig på radiatorer, lamper og rundt om
ventilationsåbninger.
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5. BETJENINGSINSTRUKTIONER 8-SYMBOL FJERNBETJENING
Tid

Børnesikring

Signal indikator
Termostatisk Mode

Batteri

Nedtælling
°F eller °C

Program

Eco Mode
Temperatur

Dobbelt brænderen

5.1 INDSTILLING AF ELEKTRONISK KODE (Kun ved anvendelse første gang)
Der vælges automatisk en kode til alle Mertik Maxitrol enheder.
Modtageren forbindes med fjernbetjeningen på følgende måde:
Reset knappen på modtageren trykkes ned og holdes inde (se tegning), indtil der høres to
(2) biplyde. Den første lyd er kortvarig og den næste er længere.
Efter anden biplyd, frigøres reset knappen.
Indenfor de næste 20 sekunder, trykkes der på
knappen på fjernbetjeningen, indtil
Der høres endnu to kortvarlige biplyde. Koden er nu indstillet.
Hvis der høres en lang biplyd, er forbindelsen ikke oprettet, eller enhederne er ikke
korrekt tilsluttet.

VIGTIGT: Denne indstilling udføres kun en gang, og er ikke påkrævet ved
udskiftning af batterier i fjernbetjeningen eller modtageren.
5.2 INDSTILLING CELSIUS ELLER FAHRENHEIT
For at skifte mellem °C og °F, trykkes

og

knapperne ned samtidigt.

VIGTIGT: Hvis man vælger °F vælges der 12 timer ur.
Hvis man vælger °C vælges der 24 timer ur.

5.3 INDSTILLING AF TIDEN
1. Knapperne trykkes
ned
samtidigt. Ugedag blinker.
2. Tryk
på
knappen for at vælge et nummer, der svarer
til den ønskede ugedag, f.eks.:
1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag 4 = Torsdag
5 = Fredag, 6 = Lørdag, 7 = Søndag).
3. Tryk
og .. knapperne ned samtidigt. Timer blinker.
4. For indstilling af Timer, trykkes der på
eller
knappen.
5. Tryk .. Og knapperne ned samtidigt. Minutter blinker.
6. For indstilling af minutter, trykkes der på
eller knappen.
7. For bekræftelse trykkes der på
og
knapperne samtidigt eller vent.

5.4 INDSTILLING AF MODE
Tryk på den ønskede mode knap

Skift til en anden Mode
1. Tryk på den samme mode knap igen for at skifte til manuel mode.
2. Tryk på
eller
knappen for at skifte til manuel mode.
3. Tryk på en anden mode knap for at skifte til den ønskede mode.
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Termostatisk Mode
Rumtemperaturen måles og sammenlignes med den indstillede temperatur.
Flammehøjden justeres automatisk i forhold til den indstillede temperatur.

Program Mode
Program 1 og 2, begge kan programmeres til at tænde og slukke på specifikke
tidspunkter og ved bestemte temperaturer.

Eco Mode
Flammehøjden ændres fra høj til lav afhængig af den indstillede ønskede temperatur
i rummet. Hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede ønskede temperatur,
forbliver flammehøjden høj i længere tid. Hvis rumtemperaturen er højere end den
indstillede ønskede temperatur, forbliver flammehøjden lav i længere tid. En cyklus
tager ca. 40 min.

5.5

MANUAL MODE (FJERNBETJENING )

VIGTIGT
INDEN ANVENDELSE

1. Man bør sikre sig, at MANUAL knap på GV60 Ventilen er indstillet på ON, drejet
helt om modsat uret.
2. ON/OFF kontakten (hvis denne er på enheden) skal være indstillet på "I" (i ON position).

5.6

ANTÆNDELSE AF ILD I GASPEJSEN
ADVARSEL

Når pilotantændelse er bekræftet, drejer motoren automatisk til maksimal flammehøjde.

Fjernbetjening En-Knap Anvendelse
(Standardindstilling)
* Tryk på
knappen, indtil der høres to korte bip og en blinkende række linjer
bekræfter, at startsekvensen er begyndt; slip knappen igen.
* Gassen flyder, når pilotantændelse er bekræftet.
* Fjernbetjeningen går automatisk i Manuel Mode, når hovedbrænderen er antændt
(CSA version, CE version).

VIGTIGT
Der skiftes fra en-knap til to-knap antændelse ved at trykke og holde
straks efter isætning af batterier. ON vises på displayet og 1 blinker.
Når ændringen er komplet, skiftes der til to-knap betjening.

knappen nede i 16 sekunder,
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Fjernbetjening To-Knap Anvendelse
* Tryk på
og
knappen samtidigt, indtil der høres to korte bip og en blinkende
linjer bekræfter, at startsekvensen er begyndt; slip knapperne igen.
* Gassen flyder, når pilotantændelse er bekræftet.
* Fjernbetjening går automatisk i Manual Mode, når hovedbrænderen er antændt
(CSA version, CE version).

række

VIGTIGT
Der skiftes fra to-knap til en-knap antændelse ved at trykke og holde
straks efter isætning af batterier. ON vises på displayet og 2 blinker.
Når ændringen er komplet, skiftes der til en-knap betjening.

knappen nede i 16 sekunder,

ADVARSEL

Hvis piloten ikke forbliver tændt efter adskillige forsøg, drejes knappen i OFF position og dernæst følges
instruktionerne. SLUKNING AF GASPEJSEN.
5.7 STANDBY MODE (PILOTFLAMME)
Fjernbetjening
* Tryk og hold
knappen nede for indstilling af pilotflamme.

5.8 SLUKNING AF ILDEN
Fjernbetjening
* Tryk på
knappen for at slukke ilden.
VIGTIGT: Der skal gå 5 sekunder, inden en ny antændelse er mulig.

5.9 JUSTERING AF FLAMMEHØJDE
Fjernbetjening
* For at øge flammehøjden trykkes der på
knappen.
* For at sænke flammehøjden eller indstille pilotflammen, trykkes der
på
knappen

5.10 INDSTILLING AF LAV ELLER HØJ FLAMME
* For indstilling af lav flamme, dobbeltklikkes, der på
knappen.
"LO" vises på displayet.
VIGTIGT: Flammen vil være høj, inden den indstilles til lav.
* For indstilling af høj flamme, dobbeltklikkes der på
knappen.
"HI" vises på displayet.

ADVARSEL
Hvis gaspejsen ikke vil starte, følges instruktionerne SLUKNING AF
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5.11 TERMOSTATISK MODE
ON:
Tryk på
knappen. Termostat ikonet vises, den indstillede
temperatur vises kortvarigt, og dernæst vises rumtemperaturen.
OFF:
1. Tryk
2. Tryk
3. Tryk
4. Tryk

på
på
på
på

knappen.
eller
knappen for at komme til Manuel Mode.
knappen for at komme til Nedtælling Timer Mode.
knappen for at komme til Eco Mode.

INDSTILLING:
1. Tryk på
knappen og hold den inde, indtil termostat ikonet vises,
temperatur blinker.
2. For ændring af den indstillede temperatur trykkes der på
eller
knappen.
3. For at bekræfte trykkes der på
knappen eller vent.

5.12 NEDTÆLLING TIMER
ON/INDSTILLING:
1.
2.
3.
4.
5.

Tryk på og hold
knappen nede, indtil timeglas ikonet vises og timer blinker.
For at vælge timer, trykkes der på
eller
knappen.
For at bekræfte, trykkes der på
knappen. Minutter blinker.
For at vælge minutter, trykkes der på
eller
knappen.
For at bekræfte, trykkes der på
knappen eller vent.

OFF:
Tryk på . knappen, timeglas og nedtællingstiden forsvinder fra displayet.
VIGTIGT: Efter nedtællingsperioden slukkes der for ilden. Nedtællingstimeren kan
kun anvendes i Manuel, Termostatisk og Eco Mode. Maksimal nedtællingstid er 9 timer.

5.13 PROGRAM MODE
VIGTIGT: Den indstillede temperatur for Termostatisk Mode er temperaturen
for ON tidspunktet i Program Mode. Ændring af den indstillede temperatur
i Termostatisk Mode ændrer også ON værdien i Program Mode.

Standardindstillinger:
TEMPERATUR SLUKKET:
ON:
Tryk på

knappen.

(kun pilotflamme)

, 1 eller 2, ON eller OFF vies.

OFF:
1. Tryk på
eller
eller
knappen for at komme til
Manuel Mode.
2. Tryk på
knappen for at komme til Termostatisk Mode.
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5.14 TEMPERATURINDSTILLING:
1. Tryk på
knappen og hold den inde, indtil
blinker, ON, indstilling af temperatur
(termostatisk) vises.
2. For at fortsætte, trykkes der på
knappen.
, OFF vises, temperatur blinker.
3. Vælg OFF temperatur ved at trykke på
eller
knappen.
4. Bekræft ved at trykke på
knappen.
, 1, ON vises, timer blinker.
VIGTIGT: ON (termostatisk) og OFF indstillede temperaturer er de samme for hver dag.
DAGLIG INDSTILLING:
5. ALL blinker. Tryk på
eller
knappen for at vælge mellem ALL, SA-SU,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
6. For at bekræfte, trykkes der på
knappen.
ON TIME INDSTILLING:
5. For valg af timer trykkes der på
eller
knappen.
6. For at bekræfte trykkes der på
knappen. 1, ON vises, minutter blinker.
7. For valg af minutter trykkes der på
eller
knappen.

OFF TIME INDSTILLING:
8. For at bekræfte trykkes der på
knappen.
, 1, OFF vises, timer blinker.
9. For valg af timer trykkes der på
eller
knappen.
10. For at bekræfte trykkes der på
knappen.
, 1, OFF vises, minutter blinker.
11. For valg af minutter trykkes der på
eller
knappen.
VIGTIGT: Hvis man stopper programmeringen her, forbliver program 2 deaktiveret.
VIGTIGT: Program 1 og 2 indstilles med de samme ON og OFF temperaturer.
Når en ON og/eller OFF temperatur er indstillet, bliver denne temperatur den
nye standardindstilling.
VIGTIGT: PROGRAM 1 og 2 indstilles med de samme (Termostatiske) ON og OFF
temperaturer for
R LL, 5F15U og Daglig Timer (, 2,3, H, 5, , ). Når en ny ON (Termostatisk) og/eller
OFF temperatur er indstillet, bliver denne temperatur den nye standardindstilling.
VIGTIGT: Hvis RLL, SA-SU eller Daglig Timer er programmeret til PROGRAM 1 og
PROGRAM 2 ON og OFF tidspunkter, bliver disse de nye standardtidspunkter.
Batterierne skal fjernes for at slette ON og OFF tidspunkterne og temperaturerne
i PROGRAM 1 OG PROGRAM 2. Vent for at afslutte indstilling.
SA-SU eller Daglig Timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
* Indstilling af ON og OFF tidspunkterne gøres ved samme procedure som ovenfor
ved valg af ALL.
* SA-SU: Indstilling af ON og OFF tidspunkterne for både lørdag og søndag.
* Daglig Timer: Der kan indstilles individuelle ON og OFF tidspunkter for hver enkelt
dag i ugen, for flere dage i ugen, eller for alle ugens dage.
Vent for at afslutte indstilling.
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5.15 EKSTRA FUNKTION
Ved antændelse er brænder 1 tændt og brænder 2 er i den sidste indstilling
OFF:
For at slukke for brænderen, trykkes der på
Ekstra ikoner forsvinder.

knappen.

ON:
For at tænde for brænderen, trykkes der på
Flere ikoner vises.

knappen.

VIGTIGT: Den låsende magnetventil kan ikke fungere manuelt.
Modtager forbliver i anvendelsesposition.

5.16 BØRNESIKRING
ON:
For aktivering trykkes
og
knapperne ned samtidigt.
vises.
og fjernbetjeningen kan ikke anvendes, med undtagelse af OFF funktionen.
OFF:
For deaktivering trykkes

og

knapperne ned samtidigt.

forsvinder.

5.17 ECO MODE
ON:
Tryk på

knappen for at komme til Eco Mode. Ekstra ikoner forsvinder.

OFF:
Tryk på

knappen. Ekstra ikoner vises.
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6. MANUEL STYRING

Pejsen kan betjenes manuelt, hvis fjernkontrollen ikke virker. For at gøre dette, må
tændingskablet (piezo) først fjernes fra modtageren og sættes forsigtig ind i piezo kontakten
på gasregulatoren.
Lille metalcirkel
for manuel tænding

Piezotænding
manuel

Hovedflamme

Manuel/aut.

Piëzo Kontakt

“O I” Kontakt
(8-leder)
Modtagerkobling

Microswitch

Kontrol knap i manuel position

6.1 Tænding af ildsted
*
*
*
*
*
*
*

Tjek at hovedkontakten for gas er tændt
Sæt ”OI” kontakten på gasregulatoren I position ”I”.
Drej motorknappen på gasregulatoren helt til højre. Du vil høre en ”klikkelyd”.
Drej driftsknappen på gasregulatoren til positionen ”MAN”. En metalcirkel på denne knap
vil da blive synlig.
Tryk metalcirklen ind, f.eks. med en kuglepen. Gas vil nu strømme til pilotflammen.
Mens du holder metalcirklen inde, trykker du på den firkantede piezo knappen (v/”OI” kontakten)
flere gange for at tænde pilotflammen. Du kan se gennem glasset, om pilotflammen er tændt.
Når pilotflammen er tændt, holder du metalcirklen inde i yderligere 10 sek., før du slipper den.

VIGTIGT
Hvis pilotflammen slukkes - skal du vente mindst 5 minutter før du gentager trinnene ovenfor!
*
*

Drej driftsknappen til positionen ”ON”. Brænderen kan tænde, afhængig af positionen på
motorkontakten
Ved at skrue motorkontakten mod venstre, vil brænderen tænde og flammen kan justeres.

6.2 Slukning af flammen

Drej motorkontakten helt til højre. Knappen vil lave en klikkelyd. Brænderen vil slukke.
Pilotflammen vil fortsat brænde.

6.3 Sluk pejsen helt

Sæt ”OI” kontakten på gasregulatoren i position ”O”. Pilotflammen vil slukke. Hvis pejsen ikke
skal anvendes over en længere periode, anbefaler vi at man slukker for gassen på hovedkontakten.

VIGTIGT
Hvis pilotflammen af en eller anden grund slukkes, skal du vente mindst 5 min., inden du
tænder pilotflammen igen.
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7. TJEKLISTE TIL VEDLIGEHOLDELSE.
OPLYSNINGER FRA MONTØR:

Navn:
Adresse
Serienummer:
Købsdato:
Installationsdato:
Kommentarer:
Oversigt over service og vedligeholdelse:

Service udført dato:

Udført af:

Opgaver udført:

Thermocet International B.V.
Laagerfseweg 31
3931 PC Woudenberg
www.thermocet.nl

Side.12

