ltalkero
Camino

70

90

130
130F
130P

50

50q

GASPEJS
Gaspejs med
balanceret aftræk
ANVENDELSE, INSTALLATION
OG TEKNISK ASSISTANCE

OVERENSSTEMMELSE

Vores gaspejse er produceret i overensstemmelse med f ølgende direktiver:

Gasdirektiv 2OO9/142/CE (ex. 9O/396/CEE)
Elektromagnetisk direktiv kompatibel t 2OO4/1O8/CE
Lavsp ændings direktiv 2OO6/95/CE

UDVALG

serie UDEN RAMME

70t

1 side indbygningspejs

-

I N O ? A M M O O O O I N O 9 A M M O O O O IN13AM M O O O O

INO5AM M OOO O INO4AM M OOO O

2 sider indbygningspejs

-

I N O ? AT M O O O O

I N O 9 AT M O O O O

I N 1 3 AT M O O O O

I N O 5 AT M O O O O

I N O 4 AT M O O O O

3 sider indbygningspejsvæg
3 sider indbygningspejs Halvø

-

-

-

IN13AF M O O O O

-

-

-

-

-

IN13AP M O O O O

-

-
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70

90

130

50

50q

Kære Kunde
Vi takker Dem for, at De har valgt at købe vores gaspejs. Vi kan forsikre Dem om, at
De vil få meget glæde af produktet i lang tid fremover, når det er installeret og
anvendes korrekt (i henhold til producentens retningslinjer). De får med købet af vores
produkt et godt og sikkert kvalitetsprodukt.
De kan i denne manual finde al nødvendig information til korrekt installation og
anvendelse af gaspejsen.
God fornøjelse!
Producenten.

GARANTI

Vores gaspejse er dækket af en SÆRLIG GARANTI, som er gældende fra Serviceafdelingens
godkendelsesdato. Adressen findes på vores hjemmeside eller ved at kontakte producenten
direkte.
Man bør straks kontakte Serviceafdelingen, som uden beregning:
- bestiller gaspejsen
- godkender vedlagte GARANTIBEVIS.
- Garantibeviset læses grundigt igennem.

GENEREL

3

INDHOLDSFORTEGNELSE
GENERELT
Generel information
Fundamentale sikkerhedsregler
Beskrivelse af gaspejsen
Identifikation
Tekniske data
Tilbehør
Ledningsdiagram
Kontrolpanel
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6
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7
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INSTALLATION
Modtagelse af produktet
- Dimensioner
- Installation
- Placering af gaspejsen
- Maksimal rørlængde
- Placering af gaspejsen
- Dimensioner for rør og bøjninger til røgaftræk
- Sikkerhedsafstande
- Opvarmningsområde
- Installation
- Beklædning
- Glaslåge
- Keramisk brændemateriale og småsten

11
12
16
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17
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TEKNISK SERVICE
- Fjernbetjening
- Manuel kontrol
- Udskiftning af batterier
- Manuel anvendelse
- Strømtilslutning
- Vedligeholdelse
- Periodisk vedligeholdelse
- Fejl og fejlløsninger
- Vigtigt information

25
26
27
28
29
29
30
30
31

Der anvendes i manualen følgende symboler:
Vigtigt: Symbolet bruges til at understrege, at man skal være særlig
opmærksom eller forsigtig.

Forbudt: Dette symbol understreger handlinger, som ikke
må udføres.
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GENEREL INFORMATION
Når emballagen er fjernet, kontrolleres gaspejsen
for fejl og mangler. Hvis der er fejl eller mangler,
bør man straks kontakte forhandleren.
Gaspejsen skal installeres af en certificeret
montør, i henhold til Lov no. 46 af 5. marts 1990.
Når pejsen er installeret, skal montøren udstede
en erklæring om, at installationen er udført i
overensstemmelse med de gældende nationale
regler og love og i henhold til instruktionerne
omkring installation som angivet i det udleverede
materiale fra producenten.
Gaspejsen må kun anvendes som anvist af
producenten og til rette formål. Producenten kan
ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af
ukorrekt
anvendelse
af
produktet,
forkert
installation, forkerte indstillinger, manglende
vedligeholdelse og ukorrekt anvendelse
- Hvis gaspejsen ikke anvendes i en længere
periode, skal følgende gøres:
•
Hovedafbryderen på gaspejsen stilles på
"off”.
•
Eller tag stikket ud af kontakten.
•
Luk for gashanen.
Denne manual er vigtig og skal altid læses meget
nøje igennem. Den skal følge med gaspejsen, hvis
gaspejsen sælges/leveres til en anden bruger.

I tilfælde af, at der er problemer med gaspejsen,
eller hvis den er beskadiget ved modtagelsen, bør
man kontakte den lokale forhandler og bede om
en ny gaspejs.
Glasset og rammen fungerer som brandsikring og
må kun fjernes, når gaspejsen skal serviceres og
rengøres. Disse dele må aldrig fjernes, når
gaspejsen er i brug. Producenten kan ikke gøres
ansvarlig for skader på personer, dyr og ting, som er
forårsaget af f.eks. forkert installation af gaspejsen.
Gaspejsen har et ildsted til keramisk dekorativt
brændemateriale, som er lavet af ildfaste
keramiske fibre. Fibrene består af kunstige
glasagtige silikatfibre. Når man håndterer disse
materialer, bør man undgå at danne støv.
Langvarig udsættelse for disse materialer, kan
forårsage irritation af øjne og hud, samt give
vejrtrækningsproblemer. Hvis gløder eller
brændemateriale udskiftes, skal de udskiftede dele
lægges i en forseglet pose, som skal deponeres på
rette måde.
Gaspejsen må ikke anvendes, hvis glasset er revnet,
eller med åben låge. Dette er en gaspejs med
forseglet brændkammer og forbrændingsmaterialer
må ikke komme uden for pejsen.
VIGTIGT! DET ER VIGTIGT, AT MAN LÆSER
ALLE INSTRUKTIONER OG FORHOLDSREGLER I
DENNE MANUAL, INDEN GASPEJSEN TAGES I
BRUG.

SIKKERHEDS REGLER
Anvendelse af produkter, hvor der anvendes
brændstof og elektricitet kræver, at visse
fundamentale sikkerhedsregler overholdes, som
f.eks.:

Børn og svagelige personer må ikke anvende
gaspejsen. Gaspejsen må kun anvendes under
opsyn.

En elektrisk gaspejs eller andet husholdningsudstyr
må ikke anvendes, hvis man kan lugte brændstof
eller forbrændingsdampe.
Hvis det er tilfældet:
Ventileres lokalet ved at åbne dørene og vinduer;
Der lukkes for brændstoftilførsel;
Man
bør
straks
kontakte
en
autoriseret
servicetekniker.
.

Rengøring må først udføres, når strømmen til
gaspejsen er slået fra ved hovedkontakten. Man kan
sætte kontakten i "OFF" position eller tage stikket ud.

Man må ikke trække i eller sno strømkablerne fra
gaspejsen, eller tage ledningerne ud, heller ikke når
strømmen er slukket.
Der må ikke placeres genstande, som håndklæder,
klude, etc., på gaspejsen. Disse kan beskadige
pejsen eller forårsage en faresituation.

Man bør ikke efterlade emballage (karton,
plastikposer, etc.) i nærheden af børn, da det kan
forårsage en faresituation.

Man må ikke røre ved gaspejsen med våde eller
fugtige kropsdele. Eller hvis fødderne er våde
GENEREL
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BESKRIVELSE AF GASPEJSEN
Gaspejsen anvendes som opvarmningskilde.
Gaspejsen har en atmosfærisk brænder og et
forbrændingskammer TYPE C11 og C31, der er
forseglet. Garanti for sikker anvendelse, da
udsugningsluft og brændstofdampe ikke trænger
ud i lokalet, hvor gaspejsen er installeret.
Udblæsning af forbrændingsluften og udledning af
forbrændingsprodukter foregår udenfor lokalet,
hvor gaspejsen er installeret. På grund af den lille
størrelse, kan gaspejsen installeres på meget trange
steder. Gaspejsen giver velvære i det opvarmede lokale.
Den naturlige konvektive bevægelse gør det muligt at
opvarme rummet hurtigt, når pejsen er tændt.
Et elektrisk panel kontrollerer, at alle hovedfunktioner på
gaspejsen fungerer og afbryder automatisk gastilførslen,
hvis der er en fejl i systemet.
Kontrolpanelet har følgende funktioner: On/Off knap
til at tænde og slukke gaspejsen, manuel eller
automatisk opstart eller slukning af pejsen, indstilling
af varmeeffekt, justering af værelsestemperatur og
genoprettelse af anvendelse efter en eventuel fejl.

IDENTIFIKATION
Gaspejsen identificeres ved:

- Emballageetiketten
Viser produktets navn, kode, serienummer og den
gastype, der skal anvendes

- Plade med tekniske data
Viser serienummer, model og tekniske data.
- Plade med information om gastype
Viser hvilken gastype, der skal anvendes til
gaspejsen. Hvis der ændres gastype, skal denne
plade udskiftes til en plade, der viser information
om den aktuelle gastype!
Ved udskiftning af reservedele og/eller ved
tekniske opgaver, er det nødvendigt at kunne
oplyse om identifikation af den pågældende
model gaspejs
Ændring af pladen, eller hvis pladen fjernes, vil
gøre det umuligt at identificere produktet. Det gør
det vanskeligt at udføre installations- og
vedligeholdelsesopgaver.
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Røgindgang og –udgang inklusiv vægterminal (type C11)
eller loftterminal (type C31), bøjningerne, rør, koaksial
konnektor og andet tilbehør, fås hos producenten (se
kapitlet om INSTALLATION).
Gaspejsen er indstillet fra fabrikken til
anvendelse med Naturgas, men gaspejsen
kan også anvendes med LPG (G30/G31).
D enne type gaspejs kan ændres til
anvendelse af naturgas i stedet for LPG og
omvendt. Man finder information om gastype
og gastryk på pladen med tekniske data, der
er fastgjort til gaspejsen.
Man bør ikke ændre fabriksindstillingerne på
gaskontrolenheden eller modtageren, før
pejsen er installeret. Brænderen og pilotlys er
indstillet fra fabrikken.
Gaspejsen skal anvendes med den gastype,
der er vist på brænderen. Man må aldrig
forbinde en brænder til Naturgas til en LPG
tilførsel eller omvendt.

TEKNISKE DATA

O,543/O,233

O,543/O,194

O,??6/O,31O
2O / 28-3O/3O
12 / 28-3O/3O

O,664/O,256

O,3O?/O,132

15O

15O

2OO

15O

15O

GENEREL
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BESKRIVELSE
Sæt med brændestykker
Småsten
RAMME relief (mod. 70 og 70!)
Remote DISPLAY
KURVE koaksial 30° (udvendigt = 0150 el. 0200)
KURVE koaksial 45° (udvendigt = 0150 el. 0200)
KURVE koaksial 90° (udv. = 0150 el. 0200)
RØR koaksial 50cm (Udv. = 0150 el. 0200)
RØR koaksial 1OOcm (Udv. = 0150 el. 0200)
RØR koaksial med kontrol (Udv. = 0150 el. 0200) RØR
teleskopisk 35,4 - 44cm (Udv. = 0150 el. 0200)
RØR koaksial, kan afkortes 50cm (Udvendigt = 0150 el. 0200)
ENDESTYKKE vægudgang 60cm (Udvendigt = 0150 el. 0200)
ENDESTYKKE LOFTUDGANG 136cm (Udv. = 0150 el. 0200)
SPÆNDEBÅND vægmontering 0150 eller 0200
FLANGE universal vægmontering 150 el 0200
Tegl hældning v./udgang 20° - 45° 0150 el. 0200
Indgangsrist eller udgang til varmt luft
Tilslutningsboks et rør
Tilslutningsboks to rør
Tilslutningsboks tre rør
KIT gashane
Strømtilslutning KIT

0
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Pilotbrænder
Antændelseselektrode

Strømkabel
gasventil og
modtager

Fjernbetjening
(standard)

Fjernbetjening
(tilvalg)

GAS VENTIL
GAS

GAS udgang

Pilot gasrør
Kontakt On/Off

Termoelement
Termoelement
Strømkabel

GENEREL

ELEKTRISK SKEMA

Modtager

9

KONTROLPANEL

Automatisk anvendelse med FJERNBETJENING

MANUEL Anvendelse
1

2

3

4

5

6

?

8
12

11

1O

9

1 - Reguleringsknap
2 - MAX gasregulator
3 - Flammekontrol ventil/konnektor
4 – Piezoelektrisk antændelsesknap
(nødsituation)
5 - O-1 kontakt
6 - Magnetstamme til manuel anvendelse (nødsituation)
7 - Manuel anvendelse
8 – Piezoelektrisk forbindelse
9 – Flammekontrol enhed
1O - Flammekontrol Ventil/konnektor
11 - Strømstik - 6V DC
12 - Kabel kan forbindes med stik 8
10
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MODTAGELSE AF PRODUKTET
Model uden ramme, standard udstyr:
· Standard fjernbetjening (uden display)
· Justerbare fødder
· Sæt med vægbeslag (1 side indbygningsmodel)
· Sugekop til at fjerne glaslågen med
· Konvektionbeklædning til luftrør Ø130
· Fjernbetjening gasventil, ekstern låge
· Dokumenter: instruktionsmanuel, garantibevis
og garantietiketter.

Model uden rist, standard udstyr:
· Standard fjernbetjening (uden display)
· Justerbare fødder
· Sæt med vægbeslag (1 side indbygningsmodel)
· Sugekop til at fjerne glaslågen med
· Konvektionsbeklædning
· Front med ramme i gipsplade, der kan fjernes
· Aluminiumsprofiler
· Dokumenter: instruktionsmanuel, garantibevis
og garantietiketter

Model med ramme, standard udstyr:
· Standard fjernbetjening (uden display)
· Justerbare fødder
· Sæt med vægbeslag (1 side indbygningsmodel)
· Sugekop til at fjerne glaslågen med
· Konvektionsbeklædning til luftrør Ø130
· Front med ramme i malet stål metal- sølvfarvet
· Dokumenter: instruktionsmanuel, garantibevis
og garantietiketter.

Vægmodel 3 sider, standard udstyr:
· Standard fjernbetjening (uden display)
· Justerbare fødder
· Sugekop til at fjerne glaslågen med
· Konvektionsbeklædning til luftrør Ø130
· Fjernbetjening gasventil, ekstern låge
· Dokumenter: instruktionsmanuel, garantibevis
og garantietiketter.

Halvø 3 sider, standard udstyr:
· Standard fjernbetjening (ingen display)
· Justerbare fødder
· Sugekop til at fjerne glaslågen med
· Konvektionsbeklædning til luftrør Ø130
· Fjernbetjening gasventil, ekstern låge
· Dokumenter: instruktionsmanuel, garantibevis
og garantietiketter.

INSTALLER
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DIMENSIONER

model 70
1 side

2 sider

model 50q
1 side

12
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2 sider

model 90
1 side

2 sider

model
130
1 side

2 sider

INSTALLER
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model 130F
3 sider væg

model 130P
3 sider halvø
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model
50

1 side

2 sider

Ventilbeslag

264

320

(Inkluderet i modellerne, hvor det er
krævet)

30
257
320

121.5

264
228

INSTALLER
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INSTALLATION
GENERELLE INFORMATIONER
Gaspejsen installeres separat og anvendes
sikkert, idet forbrændingsluft kun suges ind
udefra! Ved installation, må der kun anvendes
godkendte og originale komponenter. Anvendelse
af andre produkter kan medføre faresituationer
eller defekter.
Strømkablet må ikke være i kontakt med varme
overflader, som f.eks. ventilationsåbninger eller
røgudblæsningsrør.
Efter installation af pejsen, skal montøren
instruere brugeren i anvendelse af gaspejsen:
Gardiner, håndklæder og lignende må aldrig
være i kontakt med gaspejsen. Det kan forårsage
funktionsfejl og være farligt, idet det kan
forhindre korrekt cirkulation af luft i rummet.
Der må ikke være nogen form for hindringer ved
gaspejsens luftindgange og -udgange.

PLACERING AF GASPEJSEN
Gaspejsen kan installeres stort set alle steder, men
ikke i garager og udhuse/opbevaringsrum af
brandbart materiale. Installationsstedet kræver ikke
ventilationsåbninger, men det skal være muligt at
lufte ud ved at åbne døre og vinduer.
LPG gaspejse kan ikke installeres i lokaler,
som har gulve, der ligger under det
udvendige jordniveau.
Inden man går i gang med murerarbejde, bør man
sikre sig, at gulvet har den rette bæreevne, og at
der er plads nok til korrekt anvendelse og
vedligeholdelse af gaspejsen. Man bør sikre sig, at
der ikke er brandfarlige materialer i nærheden af
hverken gaspejsen eller luftudblæsningsrørene.
Man bør sikre sig, at væggen, hvor gaspejsen skal
monteres, er egnet til at bære dens vægt. (Se
eksemplerne A - B - C - D).
Væggen, som gaspejsen monteres på, skal være
resistent overfor de høje temperaturer fra
røgrørene (ca. 180°C). Ellers skal der laves et
frirum rundt om røret, som skal isoleres med
materialer, der er egnet til høje temperature. Eller der
laves et hul med en diameter på mindst 4 cm ekstra.
Gaspejsen må ikke installeres i badeværelser
eller tæt ved vandhaner. Sådanne installationer
kræver speciel beskyttelse og installationerne
skal være i overensstemmelse med de
gældende standarder for Elektrisk Sikkerhed
Gastilførsel
Gaspejsens funktion er også afhængig af størrelsen
på rørene.
Gaspejsen skal installeres i
overensstemmelse med de gældende love.
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A

B

C

D

MAKSIMAL RØRLÆNGDE
Inden man påbegynder installationen, bør man
kontakte en autoriseret montør. Placeringen af
røgrør og udstyr til balanceret aftræk skal være
i overensstemmelse med de gældende love for
det
pågældende
land,
hvori
gaspejsen
installeres.
Alle produkterne e r certificeret til balanceret
aftræk o g "CE" mærket.
Ved model 130P (3 sider halvø) og 130F
(3 sider vægmodel), anvendes et
standardrør Ø200, som af tekniske
årsager ikke kan reduceres til Ø150.

0

1

2

3

4

5

6

0
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2

5
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9

9

8

8

7
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INSTALLATION TILLADT

6

TILLADT

5

5

4

4

3

3

Y LODRET (meter)

Y LODRET (meter)

4
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IKKE TILLADT

2
1,5
1

2
1,5
1
0,5

0
0

1

2

3

X VANDRET (meter)

4

5

6

MIN 1m

0,5
MIN 1m

3

0
0

1

2

3

4

5

6

X VANDRET (meter)
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PLACERING AF GASPEJSEN
Tegningen viser placering af aftrækket. Afhængig af
placeringen af endestykket, kan man udregne
rørenes længde (se afsnittet om udgang gennem
væggen
og
taget
samt
restriktioner
om
sikkerhedsafstande.
Gaspejsens højde (h MIN 2cm) fra jorden er ikke
fast, men kan vælges ud fra æstetiske hensyn eller
for at undgå installationsproblemer.
Samlingerne samles med silikone og
spændebånd.

DIMENSIONER FOR R Ø R O G B Ø J N I N G E R
T I L RØGAFTRÆK, Ø150 e Ø200mm.

18,8

1

4

4

22,8

19,25

21,3

9
90


45


30


30

95,5

45,5

2c - 2d

111,5
77,5

4b

8

4

45,5

3e

49,5

1360

99,5

3b

4

3a

2b

49,5

2a

4

Oversigt:
1) Udvendigt gitter til udgang af varmt luft
2a) BØJNING koaksial 30°
2b) BØJNING koaksial
45°
2c) BØJNING koaksial
90°
2d) BØJNING koaksial 90° m/ kontrol
3a) RØR koaksial 50cm
3b) RØR koaksial 100cm
3c) RØR koaksial “T” m./kontrol
3d) RØR teleskopisk 35,4 - 44cm
3e) RØR koaksial kan afkortes 50cm
4a) ENDESTYKKE vægudgang 60cm
4b) ENDESTYKKE tagudgang 136cm
5) Internt tilslutningsrør til udgang af varmt luft: 1, 2 eller 3 rør
6) Spændebånd til vægmontering
7) Udgang til tagstenshældning 20° - 45°
8) Krave til montering på væg

2b

2d
2e

23,25

Tilbehør
til
installation
af
gaspejsens
rørsystem f i n d es i producentens katalog.
Der er angivet dimensioner på stykkerne, således at
det er muligt at udregne rørenes længde.

7

15,5

30

11

32,5 - 44

4

4

6
3c

4

3d

28,5 - 40

11,5

5
4a
4

56
60
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SIKKERHEDSAFSTAND
Pejsen er udstyret med en beklædning, der gør det
muligt at montere gaspejsen på vægge, der er
varmeresistente til mindst 80 ° C varme. Den varme
luft ledes ud i rummet.
Luftudgangene tilsluttes med passende slanger
(ikke inkluderet), som fordeler den varme luft
gennem udvendige riste (8).
Der må ikke anvendes selvklæbende
materialer (9) til montering af slangerne (7).
Rørene kan fastmonteres med spændebånd.
Lim, der anvendes på disse isolerende materialer,
er ikke egnet til høje temperaturer og kan ved
smeltning forårsage en ubehagelig lugt.
Producenten kan ikke gøres ansvarligt for dette.
Anvendelse af tape, gummi, aluminium eller
andet kan beskadige gaspejsen og have en
negativ virkning på gaspejsens effekt.

8
BRÆNDBARE VÆGGE
Gaspejsen med beklædning kan monteres
direkte mod væggen. Den leveres med
passende mellemstykker, der sikrer et frirum på
5 mm mellem gaspejsen og vægbeklædningen.

7

1

Hvis vægge, gulve eller lofter er lavet af
varmefølsomme eller brandfarlige materialer, skal
man undgå, at udsugningsrør har direkte kontakt til
disse overflader. Der anvendes varmeisolering (3)
(mineraluld eller glasuldisolering, etc.)

IKKE-BRÆNDBARE VÆGGE
- Gaspejs med beklædning: uden barriere.
Gaspejsen kan monteres direkte mod
væggen. Den leveres med passende
mellemstykker, der sikrer et frirum på 5 mm
mellem gaspejsen og vægbeklædningen.
Hvis væggene er af et ikke-brændbart materiale, skal
man undgå kontakt med udgangsrøret ved
anvendelse af passende varmeisoleringsrør (4).

INSTALLER
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OPVARMNINGSOMRÅDE
Der skal være en sikkerhedsafstand på
mindst 1 m (1) mellem gaspejsen og
genstande af brændbart materiale: møbler,
boligudstyr, genstande og gardiner etc.
Gaspejsen må aldrig være i direkte kontakt med
brændbare materialer, varmefølsomme
materialer; møbler, bjælker, lofter, gardiner etc.

1

Vægbeklædning og dekorative materialer
Varmen fra gaspejsen fordeles rundt i rummet via
ventilationskanaler, som ikke kan lukkes, der
monteres på væggen. De skal hver have en
overfladeareal på mindst 350 cm2. Varmt luft fordeles
ud i rummet fra disse. Kold luft suges ind via
ventilationskanalerne forneden.

Man kan af æstetiske årsager montere nogle mindre
ventilationskanaler, men overfladearealet må ikke
være mindre end 350 cm2.
Ventilationskanalerne (2) og luftindtagenheden (4)
placeres forneden på væggen, lige ovenover gulvet.
De andre ventilationskanaler (3) placeres foroven
(min. 5 cm fra loftet og 3 cm fra siderne).
Med en lofthøjde på 3 m, kan de 5 cm reduceres til
3 cm.
Inden montering af beklædningen
færdiggøres, kontrolleres placeringen og
installation af gaspejsen, samt alle tilslutninger
(gas og elektricitet). Det kontrolleres, at
gaspejsen fungerer korrekt.
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INSTALLATION
Inden man går i gang med installationen, bør
man sikre sig, at alle data på gaspejsens
identifikationsplade stemmer overens med den
aktuelle type gastilførsel og tryk. Tilslutning af gas
skal udføres af en autoriseret montør i
overensstemmelse med de gældende regler. Man
bør sikre sig, at gastilførselsrørene har en
passende kapacitet og er egnet til anvendelse med
en let tilgængelig gashane tæt ved gaspejsen.
Man bør altid sikre sig, at området omkring
kontrollågen (2) altid er let tilgængelig, og at
døren kan åbnes uden hindringer.

Installation
- De justerbare fødder (4) anvendes til at placere
gaspejsen i den ønskede højde. Der tages hensyn til
montering af aftrækssystemet.
- Gaspejsen fastmonteres på væggen med vægbeslag
(5) og bolte, der er egnet til den aktuelle vægtype.
Fastgør beslagene til den øverste del af gaspejsen
ved anvendelse af hullerne (6), der er beregnet
hertil.
Der
skal
altid
holdes
den
rette
sikkerhedsafstand
- Rør til udsugning monteres og tætheden kontrolleres
på alle forbindelser.
Udblæsningsenheden til
forbrændingsrøg (11) og luftindtag (12).
- Skal monteres på bunden af rørkraven til
vægmontering. Således undgås det, at hele vægten
på rørene hviler på gaspejsen.
- Gasforbindelsen (10, CNG eller LPG)
installeres under hensynstagen til rørenes
størrelse. Eventuelle grater fjernes.
- Den
elektriske
forbindelse
laves
med
strømtilslutningen og tilbehørskit. Det undgås at
udskifte batterier i modtageren.
Inden gaspejsen tændes kontrolleres det, at
følgende er i overensstemmelse med UNI
7129/7131/10738 standarder:
- Gaspejsens tæthed;
- Tænd/sluk funktion;
- Pilotflamme antændelse;
- Hovedbrænder anvendelse;
- Anvendelse af termoelement;
- Gastryktest
med
mikro-manometer,
der
monteres på stikkene 7 (udgang) og 8 (indgang).
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BEKLÆDNING
Beklædningen på rørsystemet skal være af
ikke-brændbart materiale og al
installation skal udføres i overensstemmelse
med de gældende standarder.

I modsætning til andre lignende produkter på
markedet, er det med denne gaspejs muligt at
lade rørsystemet være i direkte kontakt med
rammen (2).
Denne model kan senere færdigmonteres ved
anvendelse af en pynteramme.

Installation
- Gaspejsen fastmonteres til væggen;
- Rør og gasfitting kontrolleres for tæthed
- Rørsystemets tæthed kontrolleres;
- Den elektriske forbindelse (hvis denne er til stede)
kontrolleres;
- Det kontrolleres, at gaspejsen anvendes korrekt;
- Kappen (1) monteres på rammen (2);
- Rørsystemet monteres (1);
- Indsugningsåbningen monteres i bunden;
- Udblæsningsåbningen monteres i toppen;
- Ventildækslet monteres:
--- Der laves en åbning (1) i gipspladen, som passer til
klappen (2);
--- Pilotgasrøret monteres på ventilen (3).
Antændelses elektroden,
termoelementet
og
gasslange monteres. Strømmen tilsluttes;
Inden ventilen monteres på
beklædningen, kontrolleres det, at
forbindelsen mellem ventilen og alle kabler og
rør er korrekt forbundet, således at der ikke
opstår fejl eller gaslækage.
--- Ventilen fastmonteres på beslaget (4) på lågen
med de vedlagte bøsninger;
--- Dørbeslaget + ventil i åbningen (1) monteres
med en et klæbemiddel, der er egnet til
beklædningens overflade.
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Glaslåge
- Sidepladen (1) trækkes nedad og fjernes;
- Pladen i bunden (2) løftes og fjernes;

- Glasset rengøres og sættes på plads med de
vedlagte sugekopper (3);
- De nederste låseenheder (4) løsnes, uden at
skrue dem helt af;
- De øverste låseenheder (5) løsnes, uden at
skrue dem helt af;

- Beslaget (6), som fastholder den øverste del af
glasset, fjernes.

- Glasset (7) løftes, ved at løsne de nederste
låsebeslag (8). Derefter trækkes det forsigtigt ud.
Inden glasset udskiftes, kontrolleres det, at
pakningerne er intakte, så forbrændingsrøg
ikke kan trænge ud.
Glasset udskiftes. Man skal være forsigtig
ved placeringen i gaspejsen. Glasset skal
være korrekt placeret, så man undgår udslip
af forbrændingsrøg.

INSTALLER
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PLACERING AF KERAMISKE BRÆNDESTYKKER,
GLØDER, SMÅSTEN OG SMÅ KERAMISKE
BRÆNDESTYKKER
Der må kun anvendes gløder, keramiske
brændestykker og småsten, der leveres
sammen med gaspejsen. Der må ikke anvendes
andre produkter og producentens anvisninger
skal overholdes.
Der må kun anvendes originale dele og
tilbehør, der er leveret af producenten.
Installationen udføres af en autoriseret montør
eller certificeret tekniker.

Installation
- Lågen eller vinduet foran åbnes, så der er adgang til
brændkammeret.
- - Gløderne spredes i et jævnt lag henover
brænderpladen. Der må ikke falde noget ned i
pilotenheden, da det kan forårsage skade;
- Placering af brændestykkerne, der er leveret med
pejsen afhænger af den model, som man har bestilt.
Håndtering og placering af
brændestykker og gløder, skal altid
udføres med anvendelse af arbejdstøj med
lange ærmer og lange ben.
Anvend også:
- Beskyttelsesmaske, så man undgår at inhalere
partikler af keramisk fiber.
- Arbejdshandsker, så man undgår direkte kontakt
med hænderne.
- Beskyttelsesbriller med sideskjold, så man ikke
risikerer at få partikler af keramisk fiber i øjnene.
Brændestykker og materiale må ikke være
i direkte kontakt med brændkammerets
vægge.
Man bør være forsigtig ved placering af
småstenene. De må ikke dække eller blokere gasog
udgangshullerne
til
forbrændingsluft.
Brændestykkerne er skrøbelige komponenter.
Hvis noget af materialet er defekt, skal det
udskiftes.
- Gaspejsen lukkes, idet pakningerne kontrolleres.
- Gaspejsen tændes og flammens udseende
kontrolleres.
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VIGTIGT! DENNE MANUAL SKAL
GENNEMLÆSES GRUNDIGT, INDEN
GASPEJSEN TÆNDES.

Når gaspejsen er blevet tændt, skal den
varme ved maksimal ydelse i ca. 10 minutter
for at opnå en passende opvarmning.

.
Det kan være svært at tænde gaspejsen de
første par gange, da der kan være luft i
gasrøret. Hvis gaspejsen slukker efter kort tid,
skal man vente mindst 5 minutter, inden man
igen tænder for gaspejsen.

Hvis gaspejsen skal anvendes i korte
tidsintervaller, er det bedst ikke at slukke
pejsen, men lade pilotlyset være tændt. Der
undgås således dannelse af kondens i rørene,
som kan trænge ud i aftrækssystemet. På
længere sigt vil kondens forårsage korrosion.

Første gang gaspejsen anvendes, kan man
opleve damp og en ubehagelig lugt. Det er
ikke farligt, men det er en god idé at lufte godt ud
samtidigt.

FJERNBETJENING
Antændelse
• Gashanen åbnes.
• Kontakten (5) på gasventil stilles i “ I “ position.
• Knap (7) til manuel anvendelse skal være i “ON”
position.
• Tasterne
“OFF”
og
“trekant
OP”
på
fjernbetjening trykkes ned samtidigt.
• Et akustisk signal vil angive startsekvensen. Det
elektroniske system kontrollerer korrekt gas flow og
antænder hovedbrænderen (Denne procedure kan
vare op til 20 sekunder). Når brænderen er tændt,
vil flammen automatisk brænde i maksimal position.
Hvis pilotflammen går ud, bør man vente
mindst 5 minutter, inden man igen tænder
gaspejsen som ovenfor nævnt. I startfasen, skal
knappen til manuel anvendelse være i “ON”
position.
Anvendelse
Indstilling af den elektroniske kode til RF fjernbetjeningen (med eller uden display). Der vælges
automatisk en kode mellem 65000 tilfældige koder .
Modtageren skal kende fjernbetjeningens kode:
Forventet sekvens:
- RESET knappen i gaspejsens modtager holdes
nede, indtil der høres to (2) bip: Det første bip er
kortvarigt, og det andet bip er langvarigt. Efter andet
bip, løsnes RESET knappen.
- Indenfor 20 sekunder, trykkes knappen (lille
flamme) på fjernbetjeningen ned, indtil der høres to
korte bip, som bekræfter den korrekte kode. Hvis
der høres et langt bip, er modtagelsen af
sekvensk oden fejlet eller ledningsføringen er forkert.
Indstillingen skal kun udføres en gang og
skal ikke gentages efter batteriskift i
fjernbetjening eller modtager.

Når gaspejsen er tændt, kan man styre effekten ved
anvendelse af fjernbetjeningen. Tryk remote knappen
"triangle DOWN" ned for at reducere intensiteten.
Når gaspejsen er tændt, anbefales det at lade den
brænde ved maksimal effekt de første 10 minutter,
inden der foretages justeringer.
Ved minimum effekt, forbliver brænderen slukket.
Kun pilotflamme er tændt.
Ved minimum position, kan effekten øges, uden at
antændelsesproceduren skal gentages.

1

7

5

MAX
OFF
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Slukning af gaspejsen
• Gaspejsen slukkes ved at dreje kontrolknappen
i urets retning om til ”OFF” og derefter tilbage til
“PILOT” position.
• Gaspejsen
slukkes
helt
ved
at
dreje
kontrolknappen i urets retning til ”PILOT” position,
hvis den ikke bruges i lange perioder.
• I denne position, trykkes kontrolknappen ned og
drejes i “OFF” position.
Der lukkes for gashanen.

MANUEL KONTROL (uden fjernbetjening)
Antændelse
- Der åbnes for gashanen.
- Kontakten tændes på ventilenheden, kontakten (5)
placeres i “I” position;
- Reguleringsknappen (1) sættes i “OFF” position;
- Knappen (7) drejes i manuel “MAN” position;
- Antændelsesledningen kobles fra den bagerste stik
(9) og sættes i terminalen (8);
- Sæt en skruetrækker i hullet (6) og hold
magnetstammen nede;
- Tryk på den piezo elektriske antændelsesknap
(4), samtidigt med, at magnetstammen presses ned,
indtil
pilotflammen tændes.
Magnetstammen
holdes nede i ca. 10 sekunder, således at
termoelementet bliver tilpas varmt;
- Skruetrækkeren fjernes og magnetstammen
løsnes;
- Drej knappen (7) til automatisk “NO”;
- Drej knappen (1) fra “OFF” til “MAX” i henhold til
behov.

1

7

5
4
6
8

MAX
OFF

I “OFF” position er pilotflammen ikke
slukket, men forbliver ved minimum effekt.
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Tilvalg

Anvendelse
Gaspejsen har 2 typer fjernbetjening:
A – BASIC model (følger med) med Off knap og
tast til at øge og mindske flammens størrelse;
B - model med display og timer (tilvalg) med
SET, Off funktion og tast til at øge og mindske
flammens størrelse.
Fjernbetjeningen med display (tilvalg) styrer 3 typer
anvendelsesmodes: MAN - TEMP - TIMER.
MAN: flammeintensitet manuel kontrol (“trekant” 7) .
“trekant NED” tasten trykkes ned for at reducere
flammens størrelse eller sænke pilotniveauet.
Flammens størrelse øges eller mindskes ved at
trykke let på “trekant OP” eller “trekant NED”.
(Skærmen vil vise “radio wave” transmission ikonet).

A

B

TEMP: Regulering af flammeintensitet i forhold til den
indstillede temperatur indstillet i fjernbetjeningen.
(Se PROGRAMMERING AF TEMPERATUR).
- med SUN TEMP indstilles varmetemperaturen.
- med MOON TEMP laves der ophold i varmecyklus.
TIMER: kontrol af On / Off perioder i
overensstemmelse med det indstillede program i
fjernbetjeningen (se PROGRAMMERING AF TIMER)
og
justering
af
flammeintensitet
i
overensstemmelse med den indstillede temperatur i
TEMP. mode.

UDSKIFTNING AF BATTERIERNE
Fjernkontrolenheden og modtagerenheden er
komplet med batterier. Batterierne udskiftes ved at
fjerne dækslet. Vær forsigtig med ikke at bytte rundt
på polerne. Der anvendes 1 x 9V PP3 batteri i
fjernbetjeningsenheden og 4 x 1.5V AA batterier i
modtagerenheden.
Fjernkontrolenheden med display (tilvalg) har
et lille bufferbatteri (ca. 10 sekunder) som gør
det muligt at skifte batteri uden at miste indstillet
data.
De gamle batterier bortskaffes i overensstemmelse
med de gældende regler.
Batterierne må ikke fjernes ved anvendelse af
metalværktøj, da det kan forårsage alvorlig
skade på de elektroniske komponenter.
Batterierne kontrolleres jævnligt, da defekte batterier
og lækage kan beskadige komponenterne og
ødelægge enheden.
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Slukning af gaspejsen
Gaspejsen
kan
slukkes
i
enhver
opvarmningsposition: tryk på “OFF” tasten på
fjernbetjeningen i nogle få sekunder.
For at sikre batteriet en lang levetid, sættes kontakten
“O – I” (5) på gasventilen i “O” position.
Systemet har en automatisk sikkerhedslås, der
forhindrer antændelse, indtil denne låses op.
(Denne funktion kan vare nogle minutter).
Hvis gaspejsen ikke anvendes i en lang
periode, lukkes der for gashanen.

MANUEL ANVENDELSE
FRAKOBLING

MED

AUTOMATISK

1

7

5

Systemet har en mekanisme til
“manuel
anvendelse”, som gør det muligt at starte gaspejsen
manuelt, i tilfælde af, at modtagerenheden eller
fjernbetjeningen er defekt.

4
6

Manuel antændelse af gaspejsen
- Ledningen, som forbinder modtagerenheden til den
piezo elektriske enhed (9), og som forbinder denne til
stikket (8) på gasventilen, kobles fra.
- Knappen til manuel anvendelse (7) drejes i “MAN”
position. I denne position, er der adgang til
magnetstammen (6) og til det piezo elektriske
tændrør (4).
- Pilotflammen tændes ved at holde magnetstammen
(6) nede med en skruetrækker og trykke på det piezo
elektriske tændrør (4) adskillige gange for at
producere en gnist til antændelse af flammen.
- Denne holdes nede i ca. 15 sekunder, indtil
pilotflammen er stabil.
Hvis pilotflammen ikke forbliver tændt, når
magnetstammen
løsnes,
gentages
hele
proceduren.
Når pilotflammen er stabil, drejes knappen til
manuel anvendelse (7) i “ON” position.
Gassen reguleres ved anvendelse af kontrolknap (1).
Gaspejsen
kan kobles
fra
den manuelle
anvendelsesmekanisme ved anvendelse af kontakten
“O - I” (5).

8
MAX
OFF
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4

6
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STRØMTILSLUTNING
Der skal anvendes batterier i modtagerenheden.
Batterierne opbruges ved anvendelse af gaspejsen.
Hvis man vil undgå udskiftning af batterier (ca. hvert
andet år), kan gaspejsen tilsluttes ledningsnettet ved
at sætte ledningen i stikket (1) på modtagerenheden
(2).
Hvis gaspejsen tilsluttes ledningsnettet,
bliver forbindelsen til batterierne
automatisk deaktiveret. Batterierne
anvendes heller ikke i tilfælde af
manglende strømtilslutning.
Ved manglende strømtilslutning, tændes
gaspejsen ved, at ledningen tages ud af
stikket (1), og batterierne sættes i holderen.

2

1

VEDLIGEHOLDELSE
Gaspejsen må kun rengøres, når den er
slukket og helt kold.
- Rengøring af beklædningen
Rustfrit stål, rengøres med en ren blød klud.
Herefter rengøres med et affedtningsmiddel, som
f.eks. acetone eller eddike fortyndet med vand.
Malet metal, rengøres med en blød fugtig klud.
Malede metaldele må ikke rengøres med
sprit, fortynder, rensebenzin, acetone
eller andre stoffer og slibende
rengøringsmiddel.
Hvis ovenstående ignoreres, kan producenten
ikke holdes ansvarlig for beskadigelser
forårsaget heraf (misfarvning, ridser, etc.).
- Rengøring af glasset
Glasset rengøres med en blød tør klud.
A) Glasset aftørres med kluden for at fjerne det
øverste lag snavs.
B) Glasset rengøres med glasrens for at fjerne
snavs (bilshampoo kan også anvendes). Tør efter
med en blød klud.
- Rengøring af de keramiske brændestykker
Alle brændestykker fjernes forsigtigt fra
brændkammeret. Hvis noget ødelægges,
skal det skiftes ud.
Alle stykker rengøres med en blid strøm af
kompressorluft. Under rengøringen bør man undgå at
være i tæt kontakt med emnerne, så skader og brud
undgås.
Brændestykker må ikke rengøres med
vand eller andre væsker, da det kan
ødelægge integriteten og udseendet.
- Rengøring af stenene
Alle dele fjernes fra brændkammeret.
Vær forsigtig, så delene ikke beskadiges.
Hvis noget ødelægges, udskiftes det.
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VEDLIGEHOLDELSE
Enhver form for arbejde, der skal udføres på
gaspejsen, skal udføres af en kvalificeret
tekniker. Der udføres service mindst en gang om
året.

Rengøring af brændkammeret
- Lågen åbnes og alle keramiske dele tages ud.
- De keramiske elementer rengøres forsigtigt med
en børste. Defekte dele udskiftes.
- Lågens pakninger (inklusiv glas) kontrolleres og
lågen lukkes igen.
- Gasåbningerne (flammer) på brænderen rengøres.

Brænderen kontrolleres for gaslækage
- Man bør sikre sig, at brænderen er rengjort og det
kontrolleres, at den er intakt.
- Gasudløbets
sikkerhedssystem
kontrolleres.
Brænderen justeres eventuelt. Gastrykket og
brænderens indgang kontrolleres af en montør.
- Systemet kontrolleres for gasudslip.
- Antændelsen kontrolleres.

FEJL OG FEJLLØSNINGER
- Pilotflammen brænder ikke
- Man bør sikre sig, at der anvendes den rigtige størrelse
pilotbrænder til den aktuelle type gas.
- Man bør sikre sig, at flammen konvergerer på
flammesensoren.
- Pilotflammen justeres.

HOVEDBRÆNDEREN VIRKER IKKE
- Det kontrolleres, at gastrykket og gastilførslen er
korrekt.
- Gaspejsen tændes på fuld effekt. Andre gasenheder
lukkes. Aflæs måleren.
Man bør sikre sig, at brænderens
forbrænding er korrekt: flammen skal være
ensartet på hele brænderoverfladen.

-

Kontrol af gaspejsen.
Det kontrolleres, at der anvendes korrekte rør til
røgudgang og forbrændingsluft.
Der må kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Hvis der anvendes
uoriginale dele, er garantien ikke længere gyldig.
Disse dele kan beskadige gaspejsen.
Gaspejsen må kun anvendes til det formål,
der er tiltænkt af producenten, og som det
er udtrykkeligt designet og fremstillet til.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
opstået skade og beskadigelser forvoldt på
mennesker, dyr, eller ting, der er forårsaget af
forkert installation, regulering, vedligeholdelse eller ukorrekt anvendelse af gaspejsen.
Ved udskiftning a reservedele og/eller ved
tekniske opgaver, er det nødvendigt at
identificere modellen. Hvis noget ændres, fjernes,
identifikationspladen fjernes, etc. er det svært at
identificere produktet og det vanskeliggør
installationsopgaver og vedligeholdelse
fremover.
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PILOTFLAMMEN
TÆNDER
IKKE
ELLER
FORBLIVER IKKE TÆNDT
Man bør sikre sig, at gashanen på gaspejsen, måler
og cylinder er åben.
Det kontrolleres, at dysen i pilotbrænderen er ren.
Kontrolknappen holdes nede i mindst 20
sekunder efter antændelse af pilotflammen, for at se,
om termoelementets sikkerhedsventil er i orden.
Det kontrolleres, at termoelementet ikke er blevet
beskadiget under transport. Den elektromagnetiske
enhed er skrøbelig.
- Hvis man har et LPG system, kontrolleres det, at
der er gas i beholderen.
- Batterierne i kontrolenheden og fjernbetjeningen
kontrolleres.
- Antændelseselektroden rengøres forsigtigt.
- Tændingskablet kontrolleres. Der må ikke trækkes i
ledningen.

VIGTIGT INFORMATION

Sælger

Gade
tlf.

Installatør
Navn
Gade
tlf.

Teknisk Service Assistance
Navn
Gade
tlf.

Dato

Udført arbejde
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NOTE

NOTE

.

NOTE

GARANTIBETINGELSER
Alle ITALKERO gaspejse leveres med et
garantibevis samt en kupon til en gratis test
af gaspejsen. Brugeren skal informeres om,
at med denne garanti har man en kundes
rettigheder, i henhold til lov 99/44 CE.
1) Garantien
Garantien er gældende fra den dato, den
tekniske montør udfører testen. Hvis
gaspejsen ikke testes, bortfalder garantien.
Testen skal udføres af en teknisk montør
indenfor
15
arbejdsdage
fra
installationsdatoen. Hvis testen udføres efter
anvendelse af gaspejsen, er garantien
gældende fra leveringsdatoen.
2) ITALKERO garantien er gældende i 10 år
for varmeveksler og forbrændingskammer.
Alle andre komponenter har en garanti på 24
måneder.

3) Betingelser
Ejeren er forpligtet til at meddele om en
eventuel fejl indenfor 2 måneder.
4) Garantiudelukkelse
Garantien udelukker beskadigelser &
Skader opstået ved:
Transport.
Forkert installation
Ændringer foretaget af en ikke autoriseret
montør.
Elektriske installationer, der ikke er i
overensstemmelse med gældende love og
hvis der ikke anvendes den rette type gas.
Ukorrekt anvendelse af gaspejsen.
Anvendelse af atmosfæriske stoffer
Ukorrekt anvendelse
ITALKERO er ikke ansvarlig for skader
forårsaget af ovenstående.
Garantien omfatter vedligeholdelse af
gaspejsen. Garantien dækker ikke skader,

---

der er forårsaget af andre mennesker.
5) On line.
Garanti inkluderer gratis test. Garantibeviset
skal gemmes til senere brug, da den skal
fremvises, hvis der er fejl på gaspejsen. Hvis
fejlen ikke kan rettes, er køberen berettiget til
at få en ny gaspejs uden beregning.
Garantien dækker udelukkende dele, der er
leveret af ITALKERO. Gaspejsen returneres
uden skader og med den rette etikette. Skader,
der er forårsaget af andre personer er ikke
dækket af garantien.
6) Accept.
Garantien er kun gyldig, hvis testkuponen er
korrekt udfyldt og underskrevet af en
autoriseret montør.
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