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Radiance elektrisk rekkevidde

Instruksjoner for bruk, 
installasjon og service

For bruk i Norge

Innfelt LED-peis

VIKTIG
RILLENE FORAN VARMEUTTAKET BLIR VELDIG VARME UNDER BRUK. 

IKKE DEKK TIL RILLENE ELLER NOEN ANNEN DEL AV APPARATET.

Kun for bruk med 230 V 50 Hz strømtilførsel.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem på et trygt sted.

Det vil bli bruk for dem når det skal utføres service eller vedlikehold på enheten.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD
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Dekker følgende modeller:
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219-148 219-164 219-170 219-188

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og 
Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for 
garanti tilgjengelig i din region.

Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC, må ele-
ktrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke avhendes 
som husholdningsavfall. 

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette 
produktet til et egnet oppsamlingssted eller gjen-
vinningsstasjon. Du finner din nærmeste gjenvin-
ningsstasjon
ved å kontakte kommunen du bor i.
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1.  Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet

1.1 Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk peisen.

1.2 Fjern all emballasje og sørg for å avhende emballasjen 
på en gjenvinningsstasjon.

1.3   Ikke plasser denne peisen umiddelbart rett under et 
strømkontakt.

   
1.4    Ikke bruk peisen i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng 

eller annet område der peisen kan komme i kontakt med 
vann eller fuktighet, f.eks. i baderom.

1.5 ADVARSEL! IKKE DEKK TIL

 Ikke la peisen bli tildekket eller la luftinntak/-avløp bli hindret 
da dette kan føre til overoppheting. Vennligst merk deg 
advarselssymbolet på peisen (se over).

1.6 Kun for innendørs bruk. Peisen er ikke egnet for bruk 
utenfor huset. 

   
1.7    Dette apparatet må monteres i en tilpasset ramme av 

reisverk. Påse at apparatet er i vater og at møbler, gardiner 
osv. ikke er plassert nærmere enn 1 m.

   
1.8 Om strømledninger må passere gjennom en peis, 

steininnramming e.l. må det passes på at det monteres 
egnede gummihylser på mulige slitepunkter.

1.9 Hold strømledningen unna varme overflater og varme 
generelt. Ikke legg strømledningen foran peisen.

1.10 Når den elektriske peisen er installert, må plasseringen av 
støpslet være tilgjengelig.

1.11 Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen 
før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner bør 
dette arbeidet utføres av Gazco servicepersonell eller 
elektriker med godkjent kompetanse.

1.12 Ikke bruk peisen sammen med noen former for 
tidsstyringsenhet eller varmekontroll eller enhet som vil slå 
peisen av og på automatisk.

1.13 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader. 

1.14 Reparasjoner av elektriske apparater må bare gjøres av 
autoriserte teknikere. Dersom peisen ikke virker

 eller det er blitt ødelagt, vennligst kontakt forhandleren som 
solgte deg peisen.

1.15 Den elektriske peisen må aldri forlates uten tilsyn når 
den er i bruk. Slå alltid peisen av til OFF-posisjon og ta 
støpslet ut av den elektriske kontakten når peisen ikke er i 
bruk.

Brukerinstruksjoner
1.16 Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer under 

12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental evne, eller personer som mangler erfaring og 
kjennskap til trygg betjening av apparatet.  

 Apparatet kan betjenes av personer over 12 år forutsatt at 
de har fått instruksjon i trygg bruk av apparatet og at de 
forstår hvilke farer som er involvert. Personer over 12 år kan 
også betjene apparatet under tilsyn av en ansvarlig voksen 
person.

 
1.17 Deler av dette apparatet blir varme under drift og personer 

under 12 år må ikke under noen omstendigheter forlates 
alene med produktet når det er i drift med mindre det brukes 
et varmeskjold for å beskytte dem mot direkte kontakt med 
apparatet.

2. Betjeningsinstrukser

ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis det har fått 
skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt 
eller ikke fungerer som det skal, kontakt en 
godkjent tekniker for å inspisere peisen og, 
dersom nødvendig, bytt ut den aktuelle delen i det 
elektriske systemet før du bruker peisen igjen.

GENERELL INFORMASJON

2.1 Apparatet kan betjenes med den infrarøde fjernkontrollen 
eller de manuelle kontrollene.

    
FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

2.2 Forsikre deg om at batteriet i fjernkontrollen er nytt og er 
satt i korrekt. 

2.3 Gamle batterier må kasseres på godkjent 
gjenvinningsstasjon.

Når du bruker fjernkontrollen:

2.4 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot det infrarøde 
feltet bak flammeeffektskjermen bak på innsiden av peisen.

PLASSERING AV STRØMBRYTER
   
2.5 Nettstrømbryteren sitter på kontrollpanelet på høyre side av 

vinduet (se diagram 1. over side).
   
2.6 Sett bryteren på ON (-) før bruk, enten med fjernkontrollen 

eller de manuelle kontrollene.  

2.7 Det høres et pip når den elektriske peisen er klar til bruk.
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 Slå på peisen
 En pipelyd høres hver gang en ny funksjon er valgt.

2.12 Flammeeffektknappen på både den manuelle kontrollen og 
fjernkontrollen har 5 innstillinger:

Manuell kontroll Fjernkontroll Funksjon

Trykk Flame Effect-
knappen en gang

Trykk Standby /
På / av-knapp Maksimal amber 

flammeeffekt

Trykk Flame Effect-
knappen to ganger

Trykk Flame Effect-
knappen en gang Minimum gult 

flammeeffekt

Trykk Flame Effect-
knappen tre ganger

Trykk Flame Effect-
knappen to ganger Maksimal blå 

flamme effekt

Trykk Flame 
Effect-knappen fire 

ganger

Trykk Flame Effect-
knappen tre ganger Minimum blå

flammeeffekt

Trykk Flame Effect 
knappen fem 

ganger
Trykk Standby /
På / av-knapp Standby

 
Skru på varmen:

2.13 Det er IKKE mulig å bruke den elektriske peisen uten at 
flammeeffekten er slått på

2.14 Trykk på varmenknappen for å slå viftevarmeren ON 
(PÅ). En rød indikatorlampe vil vises på indikatoren 
(1) - se diagram 4. Peisen vil blåse kald luft i ca 8 
sekunder før den røde indikatorlampen slukker og varmen 
kommer på. På denne innstillingen vil peisen gå på halv 
maksimumstemperatur.(1kW).

  Vises på fjernkontrollen. 

2.15 Trykk på knappen varmeapparat to ganger for å slå av 
varmevifte til maksimal temperatur. To røde indikatorlamper 
vil bli vist på indikatoren (1) + (2) bak flammeeffekten 
skjermen - Se Diagram 4. Etter ca 8 sekunder på den røde 
indikatorlampen slukker og ovnen vil operere på sitt høyeste 
temperatur (2 kW). 

  Vises på fjernkontrollen. 

3

1 2Bindingsverk 
kabinett

Ser åpning

Gulvnivå

  Drift Med Fjernkontroll             
  Og Manuell Kontroll

2.8 Følgende funksjoner kan kontrolleres med de manuelle 
kontrollene eller fjernkontrollen:

 - Varmeinnstilling 1 og 2
 - Lysstyrke på brenselflammen og flammeeffek

Standby-modus
Av/På-bryter 

(On/Off) Knapp for 
varmeinnstilling

Knapp for innstilling 
av flamme

1

2.9 Standby-funksjonen og termostaten kan bare betjenes via 
fjernkontrollen.

2.10 Effektene kan slås av med fjernkontrollen, slik at peisen går 
tilbake til standby-modus, se Diagram 2.

Standby-modus
Av/På-bryter 

(On/Off) 

Termostat

Skjerm

Innstilling av 
flamme

Varmeinnstilling

Timerinnstilling

2

  Standby-modus   
  PÅ/AV: (ON/OFF)

2.11 Peisen er i standby-modus når strømmen er slått på fra 
det manuelle kontrollpanelet. Strømknappen skal være 
på (ON) (-) før du bruker de manuelle kontrollene eller 
fjernkontrollen.

Brukerinstruksjoner
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2.16 Ved å trykke på knappen varmeapparat igjen vil slå 
varmeapparatet AV og kald luft vil fortsette å blåse i 8 
sekunder.

2.17 Trykk på av / på-knappen på fjernkontrollen for å slå av 
alle innstillingene og gå tilbake til Standby. Kald luft vil 
fortsette å blåse i 8 sekunder.

FOR Å FORLENGE LEVETIDEN PÅ APPARATET 
ALLTID RETURNERE APPARATET STANDBY BRUKE 
FJERNKONTROLLEN, FØR DU SLÅR AV 
STRØMBRYTEREN PÅ MANUELL KONTROLLPANEL.

2.18 Peisen skal være slått av med On/Off-bryteren når det 
ikke er i bruk.

 Termostatstyring

2.19 Peisen er utstyrt med en termostat. Dette kan kun brukes av 
fjernkontrollen når strømbryteren er i posisjon ON.

 
 Termostaten har 14 innstillinger, inkludert OFF, og kan 

kontrollere romtemperatur mellom 16c og 28 ˚C (standard 
23 ° C). Det digitale displayet viser temperaturinnstillingen. 
Trykk termostaten knappen for å øke temperaturen med 1C.

 Hvis AV-innstillingen velges ikke temperaturen vises på 
fjernkontrollen, og temperaturen kan styres manuelt ved 
hjelp av varmeinnstillingsknappen.

 Trykk på Termostat knappen i 3 sekunder for å bytte mellom 
C og F.

 Merk: Hvis romtemperaturen er høyere enn 
termostatinnstillingen varmeren vil ikke komme på.

Tidsur

2.20 Et tidsur er montert på apparatet slik at det kan gå tilbake til 
hvilemodus etter en satt tidsperiode. Dette kan kun betjenes 
via fjernkontrollen når hovedstrømbryteren på den manuelle 
kontrollen er slått på. 

 Trykk på bryteren for tidsuret for å bla gjennom 
innstillingene fra AV og 0,5 timer til 9 timer.

Termisk Sikringsautomat

 Peisen er utstyrt med en termisk sikringsautomat som 
aktiveres ved overopphetning. Dersom det skjer:

2.21 Ta ut støpslet til peisen og la den nedkjøle i 5 - 10 minutter.

2.22 Sjekk at luftinntakene/-avløpene er frie for hindringer, og fjern 
dem dersom det er nødvendig (se Vedlikehold, avsnitt 5.5).

2.23 Sett støpslet i strømkontakten og slå på peisen. 
Sikringsautomaten vil tilbakestilles og peisen skulle fungere 
korrekt. Dersom dette ikke skjer: 

2.24 Ta ut støpslet en gang til og få en godkjent tekniker til å 
sjekke peisen.

3. Vedlikehold

3.1 TA ALLTID STØPSLET UT AV STRØMKONTAKTEN FØR 
DU GJØR RENT ELLER UTFØRER NOEN FORMER FOR 
VEDLIKEHOLD

 GENERELL RENGJØRING

3.2 Du må bare rengjøre det ytre kabinettet når det er kaldt. 
Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

RENGJØRING AV FRONTER  

3.3 Tørk av fronten med en våt klut og poler med en lofri 
støvfille.

 Forsiktig! Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel 
på glasspanelet. Ikke sprut væske direkte på noen av 
overflatene på enheten.

RENGJØRING AV DRIVSTOFF EFFEKT

 For å komme til brenseleffekten er det nødvendig å fjerne 
glasspanelet.

3.4 Påse at apparatet er dratt ut av stikkontakten.

3.5 Fjern først den dekorative rammen.
 Rammen holdes på plass med magneter. Dra forsiktig 

framover for å fjerne, se diagram 4.

4 Sett ovenfra

3.6 De er en klemme i toppen av hvert hjørne på glasspanelet 
som holder glasset på plass, se diagram 5.

5

Brukerinstruksjoner
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3.7 Løsne og fjern de 2 klemmene mens du holder glasset.
 Disse kan skrus ut med fingrene.

3.8 Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å fjerne det fra apparatet, se diagram 6.

 Klemmen kan brukes for å gjøre fjerningen enklere.  

6

 Du kan nå komme til brenseleffekten.

3.9 Fjern og rengjør brenseleffekten for å fjerne alle 
støvpartikler. Eller rengjør med en lofri støvfille.

 Påse at effekten er tørr før den settes tilbake.

 Merk: Ved utskifting av brenseleffekt må du se til at den er 
spredt jevnt utover brennkammeret. 

 Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig 
utover brennkammeret. 

3.10 Sett glasset tilbake ved å følge instruksjonene i motsatt 
rekkefølge.

 Når du setter klemmen tilbake er det viktig å se til at 
klemmen er plassert i sporene på apparatet, se diagram 7

7

3.11 Sett den dekorative rammen tilbake.

Brukerinstruksjoner
RENGJØRING AV LUFTINNTAK

3.12 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av 
strømkontakten.

3.13 Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk 
klut eller munnstykket på en støvsuger

Luftavløp

8

Luftinntak Luftinntak

 Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og 
føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

3.14 Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og 
føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

3.15 Hold området rundt peisen rent og fritt for lo, støv eller hår 
fra kjæledyr.

3.16 Opphopning av støv og lignende kan særlig oppstå rundt 
varmeområdet på toppen av apparatet. Vær spesielt nøye 
med å holde dette området fritt for slike partikler, rengjør 
jevnlig for å hindre oppsamling.

 BYTTE BATTERI

3.17 Når batteriene i fjernkontrollen begynner å bli lave, skal de 
umiddelbart byttes ut. Installer de nye batterier korrekt og 
kasser de gamle på forskriftsmessig måte.

 NB! Dersom peisen skal stå ubrukt over lengre tid, 
forsikre deg om at det er slått av og at støpslet er tatt ut 
av stikkontakten. 
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 De elektriske peisene har 3 brukerinnstillinger:

 —Kun flammeeffekt - med 4 lysstyrkenivåer
 —Flammeeffekt + 1 kW oppvarming
 —Flammeeffekt + 2 kW oppvarming
 
 Det kreves 230 V 13 A  50 Hz strømtilførsel
 Maksimum strømforbruk:
 Radiance 85R: 2000 watts
 Radiance 105R: 2000 watts
 Radiance 135R: 2000 watts
 Radiance 195R: 2000 watts

 DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

 En 1,8 m lang ledning med støpsel til denne peisen. 

 2 x Batteri til fjernkontrol (AAA).

Dekker følgende modeller:

PAKKSEDDEL OG SJEKKLISTE

Beskrivelse av peisen Monteringssettet omfatter:-

Radiance 85R
Radiance 105R
Radiance 135R
Radiance 195R

1 x Instruksjonsbok
1 x Fjernkontroll
2 x AAA Batteri
4 x Festebraketter
10 x Skruer ST4x8
4 x Skruer ST4x16
1 x Kontaktbrakett
1 x Strømkabel

Radiance 85R
Radiance 105R

1 x Hvite steiner
1 x Gjennomsiktige harpiks-

steiner
Radiance 135R
Radiance 195R

2 x Hvite steiner
2 x Gjennomsiktige harpiks-

steiner

Modellen A B C D
Radiance Inset 85R 855 901 912 336
Radiance Inset 105R 1055 1101 1112 336
Radiance Inset 135R 1355 1401 1412 336
Radiance Inset 195R 1955 2001 2012 336

Tekniske Spesifikasjoner

Instruksjoner For Installasjon 

Radiance Inset 85R Radiance Inset 105R Radiance Inset 135R Radiance Inset 195R

219-148 219-164 219-170 219-188

B

C

A

340
291

496
D

75

20

24.5

196
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Instruksjoner For Installasjon 
1. Generell Informasjon

 
1.1 NØDVENDIG VERKTØY

 Du trenger en skrutrekker, et vater og en drill 

1.2 UTPAKKING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN

 ADVARSEL! IKKE bruk denne peisen hvis noen del har 
vært utsatt for  vann.  

 Kontakt en kvalifisert tekniker umiddelbart for å inspisere og 
bytte ut aktuelle deler av det elektriske anlegget dersom det 
er nødvendig.

1.3 Åpne innpakningen forsiktig, og fjern polystyrenet.
 Ta av plastposen og kast den.
 Hold plastemballasjen unna barn.  
 Behandle emballasjematerialet på en ansvarlig måte. 

1.4 Sjekk at alle deler og alt tilbehør er tatt ut før du kvitter deg 
med emballasjen. 

 Om nødvendig kan du beholde originalemballasjen for 
fremtidig transport og/eller lagring 

 
1.5 Test apparatet før installasjon.

2. Montere Peisen
 
2.1 Plassering av Radiance Electric-modellen  

 Din nye Radiance Electric kan faktisk installeres hvor som 
helst i hjemmet ditt. Når du velger plassering, er det 
imidlertid viktig at generelle instruksjoner følges.

2.2 For best resultat, installer vekk fra direkte sollys.  

2.3 Apparatet bør monteres i en tilpasset ramme av 
reisverk. Vennligst se til at egnede fester brukes ved 
innfesting i en hul vegg.

2.4 Pass på at det ikke er noen rør eller ledninger bak 
området som skal bores eller kuttet. 

2.5 Pass alltid på at apparatet er tilstrekkelig underbygget og 
sitter på en fast struktur ved montering over gulvnivå.

2.6 Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontak. En 
utvidelse kan kjøres fra en eksisterende stikkontakt, men 
dette må utføres av en kvalifisert elektriker.

 Strømkontakten skal være lett tilgjengelig slik at strømmen 
kan kobles fra når peisen er montert.

2.7 Hvis strømledningen er skadet, må den repareres av 
produsenten, dens autorisert servicesenter eller profesjonell 
person.

2.8 Sørg for at gardiner og møbler ikke er plassert nær den 
valgte posisjon, da dette ville skape en potensiell brannfare 
eller blokkere varmeapparat utløpskanaler.

 ADVARSEL! HOLD ALLE TYPER BRENNBARE 
MATERIALER MINST 1 M UNNA FRONTEN OG SIDENE 
PÅ DEN ELEKTRISKE PEISEN.

3. Installasjon I Bindingsverk

 DET FINNES INSTRUKSER FOR EN INSTALLASJON 
HVOR RADIANCE MONTERES JEVNT MED 
OVERFLATEN PÅ VEGGEN.

3.1 Bygg reisverket for peisfremspringet og innfellinger til ønsket 
størrelse, se diagram 1 og tabell.

 Det er viktig å inkludere en overligger i riktig høyde for å 
unngå at apparatet ikke bærer vekten av den ferdige 
veggen.

 Det er viktig å ta høyde for veggkledning når dybden for 
rammen bestemmes.

1

Modellen W D H
Radiance 85R 928 180 500
Radiance 105R 1128 180 500
Radiance 135R 1428 180 500
Radiance 195R 2028 180 500

3.2 Hvis et ildsted-system eller hevet ildsted skal installeres, 
må enheten heves å gi tilgang for vedlikehold og bruk av 
fronten.

3.3 Fest de 4 festebrakettene på siden av apparatet, 
 se diagram 2.

2
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3.4 Ildstedet kan nå plasseres i åpningen.
 Vatre opp apparatet og fest enheten til rammen ved bruk av 

festehullene, se diagram 3.

3

3.5 Koble strømkabelen til apparatet.

3.6 En festebrakett medfølger.
 Plasser braketten rundt kontakten og fest den med 2 skruer, 

se diagram 4.

4

3.7 Den dekorative rammen holdes på plass med magneter. Dra 
forsiktig framover for å fjerne, se diagram 5.

5 Sett ovenfra

3.8 Brennbare eller ikke-brennbare materialer kan brukes til å 
fullføre åpningen rundt ildstedet.

 IKKE FYLL HULROMMENE RUNDT ELLER OVER 
APPARATET MED ISOLASJONSMATERIALER SOM 
MINERALULL.

Instruksjoner For Installasjon 
3.9 Det er en returkant rundt den dekorative rammen som festes 

på fronten av apparatet. Dette gjør at kledning kan føres opp 
til kanten og avsluttes med et jevnt gap på 5 mm rundt den 
dekorative rammen, se diagram 6.

6

Retur; Kled-
ning opp til 

denne kanten

3.10 Med den dekorative rammen fjernet, fest egnet 12 mm 
kledning til veggen over, under og på sidene av apparatet. 

3.11 Fullfør peisfremspringet som ønsket.

7

Gulv

4. Montering av dekorative steiner

4.1 For å plassere de dekorative steinene er det nødvendig å 
fjerne glasspanelet.

4.2 De er en klemme i toppen av hvert hjørne på glasspanelet 
som holder glasset på plass, se diagram 8.

 Påse at du støtter glasset når du fjerner klemmene.

8
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Instruksjoner For Installasjon 
4.3 Løsne og fjern de 2 klemmene mens du holder glasset.
 Disse kan skrus ut med fingrene.

4.4 Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å fjerne det fra apparatet, se diagram 9.

 Klemmen kan brukes for å gjøre fjerningen enklere.

9

4.5 Spre de dekorative steinene jevnt utover brennkammeret.

 Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig 
utover brennkammeret. Det er ikke nødvendig å bruke alle 
effektene som medfølger.

4.6 Sett glasset tilbake ved å følge instruksjonene i motsatt 
rekkefølge.

 Når du setter klemmen tilbake er det viktig å se til at 
klemmen er plassert i sporene på apparatet, se diagram 10.

10

4.7 Sett den dekorative rammen tilbake.
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1. Feilsøking
 
 Ingen belysning eller ujevnt lys:

1.1 Sjekk kontakten ved å plugge inn en fungerende apparat. 
Hvis dette også ikke fungerer, kan du ringe på en kompetent 
elektriker til å sjekke kontakten.

1.2 Sjekk strømkontakten ved å plugge inn et apparat du vet 
virker. Hvis denne peisen heller ikke fungerer, kontakt en 
godkjent elektriker for å sjekke strømkontakten.

   
 Belysning, men ingen varme:

1.3 Sikringsautomaten har aktivert for å beskytte mot 
overoppheting (se Brukerinstruksjoner, avsnitt 2). Forsikre 
deg om at ristene for luftinntaket og avløpet er frie for støv 
eller andre hindringer.

   
1.4 Termostaten kan være satt for lavt. Drei hjulet med 

klokkeretningen til varmelegemetslår seg på.

 Fjernkontrollen virker ikke:

1.5 Sjekk at batteriene er nye og at de er korrekt montert. Bytt 
batterier etter behov.

1.6 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot peisen.

2. Slik Kobler Du En Plugg

 For å bytte støpslet som leveres med denne elektriske 
peisen, følg instruksene nedenfor. Instruksene forutsetter at 
ledningen er kuttet av.

ADVARSEL - DERSOM DU IKKE KOBLER 
LEDNINGENE KORREKT KAN DET MEDFØRE FARE 
FOR MENNESKER VED  AT DE KAN FÅ ELEKTRISK 
STØT ELLER DET KAN OPPSTÅ BRANN. ER DU I 
TVIL, KONTAKT EN  GODKJENT ELEKTRIKER.

Uk-Støpsel 

 Egnet for bruk på Kypros, Malta, Irland og Storbritannia

Jordledning

Nøytral ledning

Ytre isolasjon

Sikring

Kabellgrep

1 UK-støpsel følger 
med Type 33

Strømførende 
ledning

Service
Strømførende 
ledning

Brun Koplingspunkt L / RØD

Nøytral ledning Blå Koplingspunkt N / SORT

Jordledning Grønne & gule 
striper

Koplingspunkt E / / 
GRØNN eller GRØNN & GUL

 
 DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk Støpsel 

 Egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, 
Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portu-
gal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania & Sverige

KabellgrepYtre isolasjon

Nøytral ledning

Jordledning

Strømførende 
ledning

2 Typiske europeiske 
støpsel Type 
15/16/17

2.1 Kasser deT gamle støpslet på forskriftsmessig måte. 
Forsikre deg om at det nye støpslet ikke har sprekker eller 
hakk.

2.2 Avisoler 4 cm av de fargede ledningene og kutt til korrekt 
lengde slik at de med letthet når de korrekte 
koplingspunktene. 

2.3 Forsikre deg om at jordledningen har mer slakk enn de 
andre ledningene.

2.4 Fjern litt av isolasjonen å la det være igjen ca. 1 cm med 
eksponert metallkjerne på hver ledning.  

2.5 Tvinn sammen ledningsendene.

2.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.

2.7 Skyv metalledningen inn i hvert av hullene under hver skrue 
eller, avhengig av hvordan pluggen  er konstruert, vikle  
metalledningen rundt skruen.

2.8 Forsikre deg om at isolasjonen når opp til hvert 
koplingspunkt som vist og at det ikke er noen løse 
ledningsender.

2.9 Forsikre deg om at ledningen sitter godt under 
ledningsgrepet og trekk forsvarlig  til.

2.10 Det vises til Tekniske spesifikasjoner for sikringskapasiteter 
og montering av riktig sikring i støpslet.

2.11 Monter dekselet på støpslet.  
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3. Servicekrav

UNDER VEDLIKEHOLD AV DETTE APPARATET KAN 
DET VÆRE NØDVENDIG Å KUTTE BUNTEBÅND FOR 
Å KOMME TIL OG FJERNE NOEN DELER.
DISSE MÅ ERSTATTES NÅR APPARATET SETTES 
SAMMEN IGJEN. 

 KUN KVALIFISER PERSONELL MÅ UTFØRE 
VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN

 FØR DU STARTER NOEN SOM HELST TYPER ARBEID 
PÅ PEISEN: SLÅ AV PEISEN OG KOBLE DET FRA 
STRØMTILFØRSELEN VED Å TA UT STØPSLET PÅ 
PEISEN.

3.1 Vent minst 10 minutter til peisen har kjølt seg ned.

3.2  Bytte av batteri på fjernkontroll

 Bytt ut med et AAA-batteri. Forsikre deg om at batteriet er 
montert korrekt i fjernkontrollen.

3.3 Vedlikehold av motorer

 Motoren til viften og flammeeffekten er forhåndssmurt for å 
forlenge lagrenes levetid og trenger derfor ikke smøres. 
Periodisk rengjøring/støvsuging av viften/peisen anbefales 
imidlertid.

3.4 Tilbakestilling av termisk sikringsautomat

 Peisen er utstyrt med en elektronisk sikkerhetskontroll 
(E.S.). Dette er en sikkerhetsanordning som slår av flammen 
dersom peisen av en eller annen grunn blir overopphetet, 
f.eks. ved tildekking. 

 
 Dersom peisen slutter å fungere mens flammeeffekten 

fortsetter som normalt, betyr det at E.S.-kontrollen er i drift. 

 E.S.-kontrollen kan bare tilbakestilles etter at peisen er 
nedkjølt. 

 Tilbakestille E.S.:  
 Slå av peisen (med den manuelle Av/På-bryteren) og la 

peisen stå i 10-15 minutter.  
 Fjern eventuelle hindringer i avløpet for viftevarmeren eller 

andre indre deler. 
 Slå på peisen, og E.S.-kontrollen vil tilbakestilles.  Forsikre 

deg om at peisen fungerer korrekt. Dersom E.S-kontrollen 
slår inn igjen, bør peisen sjekkes av  en fagkyndig elektriker.

4. Fjerning av glasset

4.1 For å komme til de innvendige delene i Radiance er det 
nødvendig å fjerne glasspanelet.

4.2 Fjern først den dekorative rammen.
 Rammen holdes på plass med magneter. Dra forsiktig 

framover for å fjerne, se diagram 3.

3 Sett ovenfra

4.3 De er en klemme i toppen av hvert hjørne på glasspanelet 
som holder glasset på plass, se diagram 4.

4

4.4 Løsne og fjern de 2 klemmene mens du holder glasset.
 Disse kan skrus ut med fingrene.

4.5 Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å fjerne det fra apparatet, se diagram 5.

 Klemmen kan brukes for å gjøre fjerningen enklere. 

5
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4.6 Sett glasset tilbake ved å følge instruksjonene i motsatt 

rekkefølge.

 Når du setter klemmen tilbake er det viktig å se til at 
klemmen er plassert i sporene på apparatet, se diagram 6.

6

4.7 Sett den dekorative rammen tilbake.

5. Fjerning av effektskjermen

5.1 Når glasset er fjernet samles effektene forsiktig opp og 
legges til side.

 Merk: Ved utskifting av brenseleffekt må du se til at den er 
spredt jevnt utover brennkammeret. 

 Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig 
utover brennkammeret. 

5.2 For å fjerne effektskjermen er det nødvendig å fjerne de 2 
sidebrakettene.

5.3 Ta ut de 4 skruene fra fronten av apparatet, se diagram 7..

7

5.4 Skru ut de 2 skruene som fester sidebrakettene til oversiden 
av vinduet, se diagram 8.

8

5.5 Dra sidebrakettene forsiktig ned i en vinkel og trekk 
framover for å fjerne, se diagram 9.

 Merk: Hver brakett kan kun passe på en side

9

5.6 Med et flathodet skrujern bøyer du forsiktig ut metall-
leppene på toppen av peisinnsatsen som holder 
effektskjermen, se diagram 10.

10

5.7 Dra skjermen forsiktig framover for å løsne, se diagram 11.
 MERK: Skjermen er fleksibel og kan bøyes under leppene

11

5.8 Sett skjermen forsiktig til side for å unngå skade. 

5.9 Sett på plass i motsatt rekkefølge og se til at skjermen 
plasseres i bunnkanalen og bak toppleppene. 

 VIKTIG: Når du setter inn skjermen må den matte siden 
være mot framsiden av apparatet.
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6. Fjerning av brennkammeret

 Med glasset og effektskjermen fjernet er det mulig å fjerne 
brennkammeret for å komme til innsiden av apparatet og 
LED-kortene.

6.1 Fjern de 2 skruene på hver side av braketten til 
brennkammeret, se diagram 12.

12

6.2 Braketten og brennkammeret kan nå løftes ut av apparatet, 
se diagram 13.

13

6.3 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.
 MERK: Det fleksible brennkammeret plasseres i et sport i 

braketten, se diagram 14.

14

Brennkammer

Brakett
Spor

7. Bytte Sensor I Fjernkontroll

7.1 Følg avsnitt 4 & 5 for å fjerne Sensor I Fjernkontroll.

 Fjernkontrollsensoren er plassert på toppen av apparatet til 
høyre side.

7.2 Koble fra sensorledningen og sett den forsiktig til den ene 
siden, se Diagram 15.

7.3 Ved å bruke en elektronikktang, klem sammen klipsene 
som holder sensoren til baksiden av peisen for å få de til å 
utløsee.

15
Sensorledning

Sensorklyper 

7.4 Fjern sensoren og bytt den ut etter behov.

8. Utskifting av LED-kort

8.1 Følg avsnitt 4, 5, & 6 for å komme til LED-kortene.
 
8.2 LED-kortene er plassert i bunnen av apparatet, 
 se diagram 16.

16

LED-kort
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8.3 LED-kortene er koblet sammen i enden av hvert kort og 

holdt på plass med klemmer, se diagram 17.

17 Bakgrunnseffekt-LED

Framre brennkammer-LED

8.4 Koble fra ønsket LED-kort og bruk en langnebbet tang til å 
løsne klemmene.

8.5 Å sette inn et nytt kort gjøres i motsatt rekkefølge.

9. Utskifting av effekthjul

9.1 Følg avsnitt 4, & 5 for å komme til effekthjulet.

9.2 Effekthjulet er festet til effektmotoren og støttet på 2 andre 
steder, se diagram 18.

18

Effektmotor

Støttebraketter

9.3 Effekthjulet er festet til effektmotoren med en gummikrage.
 Trekk gummikragen av effektmotorens aksling, 
 se diagram 19.

19

9.4 Trekk hjulet forsiktig av støttebrakettene i en vinkel, se 
diagram 20.

20

9.5 Sett tilbake i omvendt rekkefølge. 

10. Utskifting av effektmotor

10.1 Følg avsnitt 4, 5 og 6 for å komme til effektmotoren.

10.2 Fjern de 2 skruene for å løsne motorenheten, 
 se diagram 21.

21

10.3 Koble motorenheten fra kontrollenheten ved å klemme på 
hakene på hver side av kontakten, se diagram 22.

22

10.4 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.  
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11. Utskifting av strømenhet

11.1 Følg avsnitt 4 for å fjerne glasset.

11.2 Strømenheten holdes på plass med 4 skruer, se diagram 23.

23

Dataetikett

11.3 Hold strømenheten og fjern de 4 skruene.

11.4 Strømenheten er koblet til apparatet med flere kabler og 
ledningsnett, se diagram 24.

24

Varmeenhet Strømnett

11.5 Løsne de 2 ledningsnettene ved å klemme på hver side av 
kontaktene.

11.6 Koble fra fjernkontrollsensor, LED og termostatkontroller for 
å løsne strømenheten fra apparatet, se diagram 25.

25

Termostat

Sensor I 
fjernkontroll

LED-
kort

11.7 Fjern forsiktig dataetiketten fra den originale strømenheten, 
se diagram 23, og fest den på det samme stedet på den nye 
delen.

11.8 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.  

12. Bytte Ut Varmeelementet

12.1 For å komme til varmenheten er det nødvendig å fjerne 
glasset, se avsnitt 4.

12.2 Ta ut den skruen fra fronten av apparatet, se diagram 26.

26

12.3 Varmeenheten holdes nå på plass av 5 skruer på toppen av 
peisinnsatsen.

 Hold varmeenheten og fjern skruene, se diagram 27.
 
27

12.4 Senk varmeenheten forsiktig.
 Dette vil kreve en lett tippebevegelse for å komme klar av 

kanten, se diagram 28.
 MERK Varmeenheten har ledninger tilkoblet.

28 Vær forsiktig:
Delikate ledninger
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12.5 Koble varmeenheten fra apparatet ved å klemme sidene på 

kontakten, se diagram 29.

29

12.6 Sett tilbake varmeenheten, se diagram 30.

30
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Koblingsdiagram

Sikring

Sikring

Varmeelement

Stikkontakt

LED-kort

LED-kort

LED-kort

LED-kort

Manuell kontroll bord

Infrarød mottaker

Hovedkretskort

Termostat
sensor

Flammemotor

Ef
fe

kt
m

ot
or

AC strømforsyning:
230v 50Hz

Strømførende 
ledning

Nøytral 
ledning

Jordledning

Antallet LED Boards varierer 
avhengig av modell

Alle modeller
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Reservedelsliste
Delebeskrivelse 85R 105R 135R 195R

Frontglasset CE1512 CE1513 CE1514 CE1515

Viktigste foran skjermen 
(effekter skjerm) PL0170 PL0171 PL0172 PL0173

Varmeapparatet (vifte, element og 
kabler) EL0636

Effekt LED-kort EL0620 (x1)
EL0639 (x1)

EL0621 (x1)
EL0640 (x1)

EL0620 (x1)
EL0639 (x1)
EL0621 (x1)

EL0639 (x1)
EL0621 (x3)

Framre brennkammer-LED EL0622 (x2) EL0623 (x2) EL0622 (x2)
EL0623 (x1)

EL0622 (x1)
EL0623 (x3)

Fremdrift (PCB og manuelle 
kontroller) EL0637

Sensor I Fjernkontroll EL0631

Motor (med tilkoblingsplugg) EL0632

Effekthjul PL0174 PL0175 PL0176 PL0177

Strømkabel (EU kun) rett vinkel EL0542

Fjernkontroll EL0618

Batteri til fjernkontroll 2 x EL0062

Hvite steiner &
Gjennomsiktige harpiks-steiner CE1516
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