Brukerstøtte
Veiledning for tenning av gasspeis
Tenning av peis

Fig. 1

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

Hvis peis ikke tenner

Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer
(flammebilde) på gasspeis sitter det en modulboks
som avbildet til høyre. På denne finnes en bryter for
å skru peisen av (OFF) og på (ON) eller sette peisen i
fjernkontrollmodus (REMOTE)

Fig. 2

Av/på bryter
Ingen funksjon
med fjernkontroll

Oppkoblingsknapp

Opptenning av gasspeis

1. Se til at batterier i fjernkontroll ikke er tomme
for strøm.
2. kontroller at det er gass på eventuelle
gassflasker/gasstank og at ingen gasskraner
er avstengt.
3. kontroller om det blinker rødt og grønt på
modulboks. Hvis den gjør dette, sett bryter til
OFF og tilbake til REMOTE.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll.
Gasspeisen skal da tennes etter få sekunder.

LED-lampe RESET-knapp

Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen
Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært
uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at
kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på RESETknappen på fjernmottakeren. LED-lampe vil da lyse grønt.
Innen 5 sekunder, trykk og hold tennknappen
på fjernkontrollen inne til det høres ett pip.
Fjernkontrollen er da programmert til
gasspeisen og klar til bruk.
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Brukerstøtte
Feilsøking gasspeis
Ofte stilte spørsmål/feilsøking
Symtom
Fjernkontroll sender ikke

Kontrollmodulen vil ikke
kommunisere med fjernkontrollen

Mulig årsak

Korrigerende tiltak

Batterier

Undersøk om batteriene i fjerkontroll er utladet

Barnesikring er skrudd på
i fjernkontroll

Skru av barnesikring i fjernkontroll

Styremodulen er ikke i
REMOTEmodus

Sørg for at bryteren på kontrollmodulen er
satt til REMOTE.

Kontrollmodulen og fjernkon- Kontrollmodulen piper når det lykkes å motta en
trollen er ikke programmert
kommando. Hvis det ikke piper, slett minne på
til hverandre
kontrollmodulog omprogrammer mottaker for
fjernkontroll.
Styremodulen er frakoblet,
driftsbatteriene er utladet
eller mangler ved
strømbrudd

Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser
rødt når peisen tennes, kontroller at modulboksen
er koblet til koplingsboksen på ildstedet.
Koplingsboksen er plassert i teknisk rom under
flammebildet. Kontroller også at batteriene er
montert i batteriholderen.

Vifte slår seg ikke på når peisen
startesd

Innebygd tidsforsinkelse

Viften starter 7 minutter etter at ildstedet er tent

Vifte slår seg ikke av når peisen
er slått av

Innebygd tidsinnstilling

Viften vil slå seg av automatisk 12 minutter etter at
ildstedet er slukket

Peis slår seg av etter lengre
perioder

Innebygd tidsinnstilling

Peisen vil automatisk slå seg av etter ni timer
kontinuerlig drift hvis det ikke mottas en kommando
fra fjernkontrollen.

Peis er på, men vil ikke slås av
med fjernkontrollen

Fjern kontroll eller kontrollmodul er defekt

På kontrollmodul, slå av peisen ved å skyve
ON/OFF/RE-MOTE-bryter til OFF.

Knappefunksjoner
PILOTFLAMME: For å aktivere eller
deaktivere konstant pilotflamme.
FLAMMEHØYDE: For å skru av/på eller
veksle mellom min, lav, med, høy og
maks flammehøyde.
VIFTE: for å justere viftehastighetenmellom
4 ulike innstillinger: møy, med, lav og av.
NB! Vifte er tillegsvare og ikke standard ved
installasjon av gasspeis.
AV/PÅ KNAPP: For å slå ildstedet av og på
samt programmere fjernkontroll
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