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Bruker- og service instruksjoner
Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden
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DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE GASS DIREKTIVET

Informer sluttkunden
1

Demonstrer full drift av peisen til kunden..
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Informer kunden om at all rengjøring av peisen må kun gjøres når peisen er
kald. La kunden få et eksemplar av denne instruksen.
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Informer kunden om at det må holdes årlig service.

Sertifisert gasstekniker
Reparasjon og service må utføres av sertifisert Gasstekniker. Peisen har et
forbrennings overvåking system som gjør at sikkerhet blir ivaretatt. Dette må ikke
justeres eller settes ut av bruk. Ved reparasjon må det kun anvendes originale deler.

Gassforbindelse
Gassinntaket befinner seg under peisen. Det er en avstengingsventil under peisen, litt
til venstre for midten på peisen.
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Tenning av peisen
Peisen opereres manuelt med bryteren som finnes på høyre siden av peisen.
1

Pilotflammen varmer opp en termoføler og åpner for gassventilen. Dersom det er
noe feil med pilotflammen og termoføleren blir kald, vil gassen til brenneren
stenges automatisk. Dersom peisen stenges eller flammen dør ut vent minst 3
MINUTTER før du prøver å tenne peisen igjen.

Figur 7

Tenning: Se Figur 7.
a. Trykk og snu ”A” mot klokken til PILOT posisjonen.
b. Hold ”A” inne noen sekunder for å få gass fram.
c. Med knappen ”A” fremdeles inne snu den fra "OFF" posisjonen til
"PILOT” posisjonen til pilotflammen tennes. Fortsett å holde
kontrollknappen inne ca 5-10 sekunder. Slipp kontrollknappen, og
pilotflammen vil fortsatt være tent. Dersom pilotflammen dør ut,
gjenta prosessen men hold kontrollbryteren inne litt lenger.
d. Trykk bryteren ”A” lett og snu den mot klokken til ON posisjonen.
Hovedbrenneren vil ikke fungere før dette er gjort. Hovedbrenneren kan
tenne avhengig av hvilken posisjon kontrollbryteren B har.
e. Manuell regulering av varme/flammehøyde
f. Snu kontrollbryteren ”B” mot klokken for å øke flammehøyden og med
klokken for å redusere den.
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Avstenging
Manuel avstenging
a. Snu kontrollbryteren ”B” fullt med klokken. Dette vil stenge
hovedbryteren mens pilotflammen fortsetter og brenne.
b. Snu kontrollbryteren ”A” til pilot posisjonen. Dette vil også stenge
hovedbrenneren mens pilotflammen fortsetter å brenne.
c. For å stenge piloten, snu kontrollbryteren ”B” til off posisjonen.
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Rengjøring av peisen
Vær sikker på at peisen er kald. Regelmessig støvtørring med en tørr klut er det
som er nødvendig for at peisen skal holde seg pen. Av og til kan det være
nødvendig å rengjøre ståloverflaten med en fuktig klut – gjør dette kun når
peisen er kald og være sikker på at all fuktighet er tørket opp.
Glass
Brukeren kan bare rengjøre utsiden av glasset. Vask glasset med varmt vann,
bruk et mykt papirhåndkle eller klut. Sørg for å tørke skikkelig. Bruk aldri
skurepulver eller tøffe kjemikalier på glasset.
For vanskelige flekker bruk et rengjøringsmiddel fra en peisforhandler. Ikke la
dette middelet kommer i nærheten av ståloverflatene. Vær sikker på at peisen
er kald før du foretar en rengjøring. Husk at varmen henger igjen en stund etter
at du har slått av peisen. Ved normalt bruk trenger peisen kun minimalt av
rengjøring. Det kan danne seg noe sot på de keramiske steinene inne i
brenneren men dette er harmløst dersom det ikke er store mengder som dannes.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Før det blir foretatt service på peisen sørg for at gasstilførselen er stengt.
Etter at gassen er satt på igjen sørg for at en tetthetstest blir utført.
Peisen skal ha en service minst en gang i året.
Basisprosedyre – service/vedlikehold – utføres av gasstekniker:
1 Sørg for at peisen er kald før noe arbeidet utføres. Ta av frontpanelet.
Skru de 4 mutterne og ta av glassfronten.
2 Ta ut den vermiculite grusen.
3 Gjør brenneren grundig ren med en myk børste. Sørg for at luftehullet er rent.
4 Inspisert katalysatoren for å se om den har fått skade eller smuss; smuss
Fjernes med en myk kost. Katalysatoren har en forventet levetid på 11.000
timer dvs 10 år med normal bruk.
5. På grunn av høye temperaturer inne i brennerboksen kan bakveggen
bli krakelert, dette er normalt og har ingen innvirkning på peisen for øvrig.
6. Sjekk at peisen har riktig trykk både inn og på høy/lav posisjon på brenneren.
7. Dersom en forbrenningsanalysator er tilgjengelig så sjekk at verdiene er under
tabellen nedenfor ved å brenne peisen på fullt i 15 minutter og så ta målingene.
Over katalysatoren
CO ppm

under 10

CO2

Ca 3,0 – 5,0
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BRUKER INFORMASJON:
Nyttige tips og anbefalinger
1.
4.

Glassfronten spesielt øvre del vil derfor være veldig varme når peisen er i bruk. Utvis
derfor nødvendig forsiktighet når du bruker kontrollsystemene når peisen er varm.
Når peisen er ny vil malte overflater og keramiske komponenter gi en lukt når de
blir varmet opp. Dette vil forsvinne etter noen timers bruk.
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Peisen må ikke brukes dersom glassfronten ikke er skikkelig på eller at
glassdøren er åpen. Dersom det er mistanke om at glasset er ødelagt må peisen
heller ikke brukes.
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Service anbefales årlig.
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Denne veiledningen er ment som en hjelp til deg til å bruke peisen på en god og
riktig måte, derfor må du oppbevare denne på en sikker plass.
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Dersom du har en mistanke om gasslekkasje så slå av peisen og kontakt
installatøren.

9

Ikke heng, eller plasser bilder, gardiner eller andre gjenstander over eller for nær
peisen. Slike avstander som er gitt i veiledningen tidligere om avstanstander til
brennbart material og lignende.

Avstander til brennbart materiale:
Minsteavstanden til sidene er 100mm, mens gardiner og andre stoffer skal ha en
minsteavstand på 500mm. Ingen slike stoffer kan henge over peisen! Minsteavstand
til fronten av peisen er 1000mm og minsteavstanden fra varmegrillen på toppen av
peisen og taket er 1067mm!
En trehylle kan festes over peisen etter følgende regler:
Maks dybde på hylle

Minsteavstand fra peistopp til hylle

75mm

605mm

150mm

457mm

457mm

1067mm

Under ingen omstendigheter må man montere et plasma tv på veggen over peisen.
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GARANTI
1.

Det er et års garanti fra innkjøpsdatoen.

2.

Garantien gis under følgende forutsetninger:
a) Installasjonen er utført av en godkjent gassinstallatør.
b) At peisen er i henhold til beskrivelsen gitt i instruksen ovenfor.
c)

At instruksjonene om rengjøring og behandling er fulgt. Garantien gjelder
ikke for mishandling.

d) At garantikortet som følger hvert salg er returnert produsenten eller hans
agent for registrering innen 4 uker etter kjøpet og at detaljene er fylt ut riktig.
e) At deler som det reklameres for sendes fraktfritt til produsenten eller hans
agent for inspeksjon.
f) Vårt ansvar er begrenset til fri levering av deler som skal skiftes ut.
g) Garantien dekker ikke normal slitasje; misfarging av polerte flater eller
skifting av batterier.
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Installasjon og servicebok
Forsikr deg om at installatøren fyller ut nedenfor
INSTALLASJON
Peisen er levert av: Nærgass AS, Frakkagjerd, 5563 Førresfjorden

www.nargass.no
tlf - 52 75 47 00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installasjonsdato: ……………Serie Nr.: ….……...
Installert av: …………………………………………………………………….
Signatur til installatør: ……………………………..………………………..
-------------------------------------------------------------------------------------------------Serviceavtale er inngått med
Firma:
Adresse
Tel. og e-post
------------------------------------------------Signatur service selskap
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1. service

2. SERVICE

Service av: …………:…………....

Service av: …………:…………....

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Kommentarer:
……………………………………………

Kommentarer:
……………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
……..………………………….………………………… ……..………………………….…………………………

3. SERVICE

4. SERVICE

Service av: …………:…………....

Service av: …………:…………....

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Kommentarer:
……………………………………………

Kommentarer:
……………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
……..………………………….………………………… ……..………………………….…………………………

5. SERVICE

6. SERVICE

Service av: …………:…………....

Service av: …………:…………....

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Kommentarer:
……………………………………………

Kommentarer:
……………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
……..………………………….………………………… ……..………………………….…………………………

7. SERVICE

8. SERVICE
Service av: …………:…………....

Service av: …………:…………....

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Kommentarer:
……………………………………………

Kommentarer:
……………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……..………………………….…………………………
……..………………………….…………………………

9. SERVICE

10. SERVICE

Service av: …………:…………....

Service av: …………:…………....

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Dato: …………… Signatur ….…….…...

Kommentarer:
……………………………………………

Kommentarer:
……………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………
……..………………………….………………………… ……..………………………….…………………………
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Importør

Johan Feyers gate 7
4370 Egersund
gass@rodvelt.no
Tlf 932 98 888
www.rodvelt.no
org nr 982 758 041

Produsent
ESSE
Ouzledale Foundry Co. Ltd, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire BB18 6BN
TEL: 01282 813235 FAX: 01282 816876
WWW.ESSE.COM
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