
Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold
For bruk i Norge

VIKTIG
WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE I 
ALVORLIG SKADE OG BRANNSKADER HVIS BERØRT. DET ER DERFOR ANBEFALT AT EN BRANNVAKT 

OVERHOLDER BS 8423:2002 BRUKES I NÆRVÆR AV SMÅ BARN, ELDRE ELLER BEVEGELSESHEMMEDE.
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

PR1394NO Utgave 3 (September 2014)

Riva2 Electric & Studio  
Electric peiser for innfelling
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må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke 
avhendes som husholdningsavfall. 

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette 
produktet til et egnet oppsamlingssted eller 
gjenvinningsstasjon. Du finner din nærmeste 
gjenvinningsstasjon ved å kontakte kommunen 
du bor i.

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og 
Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for 
garanti tilgjengelig i din region.
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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 Glasspanelet på denne elektriske peisen er betraktet av 
produsenten å være en aktiv flate som blir varm når peisen 
er slått på. Du må bruke egnet brannsikring for å beskytte 
barn, eldre og funksjonshemmede.

 
1.5    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.

1.6  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).

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

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

   
1.9    Peisen må festets godt til en flat innervegg. Forsikre deg om 

at møbler, gardiner etc. ikke er nærmere peisen enn 1 m.

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

   
1.11 Om strømledninger må passere gjennom en peis, 

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

1.12 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.

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

1.14 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader.

1.15 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.

1.16 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.

1.17 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.

 
1.18 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.

 Strømtilførselen må ikke frakobles når peisen er På. 
Bruk funksjonene på fjernkontrollen for å slå av peisen 
og forsikre deg om at skillebryteren er satt i Av-stilling 
før strømmen frakobles.

GENERELL INFORMASJON

2.1 Peisen kan kun betjenes med den håndholdte fjernkontrollen 
som styres med radiofrekvens.

    
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 Sørg for at håndkontrollen peker mot peisen.

Brukerinstruksjoner
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PLASSERING AV STRØMBRYTER
   
2.5 Skillebryteren sitter øverst på høyre side av peisvinduet, se 

diagram 1.
   

Skillebryter1

2.6 Sett bryteren i ON-stilling (PÅ) (—). Peisen kan nå betjenes 
med fjernkontrollen.  

2.7 I perioder når peisen ikke er i bruk, sett skillebryteren i OFF-
stilling (AV) (O).

Drift Med Fjernkontroll

2.8 De følgende funksjonene kan styres ved å bruke den 
håndholdte fjernkontrollen:

 —Av/På - Flammeeffekt 
 —Varmeinnstillinger 1 kW og 2 kW
 —Skarphet på brensel og flammeeffekt

2.9 Effektene kan slås av med fjernkontrollen, slik at peisen går 
tilbake til standby-modus.

E

D

C

LED

A

B

2

Standby-modus  PÅ/AV: (ON/OFF):

2.10 Peisen er i Standby-modus (klarstilling) når strømmen slås 
på med skillebryteren. Denne strømtilførselen må være PÅ 
(ON) (—) før du bruker fjernkontrollen.

Brukerinstruksjoner
Slå på peisen

 Flammeeffekter:

2.11 Ved å trykke på knapp A, slår flammeeffekten seg på. Legg 
merke til at med hvert trykk på hvilken som helst av 
knappene på tastaturet, vil den røde LED-lampen lyse for å 
bekrefte hver innstilling.

2.12 For å sette peisen i Standby (klarstilling), slå peisen først Av 
(knapp D for å gå tilbake til 1 kW, og deretter knapp B for å 
slå peisen Av). Du kan nå slå Av peisen ved å bruke knapp E.

2.13 For å starte peisen på nytt, bruk knapp A igjen, forutsatt at 
skillebryteren ikke er slått Av.

 
 Skru på varmen:

2.14 For å slå på varmeelementet må flammeeffekten være på, 
trykk deretter på knapp B:

 Varmeinnstillingen på 1 kW er nå i funksjon.
 For å øke varmen til 2 kW, trykk på knapp D.

2.15 For å redusere varmen fra 2 kW tilbake til 1 kW, trykk på 
knapp D igjen.

2.16 Ved å trykke på knapp D kan du veksle mellom de to 
varmeinnstillingene.

 Hvis det ikke er nødvendig å ha på varme, trykk på knapp B.

2.17 Trykk på Av/På (knapp E) for å slå av ALLE innstillinger og 
returnere til Standby (klarstilling). 

2.18 Peisen skal slås av med skillebryteren når den ikke er i bruk.

Variabel flammeeffekt

2.19 Peisen er utstyrt med en variabel flammeeffekt. Dette gjør 
det mulig å justere skarpheten og utseende på 
flammeeffekten.

 Når peisen først er slått på, (knapp A) vil skarpheten 
automatisk være på fabrikkinnstillingen som er 70 % 
skarphet.

2.20 Ved å trykke på knapp C, vil flammeeffekten endre seg fra 
lyst til mørkt utseende, og vil fortsette i en syklus til den 
samme knappen trykkes igjen.

 Trykk på denne knappen (C) når som helst innen syklusen - 
en brukerinnstilling kan etableres for skarphet.

 Legg merke til at varmeinnstillingene vil kun virke når 
flammeeffekten er på.

 Flammeeffekten kan brukes uten at varmen er på.
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Brukerinstruksjoner
Signalkode

 Fjernkontrollen fungerer ved radiosignal.
 Den håndholdte senderen er konfigurert på fabrikken med 

en unik signalkode.

 VIKTIG: Hvis håndsettet mister signalet eller må skiftes 
ut, blir det nødvendig å omprogrammere frekvensen. Se 
seksjon 7 i servicekapittelet for detaljer.

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 3.5).

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

 DET ER MEGET VIKTIG AT GRILLENE FOR 
LUFTINNTAKET PÅ UNDERSIDEN AV PEISEN ER 
UHINDRET OG AT DET ER TILSTREKKELIG ROM FOR 
FRI LUFTSIRKULASJON PÅ DETTE OMRÅDET.

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 et glass når det er kaldt. Ikke bruk 
rengjøringsmidler med slipemiddel.

3.3 Bruk et merkebeskyttet rengjøringsmiddel for glass uten 
slipemiddel og poler med en lofri støvklut.

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

RENGJØRING AV LUFTUTLØP

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

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

Luftutløp

Luftinntak

3

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

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

3.7 Området rundt og under peisen er spesielt utsatt for 
støvoppsamling. Vær spesielt nøye med å holde dette 
området fritt for slike partikler, rengjør jevnlig for å hindre 
oppsamling.

BYTTE BATTERI

3.8 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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DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Modellen
Riva2 Electric Studio Electric Insert

55 70 80 105 150

Vekt - kg
(uten ramme eller emballasje)

32 40 33 40 50

Spenning 220/240V / 50Hz 220/240V / 50Hz 220/240V / 50Hz 220/240V / 50Hz 220/240V / 50Hz
Batteri til håndholdt kontroll/sender 12 V MN 21/23 12 V MN 21/23 12 V MN 21/23 12 V MN 21/23 12 V MN 21/23

Strømforbruk

Dekorativ stilling 13 Watt 15 Watt 25 Watt 35 Watt 50 Watt
Varmeelement 1000 Watt 2000 Watt 2000 Watt 2000 Watt 2000 Watt

Tilførselsledning BS1363 UK13A BS1363 UK13A BS1363 UK13A BS1363 UK13A BS1363 UK13A

Installasjonsinstruksjoner
Tekniske Spesifikasjoner

Som Dekker Følgende Modeller:

Riva2 Studio Inset
55 70 80 105 150

234-016NO 234-209NO 223-378NO 223-136NO 223-044NO

Denne peisen er sertifisert for bruk i flere land enn det som er 
oppgitt. For å installere denne peisen i disse landene, er det viktig 
å skaffe oversatte instruksjoner. I noen tilfeller er det også 
nødvendig å modifisere utstyret. Ønsker du mer informasjon om 
dette, kontakt Gazco.

Beskrivelse av peisen Monteringssettet omfatter:-
Riva2 Electric 2 55
Riva2 Electric 2 70
Studio Electric Inset 80
Studio Electric Inset 100
Studio Electric Inset 150

1 x instruksjonsbok
4 x skruer
4 x plastplugger
1 x fjernkontroll
2 x låseskruer
1 x batteri
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Installasjonsinstruksjoner
Tekniske Spesifikasjoner

Modellen A B C D E F G H
Riva2 Electric 55 895 792 167 852 755 550 550 152
Riva2 Electric 70 1045 902 167 1002 865 700 650 152
Studio Electric Inset 80 1145 622 167 1102 585 800 380 152
Studio Electric Inset 105 1460 622 167 1417 585 1050 380 152
Studio Electric Inset 150 1877 622 167 1834 585 1500 380 152

RIVA 2 ELECTRIC

A

B E

C

H

G

F

D

STUDIO ELECTRIC INSET

A

B E

C

H

G

F

D
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1. Generell Informasjon

 DET ER MEGET VIKTIG AT GRILLENE FOR 
LUFTINNTAKET PÅ UNDERSIDEN AV PEISEN 
ER UHINDRET OG AT DET ER TILSTREKKELIG 
ROM FOR FRI LUFTSIRKULASJON PÅ DETTE 
OMRÅDET.

 
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.   

 

2. Montere Peisen

 Vær forsiktig når du løfter peisen, få hjelp hvis nødvendig 
og følg alltid trygge metoder for manuell håndtering. 

 Det er to installasjonsmetoder:

 1) Riva2 Electric 55 & 70 - installasjon i en peisinnramming 
eller ramme.

 2) Alle modeller - installasjon ved å bruke konseptet «skjult 
dør».

 Når du er i tvil, rådfør deg med detaljisten eller kyndig 
person.

2.1 Plassering av den elektriske peisen

 Den nye peisen kan installeres omtrent hvor som helst i 
hjemmet ditt. Når du velger plasseringen imidlertid, sørg for 
at de generelle instruksjonene følges.

 Plasseringen av peisen skal ideelt være hvor den kan 
monteres i/på en loddrett vegg konstruert av blokker/
murstein eller en intern treramme i en vegg med 
gipsplater.  Festeanordningene som følger med er KUN 
til bruk på murvegger. Sørg for at det brukes passende 
festanordninger når peisen skal festes i en hul-vegg 
eller hulmurvegg. 

2.2 Sørg alltid for at peisen har tilstrekkelig støtte og sitter på en 
fast konstruksjon når den monteres over gulvnivå.

2.3 Forsikre deg om at det ikke befinner seg gardiner og møbler 
i nærheten av den valgte plasseringen da dette vil skape en 
potensiell brannfare eller hindre utløpskanalene på peisen. 

2.4 For best resultat, monter peisen hvor den er unna direkte 
sollys.  

2.5 Hvis strømledningen blir ødelagt, skal den repareres av 
produsenten, et autorisert servicesenter eller en kyndig 
person.   

 
2.6 Det ideelle er å installere peisen hvor den er i nærheten av 

en passende strømkontakt. Strømledningen kan forlenges 
fra en eksisterende strømkontakt, noe som må utføres av en 
kvalifisert elektriker.

 Den elektriske kontakten skal være lett tilgjengelig slik at 
peisen kan frakobles etter montering.

 ADVARSEL! INNREDNING ELLER BRENNBARE 
MATERIALER SKAL HOLDES MINST 1 METER FRA 
FRONTEN AV DEN ELEKTRISKE PEISEN.

Installasjon i en 
peisinnramming / ramme

Vegg

Peisvindu

Peisinnramming / 
Peisramme

1

2.7 Peisen må ikke isoleres eller tildekkes. Peisen krever 
luftsirkulasjon for å kunne fungere.

2.8 Peisinnrammingen / Rammen skal ha lufthull over og under 
for ventilasjon.

2.9 Plasseringen av peisen skal ideelt være på en vannrett flate 
eller gulv, eller være montert og festet i en hul-vegg med 
brakettene som følger med. 

Installasjonsinstruksjoner
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Installasjonsinstruksjoner
2.10 Fjern festeskruer og braketter (V/H side) - diagram 2.

braketter

2

2.11 Fest brakettene på nytt (V/H) i motsatt rekkefølge og sett 
fast ved å bruke festeanordningene som følger med - 
diagram 3.

 Festeanordningene som følger med er KUN til bruk på 
murvegger. Sørg for at passende festanordninger 
brukes når peisen skal festes i en hul-vegg eller 
hulmurvegg. 

braketter

3

2.12 Plasser eventuell dekorativ fyllplate i stilling samtidig som du 
sjekker at utskjæringen passer nøye rundt «Edge»-rammen 
slik at kanten blir synlig. Sett innfalset peisinnramming på 
plass og fest til veggen i henhold til produsentens 
instruksjoner.

2.13 Forsikre deg om at gardiner, innredninger og brennbare 
materialer ikke er nærmere enn 1 meter fra peisen da dette 
kan skape en potensiell brannfare.

Installasjon ved å bruke 
metoden med «skjult dør»

10 mm klaring 
til vegg

Peisvindu

Peissokkel

Peisinnramming / 
Peisramme

4

2.14 Peisen må ikke isoleres eller tildekkes. For at peisen skal 
fungere, krever den luftsirkulasjon.

2.15 Hulrommet skal ha luftsirkulasjon ved å ha lufthull over og 
under.

2.16 Plasseringen av peisen skal ideelt være på en plan flate 
eller gulv, eller være montert og festet i en hul-vegg med 
brakettene som følger med. 

 Festeanordningene som følger med er kun for murvegger.

2.17 Fjern festeskruer og braketter (V/H side) - diagram 5.

braketter

5
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2.18 Fest brakettene på nytt (V/H side) i motsatt rekkefølge og 
sett fast ved å bruke festeanordningene som følger med - 
diagram 6.

braketter

6

2.19 Konstruer en innkledning av bindingsverk rundt peisen med 
ønsket bredde og høyde. Gjør bindingsverket ferdig i valgt 
materiale og sørg for at panelene er skjøvet opp til «Edge»-
rammen slik at kanten blir synlig. Gjør veggen ferdig etter 
behov.

2.20 Forsikre deg om at gardiner, innredninger og brennbare 
materialer ikke er nærmere enn 1 meter fra peisen da dette 
kan skape en potensiell brannfare.

3. Koble til strømtilførselen

3.1 Kontroller at strømkretsen har kapasitet til den ekstra 
belastningen på 1000 eller 2000 watt.

3.2 Koble peisen til en jordet kontakt.

3.3 Den elektriske ledningen må ikke fastklemmes.

Installasjonsinstruksjoner
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Service
1. Generelle krav 

 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.

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

1.2  Skifte batteri i den håndholdte fjernkontrollen

 Den håndholdte fjernkontrollen er batteridrevet, og trenger 
nytt batteri etter en viss periode.

 Skifte batteri:

 – Åpne dekslet til batterirommet bak på fjernkontrollen.

 – Ta det gamle batteriet ut og monter et nytt samtidig som 
du legger merke til polariteten (+ og -) som merket på 
batteriet og den håndholdte fjernkontrollen.

 – Monter batteridekslet på plass igjen.

1.3 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.

1.4 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.

1.5 Hvis det oppstår strømbrudd eller peisen slås av med 
skillebryteren mens peisen er på, er det nødvendig å koble 
peisen fra hovedstrømmen og la den være frakoblet i 5 
minutter for å utlade elektronikken før peisen slås på igjen. 

2. Feilsøking

 Betjen peisen før igangkjøring   

2.1 Klikk på flammeknappen på fjernkontrollen. Hvis peisen ikke 
fungerer, følg punktene 1, 2, 3, 4 og 5 respektivt. 

 1. Sjekk strømforbindelsen til strømbryteren på veggen og 
at den er slått PÅ.

 2. Sjekk skillebryteren på peisen (se klistremerke på 
peisen). Bryteren må være på «I»

 3. Sjekk batteriet i den håndholdte fjernkontrollen. Den røde 
LED-en skal lyse klart. Sjekk om batteriet er i korrekt stilling 
og monter batteriet på nytt etter behov.

 4. Hvis ingen ting skjer etter å ha sjekket 1, 2 og 3, sjekk da 
frekvensen bak på den håndholdte fjernkontrollen som skal 
peke mot følgende BOKSTAVER: 

 Riva 2 Electric 55         – G
 Riva 2 Electric 70         – F
 Studio Electric Inset 80     – C
 Studio Electric Inset 105   –  J 
 Studio Electric Inset 150   – M

 5. Hvis ingen ting fremdeles skjer, etter å ha sjekket 1, 2, 3 
og 4, skal strømmen kobles fra på strømkontakten (trekk 
støpslet ut av kontakten) og vent i 60 sekunder. Sett 
støpslet tilbake i kontakten og gjenta trinn 1 til 4. Hvis du 
ikke har tilgang til strømbryter, fordi den er innebygd, skal 
du koble fra på sikringstavlen. 

 6. Ved lave temperaturer, eller hvis peisen er montert i en 
vinterhage, kan det hende at flammeeffekten beveger seg 
sakte (eller ser ut for å sette seg fast), når du først starter 
peisen. 

 Slå på varmen ved å klikke på nedre knapp i noen få 
minutter. Dette skaper en sterkere trekk og vil varme opp 
glasset.

 7. Varmen slår seg ikke på når du klikker på varmeknappen, 
men flammeeffekten er på.  

 a). Sjekk batteriet i den håndholdte fjernkontrollen. Den røde 
LED-en skal lyse klart.

 b). Prøv å klikke på varmeknappen nærmere peisen.
 c). Slå av peisen og slå den på igjen. Vent i 10 sekunder og 

klikk på varmeknappen på nytt.
 d). Hvis varmen fremdeles ikke slår seg på, etter å sjekket 

a, b & c, følg punkt 5.
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3. 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

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

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

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

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

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

3.5 Tvinn sammen ledningsendene.

3.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.

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

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

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

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

3.11 Monter dekselet på støpslet.  

Service



13

4.  Servicekrav

4.1 RENGJØRING AV LUFTUTLØP

 Det er viktig at luftinntakene regelmessig gjøres rene for å gi 
maksimal ytelse på den elektriske peisen.

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

 Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk 
klut eller munnstykket på en støvsuger - diagram 4.

Luftutløp

Luftinntak

3

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

4.2 For å foreta service på peisen, følg trinnene som følger:

4.2.1 Klikk på flammeknappen på fjernkontrollen. Hvis peisen ikke 
vil fungere, følg veiledningen for feilsøking.

4.2.2 Hvis peisen fungerer, sett på varmeinnstilling 1 kW og 
deretter på 2 kW.

4.2.3 Klikk på dimmefunksjonsknappen og forsikre deg om at 
flammeeffekten går fra MAX (MAKS.) skarphet til en middels 
skarphet, og begynner deretter å gå opp og ned.

4.3 Hvis trinn 2 & 3 er OK, bruk da den håndholdte 
fjernkontrollen til å slå av varmen, dimmefunksjonen og til 
slutt peisen. 

 Slå av bryteren på peisen. Skillebryteren på peisen skal 
være i "0"-stilling.

4.4 Slå av strømtilførselen med bryteren på veggkontakten. Hvis 
du ikke har tilgang til en bryter for å slå strømmen AV/PÅ, 
fordi den er innebygd, skal strømmen da kobles fra på 
sikringstavlen.

4.5 Når disse trinnene har blitt fulgt:

4.5.1 Skift ut batteriet i den håndholdte fjernkontrollen.

4.5.2 Ta av pyntelistene i glass som er festet med magneter.
 Ta glasset forsiktig ut av peisen, se Avsnitt 6.

4.5.3 Ta effektskjermen og den ytre skjermen ut av peisen.
 
4.5.4 Ta KUN av senterklemma sammen med silkehengeren 

(Noter deg først den opprinnelige posisjonen) 

4.5.5 Tørk og gjør rent bak i peisen med skjermrengjøringsmiddel 
og klut og la det tørke i ca. 2 minutter.

4.5.6 Sprøyt antistatisk middel bak i peisen bak skjermen og på 
silken.

 Sett silken og klemma tilbake i den opprinnelige stillingen.

4.5.7 Gjør effektskjermen og den ytre skjermen ren med 
skjermrengjøringsmiddel og klut.

4.5.8 Gjør glasset rent med glassrengjøringsmiddel og klut.
 
4.5.9 Koble til / gjenopprett strømmen og sett AV/PÅ-bryteren 

tilbake på 1.
  Ved å følge trinn 1, 2 og 3, sett peisen på i 5 minutter mens 

skjermen og glasset er demontert. 

4.5.10 Slå av peisen med håndkontrollen.

4.5.11 Monter skjermen og deretter glasset.

4.5.12 Monter HD pyntelister.

4.5.13 Ved å følge trinn 1, 2 og 3, sett peisen på i 3 minutter når 
skjermen og glasset er montert på plass. 

5. Rengjøring

5.1 Det må ikke brukes vann, vaskemidler, rengjøringspulver 
eller polermiddel med slipemiddel av noe som helst type på 
kroppen av peisen. Bruk en tørr støvklut eller en middels 
myk kost for å tørke bort støvet.

 For å rengjøre glass, bruk glass eller 
vindusrengjøringsmiddel.

6.  Demontere Glasset

 ADVARSEL: GLASSET SKAL KUN 
DEMONTERES NÅR DETTE ER HELT 
NØDVENDIG.

 HVIS NØDVENDIG, TA KONTAKT MED 
FORHANDLEREN FOR YTTERLIGERE HJELP.

 FORSIKTIG: KNUST GLASS KAN 
FORÅRESAKE ALVORLIG PERSONSKADE. 
VÆR EKSTRA FORSIKTIG NÅR VINDUET I 
PEISEN SKAL HÅNDTERES.

6.1 PEISEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT GLASSVINDUET 
ER MONTERT.

Service
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6.2 Fjerne brakettene for «skjult dør»

 Sett sidebrakettene innover fra magnetene og løft bort fra 
peisen - diagram 4.

4

6.3 Skyv nedre brakett over og løft enden opp. Løft braketten 
bort fra peisen - diagram 5.

 
5

6.4 Under kranklager er det to vindus klemmer som holder 
glass-panelet på plass, se diagram 6.

 
6

A

A

Detail A

6.5  Fjern de to skruene fra hver klemme.
 Løft av og legg forsiktig til side.

Service
6.6 Advarsel: Selv om glasspanelet er behandlet med 

sikkerhetskanter, vær forsiktig når du håndterer glasset. 
Unngå kontakt med hjørner og ha på deg 
beskyttelseshansker hvis nødvendig.

 Det er mulig det må være to personer om å fjerne 
glasset.

6.7 Hold i glassvinduet med begge hender og løft opp og ut av 
montert stilling - diagram 7.

7

6.8 Når løftet, snu glasset bakover og senk det ned i bunnen av 
peisen - diagram 8.

8

6.9 Glasset kan nå løftes ut av peisen ved å holde i øvre kanten 
med begge hender og skyve det ut gjennom vinduet - 
diagram 9.

9

6.10 Gjør glasspanelet rent og monter tilbake ved å følge 
instruksjonene i motsatt rekkefølge.

 Merk: Hold glassklemmer på plass mot glasspanelet for å 
sikre en tett passform når du skifter.
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7. Nullstille frekvensen på fjernkontrollen

 Det kan bli nødvendig å nullstille senderfrekvensen på den 
eksisterende fjernkontrollen eller pare et reserve håndsett i 
tilfelle fjernkontrollen kommer bort eller skades.

 Bryteren for nullstilling sitter på kretskortet bak den 
elektroniske dekselplaten bak på apparatskjermene.

7.1 For tilgang til den elektroniske dekselplaten må glassfronten 
fjernes, se avsnitt 6.

7.2 Det blir da nødvendig å fjerne den indre skjermen ved å 
trekke hurtigfestene på venstre og høyre side til deg, se 
diagram 10.

10

Hurtigfester

7.3 Trekk skjermen fremover for at den skal gå klar av 
festebrakettene og løft skjermen for å frigjøre den fra nedre 
festekanal. Sving skjermen fremover nede og fjern den fra 
apparatet.

7.4 Isoler strømtilførselen og forsikre deg om at det ikke er 
strøm til apparatet.

7.5 Den elektroniske dekselplaten sitter på høyre side av 
flammeeffekten. Løsne på skruen for tilgang til kretskortet 
bak på dekslet, se diagram 11.

 Vær forsiktig når dekselplaten åpnes for at tilkoplede 
ledninger ikke skades.

Schroef

11

Flammeeffektgardin

Dekselplate

Service
7.6 For å kunne slette nåværende frekvensinnstillinger, trykk og 

hold på knappen på kretskortet i 10 sekunder, se diagram 12.

 Releet vil gi fra seg tre bipper for å signalisere at 
operasjonen var vellykket.

12

Frekvensknapp

7.7 For å kunne pare en fjernkontroll med apparatfrekvensen, 
trykk på frekvensknappen på kretskortet og trykk omgående 
på hvilken som helst knapp samtidig på håndsettet. 

 Hold begge knappene trykket i 5 sekunder for å fullføre 
paringen. Reléet gir fra seg en enkel bippetone for å 
signalisere at operasjonen var vellykket.
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1. Generell Informasjon

 For å foreta utskifting av komponenter, er det 
nødvendig å ta ut glasset som beskrevet i Avsnitt 6 om 
Service.

1.1 Det er også nødvendig å ta ut den indre skjermen ved å 
trekke de øvre festeanordningene med smekklås mot deg 
(på V & H side) - se diagram 1.

Festeanordninger 
med smekklås

1

1.2 Trekk skjermen fremover for å få den klar av festebrakettene 
og løft for å frigjøre skjermen fra nedre festekanal. Vend 
nedre del av skjermen fremover og ta den ut av peisen.

1.3 Isoler strømtilførselen og sørg for at det ikke er noe strøm 
på peisen.

2. Skifte ut LED-enhet

2.1 LED-stripen for effekt leveres som en komplett enhet. Åpne 
det elektroniske dekslet på innsiden av brennkammeret til 
høyre - se diagram 2.

Dekselplate

Flammeeffektgardin

2

2.2 Koble utgangen for LED-enheten fra kretskortet og trekk 
ledningen via gjennomføringen tilbake inni brennkammeret.

2.3 Løsne LED-kortene fra silkestangen ved å åpne 
plastklemmene (åpnes nede). Ta ut LED-stripen og skift ut 
med en ny.

2.4 Sett klemmene på plass og trekk ledningen tilbake via 
gjennomføringen. Plugg tilbake i LED-ens utgangskobling 
på kretskortet.

 Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

Service - Skifte deler
2.5 Monter skjermen på plass igjen ved å sette den øverst i 

peisen og så senke den ned i festekanalen før den skyves 
bakover på toppen, og så skyve festeanordningene med 
smekklås tilbake i stilling.

2.6 Monter glass-skjermen på plass igjen og de nedre 
dekorative pyntebrakettene på siden.

3. Skifte Ut Silke

3.1 Silken kommer komplett med festeklemme. For å skifte ut 
silken, åpne det elektroniske dekslet på innersiden av 
brennkammeret til høyre - se diagram 

3.2 Koble utgangen for LED-enheten fra kretskortet og trekk 
ledningen via gjennomføringen tilbake inni brennkammeret.

3.3 Skru ut skruene som holder silke-enheten inni sokkelen for 
brennkammeret.

3.4 Ta silken av den øvre holdestangen ved å ta av klemmene. 
Det kan være nyttig å merke av posisjonen for silken på 
holdestangen for lettere tilbakemontering.

3.5 Legg den nye silken flatt ned og sprøyt en fin antistatisk film 
på materialet.

3.6 Plasser i sokkelen på peisen og fest i stilling ved å bruke 
skruene som tidligere ble tatt ut. Monter silken tilbake på 
toppen av holdestangen i posisjonen som tidligere avmerket. 
Indikatorlinjen på toppen av silkebåndene skal være 
innrettet med den øvre kanten på holdestangen. Brett silken 
over og sett klemma på plass igjen - se diagram 3.

Klemmer

3

3.7 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og 
så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på 
toppen og så skyve festeanordningene med smekklås 
tilbake i stilling.

3.8 Monter på plass igjen glass-skjermen og de nedre 
dekorative pyntebrakettene på siden.
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Service - Skifte deler
4. Skifte ut varmer

4.1 Ta silken av den øvre holdestangen ved å ta av klemmene. 
Det kan være nyttig å merke av posisjonen for silken på 
holdestangen for lettere tilbakemontering.

4.2 Åpne det elektroniske dekslet på innsiden av 
brennkammeret til høyre - se diagram 2.

4.3 Koble fra følgende ledninger:

  – Brun ledning festet til strømførende kobling for   
    varmer 1 på kretskort

  – Blå ledning festet til nøytral kobling for varmer 1 på   
    kretskort

  – Hvit ledning festet til strømførende kobling for varmer  
    2 på kretskort

  – Brun strømførende ledning for varmer fra    
    strømførende kobling med 240V inntak på kretskort

  – Brun strømførende ledning fra kontakten på    
    strømforsyningsenheten plassert nede på den   
    elektriske dekselplateåpningen.

4.4 Skru løs mutrene som holder komplett varmer fast øverst i 
brennkammeret, og vær samtidig forsiktighet at 
jordledningen, festet til den venstre mutteren, ikke skades. 

4.5 Skru ut skruene som sitter på begge sider av varmeren og 
ta den ut. Pass på at ledningene trekkes forsiktig ut via 
gjennomføringen.

4.6 Monter ny varmer og sett fast skruene på begge sider av 
varmeren. Sett mutrene på plass igjen for å feste varmeren 
øverst i brennkammeret, og sørg for at jordledningen er 
festet under den venstre mutteren.

4.7 Strekk ledningene tilbake via øvre gjennomføring og monter 
ledningene på relevante koblinger som tidligere notert. Se 
diagram 4.

 

240v Inlet

LED forsyning

Varmer 2 forsyning

Varmer 1 forsyning

Fan forsyning

N

N

N

N

N

L

L

L

L

L

4

4.8 Monter silken tilbake på toppen av holdestangen i 
posisjonen som tidligere avmerket. Indikatorlinjen på toppen 
av silkebåndene skal være innrettet med den øvre kanten 
på holdestangen. Brett silken over og sett klemma på plass 
igjen - se diagram 3.

4.9 Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

4.10 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og 
så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på 
toppen og så skyve festeanordningene med smekklås 
tilbake i stilling.

4.11 Monter glass-skjermen på plass igjen og de dekorative 
pyntebrakettene nede og på siden. 

5. Skifte Ut Vifte

5.1 Skru ut skruene som holder silken inni sokkelen for 
brennkammeret og fjern silken fra vifteenheten. 

5.2 Åpne det elektroniske dekslet på innsiden av 
brennkammeret til høyre - se diagram 2.

5.3 Koble vifteledningene fra kretskortet - se diagram 4.

5.4 Lokaliser og skru løs de fremre festemutrene som sitter 
under viften på venstre og høyre side (Studio 150 har også 
en sentrert festemutter).

5.5 Skru av de bakre festemutrene og ta ut viften komplett.

5.6 Skift ut med ny enhet og monter alle mutrer på plass og 
skru til.

5.7 Koble vifteledningene til strømførende og nøytralt 
koplingspunkt på kretskortet.

5.8 Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

5.9 Fest silken på nytt til vifte-enheten ved å bruke skruene som 
ble skrudd ut tidligere.

5.10 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og 
så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på 
toppen og så skyve festeanordningene med smekklås 
tilbake i stilling.

5.11 Monter glass-skjermen på plass igjen og de dekorative 
pyntebrakettene nede og på siden.
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Delebeskrivelse Riva 2 Electric 55 Riva 2 Electric 70 Studio Electric 
Inset 80

Studio Electric 
Inset 105

Studio Electric 
Inset 150

Sett med HD sidepyntelist 
(2 stk.)

ZC05037 ZC06037 ZC07037 ZC07037 ZC07037

Nedre HD pyntelist ZC05035 ZC06035 ZC07035 ZC08035 ZC09035

Ytre skjerm ZC05098 ZC06098 ZC07098 ZC08098 ZC09098

Effektskjerm ZC05089 ZC06089 ZC07089 ZC08089 ZC09089

Glassvindu ZC05066 ZC06066 ZC07066 ZC08066 ZC09066

LED & silkeklemme ZC05006 ZC06006 ZC07006 ZC08006 ZC09006

Varmer ZA05005 ZA06005 ZA07005 ZA08005 ZA09005

Viftemotor ZA05006 ZA06006 ZA07006 ZA08006 ZA09006

Delebeskrivelse Varenummer
Håndholdt fjernkontroll DE00013
Batteri til fjernkontroll DE00132
Strømplate ZA06007

Strømledning EL0542
Føtter med låsemutter DE00133
Feste for veggmontering DE00130

Reservedelsliste

7. Modellspesifikke Deler

6. Felles Deler
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