
PR1322NO Utgave 4 (Februar 2015)

Studio Electric Range

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

Instruksjoner for bruk, 
installasjon og service

For bruk i Norge
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Innhold
Dekker følgende modeller: Studio 1 Studio 2 Studio 3 Studio 22

223-802EU 223-837EU 223-856EU 223-884EU

Verve Frame
Model Grafitt Blå metallic Rød metallic Bronse 

metallic
Elfenben

Studio 1 923-900 923-900BL 923-900RD 923-900BZ 923-900IV
Studio 2 923-926 923-926BL 923-926RD 923-926BZ 923-926IV
Studio 3 923-876 923-876BL 923-876RD 923-876BZ 923-876IV
Studio 22 923-952 923-952BL 923-952RD 923-952BZ 923-952IV

E-motiv Frame - Svart glass
Model Lys eik Eik Valnøtt
Studio 1 923-848 923-801 923-814

Studio 2 923-890 923-820 923-832
Studio 3 923-809 923-844 923-853
Studio 22 923-834 923-875 923-887

E-motiv Frame - Hvitt glass
Model Lys eik Eik Valnøtt
Studio 1 923-839 923-898 923-905
Studio 2 923-860 923-912 923-927
Studio 3 923-866 923-934 923-948
Studio 22 923-896 923-963 923-971

Evolve Frame
Model Lys eik Eik Valnøtt
Studio 1 923-885 923-807 923-811
Studio 2 923-881 923-823 923-830
Studio 3 923-945 923-842 923-856
Studio 22 923-975 923-864 923-879

Glass Frame
Model Svart glass
Studio 1 923-908
Studio 2 923-933
Studio 3 923-910
Studio 22 923-947

Med følgende rammealternativer:

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 Deler av det ytre kabinettet av dette apparat er av 
produsenten ansett for å være en arbeidsoverflate som blir 
varm når den elektriske peisen slås 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 Ved installering i en åpen peis må pipen blendes av for å 
redusere faren for baktrekk som kan forårsake at 
sikkerhetsavstengingen løses ut.

1.13 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.

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

1.15 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader. 

1.16 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.

1.17 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
1.18 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.

 
1.19 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 Peisen kan betjenes med den infrarøde fjernkontrollen eller 
ved hjelp av de manuelle kontrollene på høyre side av det 
ytre kabinettet.

    
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 Hovedbryteren for strøm sitter på kontrollpanelet på høyre 

side av peisen (se diagram 1 på neste 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

 Flammeeffekter:

2.12 Flammeeffektknappen på både den manuelle kontrollen og 
fjernkontrollen har 4 innstillinger:

 - Trykk en gang for maks. lysstyrke
 - Trykk to ganger for lysstyrkenivå 3
 - Trykk tre ganger for lysstyrkenivå 2
 - Trykk fire ganger for minimum lysstyrke

 Skru på varmen:

2.13 Når du slår på varmen, må du alltid trykke på 1 
kW-knappen. Ikke start peisen med 2 kW-innstillingen.

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

2.15 Trykk på 1kW-knappen for å slå viftevarmeren ON (PÅ). En 
rød indikatorlampe vil vises på indikatoren (1) - se diagram 
3. Peisen vil blåse kald luft i ca. 8 sekunder før varmen 
kommer på. På denne innstillingen vil peisen gå på halv 
maksimumstemperatur.

2.16 Trykk på 2 kW-knappen en gang for å sette viftevarmeren 
på maksimumstemperatur. To røde indikatorlamper vil 

  vises på indikator (1) + (2) bak flammeeffektskjermen - se 
diagram 3. Etter ca. 8 sekunder vil peisen gå på 
maksimumstemperatur. 

3
1 2

1 2

2.17 Ved å trykke på 2 kW-knappen på ny, slås varmeapparatet 
AV og kald luft vil fortsette inntil flammeeffekten slås av.

2.18 Trykk på 1kW-knappen for å gå tilbake til den laveste 
varmeinnstillingen.

2.19 Trykk på On/Off (Av/På)-knappen for å slå av ALLE 
innstillingene og gå tilbake til standby-modus. 

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

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 flammeeffekt

2.9 Standby-funksjonen og termostaten kan bare brukes fra de 
manuelle kontrollene.

Panel på høyre side

Standby-modus
Av/På-bryter 

(On/Off) 

Knapp for varmeinnstilling
Knapp for innstilling 
av flamme

Termostat

Strømkontakt

1

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

Standby-modus
Av/På-bryter 

(On/Off) 
Flammeeffekt

Varmeinnstilling 
1 kW

Varmeinnstilling 
2 kW

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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Termostatstyring

2.21 Peisen er utstyrt med en termostat. Denne er plassert på 
peisens høyre panel, diagram 1.

 
 Termostaten styrer romtemperaturen mellom ca. 9 °C og 34 

°C. Kanten av innstillingshjulet for termostaten er nummerert 
fra 1 til 9, hvor 1 er den kaldeste innstillingen og 9 er den 
varmeste. Dersom romtemperaturen er for høy, drei 
termostathjulet mot klokkeretningen.  Dersom 
romtemperaturen er for lav, drei hjulet med klokkeretningen.

 

Termisk Sikringsautomat

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

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

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

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

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

3. Anti-vibrasjonsklips
 

For å forbedre ytelsen, har apparatet blitt utstyrt med 
gummifester for å redusere eventuell vibrasjonsstøy som 
måtte oppstå når en ramme er montert. 

 Dette apparatet er utstyrt med seks gummifester som støtter 
rammene når montert.

3.1 Gummifestene er U-formet slik at de passer i hullene i 
apparatet, se diagram 4.

4

3.2 For å montere klipsene, sett de over hullene på Studio-
apparatet.

3.3 Det er to hull bak på apparatet for krokene til 
veggmonteringsbraketten, se diagram 5.

5 Hull for veggmonteringsbrakett

3.4 Det er fire hull foran på apparatet for krokene på den 
dekorative rammen, se diagram 6.

6

Spor for ramme

3.5 Festene skal tilpasses før apparatet og rammen monteres, 
se diagram 7 og 8.

7 Hull for festebrakett bak (x2)

8 Hull for dekorative fronter (x4)

Brukerinstruksjoner
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4.  Montere Ramme

4.1 De ulike rammene festes til peisen med fire braketter med 
kroker, se Diagram 9.

9

Rammebraketter

 Krokene sitter i fire spor foran på peisen, se Diagram 10.

10

Spor for ramme

4.2 For å fjerne rammen, løft opp forsiktig og trekk fremover.

  For montering av rammen, følg fremgangsmåten i motsatt 
rekkefølge. 

5. Vedlikehold

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

 GENERELL RENGJØRING

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

 RENGJØRING AV FRONTER 

5.3 Tørk av fronten med en fuktig klut og poler med en lofri 
støvkost.

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

 RENGJØRING AV LUFTINNTAK

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

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

Luftavløp11

Luftinntak

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

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

5.7 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

5.8 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. 

Brukerinstruksjoner



7

 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:
 Studio 1, 2 & 3: 1800 W
 Studio 22: 900 W

 DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

 En 1,8 m lang ledning med støpsel og en 13 A sikring følger 
med. Bruk kun 12 Ap sikring til denne peisen.

 Batteri til fjernkontroll (CR2032)

Dekker følgende modeller:

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.

PAKKSEDDEL OG SJEKKLISTE

Beskrivelse av peisen Monteringssettet omfatter:-

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Studio 22

1 x Instruksjonsbok
1 x strømkabel 
4 x Skruer
4 x Plastplugger
1 x Fjernkontroll
2 x Låseskruer
1 x Batteri
6 x anti-vibrasjonsklips

Model A B C D E F G
Studio 1 822 549 87 416 12 739 98
Studio 2 1045 549 87 416 12 962 98
Studio 3 1430 553 99 456 12 1338 98
Studio 22 492 1062 87 929 12 409 98

STUDIO 1, 2 & 3

STUDIO 22

A

B
D

E

F

G

C

A

B
D

C

E

F

G

Tekniske Spesifikasjoner

Studio 1 Studio 2 Studio 3 Studio 22

223-802NO 223-837NO 223-856NO 223-884NO

Instruksjoner For Installasjon 
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Med følgende rammealternativer:

Instruksjoner For Installasjon 

STUDIO 1, 2 & 3

STUDIO 22

A

A

B

B

C

C

Verve Frame
Model A B C
Studio 1 640 1320 155
Studio 2 240 1520 160
Studio 3 640 1900 194
Studio 22 1320 676 156

Glass Frame
Model A B C

Studio 1 675 1120 118
Studio 2 675 1320 118
Studio 3 665 1700 130
Studio 22 1320 675 118

Tekniske Spesifikasjoner

E-motiv Frame
Model A B C
Studio 1 675 1120 133

Studio 2 675 1320 133
Studio 3 675 1710 133
Studio 22 1320 675 133

Evolve Frame
Model A B C
Studio 1 640 1000 144

Studio 2 640 1200 144
Studio 3 640 1590 144
Studio 22 1200 640 144
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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.  

 

2. Montere Peisen
 
2.1 Plassering av Studio Electric-modellen  

 Din nye Studio 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 Dersom strømledningen er ødelagt, må den repareres av 
produsenten, en autorisert forhandler eller en fagmann.  

 
2.4 Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontak. 
 
 Strømkontakten skal være lett tilgjengelig slik at strømmen 

kan kobles fra når peisen er montert.

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

2.5 Studio kommer med veggmonteringsbraketten festet.
 Den holdes på plass av to skruer på undersiden av 

apparatet som må fjernes før braketten kan tas av.

2.6 Før installasjon må du sørge for å ha minimum klaring, 
Diagram 1.

 

200mm

150mm
150mm

1
500mm

2.7 Bestem høyden ut fra gulvnivå til bunnen av 
dekorasjonsrammen (minimum 200 mm). 

 Legg til ønsket avstand mellom bunnen av rammen og 
gulvnivå til rammedimensjon 'D' i diagram 3 (se tabell på 
neste side) slik at du får total avstand som vist på diagram 2.

 Dette vil gi deg den nødvendige høyden opp til undersiden 
av veggmonteringsbraketten.

Minimum 
200mm

Totalavstand

Festebrakett

Dekoras-
jonsramme

Avstand 
mellom ram-
mekanten og 

braketten
(D)

Gulvnivå

2

B
B

C
C

3

A

A

D

D

Studio 1, 2 & 3 Studio 22
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Instruksjoner For Installasjon 
2.10 Bor 4 hull og sett i plastpluggene som følger med.  
 NB! Plastpluggene er egnet for montering på kompakt 

vegg. Dersom du har tenkt å montere på gipsplate eller 
på hul vegg, må du bruke egnede festeanordninger, se 
Diagram 5.

5

2.11 Fest braketten på veggen med skruene som følger med, 
husk at krokene skal være øverst, se Diagram 6.

Venstre krok

Høyre krok

Skruer

6

2.12 Løft motoren opp på braketten.
 Sett krokene inn i sporene på baksiden av motoren og fest 

med de to skruene nederst på braketten.

2.13 Koble ledningen til motoren og fest strømledningsdekslet 
med skruene som følger med, se Diagram 7.

Deksel til 
strømledning

Skruer

7

Verve Front (i mm)
Model A B C D
Studio 1 45 250 250 55
Studio 2 45 240 240 55
Studio 3 158 332 332 158
Studio 22 155 95 95 155

Glass Front (i mm)
Model A B C D
Studio 1 75 150 150 75
Studio 2 75 150 150 75
Studio 3 175.5 237 237 175.5
Studio 22 145 95 95 145

Evolve (i mm)
Model A B C D
Studio 1 158 175 175 158
Studio 2 158 175 175 158
Studio 3 158 175 175 158
Studio 22 175 158 158 175

E-motiv (i mm)
Model A B C D
Studio 1 175.5 235 235 175.5
Studio 2 175.5 235 235 175.5
Studio 3 175.5 235 235 175.5
Studio 22 235 175.5 175.5 235

2.8 For å klargjøre installasjonen, mål avstanden fra gulvnivå og 
sett en strek på veggen med vater.

2.9 Plasser veggmonteringsbraketten slik at den nederste 
kanten er på nivå med streken på veggen. 

 Marker plasseringen til de fire festehullene på veggen, se 
Diagram 4.

4

Festehull
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Instruksjoner For Installasjon 
2.14 Sett krokene bak på rammen i sporene foran på motoren og 

senk for å sikre i stilling, Diagram 8 & 9.

8

Rammebraketter

9

Spor for ramme

 Verve-ramme ("Livaktig"):

 Den livaktige rammen kommer med en pose valgfrie steiner 
som kan brukes til dekorasjon.

 Disse kan plassers på leppen foran nederst på rammen 
foran effektskjermene og påvirker ikke bruken av peisen.
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Service
1. Feilsøking

 
 Ingen belysning eller ujevnt lys:

1.1 Sjekk om varmelegemet virker. Dersom JA, trenger du å 
bytte ut ett eller flere LED-kort. Dette må gjøres av en 
kvalifisert person (se Servicekrav).

1.2 Dersom NEI, må du først bytte den 13 A sikringen med en 
som virker. Hvis peisen fortsatt ikke virker, 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

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

 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 CR2032-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.  Fjerne Skjermer

Alle Modeller

4.1 Skru av en av sidebrakettene og den øvre braketten som 
holder skjermene på forsiden av motoren, se Diagram 3.

3

Ramme-
braketter

Studio 1-modell vist

4.2 Løsne eller fjerne de gjenværende brakettene hvis det er 
nødvendig for å tillate enkel fjerning av de to skjermene. 

 Trekk det eksponerte hjørnet bort fra apparatet for forsiktig 
fjerning, se Diagram 4.

 Skjermene kan fjernes sammen eller hver for seg.
 Ikke bøy skjermene i brå vinkler da dette kan knekke dem.

4

Studio 2 
-modell vist

4.3 Det er 2 skjermer: 
 Den ytre effektskjermen har et skjermbildemønster som må 

vende opp mot apparatet når du bytter den ut.
 Den indre effektskjermen har en matt finish på den ene 

siden som må vende innover mot apparatet når du bytter 
den ut.

5

Ytre dekorasjonsskjerm

Effektskjerm

4.4 Sett skjermen forsiktig til side for å unngå skade.
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6. Bytte Sensor I Fjernkontroll

6.1 Følg avsnitt 4 for å fjerne dekorasjonsskjermene.

6.2 Koble fra sensorledningen og sett den forsiktig til den ene 
siden, se Diagram 8.

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

8

Sensorledning

Sensorklyper 

6.4 Fjern sensoren og bytt den ut etter behov.

7. Tilgang til interne komponenter

Alle Modeller

7.1 For å få tilgang er det nødvendig å fjerne de dekorative 
skjermene - Se avsnitt 4.

 
7.2  Fjern skruene mens du sikrer sidepanelene (merk at Studio 

22 har 5 skruer sammenlignet med de andre modellene som 
kun har 4, se Diagram 9.

9 Høyre 
side

Venstre 
side

skuerskuer

7.3 Fjern den enslige skruene øverst på apparatet på den ytre 
kanten på hver side.

5. Fjerning av silkeeffekt

Alle Modeller

 For å få tilgang til og bruke mange av de interne delene er 
det lettest å fjerne silkeflammeeffekten.

 For å gjøre dette:

5.1  Fjern først effektskjermene, Se avsnitt 4.
 Det er nå mulig å få tilgang til innsiden av apparatet.

5.2 Silken holdes på plass av en klemme øverst på apparatet.
 Fjern skruene mens du fester øverste del av klemmen 

(antallet vil avhenge av apparatet), se Diagram 6.
 

6 Studio 2

Studio 22

5.3 Løft av øverste del av klemmen og legg den forsiktig på 
siden.

5.4 Silkeeffekten henger nå fast i stangen. Denne kan enkelt 
dras av. Merk: Det er et merke på silken som betegner 
posisjonen den må erstattes i på stangen for riktig 
produksjon av flammeeffekten. Det er viktig at silken 
erstattes nøyaktig slik den var fjernet, se Diagram 7. 

7

5.5 Når silken er frigjort fra stangen kan den plasseres nederst 
på innsiden av apparatet mens arbeid utføres på de 
forskjellige komponentene.

5.6 Sett silken tilbake i motsatt rekkefølgen mens du sikrer de 
markerte linjene opp mot bunnen av braketten.
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7.7 Koble følgende kabel fra baksiden av pluggkontakten:
 Neutral, se Diagram 13.

13

Nøytral (Blå)

7.8 Gi strøm til fjernkontrollsensoren gjennom åpningen på 
toppen av apparatet og la det henge løst med de andre 
ledningene festet til PCB-en.

7.9 Koble fra ledningen fra høyre side av LED-brettene og mat 
gjennom maljen i apparatrøret, se Diagram 14.

14

7.10 Det er nå mulig å fjerne høyre side for å betjene PCB-en og 
termostatkontrollen.

7.4 Legg ned apparatet forsiktig med baksiden ned og fjern de 
to 2 skruene på hver side av kantene, se Diagram 10.

 

10

skuer

7.5 Sett apparatet opp igjen og åpne de 2 sidene forsiktig utover 
for å avdekke elektronikken, se Diagram 11.

11

 Den venstre siden er tom og kan legges på den ene siden.
 Høyre side inneholder PCB, termostatkontrollbrett og kabler; 

disse må kobles fra før vifte og LED-lys kan tas i bruk.

7.6 Koble følgende kabler fra PCB:

 1kW varmeapparat 
 2kW varmeapparat
 Flammeeffekt
 Nøytral
 Se Diagram 12.

12

1kW (Gul)

Flammeeffekt
 (Rød)

 

2kW (Hvit)
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8. Bytte Ut Kretskortet

8.1 Fjern skruene på side av peisen med kontrollpanelet og 
åpne for å avdekke kretskortet og kontrollkortet for termo-
staten, se Diagram 15.

15

 VIKTIG: Noter deg plasseringen av ledningene og de ekstra 
molex-konnektorene før du fjerner noen konnektorer.

 
8.2 Bruk en elektronikktang til å klemme sammen kabelklipsene 

og fjern ledningene forsiktig fra kretskortet.

8.3 Skru av diagonalfestene og fjern PCB-enheten varsomt. se 
Diagram 16.

16
skuer

skuer

Trykk på 
tilpasningsklypen

Trykk på 
tilpasningsklypen

8.4 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge og forsikre deg om 
koblingene monteres i nøyaktig samme posisjon som opprin-
nelig.

9. Bytte Ut Kontrollkortet For Termostat

9.1 Fjern skruene på siden av peisen med kontrollpanelet og 
åpne for å avdekke kretskortet og kontrollkortet for termostat.

9.2 Skru av skruene bak på kortet og ta av klipsene på konnek-
toren for å fjerne kortet, se Diagram 17.

17

9.3 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

10. Tilgang til den nedre monteringsbraketten
 Apparatet har flere effekter som kan trenge betjening, 

inkludert LED-brett og vifter som er plassert i den nedre 
monteringsbraketten.  

 Før å få tilgang til effektene er det nødvendig å fjerne:
 Effektskjermene, Se avsnitt 4.
 Silkeeffekten, Se avsnitt 5.
 Koble fra fjernkontrollsensoren, Se avsnitt 6.
 sidene på apparatet, Se avsnitt 7.

 Når disse er fjernet, legg apparatet forsiktig med fremsiden 
ned og toppen bort.

10.1 Silkeflammeeffekten og LED-brettene og viftene holdes fast 
til kroppen på apparatet med flere bolter og braketter, se 
Diagram 18.

18

Brakett

Bolter

Studio 3-modell vist



17

Service
10.2 Antallet braketter vil variere ut fra Studio-modellen du har 

kjøpt:
 Studio 1 og 22 har 2 braketter.
 Studio 2 og 3 har 3 braketter.

 Fjern boltene og skivene og plasser dem forsiktig på siden.

10.3 Det finnes et ekstra brakettsett på den ene siden av 
apparatet, se Diagram 19.

19 Enden av braketten

 Fjern boltene og skivene fra disse brakettene og oppbevar 
forsiktig sammen med de andre.

10.4 Snu apparatet forsiktig.
 Den er nå mulig å fjerne viften, silken og LED-enheten,  

se Diagram 20.

20 Studio 3-modell vist

 Vær forsiktig med ikke å fange silken når du remonterer 
enheten, den er delikat og kan lett ta skade

11. Fjerning av silkebraketten

11.1 Braketten som holder silkeeffekten og LED-brettene er festet 
til den nedre monteringsbraketten med skruer.

 Dette antallet vil variere avhengig av apparatet,  
se Diagram 21.

21 skuer

 Merk: Studio 2 og 3 har luftdeflektorer som er en del av 
denne monteringsbraketten. Disse deflektorene holdes på 
plass av skruene som fester silkebraketten til den nedre 
monteringsbraketten.

 Når du fjerner skruene, vil det være nødvendig å støtte 
luftdeflektorene og deretter plassere dem trygt til den ene 
siden før du fortsetter, se Diagram 22.

22 skuer

11.2 Når skruene er fjernet er det nå mulig å løfte silkeenheten 
fra den nedre monteringsbraketten som avdekker viftene.

 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.
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 11a. Utskifting av LED-
effektbrett

 For å fjerne den nedre monteringen, følg trinnene i avsnitt 10.

 LED-brettene er montert foran på silkeeffekten, se Diagram 23.

23

11.3 Koble fra kabelforbindelsen og press ned på midten av hver 
plastikktapp for å frigjøre brettet fra braketten, se Diagram 24.

24

Kabelforbindelser

11.4 Brettet holdes på plass av plastikktapper, se Diagram 25.

25

Plastikktapp

 Trykk ned midten av disse tappene med et spisst verktøy for 
å løsne brettet.

11.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

  11b. Utskiftning av silkeeffekten

 Silkeflammeeffekten er fabrikkinnstilt.
 Det er ikke mulig å justere posisjonen på festeskruene.
 Ikke fjern effektene fra klemmene.

  11c. Utskifting av viftene

 For å få tilgang til viftehuset er det nødvendig å følge avsnitt 
10 nøye for å fjerne den nedre monteringsbraketten.

 Når silkeenheten er fjernet, kan viften skiftes ut.

11.6 Hvis du vil fjerne viften er det nødvendig å først koble fra 
kontaktene som lenker dem sammen. Dra forsiktig av 
kabelen og legg den på siden, se Diagram 26.

26

11.7 Hver vifte er festet til den nedre delen av braketten med 4 
skruer.

 For å fjerne viften, må du fjerne skruene, se Diagram 27.

27 skuer skuerGummibelegg Gummibelegg

 Merk: Det er gummiputer mellom viften og nedre 
monteringsbrakett for å dempe eventuelle vibrasjoner. Disse 
holdes på plass av den samme skruen som fester viften til 
braketten.

 Elektrodene fjernes forsiktig og erstattes med den nye viften.
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12. Utskifting av skumfilter

12.1 Med viftene eksponert er det også mulig å erstatte 
skumfilteret på forsiden av den nedre monteringsbraketten.

12.2 Skumfilteret holdes på plass av en stang på bunnen av 
enheten og klaffene på sidene, se Diagram 28.

28

Stangfestefilter
Klaff

12.3 Stangen som holder filteret er festet av 2 skruer på bunnen 
av den nedre monteringsbraketten, se Diagram 29.

29

12.4 Fjern skruene, løft stangen av og løsne skumfilteret fra 
under klaffene.

12.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

13. Bytte Ut Varmeelementet

Alle Modeller

13.1 Før du fjerner elementet, følg avsnitt 4 - Fjerne dekorasjons-
skjermene og øvre skjermbrakett.

13.2 Åpne sidepanelene - avsnitt 7.
 
13.3 Fjern de fire skruene på toppen som fester elementdekselet, 

se Diagram 30.

30

13.4 Fjern de fire skruene på toppen som fester flammeeffektbra-
ketten, se Diagram 31.

31

13.5 Flammeeffekten kan nå tas av baksiden av peisen og 
plasseres vekk fra arbeidsområdet, se Diagram 32.

32

13.6 Legg peisen flatt med baksiden ned og fjern de to skruene 
foran på peisen som holder elementet på plass.
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13.7 Forsikre deg om at elementet har støtte før du løfter det rett 

opp og senker elementbraketten, se Diagram 33.

33

13.8 Fjern de to ledningene på høyre side varsomt, bruk 
nebbtang og noter deg plasseringene, se Diagram 34.

34

13.9 Fjern de to skruene på undersiden av elementbraketten (én 
på hver ende), se Diagram 35.

35

13.10 Bruk en ledningskutter til forsiktig å kutte de 3 buntebåndene 
som holder den sorte ledningen på plass, se Diagram 36.

 FORSIKTG! IKKE KUTT LEDNINGEN. 

36

13.11 Fjern elementet

13.12 Sett delen tilbake i omvendt rekkefølge.

Studio 22
13.13 Fjern de tre (3) skruene på baksiden  som fester flammeef-

fektbraketten, se Diagram 37.

37

13.14 Flammeeffekten kan nå tas av fra baksiden på peisen og 
plasseres unna arbeidsområdet. 

13.15 Fjern skruene som fester sidepanelet og de fire skruene på 
toppen som holder elementet på plass.

 VIKTIG: Du må støtte opp elementet.

13.16 Åpne sidepanelet og trekk ledningene forsiktig gjennom.
 Noter deg plasseringene til ledningene på kretskortet og fjern 

2 kW-ledningen. (Før ledningene gjennom og ta av nøytral).

13.17 Forsikre deg om at elementet har støtte før du løfter peisen 
loddrett opp og senker elementbraketten, se Diagram 38.

38
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Reservedelsliste
Delebeskrivelse Studio 1 Studio 2 Studio 3 Studio 22
Hovedskjerm front  (ytre dekorasjonsskjerm) PL0120 PL0122 PL0127 PL0124
Bakgrunnsskjerm front (effektskjerm) PL0121 PL0123 PL0128 PL0125
Øvre varmeelement EL0518 EL0532
Lyseffekt-LED EL0520 EL0529 (Laverer)

EL0530 (øvre)
Mellomlegg for LED FA0667 FA0667 EL0531
Hovedkretskort EL0523 EL0556 EL0523
IR mottakerkort EL0522 EL0528
Kontrollkort for termostat EL0524
Strømkabel (EU kun) rett vinkel EL0542
Batteri til fjernkontroll EL0492
Fjernkontroll EL0491
Vifte EL0527 (Venstre side)

EL0519 (Høyre side)
EL0519 (Central)

EL0525 (Venstre side)
EL0525 (Høyre side)

EL0533 EL0519

Gummifeste for vifte FA0670
Hvite granittstykker 
(for Verve-ramme ("Livaktig")

CE0982 CE0983 CE1185 CE0981







Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950   Fax: (01392) 261951   
E-mail: technicalservices@gazco.com
A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 6

*PRPR1322NO*
PR1322NO


