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GARANTI

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

Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU, 
må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke 
behandles som husholdningsavfall. 

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette 
produktet til et egnet oppsamlingssted eller 

gjenvinningsstasjon 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 levere emballasjen 
på en gjenvinningsstasjon.

1.3   Ikke plasser denne peisen rett under en 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 PEISEN

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

   
1.8    Dette apparatet må festes godt på eller felles inn i en rett 

innendørsvegg. Påse at møbler, gardiner osv. ikke er plassert
nærmere enn 1 m fra apparatet.

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

   
1.10  Om strømledninger må passere gjennom en steininnramming, 

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

1.11  Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen 
før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner 
bør dette arbeidet utføres av en autorisert elektriker. 

1.12  ADVARSEL: For å unngå en fare grunnet utilsiktet 
tilbakestilling av den termiske sikringsautomaten, må denne 
anordningen ikke få strømtilførsel via et eksternt bryter-
apparat, slik som en tidsbryter. Den må heller ikke kobles til 
en krets som regelmessig skrus på og av strømforsyningen.

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

1.15  Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og
av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mentale 
evner, eller mangel på erfaring og kjennskap, dersom de 
er under tilsyn eller har blitt gitt instruksjoner om bruk av 
apparatet på en trygg måte og de forstår farene som er 
involvert. Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de 
er kontinuerlig overvåket.

Brukerinstruksjoner
 Barn i alderen mellom 3 og 8 år skal kun slå apparatet 

på/av dersom det er plassert og montert i dens tiltenkte 
normale driftsposisjon og de er under tilsyn eller har blitt gitt 
instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og de 
forstår farene involvert. Barn i alderen mellom 3 og 8 år skal 
ikke plugge inn, justere og rengjøre apparatet eller utføre 
vedlikehold.

 Gazco anbefaler uansett:

 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.

 
 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.

 Barn skal ikke leke med apparatet.

 Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn 
uten tilsyn.

2. Betjeningsinstrukser

ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis den har fått
skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt 
eller ikke fungerer som den 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.

 Ikke koble ut strømmen ved nettstrømtilførselen 
mens apparatet er skrudd på.

 for å skru av  og sørg for at 
strømbryteren har blitt satt i AV-posisjon før du kobler 
fra.

GENERELL INFORMASJON

2.1  Apparatet kan betjenes 

MERK: For å bruke både  og 
manuelle funksjoner må den manuelle på/
av-bryteren stå i posisjon ‘PÅ’. For å unngå at 
produktet blir for varmt, er det en 10 sekunders 
forsinkelse når du skrur på varmeapparatet, og 
en 10 sekunders forsinkelse når du skrur av 
vifteovnen.

Den manuelle knappen kontrollerer grunnleggende 
funksjoner, ikke en hel serie med kontroller. Bruk 

 for å utføre alle funksjonene.

Bruk funksjonene på
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Varmeapparatets driftsindikatorer (se diagram 1). 

2a.6  Når vifteovnen brukes sammen med  eller 
vil  varmeapparatets  driftsindikatorer 

lyse opp i 10 sekunder.

 LED-lampene vil lyse i 10 sekunder dersom  eller 

 Dersom vifteovnen brukes uavhengig, vil varmeapparatets 
driftsindikatorer forbli på. 

Tilbakestillingsknapp for 

2a.7  Dersom  mister signal eller behøves å 
skiftes ut, se avsnitt 17 i vedlikeholdsavsnittet for mer 
detaljer. 

2b. Fjernkontroll

 Fjernkontrollen bør legges på et  underlag i rommet 
der apparatet er montert og vekk fra enhver direkte 
varmluftsstrøm. 

Tidsbryter i 
normal modus

Flamme

Strøm

Oppvarming/ 
Fremrykning

Modus

Temperatursensor 
varmestrømming

Skjerm

Brennkammer

2

Oppvarmings -
periode

Batteristrøm

Faktisk 
romtemperatur

TidsbrytermodusFremrykning

Temperatur-
innstilling

Klokkeslett 
og dag

3

Komfort
 innstilling

Signalkode

2b.1  Fjernkontrollen virker via radiosignal.
 Den  senderen er  på fabrikken med 

en unik signalkode.

 VIKTIG: Dersom  mister signal 
eller behøves å skiftes ut, se avsnitt 17 i 
vedlikeholdsavsnittet for mer detaljer. 

FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

2.2  Forsikre deg om at batteriene i �ernkontrollen er nye og er
satt i korrekt. 

2.3  Gamle batterier må kasseres på godkjent 
gjenvinningsstasjon.

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

vinduet, se avsnitt 2a.

2.5  Sett bryteren på ON (-) før bruk, enten med 
eller de manuelle knappene. 

2.6  En langvarig pipelyd kan høres for å indikere at peisen er 
klar for bruk.

2a. Manuelt kontrollpanel

2a.1  De manuelle kontrollene på apparatet  seg øverst til 
høyre på apparatet.

 
2a.2  Skru på apparatet med nettstrømbryteren i posisjon ‘-‘.  En 

langvarig pipelyd vil høres.

2a.3  Trykk på “LYS PÅ/AV” for å skru på eller av både 
og LED-belysningen samtidig.

2a.4  Det er 3 alternativ for 

 Trykk på knappen “FLAMME” for å velge fargen på �ammen 
(3 ulike �ammegarger med �amme) eller gå tilbake til AV-posisjon. 

2a.5  Trykk på knappen “BRENNKAMMER” for å velge fargen i 
brennkammeret (14 ulike farger) eller gå tilbake til 
AV-posisjon.

Standby-modus
Av/På-bryter 

(On/O

Brennkammer 
innstillingsknapp

Knapp for innstilling 

Alle lys  
På/Av-knapp

Tilbakestillingsknapp 

Varmeapparat 
driftsindikatorer 

1

 Merk: Apparatet vil miste minnet for lysfunksjonene når 
bryteren er satt i AV-posisjon eller  går 
tom for strøm.

Brukerinstruksjoner

er på.  
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Skru på/av.

2b.2  Trykk på knappen for å skru på 

2b.3  Trykk på knappen for å skru av alle funksjonene under 
normal 
vifteovn.

2b.4  Trykk på knappen for å skru av  under 
daglig og ukentlig tidsbrytervarmemodus.

Ukedager/ Klokkeslett/ Komforttemperatur og innstilling av 
enhet

 Ved aktivering anbefales det at klokken stilles tilbake til riktig 
klokkeslett for å sørge for en nøyaktig drift av apparatet.

2b.5  Hold  knappen inne i 3 sekunder for å gå inn i 
skjermmenyen for innstillinger.

2b.6  Trykk på knappen ‘ ’  eller  ‘’ for å velge innstillingen som 
skal endres. 

 Det valgte tegnet vil fremheves, se Diagram 4.

4

2b.7  Trykk på knappen ‘+’ eller ‘-’ for å justere tallet.

 Klokkeslett: 24-timers system.
 Velg komforttemperatur fra 15-25
 Temperaturenhet:  

2b.8  Trykk på knappen  i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder 
for å lagre og gå ut av innstillingen av uke, klokkeslett og 
oppvarmingstemperatur.

Daglig tidsinnstilt oppvarming

2b.9  De følgende oppvarmingsperiodene har blitt forhåndsinnstilt, 
og disse kan endres dersom det er ønskelig:

 06:00 til 08.00 
 17.00 til 22.00

2b.10  Trykk på  inntil  vises i øvre høyre hjørne på skjermen 
for å gå inn i modusen for daglig tidsinnstilt oppvarming.

5

2b.11  Hold knappen  inne i 6 sekunder for å gå inn i 
innstillingen for daglig oppvarming.

 Maksimalt 3 tidsinnstilte oppvarmingsperioder kan stilles inn 
per dag.

2b.12  Trykk på ‘ ’ eller ‘ ’ for å velge time eller minutter, 

2b.13  Trykk på ‘+’ eller ‘-’ for å stille inn tallet.
 Minuttene øker / synker med 15 min per trykk.

6

2b.14  Hold knappen  inne i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder 
for å lagre og gå ut av innstillingen av oppvarmings-
tidsperiode.

2b.15  Sjekk tidsinnstillingen. Trykk på  for å sjekke modusen 
for daglig tidsinnstilling.

2b.16  Dersom du vil skru av oppvarmingen, må du gå tilbake til 
normal kontrollmodus for å skru den av. 

 Når den er i modus for daglig tidsinnstilling, vil det 
å skru apparatet av med  føre til at 
lysproduksjonen stanser. Varmeproduksjonen vil 
fortsette i samsvar med tidsinnstillingen. 

Justering av den innstilte temperaturen

2b.17  Trykk på knappen ‘+’ eller ‘-’ før å øke eller redusere 
temperaturen fra utgangspunktet COMF-temperatur.

 COMF betyr at den faktiske temperaturen er det samme 
som innstillingen.

 ECO betyr at den faktiske temperaturen er 2 grader lavere enn
den innstilte temperaturen.

 ECO- betyr 4 grader lavere, COMF + betyr 2 grader høyere

 COMF++ betyr 4 grader høyere.

Adaptiv startkontroll

 I samsvar med romtemperatur og innstilt temperatur, vil 
varmeapparatet automatisk avgjøre den hensiktsmessige 
tiden det vil ta å varme opp, for å sørge for at den når den 
innstilte temperaturen i den innstilte tiden (opptil 45 minutter 
før det innstilte klokkeslettet).

Brukerinstruksjoner

ºC 
ºC 
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Justering av 

2b.18  Trykk på knappen for å gå inn i menyen for 

 Det er 3 alternativer for  indikert av nummeret 
vist i diagram 7.

 Det er 6 nivåer av lysstyrke, (inkludert AV) dette er indikert av 
streken, og den tomme streken indikerer AV, se diagram 7.

7

Lysstyrkenivå

Farge 
alternativ

2b.19  Trykk på knappen ‘ ’ eller  ‘’ for  å  gå  gjennom 
alternativene for 

2b.20  Trykk på knappen ‘ + ’  for  å øke lysstyrke.

 Trykk på knappen ‘-’ for å redusere  lysstyrke inntil 
den går av.

Justering av brennkammerfarge

2b.21  Trykk på for å gå inn i skjermbildet for lysjustering av 
brennkammeret.

 Det er 14 fargealternativer, indikert av nummeret vist i  
diagram 8.

 Det er 6 nivåer av lysstyrke (inkludert AV). Dette er indikert 
av streken, og den tomme streken, se diagram 8.

8

Lysstyrkenivå

Farge- 
alternativ

2b.22  Trykk på knappen ‘’  eller ‘’ for å gå gjennom 
alternativene for brennkammerfarge. 

2b.23  Trykk på knappen ‘ + ’ for å øke brennkammerets lysstyrke.

 Trykk på knappen ‘-’ for å redusere brennkammerets 
lysstyrke inntil den går av.

Normal kontrollmodus

2b.24  Normal kontrollmodus er standardinnstilling.

 Alternativt kan du trykke på  knappen inntil  logoen 
vises øverst til høyre på skjermen, se diagram 9.

9

2b.25  Trykk på knappen ‘+’ eller ‘-’ for å justere 
temperaturinnstillingen fra 17 grader til 25 grader.

2b.26  Trykk på knappen  for å skru varmen på/av, PÅ 
eller AV vil vises nederst i høyre hjørne på skjermen, se 
diagram 10.

10

 Merk: Det er normalt at vifteovnen stanser i tidsperioder. 
Dette skjer dersom romtemperaturen er høyere enn 
temperaturen stilt inn på kontrollen.

 Varmeapparatets indikator vil skrus av etter 10 sekunder 
dersom  er skrudd PÅ. Varmeapparatets indikator 
vil forbli PÅ dersom kun varmefunksjonen brukes.

 Når den er i normal kontrollmodus, vil det å skru 
av apparatet med  føre til at både 
lysproduksjonen og varmeproduksjonen stanser.

Nedtelling tidsbryter

 Denne innstillingen er kun i normal oppvarming 
kontrollmodus. Den gjør at apparatet kan gå tilbake i 
hvilemodus etter en innstilt tidsperiode. Varmeapparatet må 
skrus på for å bruke denne funksjonen.

2b.27  Trykk på for å gå gjennom innstillingen fra av og 0,5
timer til 9 timer. Tidsbryterens logo og gjenværende tid vil 
vises på skjermen.

 Apparatets varmeenhet kan drives automatisk ved å 
bruke daglig tidsinnstilling og ukentlig tidsinnstilling på 

Brukerinstruksjoner
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Brukerinstruksjoner
Batteri

 Batteriets strømnivå indikeres øverst til høyre på 
 skjermbilde, se diagram 3.

 Batteri fullt Ingen handling kreves

 Batteri halvfullt Sørg for at nye batterier er 
tilgjengelige.

 Batteri tomt Skift ut batterier umiddelbart

 Utskiftning av batterier er anbefalt etter 1 år. Fjernkontrollen 
bruker 1.5V alkaliske AAA batterier.

 Å skifte ut batteriene vil ikke påvirke innstillingene av 
tidsbrytermodus,  men det kan hende at klokken må 
stilles.

Tidsinnstilt ukeoppvarming

2b.28  De følgende oppvarmingsperiodene har blitt forhåndsinnstilt, 
og disse kan endres dersom det er ønskelig:

 Fra mandag til fredag
 06:00 til 08:30
 17.00 til 22.00

 Fra lørdag til søndag
 06.30 til 09.30
 11.00 til 13.00
 17.00 til 22.00

2b.29  Trykk på  inntil  vises i øvre høyre hjørne på skjermen 
for å gå inn i modusen for tidsinnstilt ukeoppvarming. 

11

2b.30  Hold knappen  inne i 6 sekunder for å gå inn i 
innstillingen for uke oppvarming.

2b.31  Trykk på ‘  ’ eller ‘ ’ for å  markøren (en blinkende 
understrekning).

2b.32  Trykk på  knappen på den tilhørende ukedag for  
ønsket valg (blir markert) eller avbryte (går tilbake til “normal”)
den inneværende innstillingen, den samme 
tidsperioden kan velges sammen.

12

2b.33  Trykk på knappen ‘  ’ for å  markøren til 
innstillingsområdet for tidsperiode.

2b.34  Trykk på ‘ ’ eller ‘ ’ for å velge time eller minutter, 

2b.35  Trykk på ‘+’ eller ‘-’ for å stille inn tallet.

 Maksimalt 3 tidsinnstilte oppvarmingsperioder kan stilles inn 
per dag.

 Minuttene øker / synker med 15 min per trykk.

2b.36  Trykk på  for å stille inn oppvarmingstid for den valgte 
dagen og gå tilbake til ukelinjen.

2b.37  Hold knappen  inne i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder 
for å lagre og gå ut av innstillingen av oppvarmings-
tidsperiode.

2b.38  Trykk på ‘’ eller ‘’ for å sjekke tidsinnstillingen for 

2b.39  Dersom du vil skru av oppvarmingen, må du gå tilbake til 
normal kontrollmodus for å skru den av. 

 Når den er i modus for tidsinnstilt ukeoppvarming vil det  
å skru av apparatet med  føre til at 
lysproduksjonen stanser. Varmeproduksjonen vil 
fortsette i samsvar med tidsinnstillingen. 

2b.40  Trykk på knappen ‘+’ eller ‘-’ før å øke eller redusere 
temperaturen fra utgangspunktet COMF-temperatur.

 COMF betyr at den faktiske temperaturen er det samme 
som innstillingen.

 ECO betyr at den faktiske temperaturen er 2 grader lavere enn
den innstilte temperaturen.

 ECO- betyr 4 grader lavere.

 COMF+ betyr 2 grader høyere.

 COMF++ betyr 4 høyere.

Adaptiv startkontroll

 I samsvar med romtemperatur og innstilt temperatur, vil 
varmeapparatet automatisk avgjøre den hensiktsmessige 
tiden det vil ta å varme opp, for å sørge for at den når den 
innstilte temperaturen i den innstilte tiden (opptil 45 minutter 
før det innstilte klokkeslettet).

tidsinnstilt ukeoppvarming.
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Brukerinstruksjoner
Fremrykningsmodus

2b.41  Oppvarmingstilstanden kan rykke frem til neste periode,  
under både daglig og ukentlig innstilt oppvarming.

13

 Dersom varmeapparatet er på i den inneværende perioden, 
vil det å trykke på knappen skru varmeapparatet av.

 Dersom varmeapparatet er av i den inneværende perioden, 
vil det å trykke på knappen skru varmeapparatet på.

 Hvorvidt den faktiske oppvarmingen er på/av avhenger også 
av romtemperaturen og den innstilte temperaturen.

2b.42  Trykk på  for å gå inn i fremrykningsmodu s under 
daglig og ukentlig innstilt oppvarming, vil vises øverst i 
høyre hjørne på skjermen.

2b.43  Trykk på  en gang til eller så vil tidsperioden slutte og 
gå ut av fremrykningsmodus.

Påvisning av åpne vinduer

2b.44  Når senderen oppdager et raskt fall av romtemperaturen, vil 
dette oppfattes som et åpent vindu: varselikonet vil vises og 
oppvarmingen vil automatisk skrus av.

14

2b.45  Etter at innendørstemperaturen stiger eller etter manuelt 
inngrep (ved å bruke  vil den gå tilbake til 
normal driftsstatus.

3. Trento Modular Suite

 Vennligst se Trento Modular Suite instruksjoner 
PR2453EU.

4. Vedlikehold

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

GENERELL RENGJØRING

4.2  Du må kun rengjøre det ytre kabinettet når det er kaldt. 
Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

RENGJØRING AV GLASSPANEL

4.3  Tørk av glasspanelet med en fuktig klut og poler med en 
lofri 

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

 på enheten.

RENGJØRING AV BRENNKAMMERET

 For å komme til brennkammeret er det nødvendig å

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

4.5  Det er en klemme i toppen av hvert hjørne på glass- 
panelet som holder glasset på plass, se diagram 15.

15

4.6  Løsne og  de 2 klemmene mens du holder glasset.
 Disse kan skrus ut med 

4.7  Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å  det fra apparatet, se diagram 16.

16
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 Du kan nå komme til brennkammeret.

4.8  Fjern og rengjør innmaten for alle støvpartikler

 Påse at innmaten er tørr før den settes tilbake. 

 Erstatt innmaten, se monteringsveiledning avsnitt  
5 for layout.

4.9  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 17.

17

RENGJØRING AV LUFTINNTAK

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

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

Luftavløp

18

Luftinntak Luftinntak

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

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

4.13  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.

Brukerinstruksjoner
BYTTE BATTERI

4.14  Når �ernkontrollbatteriene er tomme må de byttes umiddelbart. 
Bytt med riktig type og lever de gamle batteriene på en 
forskriftsmessig måte til et resirkuleringsmottak.
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Instruksjoner for installasjon 

 Det kreves 230 V 13 A  50 Hz strømtilførsel
 Maksimum strømforbruk:
 Skope 70W: 2000 Watt
 Skope 110W: 2000 Watt
 DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

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

 2 x Batteri til  (AAA).

Dekker følgende modeller:

Modell A B C D

Skope 70W 754 710 700 716

Skope 110W 1154 1110 1100 1116

Tekniske 

Skope 70W Skope 110W

210-040EU 210-056EU

B

C 135

220
238
276

80

D

A

352

56

569

Forpakningens innhold, se side 29

Kontrollsystem teknisk data

Hovedkontrollkort Fjernmottagerkort Fjernkontroll

Hardware RC01-041A01 V2 RF290B V1.2 RF290A-TX V1.3

Software RC01-041A01 V2 - RF290C V06.0.HEX

Frekvens - - ASK/OOK 433.92MHz

Maksimal sendestrøm - - 10mW

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

1.3  Åpne innpakningen forsiktig, og  emballasje/beskyttelsen.
 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

PÅSE AT HOVEDSTRØMFORSYNINGEN ER JORDET. 

2.1  Plassering av Skope Electric-modellen  

 Din nye Skope 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  Pass på at det ikke er noen rør eller ledninger bak 
området som skal bores eller kuttes.

2.4  Før installasjon må du påse at veggens konstruksjon er 
egnet til å bære vekten av apparatet. 

 
2.5  Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontakt. En 

utvidelse kan kjøres fra en eksisterende stikkontakt, men 
dette må utføres av en  elektriker.

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

2.6  Dersom adgangen til undersiden av apparatet vil bli 
begrenset etter monteringen er fullført, sørg for at støpsel-
tilkoblingen på undersiden av apparatet har blitt kontrollert.

Dette apparatet må festes til veggen ved bruk av 
den medfølgende veggmonteringsbraketten.

Monteringen kan deretter fullføres på en av 
følgende måter;

1. Montering med en Trento Modular Suite.
Se monteringsveiledningen som følger med Trento 
(PR2453EU).

2. Montering inn i en spesialbygd ramme.
Merk: Dersom du monterer apparatet inn i en 
spesialbygd hjørneramme, må sidebrakettene 
skiftes ut med de to medfølgende brakettene, se 
avsnitt 3.

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

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

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

Ekstrautstyr

2.9  Dette apparatet kan monteres med en valgfri dekorativ list 
for å fullføre monteringen.

 For detaljer, vennligst kontakt din Gazco-forhandler. 

Produktkode Beskrivelse

910-113 Skope 70W Midtre metallist

910-091 Skope 70W Venstre hjørne metallist

910-102 Skope 70W Høyre hjørne metallist

910-146 Skope 110W Midtre metallist 

910-124 Skope 110W Venstre hjørnne metallist 

910-135 Skope 110W Høyre hjørne metallist 

_______________________________
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3. Hjørnemontering (dersom det er aktuelt)

 Dersom adgangen til undersiden av apparatet vil bli 
begrenset etter monteringen er fullført, sørg for at støpsel-
tilkoblingen har blitt kontrollert.

Merk: Dersom du monterer apparatet 
inn i en spesialbygd hjørneramme, må 
sidebrakettene skiftes ut med de 3 medfølgende 
hjørnesidebrakettene som holder glasset. 

Dersom apparatet skal monteres i høyre hjørne, 
må den høyre brakettene skiftes ut. Dersom det 
gjelder venstre side, skift ut den venstre brakettene.

1

 For å skifte ut brakettene:

3.1  Støtt braketten og ta ut de 3 skruene, se diagram 2.

2

3.2  Ta ut de 2 skruene som fester den nedre braketten, se 
diagram 3.

3

3.3  Sett på plass den øvre delen av hjørnesidebraketten som 
holder glasset, og sørg for at alle de 3 skruene er skiftet ut, 
se diagram 4.

4

3.4  Sett på plass nedre del av hjørnesidebraketten som holder 
glasset, og sørg for at begge skruene er skiftet ut, se 
diagram 5.

5

3.5  

Instruksjoner for installasjon 
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Instruksjoner for installasjon 

4. Monteringsbrakett

 Veggmonteringsbraketten må separeres fra apparatet. 

4.1  Legg apparatet med fremsiden ned på et mykt  underlag 
for å unngå skade.

4.2  Løsne monteringsbraketten fra øvre venstre og høyre side 
av apparatet, se diagram 6. 

 Ta vare på skruene da de behøves under monteringen.

6

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

4.4  Bestem høyden fra gulvet til bunnen av varmeenheten.

4.5  Nedre del av veggbraketten måler 485 mm fra bunnen av 
apparatet, se diagram 7.

7

485mm

4.6  For å forberede monteringen, mål avstanden fra gulvnivået 
og bruk et vaterpass til å tegne en linje 485mm høyere enn 
tiltenkt posisjon av apparatets bunn.

 MERK: Hvis du skal sette på en Trentoramme, legg til 30 
mm til bunnen av apparatet.

4.7  Plasser veggmonteringsbraketten slik at undersiden av 
braketten er i  med linjen på veggen. 

4.8  Merk posisjonen til festehullene på veggen (8 festehull 70W 
modeller/ 12 festehull 110W modeller), se diagram 8.

8 70W Modell

110W Modell

4.9  Bor hullene og sett inn de medfølgende pluggene. 
 Merk: Pluggene er beregnet for montering i solid vegg. 

Dersom du ønsker å montere apparatet på en gipsvegg eller 
hul vegg må dertil egnet festemateriale brukes.

4.10  Fest braketten til veggen ved bruk av de medfølgende skruene 
og sørg for at de bøyde endene peker oppover, se diagram 9.

9 70W Modell

110W Modell

4.11  Løft apparatet opp på braketten.
 Sørg for at de bøyde endene plasseres inn i hullene bak på  

apparatet, se diagram 10. 

10
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Instruksjoner for installasjon 
4.12  Fest med 2 skruer på begge sider av braketten,  

se diagram 11.

11

4.13  Fest de to nedre festebrakettene til de 2 festepunktene på 
undersiden av apparatet og fest den til veggen, se diagram 
12 og 13.

12

13

4.14  Koble strømkabelen til undersiden av apparatet,  
se diagram 14.

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

se diagram 14.

14

5. Spesialmontering

 Skope har blitt utviklet slik at den kan festes på en murvegg 
eller en spesialbygd ramme av reisverk.

 Varmeapparatet bør ideelt sett monteres i/på en rett  
vegg konstruert av enten bindingsverk og gipsplateblokk/
murstein. Vennligst se til at egnede fester brukes ved festing 
på en hul vegg eller spesialbygget hulrom.

 MERK: Dette apparatet er ikke egnet for montering på hul 
mur, åpen skorstein, eller åpninger som kan være fuktige 
eller trekkfulle, med mindre det tas forholdsregler for å unngå
at apparatet kommer i kontakt med fuktighet eller overdreven
trekk. I slike situasjoner bør eventuelle eksisterende skorstein
og / eller spesialbygde luftåpninger være helt forseglet.

5.1  Bygg en passelig stor ramme for apparatet med ønsket 
bredde og høyde. Fullfør rammen i det valgte materialet 
og sørg for at panelene er dyttet opp til de øvre og nedre 
kantene av apparatet.

 Merk: Hvis du ønsker å montere Skope i et hjørne, se 
avsnitt 3 før du starter å arbeide.

 Brennbare eller ikke-brennbare byggematerialer kan
brukes til å fullføre peisens åpning.

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

6. Feste Trento Suite

 For å feste Trento Modular suite følg de medfølgende 
instruksene, PR2453EU.
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7. Fjerning av utvendig glass

7.1  For å plassere pynten (vedkubber/glasskrystaller) vil det være 

7.2  Det er en klemme i toppen av hvert hjørne på glasspanelet
som holder glasset på plass, se diagram 15.

 Påse at du støtter glasset når du  klemmene.

15

7.3  Løsne og  de 2 klemmene mens du holder glasset.
 Disse kan skrus ut med 

7.4  Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å  det fra apparatet, se diagram 16.

 Klemmen kan brukes for å gjøre  enklere.

16

Instruksjoner for installasjon 

8. Brensele

8.1  Apparatet leveres med 2 alternativer for pynt: 

 8a. Krystallglasse

 8b. Vedkubbee

8a. Krystallglasse t

8a.1  Spre de små krystallglasse�ektene jevnt utover  
brennkammeret. 

 Det er ikke nødvendig å bruke alle e�ektene som medfølger.

8a.2  Plasser tilfeldig de store krystallglasse�ektene over 
brennkammeret.
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8b. Vedkubbee�ekt

 VEDKUBBER SKAL PLASSERES I HENHOLD TIL FØLGENDE INSTRUKSER FOR Å FÅ RIKTIG FLAMMEEFFEKT.

 Vedkubbene for brennkammeret er IKKE merket individuelt, numrene er kun for referanseinformasjon.

8b.1  Spre de gjennomsiktige steine�ektene jevnt utover brennkammeret. 

8b.2  Plasser de grå steine�ektene tilfeldig utover brennkammeret.

8b.3  Identi�ser vedkubbene ved bruk av diagram 17 og tabellen nedenfor.

17

1

5

9

10

6

7

8

2

3

4

Størrelse på vedkubbe Skope 70W Skope 110W

1 Stor 

2 Stor  

3 Stor  

4 Medium  

5 Medium  

6 Medium  

7 Liten  

8 Liten 

9 Liten 

10 Liten 

Totalt
1 Liten

3 Medium
2 Stor

4 Liten
3 Medium

3 Stor

Instruksjoner for installasjon 
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 Planløsningen for vedkubbene dekker alle modeller. Vennligst se på diagram 17 og tabellen på side 15 for å 
vedkubbene for  modeller.

8b.4  Vedkubbene er plassert i par. Ved å arbeide fra venstre mot høyre, plasser vedkubbene på steinbrensele  ved å følge 
planløsningene nedenfor:

18

Diagram 19
Vedkubber 2 og 4

Diagram 20
Vedkubber 3 og 7

Diagram 22
Vedkubber 5 og 6Diagram 21

Vedkubber 1 og 10
8

70W 110W

9

Se diagram 19 - 22 for detaljer om vedkubbepar

Stiplede linjer viser planløsningen for de ulike modellene

Instruksjoner for installasjon 

19

2

4

20

73

21

10

1

22

5

6

8b.5  Dersom det er ønskelig, kan krystallglasse
plasseres mellom vedkubbenes planløsning.

9. Komplettering av montasje

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

 VIKTIG: Når du skifter ut glasset må de svarte 
være plassert på de øverste hjørnene av apparatet.

 Når du setter klemmen tilbake er det viktig å se til at 
klemmen er plassert i sporene på apparatet, se diagram 23.

23
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1. Feilsøking
 
 Ingen belysning eller ujevnt lys:

1.1  Du måførst bytte ut sikringen med en som virker. Hvis 
peisen fortsatt ikke virker, sjekk strømkontakten ved å 
plugge inn et apparat du vet virker. Hvis dette apparatet heller 
ikke fungerer, kontakt en godkjent elektriker for å sjekke 
strømkontakten.

1.2  Bytte ut ett eller  LED-kort. Dette må gjøres av en 
 person (se servicekrav).

 Belysning, men ingen varme:

1.3  Sikringsautomaten kan ha blitt 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  Termostatkontrollen kan settes for lavt. Øk innstillingen ved 

å trykke på termostatknappen på  til varmeren 
slås 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 kontrollen kommuniserer med 
.

 Hvis du er i tvil, kan det være at  må 
sammenkobles med apparatet eller tilbakestilles, se avsnitt 
17 og 18.

2. Slik kobler du et støpsel 

 For å bytte støpselet 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

Kabelgrep

1 UK-støpsel følger 
med Type BS1363

Strømførende 
ledning

Strømførende 
ledning

Brun Koblingspunkt L / RØD

Nøytral ledning Blå Koblingspunkt N / SORT

Jordledning Grønne & gule 
striper

Koblingspunkt E / / 
GRØNN eller GRØNN & GUL 

 DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk støpsel 

 Egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, Italia, 
Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland,  Norge, Polen, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og Sverige.

KabelgrepYtre isolasjon

Nøytral ledning

Jordledning

Strømførende 
ledning

2 Typiske europeiske 
støpsel Type CEE 7/7

2.1  Kast det  gamle støpselet på en forskriftmessig måte. 
Kontroller at det nye støpselet har de riktige 
godkjenningsmerkene og ikke har sprekker eller rifter.

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

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

2.4  Fjern litt av isolasjonen slik at du har omkring 6 mm 
(skruterminering) til 12 mm (tvinne rundt skrue) med 
eksponert metall for ledning. Pass på å ikke skade eller  

 metalltråder.

2.5  Tvinn sammen ledningsendene.

2.6  Løsne skruene over hvert koblingspunkt.

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

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

2.9  Kontroller at kabelen sitter riktig under kabelfestet og trekk 
til for å feste. Vær nøye med at tilkoblingsledningene inne i 
støpselet blir strukket.

2.10  Det vises til tekniske  for sikringskapasiteter 
og montering av riktig sikring i støpselet (kun i Storbritannia).

2.11  Monter dekselet på støpselet.

Service
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3. Servicekrav

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

ADVARSEL:  er skarpe, vennligst vær 
forsiktig når du vedlikeholder dette apparatet.

 

MERK: På grunn av antall modeller som dekkes 
innenfor denne instruksjonsmanualen, kan antall 
skruer som må tas ut ved vedlikehold variere.

 KUN KVALIFISERT PERSONELL MÅ UTFØRE 
VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN.

 FØR DET GJØRES ARBEID PÅ APPARATET: SLÅ AV 
APPARATET OG TA UT STRØMFORSYNINGEN SLIK AT 
DET IKKE FINNES NOE STRØM TIL APPARATET.

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

3.2  Bytte av batterier på �ernkontrollen 

 Bytt ut med et AAA-batterier. Forsikre deg om at batteriene er
montert korrekt i 

3.3  Vedlikehold av motorer

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

3.4  Tilbakestilling av termisk sikringsautomat

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

 
 Dersom peisen slutter å fungere mens 

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 2 timer. 
 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 utvendig glass

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

4.2  Ta ut strømforsyningen slik at det ikke  noe strøm til 
apparatet.

4.3  Det er en klemme i toppen av hvert hjørne på glasspanelet 
som holder glasset på plass, se diagram 3.

3

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

4.5  Bikk glasset forsiktig framover og løft det ut av det nedre 
brettet for å  det fra apparatet, se diagram 4.

 Klemmen kan brukes for å gjøre  enklere. 

4

4.6  Plasser glasset forsiktig til en side for å unngå skade.

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

 VIKTIG: Når du skifter ut glasset må de svarte 
være plassert på de øverste hjørnene av apparatet.

Service
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 Når du setter klemmen tilbake er det viktig å se til at 
klemmen er plassert i sporene på apparatet, se diagram 5.

5

5. Ta ut LED-lysbjelken

 Det vil være nødvendig å  LED-lysbjelken for å 
vedlikeholde strømenheten og varmeenheten.

5.1  Følg avsnitt 4 for å gå inn i LED-lysbjelken.

5.2  Støtt LED-lysbjelken og ta ut 2 endeskruer og midtskruen, 
se diagram 6.

6

5.3  Senk forsiktig LED-lysbjelken og koble fra kabelen fra høyre 
side, se diagram 7.

7

 MERK: Når du skifter ut LED-lysbjelken sørg for at den 
midtre  er plassert foran på brennkammeret. 

VENNLIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER KLEMT. 

6. Fjerning av brennkammeret

6.1  Følg avsnitt 4 for å komme inn i brennkammeret.

 Med det utvendige glasset  forsiktig  
sammen og legges til side.

 For å skifte ut brennkammer,  se  avsnitt  5. 
Monteringsveiledning for planløsning.

6.2  Ta ut skruene fra brennkammeret, se diagram 8.

8

6.3  Det  brennkammeret kan nå løftes ut av apparatet.

 Merk: Når du skifter brennkammeret sørg for at den 
grove siden peker oppover og at den plasseres under 

 foran og på sidene av brennkammeret, se 
diagram 12.

7. Utskifting av brennkammerets e

ADVARSEL:  er skarpe, vennligst vær 
forsiktig når du vedlikeholder dette apparatet.

 
7.1  Følg avsnitt 4 og 6 for å komme inn i brennkammer-

e

7.2  Brennkammere  er festet til brennkammer-
e  og støttet på 2 ekstra steder, se diagram 9.

9 E

Støttebraketter
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7.3  Ta ut skruen som fester e  til den midtre 
braketten, se diagram 10.

10 E

Brakett

Skrue

7.4  E  er festet til e  med en gummikrage.
 Trekk gummikragen av e  aksling, 
 se diagram 11.

11

7.5  Ta ut spindelen fra venstre brakett, se diagram 12.

12

7.6  Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

8. Utskiftning av LED-kort 

 For å  LED-kortene er det IKKE nødvendig å 
e

8.1  Følg avsnitt 4 og 6 for å komme til brennkammer LED-
kortene.

8.2  LED-kortene er plassert i bunnen av apparatet, 
 se diagram 13.

13
LED-kort

8.3  LED-kortene er koblet sammen i enden av hvert kort og 
holdt på plass med klemmer, se diagram 14.

14
Kontakter

KontakterKlemme

Klemme
Klemme

Klemme

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.

Service
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 VIKTIG: Test LED-lampene før brennkammeret settes på 
plass. 

 LED-kortene må kobles til riktig med CN1 inn og CN2 ut 
i riktig retning, se diagram 15.

15 Bakre 
brennkammer-LED

Fremre brennkammer-
LED

CN2

CN2CN2

CN1

9. Ta ut det innvendige glasset

9.1  Følg avsnitt 4 og 6 for å få adgang til det innvendige 
glasset.

9.2  Ta ut skruene (4 skruer 110W modeller/ 3 skruer 70W 
modeller) for å  de øvre glassbrakettene, se diagram 16.

16

Modell vist: 110W

9.3  Ta ut skruene for å  den nedre braketten, se diagram 17.

17

9.4  Løft det innvendige glasset litt opp og dra det fremover inntil 
det forsiktig kan senkes på hyllen nedenfor, se diagram 18.

18

9.5  Vipp glasset forsiktig forover og løft for å ta det ut av 
apparatet, se diagram 19.

19

9.6  Plasser glasset forsiktig til en side for å unngå skade.

9.7  Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

 Merk: Når du setter glasset på plass kan det være 
nødvendig å
klaring. For å gjøre dette, ta ut de 3 skruene som fester 
motorbraketten fra apparatets fundament og  e
braketten litt forover, se diagram 20.

20

Skruer

 VIKTIG: Når du setter inn glasset må den blanke siden 
være mot framsiden av apparatet.

Service
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10. Fjerning av e ktskjermen

10.1  Følg avsnitt 4, 8 og 9 for å komme til e

10.2  Ta ut skruene som fester den øvre braketten, se diagram 21.
A. Antall skruer kan variere avhengig av modell. 

21

A A A

BB

10.3  Støtt e  og ta ut de 2 skruene fra de nedre 
hjørnene på skjermen, se diagram 22 B

10.4  Ta ut de 4 skruene som fester sidebrakettene (2 på hver 
side). Skjermen kan nå skiftes ut.

22

10.5  Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

 VIKTIG: Når du skifter ut  må siden med 
den blanke  peke mot fremsiden av apparatet 
med  i riktig retning.

11. Utskifting av 

ADVARSEL:  er skarpe, vennligst vær 
forsiktig når du vedlikeholder dette apparatet.

 
11.1  Følg avsnitt 4, 6, 9 og 10 for å komme til 

e

11.2  Flammee  er festet til 
og er støttet på 2 ekstra steder, se diagram 23.

23
EStøttebraketter

11.3  Ta ut skruen som fester e  til den midtre 
braketten, se diagram 24.

24

E
Brakett

Skrue

11.4  E  er festet til e  med en gummikrage.
 Trekk gummikragen av e  aksling, 
 se diagram 25.

25
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11.5  Ta ut spindelen fra venstre brakett, se diagram 26.

26

11.6  Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

12. Bytte ut LED-kortet for �ammee�ekter

ADVARSEL:  er skarpe, vennligst vær 
forsiktig når du vedlikeholder dette apparatet.

 
12.1  Følg avsnitt 4, 6, 9 og 10 for å komme til  LED-

kortet.

12.2  Ta ut skruene, ved å jobbe fra utsiden og inn, for å 
skjermen, se diagram 27.

27

 MERK: Når du setter skjermen på plass, sørg for at 
 bøyer seg nedover og mot baksiden. Det vil være 

nødvendig å løfte skjermen litt for å få skruene på linje. 
Sett på plass skruene fra innsiden og ut.

12.3  LED-kortene  seg under e  se 
diagram 28.

28
LED-kort

12.4  LED-kortene er koblet sammen i enden av hvert kort og 
holdt på plass med klemmer, se diagram 29.

29

Kontakter
Kontakter

Klemmer

12.5  Plugg ut det riktige LED-kortet og åpne klemmene for å ta 
det ut.

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

 VIKTIG: Test LED-lampene før du setter brennkammeret 
på plass. 

 LED-kortene må kobles til riktig med CN1 inn og CN2 ut 
i riktig retning.

Service
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13. Utskifting av brennkammermotoren

13.1  Følg avsnitt 4 og 6 for å komme til brennkammermotoren 
og dens tilkoblinger.

13.2  Fjern e  ved å dra i gummikragen på 
e  aksel, se diagram 30.

30

Skruer

13.3  Ta ut de 3 skruene for å frigjøre braketten fra apparatets 
fundament, se diagram 30.

13.4  Ta ut mutrene og boltene for å frigjøre motorenheten fra 
braketten, se diagram 31.

31

Mutter og 
bolt

Mutter og 
bolt

13.5  Dra ledningene forsiktig ut av åpningen bak motoren. 

13.6  Følg ledningene til de tilhørende koblingsstykkene og koble 
fra motorenheten ved å klemme på klemmene på hver side 
av kontakten. 

13.7  Skift ut i motsatt rekkefølge, og sørg for at kabelstroppene 
skiftes ut.

14. Utskifting av ren

14.1  Følg avsnitt 4, 6, 9 og 10 for å komme til 
e

14.2  Fjern e  ved å dra i gummikragen på 
e  aksel, se diagram 32.

32

Mutre og 
bolter

Skruer

14.3  Ta ut de 3 skruene for å løsne e  se 
diagram 32.

14.4  Ta ut mutrene og boltene for å frigjøre motorenheten fra 
braketten, se diagram 32.

14.5  Følg ledningene til de tilhørende koblingsstykkene og koble 
fra motorenheten ved å klemme på klemmene på hver side 
av kontaktenn, se diagram 33. 

33

Kontakter

14.6  Skift ut i motsatt rekkefølge, og sørg for at kabelstroppene 
skiftes ut.

Service
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15. Utskifting av strømenhet

15.1  Følg avsnitt 4 og 5 for å få adgang til strømenheten.

15.2  Strømenheten holdes på plass med 4 skruer, se diagram 34.

34

15.3  

15.4  
ledningsnett, se diagram 35.

35

 Merk deg ledningenes retning: 

15.5  Løsne de 2 ledningsnettene ved å klemme på hver side av 
kontaktene, se diagram 35.

15.6  Koble fra de 2 LED-kortkontaktene og LED-lysbjelken for å 
koble fra strømenheten fra apparatet, se diagram 36.

36

Flamme-
e

kort

LED-lysbjelken

Brensele
LED-kort

15.7  Sett tilbake i omvendt rekkefølge. Sørg for at alle ledninger
blir koblet tilbake ved å følge den tidligere retningen.

16. Bytte ut varmeelementet

16.1  Følg avsnitt 4 for å komme inn i varmeenheten.

16.2  Varmeenheten holdes nå på plass av 4 skruer på toppen av 
peisinnsatsen.

 Hold varmeenheten og  skruene, se diagram 37.
 

37

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

kanten, se diagram 38.
 MERK: Varmeenheten har ledninger tilkoblet. 

38 Kontakter

16.4  Koble varmeenheten fra apparatet, se diagram 38.

16.5  Sett tilbake varmeenheten.

MERK: Når du skifter ut varmeenheten skal baksiden 
monteres først, og en lett tippende bevegelse vil kreves for å 
klarere kanten.

VENNLIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER KLEMT. 

Service
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17. Sammenkoble rnkontrollen 
med apparatet

Signalkode

 Den nedenstående operasjonen skal utføres før koding 
når du skifter til en ny  eller dersom 
enheten ikke kan styres av 

 Tilbakestillingsknappen  seg på kontrollpanelet som 
er på høyre side av vinduet, se diagram 39.

17.1  Trykk på tilbakestillingsknappen i 3 sekunder (det kan 
hende du trenger en pennespiss) inntil 3 korte pip kan høres 
fra enheten, slipp knappen.

 Innen 10 sekunder, trykk på knappen på  
 Kodingen er fullført når 1 lang pipelyd kan 

høres fra enheten.

Tilbakestillingsknapp 

39

 Å tilbakestille  kan være nødvendig 
dersom apparatet fungerer feilaktig på grunn av 
eksterne interferens-signaler og  ikke er i 
bruk.

18. Tilbakestille rnkontrollen

 Å tilbakestille n kan være nødvendig dersom 
apparatet fungerer feilaktig under signalet fra 
eller dersom  ikke fungerer riktig.

18.1  Åpne det bakre dekselet på 

18.2  Trykk på tilbakestillingsknappen i 3 sekunder og tilbakestill 
kodingen, se diagram 40.

40



28

Koblingsdiagram
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Pakkseddel og sjekkliste

Trento Modular Suite pakkliste (ekstrautstyr)

Pakkseddel og sjekkliste

Monteringssettet omfatter:-

Skope 70W/ Skope 110W Skope 70W Skope 110W

1 x Instruksjonsbok 
1 x Fjernkontroll
2 x AAA Batteri
2 x Nedre festebraketter
6 x Skruer ST4x8
1 x Strømkabel
1 x Trekkstrømpe
1 x Hjørnesidebrakett for å holde glasset - Øvre del
1 x Venstre hjørnesidebrakett for å holde glasset - Bunn
1 x Høyre hjørnesidebrakett for å holde glasset - Bunn

10 x Plastplugger
10 x ST5 x 40 Skruer 

14 x Plastplugger
14 x ST5 x 40 Skruer 

Boks 1 1 x sett med vedkubber

Boks 2 Grå steine
Gjennomsiktig steine
Små krystaller med glasse
Store krystaller med glasse

1

Ref. Beskrivelse Qty.

1 Øvre ramme - Midtre montering 1

2 Nedre ramme - Midtre montering 1

3 Øvre ramme  - Forskyvning montering (LH / RH) 1

4 Nedre ramme  - Forskyvning montering (LH / RH) 1

5 Deksel / Sideplate (Ekstrautstyr) 1

6 Sidefortetning / Endestolpe (Ekstrautstyr) 1

7 Øvre ramme - Dekselbrakett 1

8 Nedre ramme  - Dekselbrakett 1

Skruer: Midtre montering ( Se høyre tabell) 6

Skruer: Forskyvning montering  ( Se høyre tabell) 5

1

2

3

8

* Høyre modell vises
4

7

5 6

Skruer Størrelse Qty.

Øvre ramme - Midtre monteringsskrue M6 x 16mm 4

Øvre ramme - Forskyvning monteringsskrue M6 x 16mm 3

Nedre ramme - Forskyvning og midtre monterings-
skrue

M5 x 35mm 2

Deksel monteringsskrue M5 x 12mm 3

Deksel monteringsskrue M5 x 12mm 1

Settet Trento Modular Suite vil inneholde noen av det følgende avhengig av settet som ble kjøpt.
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Reservedelsliste

No. Komponent

70W 110W

Delekode LED-kort Mengde Delekode LED-kort Mengde

1 Fremre glasspanel CE1889 1 CE1890 1

2 Displayskjerm CE1895 1 CE1896 1

3 Flammee�ektskjerm PL0193 1 PL0194 1

4 Sidepanel CE1901 2 CE1901 2

5 Strømenhet EL0710 1 EL0710 1

6 Varmeapparatet EL0712 1 EL0712 1

7 Brennkammer PL0199 1 PL0200 1

8 Flammee�ekt spindel EL0698 1 EL0699 1

9 Brensele�ekt spindel EL0704 1 EL0705 1

10 Spindelmotor EL0713 2 EL0713 2

11 Strømkabel EL0542 1 EL0542 1

12 Fjernkontroll C EL0678 1 EL0678 1

13 Flammee�ekt LED-kort 1 EL0723 RC07-180B 1 EL0720 RC07-167B 1

14 Flammee�ekt LED-kort 2 - - EL0721 RC07-191A 1

15 Flammee�ekt LED-kort 3 - - - -

16 Brennkammer LED-kort 1 EL0724 RC07-181A 4 EL0725 RC07-169A 4

17 Brennkammer LED-kort 2 - - - -

18 Downlight LED-kort 1 EL0717 RC07-179A 2 EL0716 RC07-168A 2

19 Downlight LED-kort 1 - - - -

20 Magnetisk fremre list - - - -
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