
Detta dokument är en viktig del av din gas-Fi re. 
Läs den noggrant innan du använder gas-Fi ren och förvara den på en säker plats! 

Serienummer:

Produktionsdatum:

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING &

MANUELLT DAGLIGT UNDERHÅLL

HORIZON BELL LARGE 3  
CF/LF 

Gas-Fi re med sluten förbränningsanläggning

Bellfi res önskar dig många mysiga kvällar med din nya Bellfi res gas Fi re





Engelska

Instruktioner för användning

BELLFIRES GAS BRAND MED SLUTNA FÖRBRÄNNINGS SYSTEM:

Horizon Bell Large 3 CF (centrum brand) (HBL3 CF)
Horisont sätta en klocka på stort 3 LF (fodra avfyrar), (HBL3 LF)
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1 GARANTIVILLKOR

Barbas Bellfi res
Garantivillkor

Barbas Bellfi res B.V. garanterar kvaliteten på den medföljande Bellfi res-apparaten 
och kvaliteten på de material som används. Alla Bellfi res-apparater är utvecklade 
och tillverkade enligt högsta möjliga kvalitetsstandard. Om, trots allt detta, något 
skulle visa sig vara galet med den Bellfi res-apparat som du har köpt, erbjuder 
Barbas Bellfi res B.V. följande tillverkargaranti.

Artikel 1: garanti
1,1. om Barbas Bellfi res B.V. bedömer att den Bellfi res-apparat du har 

är defekt till följd av en fl AW i konstruktionen eller materialet, garanterar Barbas 
Bellfi res B.V. att du kan reparera eller byta ut apparaten kostnadsfritt utan att ta ut 
några kostnader för arbete eller reservdelar. 

1,2. reparation eller utbyte av Bellfi res-apparaten utförs av Barbas Bellfi res B.V. 
eller av en Bellfi res-återförsäljare som utsetts av Barbas Bellfi res B.V. 
1,3. denna garanti är en följd av den befintliga lagstadgade nationella garantin för Bellfi 
res-återförsäljare och Barbas Bellfi res B.V. i inköpslandet och är inte avsedd att begränsa 
dina rättigheter och anspråk baserat på gällande lagbestämmelser. 

Artikel 2: garantivillkor
2,1. om du vill göra anspråk på garantin, vänligen kontakta din Bellfi res-återförsäljare. 
2,2. klagomål bör rapporteras så snabbt som möjligt efter att de har visat sig. 

2,3. klagomål kommer endast att godtas om de rapporteras till Bellfi res-återförsäljare, 
tillsammans med serienumret på den Bellfi res-apparat som anges på 
framsidan av bruksanvisningen.

2,4. Dessutom måste det ursprungliga kvittot (faktura, kvitto, kontant kvitto) som visar 
inköpsdatum också lämnas in. 
2,5. reparationer och byten under garantiperioden ger ingen rätt till förlängning av 
garantiperioden. Efter reparation eller utbyte av garanti delar ska garantiperioden 
anses ha påbörjats den dag då Bellfi res-apparaten köps.

2,6. om en viss del är berättigad till garantin och den ursprungliga delen inte längre 
tillgängliga, ska Barbas Bellfi res B.V. säkerställa att en alternativ del av minst 
samma kvalitet ska tillhandahållas. 

Artikel 3: undantag från garantin
3,1. garantin på Bellfi res-apparaten upphör att gälla om:

a. det är inte installerat enligt de medföljande Installationsinstruktioner, och till 
nationella och/eller lokala föreskrifter;
b. den har installerats, anslutits eller reparerats av en icke-Bellfi res-återförsäljare;
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c. den får inte användas eller underhållas i enlighet med bruksanvisningen.
d. det har ändrats, försummats eller grovt behandlats;
e. det har skadats till följd av yttre orsaker (utanför härden), 

till exempel blixtnedslag, vattenskador eller Fi re;
3,2. i Add ition förfaller garantin om det ursprungliga inköpskvittot visar någon ändring, radering, 
borttagning eller om det är oläsligt.

Artikel 4: garanti område
4,1. Garantin gäller endast i de länder där Bellfi res-apparater säljs via ett offi ciellt 
återförsäljarnätverk. 

Artikel 5: garantiperiod
5,1. denna garanti kommer endast att beviljas under garantiperioden.
5,2. enheten för Bellfi res-apparaten garanteras under en period av 10 år mot 
konstruktions-och/eller materialfel, med början från inköpstillfället.
5,3 för andra delar av Bellfi res-apparaten gäller en liknande garanti från 
inköpstillfället för en period på två år.
5,4 för användar delar såsom glas, glas (rep), termoelement och insidan av 
förbränningskammaren ges en liknande garanti fram till efter den första bränningen.

Artikel 6: ansvar
6,1. En fordran som beviljats av Barbas Bellfi res B.V. enligt denna garanti innebär inte 

automatiskt att Barbas Bellfi res B.V. också accepterar ansvar för eventuella 
skador.  Barbas Bellfi res B.V. ' s ansvar sträcker sig aldrig längre än vad som 
anges i dessa garantivillkor. Allt ansvar för Barbas Bellfi res B.V. för följdskador är 
uttryckligen uteslutet. 

6,2. det som anges i denna bestämmelse är inte giltigt om och i den utsträckning som härrör från en tvingande 
bestämmelse.

6,3. alla avtal som ingåtts av Barbas Bellfi res B.V. är, såvida inte specifi kt 
anges i övrigt skriftligen och i den utsträckning de är tillåtna enligt tillämplig lag, 
med förbehåll för FME-CWM: s allmänna försäljnings-och leveransvillkor för 
teknikindustrin.

Barbas Bellfi res B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel 
Nederländerna
Tel: + 31-497339200
Epost: info@Bellfi res.com

Förvara bruksanvisningen noggrant. de visar serienumret för härden.  Du kommer 
att behöva detta om du vill göra anspråk på garantin.
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2 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

2,1 
Grattis till ditt köp av denna moderna Bellfi res gas Fi re. Denna kvalitetsprodukt 
kommer att ge dig många års njutning på grund av den fl AME effekt och värme som 
den ger. 

Införandet

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten för första gången. Förvara denna 
broschyr på ett säkert ställe.

2,2 
Apparaten är helt skyddad med hjälp av ett termoelektriskt pilot ljus som stängs av i 

INBYGGT SKYDD AV APPARATEN

händelse av en gas flykt från huvudbrännaren.
Dessutom är apparaten försedd med ett patenterat säkerhetssystem, varvid dörren kommer att extrahera 
eventuella övertryck som uppstår på ett kontrollerat sätt. I detta, en fjädersystem visas kort y gör att 
dörren till gångjärn framåt några centimeter.  

Ett högt brus kan uppstå. Om detta händer, stäng omedelbart gaskranen och kontakta Fi 
tteren.

2.2.1 säkerhet

Placera inte Embers, vermikulit granulat, stockar trä eller småsten mot 
piloten ljus brännare. Kontrollera att pilot-fl Ammen kan bränna hela 
tiden fritt över huvudbrännaren. Endast på så sätt är riktig tändning av 
huvudbrännaren säkerställd.
Att ignorera dessa riktningar kan leda till en farlig situation.

Placera inte lättantändliga föremål inom 100 cm från apparaten.  Ägna 
särskild uppmärksamhet åt möbler och prydnader runt Fi ren.

Vid antändning av piloten ljus och brännare, alltid hålla ett 
minsta avstånd på 100 cm från framsidan av apparaten.

Om piloten fl AME slocknar av någon anledning, vänta i 5 minuter innan du 
försöker att åter tända den.

Det är viktigt att anordningen, det kompletta koncentriska systemet och 
utloppet rengörs och inspekteras årligen av en erkänd Fi tterspecialist. 
Säker drift av apparaten kommer därför att förbli garanterad. För detta, 
se installationsanvisningarna (kapitel 2: underhåll), som levereras 
separat med varje apparat.

Gas-Fi ren får aldrig användas med dörren öppen eller så avlägsnas 
dörr glaset.
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Placera aldrig lättantändligt material på den keramiska logguppsättningen.

Av huvudbrännaren med Embers, vermikulit granulat, 
trä stockar eller småsten får inte under några omständigheter ändras eller 
läggas till.

Placera inte lättantändliga material, såsom nylonkläder eller 
brandfarliga vätskor, i närheten av gas-Fi ren.

Se till att barn och andra personer som inte är medvetna om 
driften av gas apparaten endast befinner sig i närheten av 
apparaten under uppsikt.

Använd en Fi reguard för att skydda de personer och barn som nämns 
ovan mot eventuella brännskador.

2,3  FLAMMA VERKSTÄLLER 

Apparaten levereras med en "Center Fire" eller "line Fire" dubbelbrännare, 
som beställt, från fabriken. Dessa brännare har sina egna specifi ka fl AME effekt, se 
nedan för en exponering.

Horizon Bell Large 3 CF

Apparaten levereras med en "Center Fire" dubbelbrännare:

Båda brännarna på
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 Naturgas: ovanstående skisser ger ett intryck av effekten av fl AME. Detta kan 
skilja sig från verkligheten. Den fl AME effekt är nämligen beroende av 
sammansättningen och tillförselen trycket av naturgas närvarande.

Endast front brännare på

Horizon Bell Large 3 LF
Apparaten levereras med en "line Fire" dubbelbrännare:

Båda brännarna på

Endast front brännare på
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Butan en propan:  Den fl AME effekt som produceras av butan 
och propan är mindre realistisk än med 
naturgas. Fl AME effekten är mindre så långt 
som fl AME volym och höjd berörs!

2,4  ÅTGÄRD: FJÄRRKONTROLL

2.4.1 allmänt

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du lyser!!

Apparaten drivs med radiostyrning. Detta omfattar en handhållen sändare och 
en mottagare. Mottagaren är en del av gas kontrollblocket församling.

Mottagaren och gas kontrollblocket ligger bakom (den vita) panel luckan (manöverenheten) 
bredvid apparaten. Tryck dörren inåt för att öppna; Detta kommer att frigöra fångsten och dörren 
kommer att våren ut.  
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Bild 1: handhållen sändare

Den handhållna sändaren och mottagaren drivs av batterier. 
Handhållen sändare: 2x 1.5 V batterityp LR03 eller AAA. 
Mottagare : 4x 1.5 V batterityp LR06 eller AA. 

Tillval: 6V adapter (230 VAC). 
Tillgänglig från din Fi tterare.

Obs: handhållen sändare och mottagare är Inte utbytbara med tidigare modeller.

Piloten ljuset ligger på framsidan av brännaren, bakom en kåpa. 
gå ut, måste du vänta fem minuter innan du försöker att på nytt tända Fi ren.

Om piloten lätt 

Viktigt
När Fi Re är tänd, måste den brinna på max i ca. 10 minuter så att skorstenen att 
komma upp till temperatur!

2.4.2 handhållen sändare
Fjärrkontrollen fungerar via radiosignalen. Den handhållna sändaren är konfi gurerade i 
fabriken med en unik signal kod.
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Bild 2: Visa handhållen sändare (8-Symboldisplay)

STÄLLA IN FAHRENHEIT ELLER CELSIUS

• För att växla mellan ° c och ° f, tryck på  Och 
knapparna samtidigt.

Observera:  

 Att välja ° f resulterar i en 12-timmarsklocka. Att 
välja ° c resulterar i en 24-timmarsklocka. 

På

Am

Pm

Av

Nedräkningen 

Timer

Program
Läge

  Barnsäkra
Signal 
Indikator

Batteri 
Status

Tid

Fahrenheit eller 

Celsius: 
° F/12 timme eller 

° C/24 timme

Termostatblandare 

Läge

AUX-funktion: 
indikerar att både 
"Front brännare" och 
"bakre brännare" är på

Eco-läge

Temperatur
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STÄLLA IN TIDEN
• Pres  Och  knapparna samtidigt. 

Dag
• Tryck på 

 fl aska.
 Eller  för att välja ett nummer som 

ska motsvara veckodagen (e. g.  
1
4

= Måndag,
 = Torsdag, 

2 = Tisdag, 3
5= Fredag, 6 

 = Onsdag, 
 = Lördag, 

7
• Tryck på 

= Söndag). 
 Och  knapparna samtidigt. 

Timme 

• För att välja timtryck 
fl aska.

 Eller 

 knapparna samtidigt. 
 Knappen.

• Tryck på  Och 
 fl ash.Minuter

• För att välja minuter tryck på  Och 
 Knappar 

 Knappen.

• För att bekräfta tryck 
samtidigt eller vänta.

 Och 

BARNSÄKRA
På:
• För att aktivera tryck 

Samtidigt.
 Och  Knappar 

•  visas och den handhållna sändaren är 
oanvändbar, med undantag för off-funktionen.

Av: 
• För att avaktivera tryck  Och Knappar 

Samtidigt.
•  Försvinner.

På

Am

Pm

Av

På

Av

Am

Pm

VIKTIGT: STÄLLA IN SIGNAL KOD INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR 
FÖRSTA GÅNGEN
Innan apparaten kan användas måste mottagaren först lära sig den 
handhållna sändarens signal kod.

• Tryck på " Återställa

Hört. Se Fi Gure 3.
"-knappen på mottagaren och håll den intryckt tills 2 pip hörs  

Släpp " Återställa"-knappen efter det andra (något längre) pip.

• Tryck på, inom 20 sekunder, 
tills 2 korta pip hörs. Signalkoden har nu ställts in på mottagaren.

 knapp (litet fl amn) på den handhållna sändaren,  

Om dock en enda lång pip hörs, innebär detta att ställa insignal koden har 
misslyckats eller att ledningarna har anslutits felaktigt.

Du behöver bara ställa insignal koden en gång. Det är inte nödvändigt att byta batterierna i 
den handhållna sändaren eller mottagaren.
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Brännare :
Apparatens hela brännare består av en "Front brännare" och en "bakre brännare". 
Brännarens drift som beskrivs nedan gäller för:

1 Både "Front brännare" och "bakre brännare". 
(The -symbolen (AUX-funktion) på den handhållna sändarens Display är synlig.)

Eller

2 Endast "Front brännare". Den "bakre brännaren" är avstängd. 
(The -symbolen (AUX-funktion) på den handhållna sändarens Display är inte synlig.)

2.4.3 manövrering (fjärrkontroll)

MANUELLT LÄGE (HANDHÅLLEN SÄNDARE)

SLÅ PÅ APPARATEN/TÄNDA ELDEN

• Öppna gas försörjnings ventilen i gasröret till fi ren.

Bild 3: mottagare "RESET"-knappen

Varning 

När pilot ljuset antänds, förvandlas motorn 
automatiskt till maximal fl AME höjd.
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På

Am

Pm

Av

Handhållen sändare med en knapptryckning
(Standardinställning)

• Tryck på  -knappen tills två korta pip och en 
blinkande serie rader bekräftar att 
startsekvensen har påbörjats. avtryckaren. 

• Huvud gas fl öden när pilot tändningen har konfi 
gurerat. • Handhållen sändare går automatiskt in i 
manuellt läge efter huvud brännarens tändning.

Handhållen sändare två-knappens drift
• Tryck på  Och  -knappen samtidigt tills  

två korta pip och en blinkande serie rader 
bekräftar att startsekvensen har påbörjats. Släpp 
knapparna.

• Huvud gas fl öden när pilot tändningen har konfi 
gurerat. • Handhållen sändare går automatiskt in i 
manuellt läge efter huvud brännarens tändning.

På

Av

Am

Pm

Observera 

Växla från en knapp till tändnings funktionen med två knappar genom att trycka 
och hålla  -knappen i 10 sekunder omedelbart efter att du har installerat batterierna. 

På
ändra till 

 visas och 1
2

 är blinkande. När ändringen är slutförd 1 Kommer 

Observera 

Växla från två knappar till tänd funktion med en knapp genom att 
hålla  -knappen i 10 sekunder omedelbart efter att du har installerat batterierna. 

På
ändra till 

 visas och 2
1

 är blinkande. När ändringen är slutförd 2 Kommer 
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Figur 4: gas reglerings block

• Möjliga felmeddelanden:
* 3 sekunder: korta pipsignaler hörs när motor ratten fungerar:  

Mottagar batterier behöver ändras snart (efter att ha hört denna signal, 
kan apparaten antändas ytterligare tio gånger ungefär).

* 5 sekunder: obrutna pip: 
Fel. Till exempel kanske en av kablarna inte är korrekt ansluten.

Viktigt:  Om piloten fl AME slocknar, vänta i 
minst 5 minuter innan du upprepar 
proceduren ovan.

Viktigt: • Om piloten fl AME slocknar av någon anledning, vänta i 5 minuter innan 
du försöker att åter tända den.

• Om pilot ljuset inte antänds efter 3 tänd försök; Stäng 
gaskranen och varna Fi tter.

• När piloten ljuset brinner, måste huvudbrännaren antändas 
inom 10 sekunder automatiskt.
Om detta inte sker, stäng omedelbart gaskranen och varna 
Fi tteren.

• Om huvudbrännaren antäns med en pop; Stäng omedelbart 
gaskranen och varna den.

Motor-knopp

Mikrobrytare8-tråds mottagare uttag

Pilot gas justeringsskruv 
(fabriksinställd) (punktera höljet 
med en liten skruvmejsel)

Justeringsskruv maximalt 
brännartryck (fabriksinställt 
och förseglat)
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• Tryck på  och håll intryckt för att ställa in apparaten på pilot ljus.

Gradvis minska fl amhöjden/släckning av Fi- 

• Efter antändning ställer brännaren automatiskt in 
fl amningen till maximal höjd.
• Tryck på  -knappen för att sänka fl ammorna och 

stänga av brännaren.  (Släckning av Fi ren: Tryck på 

 knapp och håll: pilotlampan fortsätter att brinna
(standby-läge)!) 
(Genom att trycka på
till låg position.)

-knappen sänker gradvis 

STAND-BY-LÄGE (PILOT LJUS)

STÄLLA IN FLAM HÖJDEN/SLÄCKNING AV ELDEN (STAND-BY)

På

Am

Pm

Av

På

Am

Pm

Av

Vi rekommenderar att låta piloten ljus 
bränna under vintermånaderna, för att 
förhindra kondens på insidan av glaset.

Flam höjd direkt till lägsta position • 
genom att trycka på  knappen två gånger, sänker 

automatiskt fl Ammen till den låga positionen. (När 
detta händer kommer fl ammorna att automatiskt gå 
till maximum!) Detta indikeras med 
"display.

"på den 

    Observera : Bakgrundsbelysningen måste vara på för hög  
låg Fi re dubbel-klick operation!

Am

2x
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Flam höjd direkt till maximal position • genom 
att trycka på  knappen två gånger ökar 

automatiskt fl amningen till hög positionen. 
 Detta indikeras av " "på displayen.

Observera : Bakgrundsbelysningen måste vara på för hög  
låg Fi re dubbel-klick operation!

Viktigt: • Om du slår på brännaren genom att trycka på 
Ignite inom 10 sekunder.

 knappen måste den 

Om detta inte sker, stäng omedelbart gaskranen och varna 
Fi tteren.

• Om brännaren antäns med en pop; Stäng omedelbart 
gaskranen och varna den.

Am

2x

Öka fl amhöjden gradvis
• Tryck på  och håll intryckt för att öka fl amnivån 

och slå på brännaren från stand-by läge. 

(Genom att trycka på  knappen gradvis  
ökar fl ammorna till hög positionen.)

På

Am

Pm

Av
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SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV DEN "BAKRE BRÄNNAREN" 

Efter antändning av piloten ljus och brännaren, den "främre brännaren" slås på (på) och "bakre 
brännaren" förblir i den senast valda inställningen.

Slå på "bakre brännaren"
• Tryck på   knappen för att slå på "bakre 
brännaren".      -Symbolen (AUX-funktion) visas 
på den handhållna sändarens display.

Stänga av "bakre brännare"
• Tryck på   knappen för att stänga av "bakre brännaren".

 -symbolen (AUX-funktionen) försvinner Den 
den handhållna sändarens display.

På

Am

Pm

Av

Anteckningar:

1 den "bakre brännaren" alltid kvar i den sista kopplings positionen valt. 
2 även när mottagarens batterier är uttömda "bakre brännaren" förblir i den senast valda 
inställningen. 
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PÅ/INSTÄLLNING

• Tryck på  och håll intryckt tills visas och  
 fl aska. Timme

• För att välja timtryck  Eller 

 Knappen. 

 Knappen.

Minuter• För att bekräfta tryck 
• För att välja minuter tryck på 

 fl ash.
 Eller 

 knappen eller vänta.

 Knappen.

• För att bekräfta tryck 

Av 
 • Tryck på  och nedräkningstiden försvinner.

Observera:

I slutet av nedräkningstiden stängs Fi ren av helt. 
Nedräkningstimern fungerar bara i manuella, 
termostatiska och Eco-lägen. Maximal 
nedräkningstid är 9 timmar och 50 minuter.

På

Am

Pm

Av

Viktigt: Om piloten fl AME slocknar av någon anledning, 
vänta i 5 minuter innan du försöker att åter tända 
den.

Handhållen sändare
• Tryck på  knappen för att stänga av. 

• Om apparaten inte ska användas under en viss tid, 
Vänligen stäng gas försörjnings ventilen i gasröret.

Observera:

Det är en 5 sekunders fördröjning innan nästa tändning 
är möjlig.

STÄNGA AV APPARATEN HELT

På

Am

Pm

Av

NEDRÄKNINGSTIMER
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DRIFTSÄTT

 Termostatiskt läge
 Rumstemperaturen mäts och jämförs med den 
inställda temperaturen. Fl amhöjden justeras 
sedan automatiskt för att uppnå den inställda 
temperaturen.

På

Am

Pm

Av

 Eco-läge
Flam höjden modulerar mellan hög och låg. 
Om rumstemperaturen är lägre än den inställda 
temperaturen, förblir fl AME höjden på hög under 
en längre tid. Om rumstemperaturen är högre än 
den inställda temperaturen, förblir fl AME höjden 
på låg under en längre tid. En cykel varar ca 20 
min.

  Program läge
 PROGRAM 1 och 2, var och en kan programmeras att gå på 
och av vid specifi ka tider vid en inställd temperatur. 

1 2

På

Am

Pm

Av

Am
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Engelska

Instruktioner för användning

TERMOSTATISKT LÄGE

På 
1. Tryck på  Knappen. 

2. visas, förinställda temperaturen visas kortfattat, 
och sedan rumstemperatur visas.

Av
1. Tryck på  Knappen.

 Eller 2. Tryck på 
3. Tryck på 

 -knappen för att gå till manuellt läge.  
-knappen för att öppna program läge.

4. Tryck på  -knappen för att gå till Eco-läge.

På

Av

Am

Pm

Inställningen 

1. Tryck på  och håll intryckt tills visas, 
temperatur blinkar.

2. för att justera Ställ in temperatur tryck  Eller  Knappen.
3. Bekräfta genom att trycka på  knappen eller vänta.

På

Av

Am

Pm

Viktigt: Placera den handhållna sändaren på en plats som inte 
påverkas av direkt solljus, djupgående, värme från
apparaten och andra värmekällor.
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Instruktioner för användning

PROGRAM LÄGE

På 
1. Tryck på  Knappen. 

2, På  Eller 2. , 1 Eller Av  Visas.

Av
1. Tryck på  Eller 

 -knappen för att öppna termostatiskt läge.

 Eller  -knappen för att gå till manuellt läge. 2. Tryck på 

3. Tryck på  -knappen för att gå till Eco-läge.

Observera:   

Den inställda temperaturen för termostatiskt läge är temperaturen för i tid i program 
läge. Ändra termostatiskt läge inställd temperatur ändrar också tids temperaturen i 
program läge.

1 2

På

Am

Pm

Av

Standardinställningarna

I tid (termostatisk) temperatur: 21 ° c (70 ° f) av tid 
temperatur: " "(endast pilot ljus)

TEMPERATURINSTÄLLNING 
1. Tryck på  och håll intryckt tills  fl aska. 

 och inställd temperatur (inställning i termostatisk  På
Läge) visas. 

2. för att fortsätta trycka på 

, Av
 knappen eller vänta. 

 visas, temperaturfl askan.
3. Välj av-temperatur genom att trycka på  Eller 

Knappen.

4. Bekräfta genom att trycka på  Knappen.

Observera:  

På (termostatisk) och av inställda temperaturer är desamma för varje dag.

På

Av

Am

Pm
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Instruktioner för användning

DAG INSTÄLLNING 

5.   fl aska. Tryck 
, , 

 Eller 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 knappen för att välja 

Mellan 
6. Bekräfta genom att trycka på  Knappen.

På

Am

Pm

Av

INSTÄLLNING AV OFF-TID

(PROGRAM 1)
12.  ,

Och 
1, 

Timme
Av  Visas 

 fl aska.
 visas inom kort, 

13. Välj timme genom att trycka 
på 14.  För att bekräfta tryck 

 Eller 

 Knappen. 

 Knappen.

, 1
 Minuter

, Av  Visas 
 fl ash.

 visas inom kort, 
Och

15. för att välja minuter tryck på  Eller  Knappen.

16. Bekräfta genom att trycka på  Knappen.

Markerade

VID TIDSINSTÄLLNING

(PROGRAM 1)
7. , 

Och 
1, 
Timme

På  Visas 
 fl aska.

 visas inom kort, 

8. för att välja Hour tryck 9.   
För att bekräfta tryck 

 Eller 

 Knappen. 

 Knappen.

, 1
 Minuter

, På Visas 
 fl ash.

 visas inom kort, 
Och

10. för att välja minuter tryck på  Eller  Knappen.

11. Bekräfta genom att trycka på  Knappen.

1

På

Am

Pm

Av

1

På

Am

Pm

Av
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Engelska

Instruktioner för användning

Observera:   

 Antingen fortsätta att PROGRAM 2 och sätta på och av gånger eller stoppa programmering på denna 
punkt, och PROGRAM 2 förblir inaktiverad.

Observera:   

PROGRAM 1 och 2 använder samma på (termostatisk) och av temperaturer för , 
och Daily timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
När en ny på (termostatisk) och/eller av temperatur har ställts in, blir den 
temperaturen den nya standardinställningen.

Observera:   

Om 

,  eller Daily timer programmeras för PROGRAM 1 och PROGRAM 2 på och 
av gånger, dessa blir den nya standard gånger. Batterierna måste tas bort för att rensa 
PROGRAM 1 och PROGRAM 2 på och av tider och temperaturer.

 eller Daily timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) vald

• Ställ in tid och släcktid med samma procedur som "• 
: Ställ in tid och av tid för både lördag och söndag.

Markerade "(ovan).

• Daily timer: unika på och av gånger kan ställas in för en enda dag i veckan, för 
flera dagar i veckan, eller för varje dag i veckan. 
• Vänta till inställning av fi nish. 

På
• Tryck på  -knappen för att gå till Eco-läge.  

 Visas.• Symbolen 

Av
• Tryck på  Knappen. 

• Symbolen  Försvinner.

Am

ECO-LÄGE
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Engelska

Instruktioner för användning

Fel
• Om signalerna från den handhållna sändaren inte verkar nå mottagaren, kan orsaken 
vara:

* Förbrukade batterier: Byt ut batterierna.
* Ett elektroniskt problem: Tryck på "

• Kontakta installatören om apparaten regelbundet stänger av sig själv.
Återställa"-knappen på mottagaren.

Byta batterierna

• Om batterierna är isatta felaktigt kan elektroniken eller enheten vara irreparabelt 
skadad.

• Byt endast ut batterierna när apparaten har stängts av helt. 

• Den handhållna sändaren/mottagar batterierna har en livslängd på ca ett år.   Vi 
rekommenderar att du använder alkaliska batterier. 

Uppladdningsbara batterier är inte tillåtna.

• Om mottagarens batterier är nästan tomma kommer systemet att stänga av apparaten 
Helt. Detta inträffar inte om mottagaren är ansluten till en strömadapter (6V) 
(option).

• Batterierna måste bytas ut när:
1 handhållen sändare: batterisymbolen indikerar detta på displayen.

          : Batteriet är fulladdat    
2 mottagare: 3 sekunder: korta pipsignaler hörs när motor ratten fungerar. 

             : Batteriet är tomt

1 handhållen sändare:
* Öppna luckan på bakstycket av sändaren.

Ta ur batterierna ur batterifacket.
Placera två nya 1.5 V-batterier (LR03 eller AAA-typ) enligt vad som anges i 
batterifacket.

* Stäng luckan.

2 mottagare:
* Dra försiktigt ut mottagarenheten ur facket bakom apparatens fasad.  

* Öppna locket.
* Ta ur batterierna ur batterifacket.
* Placera fyra nya 1.5 V-batterier (LR06 eller AA-typ) som anges i batteriet  

Fack. Batteriets negativa (-) måste alltid vara vid kontaktens fjäder ände.

* Stäng locket och sätt tillbaka mottagaren i hållaren.
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Instruktioner för användning

3 ANVÄNDA APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

Gas-Fi ren är belagd med ett lackskikt som tål hög temperatur. 
Under de första timmarna av drift, kan förbränningen i av lacket resultera i en 
unvädjan-sant lukt. Detta är dock ofarligt. 
Drift av gasen Fi re med full kapacitet för ett par timmar, medan ventilerar rummet, kommer att 
eliminera lukten. 

Efter att du har använt din gasfi r under de första gångerna kan du vara medveten om en lätt insättning 
på insidan av glaset. Detta orsakas av färg härdning. 

När din Fi-ersättare har svalnat, kan denna deposition tas bort med glas renare eller 
keramikhäll renare.
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Instruktioner för användning

4 DAGLIGT UNDERHÅLL

• Se till att så lite damm, och så få partiklar av cigarettrök, ljus och oljelampor som 
möjligt förorenar luften i det rum där anordningen används. 

Upphettning av dessa partiklar genom konvektionssystemet av anordningen kan 
leda till missfärgning av väggar och tak. Det är därför mycket viktigt att se till att det 
rum där anordningen är placerad är tillräckligt ventilerad. Ta regelbundet bort 
dammavlagringar bakom den (vita) panel luckan (driftenhet) med hjälp av 
av en dammsugare.

• Om glaset är trasigt eller sprucket måste det omedelbart bytas ut innan 
gas-Fi ren körs igen. 

Brutet keramiskt värmebeständigt glas får inte 
kastas i en glas återvinnings behållare, utan måste 
inkluderas i vanligt hushållsavfall.

• Om något är spillt på Fi ren, Stäng av det omedelbart och vänta tills det svalnat  
tillräckligt innan rengöringen. Använd aldrig skurpulver, aggressiva rengöringsmedel eller polera på 
gas-Fi ren. Använd endast en torr, luddfri trasa. 

• Värmebeständigt lack i aerosoler kan erhållas från din distributör. Under det årliga 
underhållet kan lacken användas för att reparera små områden av skador.

4,1 UNDERHÅLLSSPECIFIKATIONER FÖR ANTIREFLEXGLAS

När apparaten är utrustad med en panel av 
behov av rengöring av rutan, för att iaktta följande underhållsinstruktioner.

anti-refl ektiv  keramiskt glas, ett 

• För att förhindra skador på ytskikt på glaset, användning av hård 
(skursvampar), stålull, slipmedel och rengörings agenter som innehåller 
ammoniak är förbjudet. Användning av kaustik produkter och produkter som 
innehåller slipmedel, som t. ex.

• Om glaset behöver rengöras på insidan bör det avlägsnas från 
Apparaten. Instruktioner för hur du tar bort glaset finns i kapitel 4,1 i häftet 
"Installationsinstruktioner & Maintenance manual".

• Använd uteslutande ett neutralt rengöringsmedel (varken surt eller alkaliskt), till exempel 
"Instanet" eller Glassex ". Detta innebär att rengöringsmedel som vi brukar 
rekommendera för "standard" glas, får inte användas för anti-refl ektiv glas.

• Använd en mjuk trasa/svamp (inget papper).

• Ett vitt dis kan bildas på glaset under apparatens första brinntid.   Ta bort detta 
Haze omedelbart.
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Instruktioner för användning

• Rengör glas insidan och utsidan regelbundet. Frekvensen för rengöring  
beror på graden av kontaminering. Att inte rengöra glaset i tid kan göra att det blir 
tråkigt och svårt, om inte omöjligt, att rengöra.

• Gnugga alltid fönstret helt torrt: vattendroppar (restvatten) kan lämna märken på 
beläggningen.

• Fingeravtryck är mer synliga på anti-refl ektiv glas: Använd (gummi) handskar när 
du grippar rutan.

• Om fönstret lyfts med hjälp av en vakuumlyftare måste gummi på sug plattan vara rent och torrt 
för att undvika att beläggningen skadas.

4,2 UNDERHÅLLSSPECIFIKATIONER FÖR "STANDARD" GLAS

När apparaten är utrustad med en panel av " standard
för rengöring av rutan, för att iaktta följande underhållsinstruktioner.

"keramiskt glas, en behöver 

• Rengör regelbundet glaset på insidan av apparaten med rengöringsmedel för glasrengöring 
eller keramikhäll. 

• Om glaset behöver rengöras på insidan bör det avlägsnas från 
Apparaten. Instruktioner för hur du tar bort glaset finns i kapitel 4,1 i häftet 
"Installationsinstruktioner & Maintenance manual".

• Använd en mjuk trasa/svamp/papper.

• Ett vitt dis kan bildas på glaset under apparatens första brinntid.   Ta bort detta 
Haze omedelbart.

• Rengör glas insidan och utsidan regelbundet. Frekvensen för rengöring  
beror på graden av kontaminering. Att inte rengöra glaset i tid kan göra att det blir 
tråkigt och svårt, om inte omöjligt, att rengöra.

• Gnugga alltid fönstret helt torrt: vattendroppar (restvatten) kan lämna märken på glaset.

• Fingeravtryck syns på glaset: Använd handskar när du grippar rutan.

• Om rutan lyfts med hjälp av en vakuumlyftare måste gummi på sug plattan vara ren 
och torr för att undvika märken på rutan.
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5 ÅRLIGT UNDERHÅLL

Det är viktigt att apparaten, fl uften och brännarens 
luftintag rengörs och inspekteras årligen 
av en erkänd Fi tter/gas specialist.  
Säker drift av apparaten kommer därför att förbli 
garanterad.
Se även installationsanvisningarna som levereras 
separat med varje apparat.
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