
Veiledning for tenning av gasspeis

Brukerstøtte

Tenning av peis
1.  Se til at ingen gasskraner er stengt.

2.  Tenn gasspeis med fjernkontroll.

Det kan forekomme luft i gassledningene som følge 
av bytte av gassbeholder. Dette løses ved gjentatte 
forsøk på å tenne peisen.

Hvis peis ikke tenner
Inne i teknisk rom som finnes under brennkammer 
(flammebilde) på gasspeis sitter det en modulboks 
som avbildet til høyre. På denne finnes en bryter for 
å skru peisen av (OFF) og på (ON) eller sette peisen i 
fjernkontrollmodus (REMOTE) 

Oppkoblings-
knapp

Av/på bryter

Opptenning av gasspeis
1.  Se til at batterier i fjernkontroll ikke er tomme 
     for strøm.

2.  kontroller at det er gass på eventuelle 
     gassflasker/gasstank og at ingen gasskraner 
     er avstengt.

3.  kontroller om det blinker rødt og grønt på 
     modulboks. Hvis den gjør dette, sett bryter til 
     OFF og tilbake til REMOTE.

4.  Tenn gasspeis med fjernkontroll.
     Gasspeisen skal da tennes etter få sekunder.

Fig. 1

Fig. 2

Ingen funksjon
med fjernkontroll
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LED-lampe

Hvis fjernkontrollen ikke tenner peisen
Hvis fjernkontrollen eller fjernmottakeren har vært 
uten strøm over lengre tid, kan dette medføre at 
kommunikasjonen mellom disse er borte.

Bruk f.eks. en tannpirker til å trykke en gang på RESET-
knappen på fjernmottakeren. LED-lampe vil da lyse grønt. 

Innen 5 sekunder, trykk og hold tennknappen 
på fjernkontrollen inne til det displayet lyser. 
slipp så knappen og trykk en gang til på tennknappen.
Mottakerenhet vil da registrere nytt signal fra fjernkontroll 
og lagre dette.
Når Led-lampe slutter å blinke, er peisen klar til bruk

RESET-knapp



Ofte stilte spørsmål/feilsøking

Feilsøking gasspeis

Brukerstøtte

Løsning / forklaringMulig årsakSymptom

Styremodulen er ikke i REMOTE-
modus

Kontroller at modulbryteren er satt på REMOTE

Styremodulen er frakoblet,
driftsbatteriene er utladet eller 
mangler ved strømbrudd

Hvis den røde LED-lampen på styremodulen lyser rødt når 
peisen tennes, kontroller at modulboksen er koblet til 
koplingsboksen på ildstedet. Koplingsboksen er plassert i 
teknisk rom under flammebildet (Fig 2). Kontroller også at 
batteriene er montert i batteriholderen.

Viften starter ikke når ildstedet 
er slått på

Innebygd tidsforsinkelse Ildstedet må være i drift i sju minutter før viften aktiveres.

Viften stopper ikke når ildstedet 
er slått av

Innebygd tidsforsinkelse Viften går i tolv minutter etter at ildstedet er slått av.

Ildstedet slukkes etter lengre 
perioder

Innebygd tidsinnstilling
Ildstedet slås automatisk av etter ni timers sammenhengende 
drift hvis det ikke mottar en kommando fra fjernkontrollen. 

Fjernkontrollen sender ikke

Undersøk om batteriene i fjerkontroll er utladet Batterier i fjernkontroll

Ildstedet er i drift, men kan ikke 
slås av ved bruk av fjernkon-
trollen

Ekstern, kablet veggbryter
Ildstedet kan ikke slås av ved bruk av fjernkontrollen hvis det 
er montert en ekstern, kablet bryter som er i PÅ-posisjon. Slå 
AV den eksterne veggbryteren.

Feil på fjernkontroll eller styremo-
dul

Slå av ildstedet på styremodulen ved å skyve av og på- 
bryteren til “OFF”. OBS! Ildstedet er varmt. Vær forsiktig ved 
tilgang til modulen.
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Butikk: Henrik Ibsens gate 28, 0255 Oslo
Tlf: +47 22556363 Fax: +47 22556362

Lager: Gladengveien 17, 0661 Oslo
E-post: post@peisselskabet.no

Ildstedet tenner ikke, ledlampe 
på styremodul blinker fra rødt 
til grønt/ tre ganger rødt og èn 
gang grønt om hverandre.

Tom for gass Sett av/på bryter på styremodulen til OFF og 
tilbake til REMOTE. (punkt 3 under “Oppstart gasspeis” 
på side 1.


