Brukerstøtte
VisionLine Superior 55L, H (lav og høy) og F
Brukerveiledning fjernkontroll
Starte peisen: Trykk inn knappene B og C samtidig inntil et kort pip bekrefter at oppstartsekvensen er satt i gang.
Du vil nå høre løpende pipesignaler til pilotflamme er antent. Peisen vil deretter antenne begge brennerne.
Ved tenning vil peisen alltid starte på maks effekt.
Ved bruk av knapp D kan flammer/varme reduseres etter ønske. (Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere
seg ned til laveste effekt på begge brennerne) Du kan justere flammene helt ned slik at brennerne slukker men
pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp.
Bruk av kun en brenner (bakre flamme): For å slå av fremre brenner slik at kun bakerste brenner skal brenne så må
knapp A og knapp D trykkes samtidig.
Ved bruk av knapp D kan flammer/varme på kun bakre brenner reduseres etter ønske.
(Ved to raske trykk på knapp D vil peisen justere seg ned til laveste effekt)
Du kan justere flammene helt ned slik at bakre brenner slukker men pilotflammen vil være antent. Skal peisen skrus
helt av må knapp B benyttes. Knapp C justerer flammer/varme opp.
For å starte fremre brenner igjen må knapp A og C trykkes samtidig. Peisen vil da brenne på full effekt.
Slå av peisen: For å skru peisen helt av må knapp B benyttes. Peisen slukker da begge brennere samt pilotflamme.
NB! Når VLS 55 F er tilkoblet timeteller, kan man ikke slå av fremre brenner.
Reguleringsfunksjon med knapp C og D virker da for begge brennere.

Tenning av gasspeis

1. Se til at ingen gasskraner er stengt.
Fig. 1

2. Se til at batterier i fjernkontrollen ikke er utladet.
3. Kontroller at batterier til fjernkontrollmottaker
ikke er utladet. Batteripakken ligger i en serviceluke
under peisen som vist på Fig. 2. Man bør skifte
batteriene ved starten av fyringssesongen hvert år.
4. Tenn gasspeis med fjernkontroll (se Fig. 1).
Hvis fjernkontrollen og/eller fjernmottakeren har
vært uten strøm over lengre tid, kan dette medføre
at kommunikasjonen mellom disse er brutt og må
programmeres inn på nytt (se Stille senderkode
s. 4).

Gasstilførsel

1. Se til at det er gass på eventuelle gassflaske/
gasstank og at ingen gasskraner er avstengt.
2. Det kan forekomme luft i gassledningene som
følge av bytte av gassbeholder. Dette løses ved
gjentatte forsøk på å tenne peisen.
Obs! Man bør vente 1-2 minutter mellom hvert
tenningsforsøk.
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Fjernkontrollmottaker
RESET-knapp

Tilkomst fjernkontrollmottaker
VLS 55 L og H: Løft opp og av omramming (fig. 2a).
VLS 55 F: Løft opp og av deksel (fig. 2b).
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Brukerstøtte

Bytting av batterier
Batterier fjernkontroll:
1 x 9V "PP3" Batteri, Alkaline batterier anbefales
Fjernkontroll
Det er en batterinivå indikator på displayet på håndsettet. Når dette blir lavt byttes
batteriet med et nytt 9V PP3 batteri.
Mottaker:
4 x 1.5V "AA", Alkaline batterier anbefales for lenger levetid.
Som et alternativ til batterier kan gasskontrollventilen tilkobles strøm.
Godkjent transformator fra Peisselskabet AS kan benyttes.
Transformator kobles til DC 6V kontakten på enden avmottakeren.
Merk – hvis mottaker er tilkoblet med strøm, må de fire
AA-batteriene fjernes fra mottakeren, om dette ikke gjøres kan det
føre til skade og feil på mottaker. Ved strømbrudd, kan mottakeren
kobles fra og batteriene settes tilbake.
Skifte batterier i mottaker: skyv dekselet på toppen av mottakeren (fig. 4) og bruk
båndet til å trekke ut batteriene. Skift ut batteriene med nye 1,5 V AA, slik at båndet ligger
under batteriene.
Ikke bland nye batterier med gamle, dette vil resultere i at de nye batteriene blir tømt
svært raskt.
Når batteriene er byttet ut, kan det være nødvendig å tilbakestille senderkode, som
beskrevet på s. 4 (Stille senderkode).

Fig. 4

RESET-knapp
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Brukerstøtte
Superior fjernkontroll
Innstille °C/24 timers klokke
Trykk samtidig på OFF og LITEN FLAMME (knapper B og D fig. 3) inntil displayet skifter
fra Fahrenheit/12 timers klokke til Celsius/24 timers klokke og motsatt.

Stille klokke
Displayet vil blinke etter:
A. Satt i nytt batteri, eller
B. Samtidig å trykke på STOR FLAMME og LITEN FLAMME (knapper C og D fig. 1)
Trykk på STOR FLAMME (knapp C fig. 1) for å stille timer.
Trykk på LITEN FLAMME (knapp D fig. 1) for å stille minutter.
Trykk OFF (knapp B fig. 1) for å gå tilbake til standard driftsmodus eller vent, og den vil
gå tilbake til standard modus etter ca 15 sekunder.

Stille senderkode
Press og hold RESET knappen med en spiss gjenstand
(en penn eller lignende) til du hører to pip. Etter det andre litt
lange pipet så slippes RESET knappen.
Innen 20 sekunder trykk på D knappen (fig. 4)
til du hører et langt signal som bekrefter at senderkode er satt.
Se monteringsveiledning for mer avanserte instillinger med fjernkontroll.
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