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Ikke bruk gasspeisen innendørs, da det kan forårsake personskade eller skade på eiendom. 
GASSPEISEN  MÅ KUN BRUKES UTENDØRS.

 ● Ikke koble peisen til noen gassforsyning før den er fullstendig montert.

 ● Denne peisen er ikke ment å brukes i kjøretøy og /eller båter.

 ● Pass på at gasspeisen står på et fast underlag.

 ● Vedlikehold og reparasjon skal kun utføres av en autorisert reparatør.

 ● Feil installasjon, justering eller annen endring kan forårsake personskade eller skade på eiendom. 
Gasspeisen må ikke modifiseres på noen måte. Eventuelle endringer kan være farlige og er ikke tillatt.

 ● Ikke oppbevar eller bruk petroleum eller andre brannfarlige væsker i eller nær gasspeisen.

 ● Hele gassystemet som omfatter slange, regulator, pilot eller brenneren bør inspiseres for lekkasje eller 
skade før gasspeisen tas i bruk, og minst en gang i året sees over av en autorisert reparatør.

 ● Alle lekkasjetester skal gjøres med en såpeoppløsning. Bruk aldri åpen ild for å sjekke lekkasjer.

 ● Ikke bruk gasspeisen før alle tilkoblinger har blitt lekkasjetestet.

 ● Slå av gasspeisen dersom det merkes gasslukt. Steng også av regulatoren på gassflasken.

 ● Flytt ikke på gasspeisen når den er i bruk.

 ● Flytt ikke på gasspeisen etter bruk før den er fullstendig avkjølt.

 ● Underskapet, brenneren og passasjer for luftsirkulasjon til gasspeisen må holdes rene.

 ● Hyppig rengjøring er påkrevd om gasspeisen brukes mye / etter behov.

 ● Regulator på gassflasken må være frakoblet når gasspeisen ikke er i bruk.

 ● Sjekk gasspeisen dersom noen av de følgende punktene skulle oppstå:

 ○ Gasspeisen blir ikke varm.

 ○ Brenneren lagger poppelyder under bruk (små poppelyder er normalt når brenneren slukkes).

 ○ Gasslukt i forbindelse med ekstremt gule flammer fra brenneren.

 ○ Brenneren vill ikke tenne eller slukker med en gang.

 ● Regulator og slange må være plassert i underskapet der gassflasken er.

 ● Hvis noen deler fjernes for å utføre service / rengjøring må ikke gasspeisen brukes igjenb før alle deler 
er satt tilbake.

 ● Voksne og barn bør holde seg unna høytemperaturflater for å unngå personskade eller skade på 
eiendom.  ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være veldig varme.

 ● Barn bør alltid holdes under oppsyn når de er i nærheten av gasspeisen.

 ● Klær eller andre brannfarlige materialer skal ikke henges på peisen eller plasseres på eller i nærheten 
av peisen.

 ● Gasspeisen må ikke brukes til matlaging.

 ● Legg ikke inn noe i gasspeisen, brennbart eller ikke.

 ● La aldri gasspeisen være uten oppsyn til den er i bruk.

 ● Bruk ikke gasspeisen om det er kraftig vind.

 ● Bruk ikke gasspeisen i kraftig regnvær, dette kan føre til at deler i grillen skades.

 ● Kontroller at bryteren står i OFF posisjon og at regulator er frakoblet når grillen ikke er i bruk.

 ● Følg alle instruksjonene for bruk av propan- og butanflasker. Ta kontakt med din lokale gassleverandør 
for ytterligere råd om nødvendig.

 ● ADVARSEL: Flammene er tilnærmet usynlige i direkte sollys.

Les nøye gjennom
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 I3B/P(30): G30(Butan), G31(propan)  
og blandinger av disse, LPG 28-30 mbar

0063-19

DESTINASJONSLAND VENTIL STØRRELSE GASSTYPE GASSKATEGORI

BE, BG, CY, DK, EE, FI, 
FR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, 
MT, NL, NO, RO, SK, SI, 

SE og TR

Dia. 1,32 mm  
(Pilot: 0,25 mm)

G30 (butan), G31(propan) og 
blandinger av disse, LPG 28~30 

mbar 
I3B/P(30)

Technical information

Totaleffekt:  7,3 kW 
Gassforbruk:  531 gram/time
Gassflaske (ikke inkludert):  
Bruk standardbeholder godkjent for bruk i 
Norge. Helst 10/11 kg.  
Selv om både butan-og propangass kan brukes, 
anbefales propangass for bruk i Norge.

Godkjent slange og regulator kan kjøpes på de 
fleste steder som selger utstyr til gass.

NB! Gasslange som brukes til dette produktet 
skal ikke overstige 120 cm. 

BRUK KUN GASSTYPE OG GASSKATEGORI SOM ER ANGITT I MANUALEN.

Produktet er produsert i henhold til  
EUROPEAN GAS APPLIANCE 

STANDARD EN498 og har CE sertifisering

FØLGENDE GASSTYPER KAN BENYTTES

D: 50 cm

H: 134 cm

B: 50 cm

Innhold

GAS FIREPLACE

Tekniske data
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WARNING

1. Regulator skal være i henhold til standarden EN16129; 
 ● For kategori I3 + skal gasspeis bruke butan 30mbar regulator (redusert trykk: 28-

30mbar) eller propan 37mbar regulator (redusert trykk: 37mbar).

 ● For kategori I3B / P (30) skal gasspeis bruke LPG 30mabar regulatoren (redusert 

trykk: 28-30mbar).

 ● For kategori I3B / P (50) skal gasspeis bruke LPG 50mbar regulatoren (redusert 

trykk: 50mbar).

2. Slange skal skal være i henhold til standarden EN 16436, og slangens lengde 
skal ikke overstige 1,2 m.

3. Minste avstand fra brennbare materialer er 2m.
4. Skifte av gassflaske skal skje i et godt ventilert område, unna tennkilder som 

stearinlys, sigaretter, andre enheter som kan produsere flammer eller gnist.
5. Kontroller at regulatorens pakning er riktig montert slik at den holder tett.
6. Pass på at ventilasjonshullene i skapet ikke tildekkes.
7. Skru alltid av gasstilgang til regulator etter bruk.
8. I tilfelle gasslekkasje eller om det skulle skje overtenning skal gasspeisen ikke 

brukes. Regulator må kobles av og gasspeisen må undersøkes og utbedres 
før det kan brukes igjen.

9. Kontroller gasslangen minst en gang i måneden og hver gang gassflasken 
byttes. Hvis det er tegn til sprekker, splitting eller annen forringelse, bytt til 
ny slange av samme lengde og tilsvarende kvalitet.

10. Les instruksjonene før installasjon og bruk.
11. Dette gasspeisen må installeres og gassylinderen lagres i samsvar med 

gjeldende forskrifter.
12. Ikke flytt på gasspeisen når den er i bruk.
13. Steng regulatoren før gasspeisen flyttes.
14. Slangen må skiftes med jevne mellomrom.
15. Bruk kun den type gass som er spesifisert av produsenten.
16. Ta særlige hensyn ved kraftig vind der det er fare for at peisen kan tippe.
17. Ta vare på denne manualen for fremtidig bruk.
18. Ikke koble gassflasken direkte til gasspeisen uten regulator.
19. Slangen eller den fleksible slangen må endres innenfor de foreskrevne 

intervaller.
20. Bruk kun den type gass og gassflaske som er angitt i bruksanvisningen.
21. Ventilen i brenner til gasspeisen skal kun monteres av produsent.

Les nøye gjennomAdvarsler
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GAS FIREPLACE

Navn Bilde Antall

GASSPEIS 1

HJUL  4

M6x16 SKRUER, M6 SKIVER 
AND M6 LÅSESKIVER 18

STAINLESS STEEL HÅNDTAK 1

DØRHÅNDTAK + M4 SKRUE, 
SKIVE OG LÅSESKIVE 1

LAVASTEINER 1

OBS!  UTØV FORSIKTIGHET VED BRUK AV ELEKTRISKE VERKTØY 
UNDER MONTERING, SIDEN STYRKEN I DISSE KAN ØDELEGGE SKRUENE.

Følg denne anvisningen steg for steg.  
Stjerneskutrekker og 10 mm fastnøkkel /skiftenøkkel er nødvendig for montering.

Vi anbefaler å være to personer ved montering.

2 x LÅSBARE 
HJUL

2 x HJUL

Deleoversikt
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 ● Vennligst les instruksjonene grundig før du bruker gasspeisen.
 ● Gasspeisen kommer i en eske med forhåndsmontert brenner, hjul, håndtak, skruer og 
lavasteiner. Pakk ut gasspeisen og hold den i oppreist stilling for enkel montering.

 ● Vis ekstrem forsiktighet ved håndtering av gasspeisen under montering for å sikre at 
gassrør, termoelementledning, gassventil eller brenner ikke er skades eller løsner på 
noen måte.

 ● Merk: ALLE gasspeiserhar vært tent og lekkasjetestet før de forlater fabrikken. Selv om 
hver enhet er rengjort, kan det være svimerker rundt pilot- og hovedbrenneren.

1.  Monter håndtak på toppen av peisen 
ved hjelp av 2 stk. M6x16 skruer, skiver og 
låseskiver.

2.  Monter hjulene under peisen ved hjelp 
av 16 stk. M6x16 skruer, skiver og låseskiver. 
Monter de låsbare  hjulene på samme side 
som håndtaket (bak).

1

2

Når gasspeis og deler er ute av esken gjør følgende steg:

Montering
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GAS FIREPLACE

Montering

4.  Åpne låsen på toppen av det hengslede 
glasset på basiden og legg det forsiktig 
ned.

3.  Fest dørhåndtaket på døren med 
1 stk. M4 skrue, skive og låseskive.

3

4
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Montering

5.   Dette bør du gjøre utendørs. 

Dekk brenneren med lavasteiner. Ikke tøm posen med steinene dirkete på brenneren, da 
posene vanligvis inneholder noe fint støv som kan tette brennerdysene. Det er bedre å tømme 
posene i en egnet beholder og deretter plassere steinene for hånd rundt brenneren.

Pass på at området rundt pilot-brenneren holdes åpent så luft kommer til..

5 Legg lavasteiner på brenneren – Ikke dekk til pilotbrenneren

TIPS!
 ● LAVASTEINENE KAN FLYTTE PÅ SEG NÅR GASSPEISEN FLYTTES RUNDT

 ● SJEKK ALLTID AT IKKE LAVASTEINENE DEKKER PILOTBRENNEREN.

Pass på at området rundt pilot-brenner holdes fritt for stein så luft kommer til.
Forsiktig: Blokkert pilot-brenner kan forhindre tenning og føre til unormal flamme.
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GAS FIREPLACE

SLANGE

 ● Koble gasslangen til inntaket i kabinettet. Ikke stram til for hardt.

 ● Ikke bruk tetningsbånd, lim eller væske på tilkoblingen.

 ● Koble regulatoren til gassflasken i henhold til instrukser gitt av forhandler for 
regulator og gassflaske

 ● Gasslangen som brukes til dette produktet må ikke overstige 120 cm i lengde

 ● Kontroller gasslangen regelmessig for sprekker, skader og forfall. Bruk aldri en 
skadet gasslange.

 ● Kontroller at den bevegelige plastkragen på regulatoren er intakt og at den ikke 
har blitt skadet av varme eller forvitring.

 ● Bruk en godkjent gassflaske som passer til regulatoren.

REGULATOR

 ● Kontroller at bryteren er i OFF-posisjon.

 ● Vi anbefaler propangass for bruk i Norden, men butan kan også brukes. Butan er 
ikke særlig egnet for lave temperaturer.

 ● Monter regulator og slange sammen. Nye slanger kan være ganske stive og 
vanskelige å skyve inn på innløpsrøret, så varmt vann kan mykne den opp. Prøv å 
ikke få vann inne i slangen.

 ● Følg monteringsanvisningene som følger med regulator settet.

Regulator og slange

 

ADVARSEL 
 ● Det er ekstremt viktig at gasslangen IKKE føres direkte under brenneren. 

Ikke la slangen berøre noen del av brenneren eller pesien. Slangen skal 
være plassert slik at den ikke blir utsatt for noen form belastning eller slik 
at den kan bli skadet.

 ● Koble fra regulatoren når peisen ikke er i bruk.

 ● Flytt aldri gasspeisen mens den er i bruk eller koblet til gassflasken.
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Lekkasjetest

ADVARSEL 
ALLE DELENE OG KOBLINGENE MÅ LEKKASJETESTES FØR GASSPEISEN TAS I BRUK. 

LEKKASJETEST BØR MINST SKJER ÅRLIG OG HVER GANG GASSFLASKEN BYTTES.

LEKKASJETEST BØR UTFØRES PÅ ET GODT VENTILERT OMRÅDE:

8 HVIS MAN ETTER GJENTATTE FORSØK FORTSATT OPPLEVER GASSLEKKASJE,  
TA KONTAKT MED FORHANDLER FOR UTBEDRING AV PROBLEMET.

7 HVIS DET OPPSTÅR BOBLER, LUKK GASSTILFØRSELEN OG STRAM ALLE 
KOBLINGER/SKJØTER. GJØR SÅ EN NY TEST. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK FØR 

MAN ER  SIKKER PÅ AT DET IKKE FINNES LEKKASJER.

6 ÅPNE GASSTILFØRSELEN PÅ REGULATOREN OG SJEKK NØYE OM DET KOMMER BOBLER 
PÅ NOEN AV STEDENE HVOR BLANDINGEN ER PÅFØRT

1 LAG EN BLANDING MED 2 DELER OPPVASKSÅPE OG ÉN DEL 
VANN.

2 SLUKK ALLE LEVENDE FLAMMER, VARMEKILDER OG 
SIGARETTER I OMRÅDET DER LEKKASJETESTEN UTFØRES

3 SKRU BRYTEREN PÅ GASSPEISEN I AV POSISJON.

4 SETT REGULATOREN I AV-POSISJON OG KOBLE DEN TIL GASSBEHOLDEREN.

5 PENSLE SÅPEBLANDINGEN PÅ ALLE SKJØTER OG KOBLINGER PÅ GASSBEHOLDEREN, RE-
GULATOREN, HELE SLANGEN OG ALLE VENTILER PÅ GRILLEN.

! ADVARSEL!  
BRUK ALDRI ÅPEN 

FLAMME FOR Å 
GJENNOMFØRE 
LEKKASJETESTS
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GAS FIREPLACE

Siste sjekk

PLASSERING AV GASSPEISEN
 ● Gasspeisen er kun til utendørs bruk. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon.

 ○ pass på riktig avstand til brennbare materialer på minst 2 meter.
 ○ Ikke plasser gasspeisen nær huset ditt.
 ○ Ikke plasser gasspeisen i nærheten av skur, garasje eller gjerder.
 ○ Ikke legg gasspeisen under tak eller lave trær
 ○ Ikke plasser gasspeisen nær strømkilder eller under hengende strømkabler.

 ● Gasspeisen må plasseres på et fast underlag. Pass på at hjulene er låst.

SISTE SJEKK
 ● Kontroller at kontrollbryteren 

fungerer normalt.

 ● Kontroller at gasslangen er fri for 
sprekker og skader (det bør alltid 
gjøres før du bruker grillen).

 ● Kontroller at gassflasken og slangen 
ikke kommer i kontakt med varme 
gjenstander.

MERK! 
 ● Denne peisen har en 

veltesikring. Den vil slå av 
gassforsyningen til pilot-
brenneren dersom gasspeisen 
skulle tippe over.

 ● Pass alltid på at peisen står 
stabilt for å unngå avvik.
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Tenninstruksjon

TENNE PEISEN

1. Åpne skapdøren og sett gassflasken 
inn i skapet.

2. Pass på å skru kontrollknappen med 
urviseren til "AV" -posisjon.

3. Koble regulatoren til gassflasken.

4. Slå på gassforsyningen "PÅ" på 
REGULATOREN. Kontroller med 
såpevann for eventuell gasslekkasje 
mellom gassflasken og regulatoren

5. Skyv kontrollbryteren inn og hold mens 
du dreier den mot urviseren til tenn-
posisjon av pilot-brenner (til et klikk 
høres). Dette vil tenne pilotbrenneren

6. Hvis klikket ikke høres, gjenta denne 
prosessen. Merk: Første gang du 
kobler gasslangen til peisen vil det 
være luft i gasslangen eller resten av 
systemet. Hold kontrollbryteren inne i 
minst 1 minutt for å rense luften og la 
gass komme inn i systemet.

7. Når pilotbrenneren tenner, hold 
kontrollknappen trykket inn i 5 
sekunder og slipp den ut.

8. Hvis brenneren ikke vil brenne 
gjentar du trinnene.

9. Juster varmeeffekten ved å dreie 
kontrollknappen til "Høy" eller 
"Lav" -posisjon.

SLUKKE PEISEN

 ● For å slå av peisen, sett 
regulatorbryteren til AV-stilling og 
drei deretter kontrollbryteren på 
peisen  med urviseren til "OFF" 
-posisjon.

ADVARSEL!
 ● HVIS BRENNEREN IKKE VIL TENNE, SKRU KONTROLLBRYTEREN 

TIL OFF-POSISJON OG STENG REGULATOR. OG VENT 5 MINUTTER 
FØR NYTT FORSØK PÅ Å TENNE.

 ● IF THE FIREPLACE STILL FAIL TO LIGHT, PLEASE READ THE 
TROUBLESHOOTING SECTION OR CONTACT YOUR DEALER. 
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

 ● Pass på at all rengjøring skjer når peisen er slukket og er helt avkjølt.

 ● Tørk overflater med en myk, fuktig klut.

 ● Ikke bruk slipende eller brennbare rengjøringsmidler.

 ● Dekk til gasspeisen når den ikke er i bruk for å hindre regn i å tette brennerdysene.

 ● Pass på at brenneren holdes ren og fri for brennbare materialer og smuss.

 ● Sot kan legge seg på lavasteinene og dette kan i sin tur føre til at det blokkerer for 
brennerdysene. Ta ut platen som holder lavasteinene og tørk med en fuktig klut.

 ● Sot kan også legge seg på det sikkerhetsglasset. Fjern forsiktig glasset fra 
glassbraketten med en skrutrekker, tørk med en myk, fuktig klut og sett glasset 
forsiktig tilbake. Det kan være lurt å være to personer når dette gjøres.

 ● Kontroller at gasslangen er i orden og ikke viser tegn på sprekker eller generell 
slitasje.

 ● Det anbefales at gasspeisen  kontrolleres av en autorisert reparatør hvert tredje år.

 ● Hvis brennerdysene blir blokkert/tette av sot eller annet smuss, tar du ut platen 
som holde lavasteinene og bruker en pinne eller en papirclips. Kontroller at 
brenneren er slått på

 ● De ovennevnte punktene børe gjennomføres med jevne mellomrom.

ETTER BRUK OG LAGRING

1. Vri kontrollknappen på apparatet med urviseren til "OFF" -posisjon.

2. Sett regulatoren i AV-posisjon.

3. Ikke gå fra peisen før flammen er helt slukket.

4. Barn og andre som trenge tilsyn må være under oppsyn etter at peisen er slukket 
fordi den er varm en periode etterpå.

5. Kontroller gassventilen fra bryteren ikke er tett eller skadet.  Hvis det er mistanke 
om skade, må dette skiftes av en autorisert reparatør

6. Lagre alltid gassflasker i godt ventilerte områder.

7. Når en gasspeisen er avkjølt, kan den flyttes til et annet sted, for eksempel garasje 
eller tilsvarende.

8. Ikke legg på presenning eller annet dekke for regn før peisen er helt avkjølt.

GAS FIREPLACE

Vedlikehold og rengjøring
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PILOT-BRENNER VIL IKKE TENNE ELLER SLUKKER

 ● Kontroller at gassforsyningen/regulator er slått på og at gassflasken ikke er tom.

 ● Trykk tennknappen flere ganger. Forsikre deg om at du holder 
hovedgashåndtaket trykket inn i minst 10 sekunder.

 ● Hvis tenningsknappen holder seg fast, smør den med WD40 mens peisen er 
slukket.

 ● Fortsett å prøve å tenne. Det kan vøre luftlommer i slanger eller rør som luft 
kan bli fanget i rør og det kan ta litt tid å få all luft ut av systemet.

 ● Kontroller at lavasteinene eller annet avfall ikke dekker pilotvrenneren.

 ● Sjekk om eventuelle tilkoblinger er løse og stram etter behov.

 ● Sjekk om det er lekkasje i gasslangen. Bytt om den om nødvendig.

 ● Prøv å tenne pilotbrenneren med en fyrstikk eller en lighter dersom 
gnistelektroden er våt eller skadet.

 ● Forsikre deg om at apparatet er på jevnt underlag og helt vertikal, da 
veltesikringen ("Overturn Shut Off Device") kan ha blitt utløst.

HOVEDBRENNER VIL IKKE TENNE

Hvis pilotflammen brenner skal hovedbrenner kunne fungere også.
 ● Hvis pilotflammen brenner og hovedbrennerbrenneren likevel ikke brenner må 

du kontrollere om det er for mye lavasteiner rundt pilotbrenneren. Dette kan 
blokkere pilotflammen fra å tenne hovedbrenneren.

 ● Hvis piloten lyser, men brenneren ikke lyser, kan det være skade på 
kontrollventilen. Dette vil trenge erstatning av en autorisert reparatør.

 ● Hvis pilotflammen ikke brenner, har flammefeilanordningen kuttet av 
gassforsyningen. Vent 2 minutter, og prøv deretter å tenne pilotbrenneren 
igjen.

 ● Forsikre deg om at apparatet er på jevnt underlag og helt vertikal, da 
veltesikringen ("Overturn Shut Off Device") kan ha blitt utløst.

HOVEDBRENNER SLUKKER PLUTSELIG

 ● Hvis pilotflammen slokkes av en eller annen grunn (et plutselig vindstøt eller 
det begynte å regne), vil hovedgassforsyningen automatisk kuttes av.

 ● Vri kontrollspaken til stillingen "OFF", og la den stå i 2 minutter før du tenner 
pilotbrenneren.

 ● Når pilotbrenneren tennes, vil hovedbrenneren fungere igjen.

 ● Gasflasken er kanskje tom. Hvis dette er tilfelle, skift gassflaske med en full.

 ● Forsikre deg om at apparatet er på jevnt underlag og helt vertikal, da 
veltesikringen ("Overturn Shut Off Device") kan ha blitt utløst.

Trouble ShootingFeilsøking
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GAS FIREPLACE

Forbrukerkontakt

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. 
Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt 
med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet,  
medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon,  
faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon,  
ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

       

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.
Serienummer finnes på sølvfarget klistremerke på siden av grillen.

Varen er produsert i Kina for FCC Products Co., Ltd. 
 

  +47 924 78 600
  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske 
spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.fccproducts.no. 


