
VEILEDNING FOR TENNING OG SLOKKING AV
VISION LINE GASSPEISER

1. Åpne dekslet under glasset på peisen. Dette løftes opp og legges ned.

2. Identifiser gasskontrollventilen. Denne har to sorte brytere. Den ene bryteren har
tre symboler; en prikk (av posisjon), en stjerne (tenne/gnist posisjon), et
flammesymbol (brenne posisjon). Den andre bryter er en justeringsbryter for
flammehøyde (gassmengde).

3. Identifiser gnistbryter. Dette er den knot
når den trykkes inn.
Man vill også finne en liten sort ON/OFF
stå i OFF posisjon. Står denne på ON p

4. TENNING AV PEIS.

5. SLOKKING AV PEIS.

• Sett bryteren med de tre symbole
bryteren vris slik at markeringspile
stjernesymbolet.

• Trykk deretter bryter litt inn. Den s
samtidig som man trykker den gni
blå flamme (pilotflamme) til venstr
stjernesymbol) skal holdes inne i 5
med stjernesymbol kan  måtte hol
man ca hvert 5 sekund trykker på
pilotflamme.

• Slipp bryteren ut og vri den slik at
deretter peisen med bryter på veg

• Skru av peisen med bryter på veg
fortsatt slik at peisen kan tennes/s

• Skal peisen slokkes helt (også pilo
symbolene slik at markeringspil pe

PRIKK
(av posisjon) STJERNE

(tenne/gnist posisjon)

MARKERING
(ved siden av b

FLAMMESYMBOL
(brenne posisjon)

Peis Selskabet AS Drammensveien 8
TENN/SLUKKE BRYTER
(med 3 symboler)
ten som gir gnist til tenning av peisen

 bryter. Dette er en servicebryter og skal
osisjon vil ikke bryter på vegg virke.

ne til stjerneposisjon. Dette gjøres ved at
n ved siden av bryteren peker mot

kal holdes inne med den ene hånden
stbryteren inn. Dette skal tenne en liten
e bak inne i peisen. Bryteren (med
 sekunder etter at flamme er tent. Bryteren

des inne opp mot ett minutt samtidig som
 den gnistbryteren for å tenne

 markeringspil peker på flammesymbol. Tenn
g.

g. Liten blå flamme (pilotflamme) brenner
lokkes med bryter på vegg.
tflamme) vris bryteren med de tre
ker på prikksymbolet (av posisjon).
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