TENNING OG BRUK AV RIVA GASSPEIS med Metric styring
(Kort brukerinformasjon)

Regulering av gasspeis gjøres under rammen, nederst på peisen. Avantiramme må vippes opp for å komme til kontroll-knapper.

Diagram 1

B
Justering av flammehøyde
(Hovedbrenner er avslått i denne
posisjonen). Normalt benyttes bare
denne knappen, etter at pilotflamen er
tent første gang. Pilotflamme må
brenne før hovedbrenner virker.

A
Tenning av pilotflamme
og avstenging.
(Pilotflamme er avstengt i denne posisjonen).
Er man tiknyttet et gassanlegg kan
pilotflammen brenne hele vinterhalvåret. Da
peker bryter A mot venstre.

Hvis knapp A peker mot venstre, så kan hovedbrenner startes ved å
vri på knapp B for hovedbrenner. Hvis stor peisflamme tennes
(hovedbrenner), så kan flammehøyde justeres med knapp B.

Tennprosedyre:
Hvis Knapp A peker mot høyre, så må først pilotflammen tennes.
1. Forsikre deg først om at gasskran er åpen. Denne finner du sannsynligvis i et skap
på terrassen eller inn mot peisen(gul kran). Gasskran kan stenges i sommerhalvåret.
2. Knapp A skal ved tenning stå slik som vist i diagram 1 (peke til høyre). Venstre
knapp (B) skal peke ned (= hovedbrenner av).
3. Vri knapp A litt mot klokken, og hold den inne i ca 5 sekunder. Det vil nå strømme
gass til pilotflammen. Hold fortsatt knapp (A) inne og vri den mot ”Gnisttegnet”. Du vil
høre et klikk, og tenn gnisten til pilotflammen blir aktivert. Hold knappen inne i ca. 20
sekunder etter klikket.
4. Pilotflammen skal nå brenne. Hvis den ikke gjør det, vri knappen helt tilbake og
gjenta avsnittet over ("klikk" på nytt). Gjenta prosedyren til pilotflamme tennes. Man
kan høre at pilotflammen brenner (suser), eller se en liten flamme i peisen.
Har ikke gasspeisen vært tent tidligere, så kan det ta noe tid å tenne pilotflammen på
grunn av luft i gasstilførselen.
5. Når pilotflammen er tent, og du har holdt knapp A nede i 20 sekunder, så drei
knappen videre, slik at den peker på det største flammetegnet mot hovedbrenneren
(den peker mot venstre). Slipp knappen rolig ut etterpå.
Knapp A skal stå mot venstre så lenge gasspeisen brukes jevnlig, det vil si i
hele fyringssesongen (pilotflammen brenner).

6. Vri knapp B (mot klokken) til ”lav flamme”. Bruk gjerne fjernkontrollen. Dette åpner
for gass til hovedbrenneren. Hovedbrenneren skal nå brenne. Hvis den ikke brenner,
så steng hovedbrenner og gjenta tennprosedyre.
Posisjonen på knapp B bestemmer hovedbrennerens flammehøyde. Ved vanlig
bruk i vinterhalvåret benyttes kun knapp B (eller fjernkontrollen) til å styre
peisen).
Flammens utseende kan bli noe endret når peisen blir tilstrekkelig varm etter ca 15
minutter. Trekkforholdene kan også gi små endringer.
HVIS FLAMMEN SLUKKES ELLER GÅR UT UNDER BRENNING, VENT I 3
MINUTTER FØR DU PRØVER Å TENNE FLAMMEN IGJEN. KONTROLLVENTILEN
HAR EN BLOKKERINGSANORDNING OG KAN DERFOR IKKE TENNES FØR DET
HAR GÅTT 3 MINUTTER.

Justering av flammehøyde uten fjernkontroll
Ved å vri på knapp B, vil flammehøyden justeres opp eller ned.

Justering av flammehøyde med fjernkontroll
Pilotflammen må være tent for at fjernkontroll kan styre flammehøyden på
hovedbrenner.
For å tenne og justere hovedbrenneren, skal begge “ON” -knappene på fjernkontrollen
holdes kontinuerlig inne. For å oppnå maksimum effekt, fortsett å trykke inn begge
“ON” knappene til det høres et klikk.
OBS: Ikke sett brennbare materialer foran peis, da fjernkontroll med termostat starter
hovedbrenner automatisk.

Anbefaling: Pilotflamme bør brenne i hele fyringssesongen når man er
tilknyttet et gassanlegg. Manual for peis inkl. fjernkontroller finnes under
”Infobank” på importørens hjemmeside ”Riva Brmanual05.pdf”.
Peis skal ha årlig service. Husk at batteri må byttes i fjernkontroll og
i mottaker (nederst i peis).
Avstandskravet mot brennbare materialer over peisen er 30 cm,
foran 1 meter. Man kan ikke montere flatskjerm over peis pga.
varmen.

