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Faber CAS500, CAS1000

Vigtig sikkerhedsvejledning

Indledning
Læs denne vejledning omhyggeligt så du kan installere, anvende og vedligeholde produktet på en rigtigt.

Ved brug af elektriske apparater bør man altid tage nogle grundlæggende forholdsregler   
for at undgå brandfare, elektrisk stød og skade på personer, følgende skal overholdes:

Hvis apparatet er beskadiget, tjek med leverandøren før installation og drift.

Må ikke anvendes udendørs.
Brug ikke apparatet i umiddelbar nærhed af badekar, bruser eller svømmebassin.
Placer ikke apparatet lige under en fast stikkontakt eller en koblingsboks.

Dette apparat må betjenes af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kundskab dersom de er under opsyn 
eller har fået vejledning i brug af apparatet på en sikker måde, og forstår farerne som er findes. 
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden
opsyn.

Børn under 3 år skal holdes på afstand med mindre de er under konstant opsyn.
 Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, forudsat at det er placeret 
og installeret på den tiltænkte, normale driftsposition og at barnet er under opsyn og fået  
vejledning i brug af apparatet på en sikker måde, og forstår farerne som findes. Børn mellem 3 
og 8 år må ikke tilkoble, indstille eller rengøre apparatet eller foretage vedligeholdelse.

  

 ADVARSEL: For at undgå overophedning må ikke apparatet tildækkes. Materialer eller klæde må 
ikke lægges ovenpå apparatet, og luftcirkulationen rundt om apparatet må ikke tildækkes.

Apparatet har et MÅ IKKE TILDÆKKES-symbol. 
Apparatet er ikke udstyret med en enhed til kontrol av rumtemperaturen. Brug ikke dette apparat 
i små rum hvor der er mennesker som ikke kan forlade rummet på egen hånd, med 
mindre rummet er under konstant tilsyn.



Generel information
  Brug kun filtreret vand i dette apparat.

Pak apparatet forsigtigt up, og gem indpakningsmaterialet til eventuel senere brug, ved flytning eller hvis pejsen 
skal returneres til leverandøren.
Sørg altid for at apparatet står på en jævn overflade.
Apparatet er udelukkende en dekorativ flammeeffekt.
Apparatet er konstrueret til at bygges ind i en omramning eller i en væg.
Før apparatet tilkobles, skal du kontrollere at tilførselsspændingen er den samme som den som er anvist på apparatet.
PS: Opsat i omgivelser med meget lav baggrundsstøj, er det muligt at høre en lyd som er relateret til driften af 
flammeeffekten. Dette er normalt, og er ingen grund til bekymring ej eller reklamationsberettiget.
Når apparatet er installeret, må det ikke flyttes eller lægges på siden uden først vandet er tappet af kummen og vandtanken.
Vandtanken, karet, karlåget, tanklåget og luftfiltrene skal rengøres hver anden uge, specielt i områder med hårdt 
vand.
Hvis du ikke tiltænker at bruge apparatet i mindst to uger, skal du tappe vandet af kummen og vandtanken og 
tørre kummen.
Kummen og vandtanken i dette produkt er behandlet med et biocid-produkt, Silver Biocide. Dette overholder den 
seneste relevante ISO-standard.
Vandet i kummen og vandtanken(e) må ikke drikkes.
Dette apparat er beregnet for permanent tilkobling til vandforsyningen, og ikke tilkoblet via et slangesett.

Installationsvejledning
 Dette afsnit beskriver hvordan du monterer pejsen.

FØR DU BEGYNDER 
1. Sørg for at al indpakningsmateriale er fjernet (læs alle advarselsetiketter omhyggeligt) og opbevar indpakningen  

til eventuel senere brug.
2. Før apparatet tilkobles, skal du kontrollere at tilførselsspændingen er den samme som den som er angivet på apparatet.
3. Sørg for at apparatet står på en jævn overflade.
4. Løft toppladen af metal af for at få adgang til apparatet. Opbevar toppladen sammen med indpakningsmaterialet til 

eventuel senere brug. (Fig. 2)

Installationsvejledning
Dette produkt kan bygges ind i en væg, en fordybning eller en omramning. Se produktmålene i (fig. 1), og byg væggen, 
fordybningen eller omramningen i henhold til disse. Der skal være en afstand på mindst 400 mm fra kanten, ikke  
toppen af brændesættet til en eventuel topplade over produktet. Det vil give tilstrækkelig plads over produktet til at     
flammerne kan blive fuldt formet, og ikke blive blokkeret.
Dette produkt skal have fri ventilation fra undersiden for at fungere korrekt. Der skal åbninger på undersiden af  
produktet for at luftstrømme frit kan strømme gennem produktet (fig.4) Den frie ventilation sørger for afkøle de  
elektroniske komponenter og at vandtågen  kan bevæge sig op fra kummen og ud af produktet.
OMRÅDET MED FRI VENTILATION SOM KRÆVES VED CAS500, ER MINIMUM 210 CM 2.
OMRÅDET MED FRI VENTILATION SOM KRÆVES AF CAS1000, ER MINIMUM 420 CM 2.
SE Fig 14 OG fig 15 MED EKSEMPLER PÅ PÅKRÆVET VENTILATION. 

Indbygningsvejledning
  CAS500 og CAS1000 er konstrueret til indbygning i en omramning/væg. Ved hjælp af målene i (fig. 1) kan du konstruere 
et hulrum til apparatet. Sørg for tilstrækkelig plads til vand- og eltilkoblingen under apparatet. Når omramningen er 
bygget, kan du sætte apparatet på plads. Placer LED-brænde-dekorationen så at du er sikker på at apparatet 
er centreret, se afsnittet ”Montering af LED-brænde-dekorationen. Når du har fundet den rette placering, løfter du  
dekorationen af og bruger egnede skruer til indbygningsmaterialet, og fæstner apparatet på plads ved at skrue gennem 
hullerne i venstre og højre sidepaneler.

Direkte tilkobling til vandforsyning: 
Montage skal foretages af en kvalificeret VVS'er.

 Der medfølger en adapter til sammenkobling af ¼" PVC-røret på produktet og en ½" vandtilførsel.
1. Placer vandfilteret (følger med) på et egnet sted. Det skal være tilgængeligt for udskifting.
2. Mål og klip af PVC-røret (1m følger med) for at vandet kan strømme fra adapteren til filteret, og derefter fra filteret 

til apparatet.
3. Kontroller filteret er placeret i rigtig retning - der er en "gennemstrømsretning" afmærket på filteret.
4. Det anbefales først at installere en kugleventil for at kunne lukke for vandtilførslen.
5. Med vandtilførslen afbrudt, kan adapteren nu koble ½" vandrøret sammen med ¼" PVC-røret.
6. Kobl nu PVC-røret fra adapteren til filteret. (Fig 4)
7. Skyl røret, som netop er monteret, før du kobler det til apparatet.
8. Kobl nu PVC-røret fra filteret til apparatet.
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Betjening af produktet

9. Kontroller at hanen foran på apparatet er åben. (Fig 4)
10. Kontroller alle tilkoblinger for at tjekke at der ikke er nogen utætheder.
Vandtryk: Vandtrykket til apparatet skal være mellem 8 bar (800 kilopascal) og 0,5 bar (50 kilopascal).  
Om nødvendigt monteres en trykreduktionsventil. 

Elektrisk tilkobling
Sæt stikket fra pejsen i en 13 amp/230 volt stikkontakt. Sørg for for at der er adgang til stikket efter installation, så det 
er muligt at koble fra. Sørg for at elledningen går ud på bagsiden af pejsen, ved venstre eller højre hjørne afhængig af 
hvor stikkontakten er placeret, og ikke har mulighed for at komme i klemme under pejsen og derved blive skadet. Der   
bør ikke kobles mere end 5 apparater på samme udtag. Hvis flere apparater er påkrævet skal de kobles på en separat
linje.
Apparatet kan kobles til den faste installation i huset i huset gennem en egnet koblingsboks placeret i nærheden af  
apparatet. Denne elektriske installation skal udføres af en aut. elektriker i henhold til gældende IEE-regler for elektrisk  
udstyr i bygninger.
Elektrikeren kan fjerne monterede stik på følgende måde:
1. Løft brændesættet op og sæt kontakt ”A” i 0-stilling,afbrudt (fig. 6).
2.   Tjek at apparatet er frakoblet.

  3. Løft dækslet af ved at skrue holdeskruen ud (fig. 12)
4.   Afmonter lederen og den neutrale ledning samt jordledningen.
5. Skru kabelklemmen af (fig. 13) og fjern strømledningen.
Elektrikeren kan nu tilkoble en ledning fra apparatet (ved at følge trinene ovenfor i omvendt rækkefølge) til koblingsboksen, 
og sørge for at den har en dobbeltpolet isolationsafbryder med et kontaktskille på mindst 3 mm. Brun - ledende (L), blå - 
neutral (N) og grøn/gul - jord (E).

Tilslutning af modtageren
  Tag modtageren, med 4 knapper til CAS500 og 6 knapper til CAS1000, fjern brændesættet og sæt 3,5 mm-stikket 
ind i kontakten på bagsiden af apparatet (fig. 5). Det er meget vigtigt at denne tilkobling laves for at produktet skal 
fungere rigtigt. Modtageren har en kabellængde på 1,4 m, som gør at den kan placeres hvor som helst rundt om produktet. 
Hvis du foretrækker at skjule den, kan modtageren placeres inde i omramningen/indbygningen. Sørg for at modtageren 
ikke er omgivet metal, beton eller andet kompakt materiale, det vil da påvirke signalet fra fjernbetjeningen.

Dette afsnit beskriver hvordan du aktiverer pejsen enten ved hjælp af den manuelle betjening eller med fjernbetjeningen.
MANUEL BETJENING
Det manuelle betjeningspanel er placeret under brændesættet. (Fig. 6)

CAS500
Hovedafbryder ”A”: - Kontrollerer strømtilførslen til apparatet.
Bemærk: Denne kontakt skal stå i ”TÆNDT” ( I )-position for at apparatet kan fungere.

 Knappanel ”A”: - Styrer apparatets funktioner.
•  er tænd/standby-knap. Tryk på den for at tænde og slukke for flammeeffekten. Når den tændes, indikeres dette ved 

at hovedlyset aktiveres. Pas på at du ikke ser direkte mod LED-lamperne. De lyser kraftigt. Efter at hovedlyset 
aktiveres, vil det tage yderligere 45 sekunder før flammeeffekten starter. 

•  er tilkoblingsknappen (parrings-knappen). Den kobler (parer) fjernbetjeningen til modtageren. Tjek ”Brugen af 
fjernbetjeningen” for flere oplysninger.

•  er testmodus-knappen. Den skal kun betjenes af producenten eller serviceteknikeren.
•  er knappen til reduktion af flammen. Tryk på den for at mindske højden/intensiteten på flammerne. Du hører et 

bip når minimumsniveauet er nået.
•  er knappen som øger flammen. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på flammerne. Du hører et bip når 

maksimumsniveauet er nået.
•  reducerer den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at reducere volumen på den knitrende lyd fra 

pejsen. Minimumsniveauet er nået når der høres et bip.
•   øger den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at øge den knitrende lyd fra pejsen.

CAS1000
Hovedafbryder ”A”: - Kontrollerer strømtilførslen til apparatet.
Bemærk: Denne kontakt skal stå i ”TÆNDT” ( I )-position for at apparatet kan fungere.

Knappanel ”A”: - Styrer funktionerne i venstre del af apparatet.
•  er tænd/standby-knappen. Tryk på den for at tænde og slukke for flammeeffekten. Når den tændes, indikeres dette ved 

at lyset aktiveres. Pas på at du ikke ser direkte mod LED-lamperne. De lyser lyser kraftigt. Efter at hovedlyset aktiveres 
vil det tage yderligere 45 sekunder før flammeeffekten starter. 

•  er tilkoblingsknappen (parrings-knappen). Den kobler (parer) fjernbetjeningen til modtageren. Tjek ”Brugen 



fjernbetjeningen” for flere oplysninger.
•  er testmodus-knappen. Den skal kun betjenes af producenten og serviceteknikeren.
•  er knappen til at mindske flammerne. Tryk på den for at reducere højden/intensiteten på flammen. Der høres 

et bip når minimumsniveauet er nået.
•  er knappen til at øge flammen. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på flammen. Der høres et bip når 

maksimumsniveauet er nået.
•  reducerer den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at reducere volumen på den knitrende lyde fra 

pejsen. Minimumsvolumen nået når der høres et bip.
•  øger den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at øge den knitrende lyd fra pejsen.

Knappanel ”B”: - Kontrollerer funktionerne i højre side af apparatet
•  er testmodus-knappen. Den anvendes kun af producenten og serviceteknikeren.
•  er knappen for reduktion af flammerne. Tryk på den for at reducere højden/intensiteten på flammen. Der høres 

et bip når minimumsniveauet er nået.
•  er knappen for å øge flammen. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på flammen. Der høres et bip når 

maksimumsniveauet er nået.
•  reducerer den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at reducere volumen på den knitrende lyd fra 

pejsen. Minimumsvolumen er nået når der høres et bip.
•  øger den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at øge den knitrende lyd fra pejsen.

SÅDAN FÅR DU ØNSKET FLAMMEEFFEKT 
1.   Tænd apparatet ved at sætte  hovedafbryderen i I-stilling og trykke på tænd/standby-knappen. Flammerne begynder 

efter 45 sekunder. Flammerne starter på maksimal højde i 5 sekunder, og reduceres derefter til indstillet niveau.
2. Tryk på   og  -knapperne for at justere flammerne til ønsket niveau. Lad flammegeneratoren få tid til at reagere 

på ændringerne som laves.
3. Apparatet må ikke vippes eller flyttes mens det er vand i tanken eller kummen.
4. Sørg for at apparatet står på en jævn overflade.

Når du har justeret både flammehøjden og lyden af gnisterne fra flammerne, vil apparatet gemme disse indstillinger selv 
om du slukker for apparatet ved hjælp af tænd/standby-knappen eller hovedafbryderen. Næste gang du tænder apparatet, vil 
det starte op som sædvanligt, vent i 45 sekunder til flammerne begynder, kører på maksimal højde i 5 sekunder og derefter går 
tilbage til de sidste indstillinger.

EFTERFYLDNING AF VANDTANKEN 
Hvis du har valgt at bruge apparatet med de medfølgende vandtanke, beskriver dette afsnit hvordan vandtanken i 
CAS500 eller CAS1000 efterfyldes.
Når vandet i tanken(e) er brugt op, stopper apparatet af "røg" produktionen og samtidig blinker lysdioderne kontinuerlig 
to gange. Er det en CAS1000 vil kun den ene side af produktet blinke, og det er denne side der er tom for vand.. 
Ved efterfyldning følges trinene nedenfor.
1. Løft dekorationen forsigtigt af og sæt den til side. Løft i de midterste stykker. Husk at tage ledningen til LED-lyset fra.
2. Tryk kontakt “A” til sluk-positionen (O). 
3. Løft vandtanken ud, én tank ved CAS500 og to fra CAS1000, og fyld dem op med vand, helst demineraliseret.

 4. Fjern låget ved at dreje det mod uret
5. Fyld kun med filtreret vand fra hanen, og helst demineraliseret af hensyn til kalk opbygning.
6. Sæt låget på på igen ved at dreje det med uret. Vær forsigtig så det ikke strammes for hårdt

 7. Sæt vandtanken(e) tilbage på plads og vent til de er færdige med at fylde karet/karene  
8. Tryk kontakten “A” til TÆNDT-positionen (I) 
9. Placer dekorationen tilbage på apparatet og tilslut stikket til LED-lyset, se Fig. 7
10. Tryk tænd/standby på modtageren eller fjernbetjeningen for at tænde apparatet igen 

  KONTROLLER PÅ MODTAGEREN 
De manuelle kontrolknapper på modtageren

CAS500
•  er tænd/standby-knappen. Tryk på den for at tænde/slukke for flammeeffekten.
•  er den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at tænde/slukke for den knitrende lyd. Volumen justeres på 

kontakten på selve apparatet.
•  er knappen til reduktion af flammerne. Tryk på den for at reducere højden/intensiteten på flammerne. Der høres 

et bip når minimumsniveauet er nået
•  er knappen til at øge flammerne. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på flammerne. Der høres et bip når 

maksimumsniveauet er nået.

CAS1000
•  er tænd/standby-knappen. Tryk på den for at tænde for flammeeffekten.



Vedligehold
  GENERELLE RÅD

Brug udelukkende filtreret vand i apparaterne.
 Sørg altid for at apparatet står på en plan overflade .     
Dersom du ikke har tænkt at bruge apparatet de næste mere end 2 uger, bør du tømme karet og vandtanken.
Når apparatet er installeret, må det ikke flyttes eller lægges på ryggen uden først at tappe vandet af karet og 
vandtanken.

RENGGØRING 
Advarsel – Sæt altid kontakt ”A” til ”SLUKKET”- (0) stilling (fig. 6), og frakobl evt. strømmen før pejsen rengøres.

Vi anbefaler at rengøre følgende komponenter hver anden uge, specielt i områder med hårdt vand:  
   vandtank, kar, dyse tanklåg og pakning samt luftfilter.

Anvend en blød, ren støveklud til generel rengøring – brug ikke slibende rengøringsmidler.
For at fjerne opsamlet støv og fnuller fra udgangsristen på blæseren, kan den blød børste på støvsugeren bruges.

Vandtank
1. Tag vandtanken ud ved først at fjerne brændesæt/metalplade og sæt den til side. Løft tanken ud, læg den i en vask  

og tøm tanken for vand.
2. Brug en blød børste og børst indersiden af låget forsigtigt. Vær specielt opmærksom på gummiringen i den ydre 

rille og gummipakningen i midten.
3. Tilsæt lidt opvaskemiddel i tanken, fyld tanken og ryst den godt, skyl derefter omhyggeligt til opvaskemidlet er væk.
4. Fyld op med filtreret vand, sæt låget på igen, pas på ikke at overspænde.

 Kar
1. Tryk kontakt ”A” i ”SLUKKET”- (0) position (fig. 6)
2. Løft brændesæt/metalplade forsigtigt af og sæt det på gulvet

•  er den knitrende lyd fra pejsen. Tryk på den for at tænde/slukke for den knitrende lyd. Volumen justeres på 
kontakten på selve apparatet.

•  er knappen til at reducere flammerne i venstre side på apparatet. Tryk på den for at reducere højden/intensiteten 
på flammerne. Du hører et bip når minimumsniveauet er nået

•  er knappen til at øge flammerne i venstre side af apparatet. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på 
flammerne. Der høres et bip når maksimumsniveauet er nået

•  er knappen til at reducere flammerne på højre side af apparatet. Tryk på den for at reducere højden/intensiteten 
på flammerne. Der høres et bip når minimumsniveauet er nået

•  er knappen til at øge flammerne i højre side af apparatet. Tryk på den for at øge højden/intensiteten på 
flammerne. Du hører et bip når maksimumsniveauet er nået

FJERNBETJENING
Fjernbetjeningen er udstyret med 2 AAA-batterier. Tag batteridækslet af på undersiden af fjernbetjeningen, og sæt  
batterierne på plads. Sæt batteridækslet på plads igen.
Fjernbetjeningen er med trådløs teknologi, og skal kobles til (pares med) modtageren. Dette gøres ved at trykke på  
knappen på knappanel ”A”, LED-en vil begynde at blinke. Dette at apparatet er klar til at kobles til fjernbetjeningen
Tryk på  -knappen på fjernbetjeningen. Apparatet slukkes nu. Fjernbetjeningen er nu koblet sammen (parret) med 
apparatet.
Fjernbetjeningen betjenes på samme måde som beskrevet i ”Modtagerkontroller”: Du kan koble (pare) flere produkter til én 
fjernbetjening ved at gentage tilkoblingsproceduren (parringen) som beskrevet ovenfor for hvert af produkterne.
Fjernbetjeningen betjenes på samme måde som beskrevet i ”Modtagerkontroller”:

Parring af flere apparater: Hvis du installerer flere CAS500/CAS1000-apparater, kan du pare dem til én og samme 
fjernbetjening. For at gøre det skal alle apparaterne installeres som det beskrives i Installationsvejledningen. Sørg for  
at der er strøm på alle apparater og de er fyldt op med vand. Hvis du parer produktene CAS1000 og CAS500, skal du 
vælge fjernkontrollen med 6 knapper som hovedfjernkontrol. Par det første apparat som det er beskrevet i afsnittet 
FJERNBETJENING ovenfor. 
1. Tryk vippekontakten på det næste apparat til  TÆNDT (I)-stillingen, 1 bip
2. Tryk på  på  de manuelle kontroller, 1 bip, og produktet vil starte op.
3. Tryk på   på de manuelle kontroller, bip, og LED-lamperne begynder at blinke. 
4. Tryk på   på fjernbetjeningen. Apparatet vil bip'e og LED-lamperne vil blinke 5 gange. 
             Apparatet vil slukke automatisk.

 5. Gentag punkterne ovenfor for at pare flere apparater.
Når alle apparaterne er parret, kan du teste fjernbetjeningen ved at trykke på (standby).  Hvis et af apparaterne ikke  
modtager noget signal fra fjernbetjeningen, kan du få det til at virke som de andre ved hjælp af den manuelle kontrol eller 
kontakterne på apparatet.
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3. Tag vandtanken ud ved at løfte den opad, eller – dersom apparatet er koblet til hovedvandledningen – frakobl 
”påfyldningslåget” ved at dreje det med klokken til det klikker ud af låst stilling. Du kan nu dreje det bort fra karet.

4.   Tag stikket op/ud som sidder på højre side af karet  (Fig. 7).
5. Karet holdes på plads at to klips, en på venstre og en på højre side af karet. På venstre side trykker du klipsen 

ind med én hånd, og løfter dysen op. Gør det samme i højre side (fig. 8). Dysen er nå løsnet, løft den ud og sæt 
den til side (fig. 9).

6. Løft nu karet forsigtigt ud (fig. 10), vær forsigtig så du ikke spilder vand. Læg karet i vasken.
7. Tøm karet forsigtigt i vasken, og sørg for at omformeren holdes på plads af holdeklemmen.
8. Læg lidt opvaskemiddel i karet, og rengør alle overfladerne i karet forsigtigt med en blød børste. Rengør 

omformeren forsigtigt, inklusivt metalskiverne i den riflede overflade på toppen.
9. Når den er rengjort, skal karet skyldes omhyggeligt med vand for at fjerne alle rester af rengøringsmidlet.
10. Rengør dysen med en blød børste, og skyl den omhyggeligt med vand.
11. Gentag trinene ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte apparatet sammen igen.

Transducer
 Transduceren er en sliddel som det kan være nødvendigt at udskifte med tiden, afhængig af antallet af driftstimer.  
 Reservedelen kan købes hos din leverandør. Transduceren er nem at udskifte, den holdes kun på plads af en lille klips. 

 1. Følg trin 1-5 i afsnittet RENGØRING AF KAR under ”Vedligehold” for at få adgang til transduceren.
2. Tryk klipsen tilbage og løft transduceren ud af holderen.
3. Tag keglen af ved at dreje den med uret, og sæt den på den nye transducer. Drej keglen fast mod uret, så keglen 

holdes på plads. (Keglen følger ikke med ved køb af ny transducer).
4. Følg trin 5-1 i omvendt rækkefølge for at samle igen

  Luftfilter
1. Løft brændesættet forsigtigt af og sæt det på gulvet. Løft i de midterste stykker.
2. Træk luftfilteret op og ud af plastholderen. (Fig. 11)                                                                                           

 3.         Skyl forsigtigt med vand i vasken, og tør det med et håndklæde før det sættes tilbage.        
4. Sæt filteret på, og sørg for at den grove sorte side af filteret vender mod forsiden af pejsen.
5. Sæt brændesættet på igen.

Yderligere information
SERVICE
For service og garanti på produktet, log ind på  http://www.gdbservice.com/ vælg Faber og vælg “Electric”. 
Vælg model Optimyst CAS500, CAS1000. Serienummeret på produktet finder du på etiketten på højre side af produktet. 
Venligst opbevar kvitteringen som købsbevis.

GENBRUG 
  For elektriske produkter som sælges indenfor EU – efter endt levetid for produktet Må det ikke bortskaffes  

som husholdningsaffald. Afleveres til genbrug på godkendt genbrugsstation. Tjek med de lokale Myndigheder eller 
forhandleren for råd om genbrug i dit land.

PATENT / PATENTANSØGNINGER
Produkterne i Optimyst-serien er beskyttet af en eller flere af følgende patenter og patentansøgninger:

Storbritannien GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
USA US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rusland RU2434181
Europa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Kina CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australien AU2009248743A1, AU2007224634
Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939
Syd-Afrika ZA2008/08702
Mexico MX2008011712
Syd-Korea KR101364191
Japan JP5281417, JP5496291
Brasilien BRP10708894
Indien 4122/KOLNP/2008 
New Zealand NZ571900



Symptom Årsag   Gør følgende
  Flammen vil ikke 

starte.
Strømstikket er ikke koblet til.

Lavt vandniveau.

Lav spænding, stikket er ikke ordentlig 
tilkoblet. (Se fig. 7)

Tjek at stikket er sat ordentlig ind i 
stikkontakten.

Tjek at vandtanken er fuld og at det er vand i 
karet.

Tjek at stikket er korrekt sat i. (Se fig. 7) 

 Flammeeffekten er 
for lav.

Kontrolknappen for flammeeffekt er  
indstillet for lavt.

Skiven på transduceren kan være tilkalket.

 Ledningen på transduceren berører 
skiven.

Øg flammeniveauet ved at trykke  på 
fjernbetjeningen eller modtageren 

   Rengør skiven med en blød børste. Se 
”Vedligehold” for en trinvis fremgangsmåde.

Før ledningen på bagsiden af karet og sikre
dig at den kommer ud af karet gennem 
sporet i kanten.

Ubehagelig lugt når 
enheden bruges

  Snavset eller gammelt vand.

Det anvendes ufiltreret vand.

Rengør enheden som beskrevet under 
vedligehold.

Brug kun filtreret vand.
Flammeeffekten giver 
for meget "røg".

Flammeeffekt-indstillingen er for høj. Skru ned for flammeeffekten. Lad 
flammegeneratoren få tid til at tilpasse sig de 
nye indstillinger.

Produktet virker ikke. 
Lysdioderne blinker to 
gange kontinuerligt

Produktet mangler vand  Sluk for pejsen. Anvendes tankene fyldes
  op med vand For produkter som er tilsluttet 
vandforsyningen, kontroller om der er 

  vandtilførsel ved indtaget på produktet
Produktet virker ikke. 
Lysdioderne blinker én 
gang hvert 8. sekund

Produktet har overfyldt med vand Sluk for pejsen. For produkter som  
anvender tanke, kontroller låget på tanken 
og kontroller at det ikke er nogen skade på 
fjeder eller pakning. For produkter som er på 
vandforsyning, kontroller alle tilslutninger. Hvis 
problemet vedvarer, luk for kugleventilen 
og kontakt kundeservice for hjælp.

Produktet virker ikke. 
Lysdioderne blinker 
fire gange kontinu-
erligt.

Produktet blev ikke fyldt fra minimum  
til maksimum volumen på den beregnede 
tid. Dette er en sikkerhedsforanstaltning 
for at advare brugeren om en fejl på vand-
tilførslen

Sluk for pejsen. For produkter som  
anvender tank, kontroller låget på tanken og 
kontroller at der ikke er nogen skade på fjeder eller 
pakning. For produkter som er på vandforsyning, 
kontroller alle tilslutninger. Luk for kugleventilen 
og kontroller netfilteret som er monteret under
 produktet ved vandindtaget, ved at skrue bunden 
ud for at se at det ikke er blokkeret af snavs 
eller andet.

Fejlfinding



MODEL DIM ‘A’
CAS500 508mm

CAS1000 1017mm
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>210cm2 >210cm2
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Fig.14

Fig.15



This appliance complies with the CE directives.

Saturnus 8  NL-8448 CC Heerenveen

Postbus 219  NL-8440 AE Heerenveen
T. + 31(0)513 656500

F. + 31(0)513 656501


