
Instruksjoner for Firestar 

Ambiente - Utendørs gasspeis

Vi gratulerer med valget av Firestar Ambiente gasspeis!

Vennligst les denne instruksjonen før du tar gasspeisen i bruk.



Bruksanvisning Firestar Ambiente Gaskamine

2 
Karl Beckmann GmbH. Alle rettigheter og tekniske endringer reservert.  Trykk 05/2018 

Vennligst les alle instruksjoner og opplysninger før installasjon og oppstart. Dette vil minske 
risikoen for funksjon- og driftsfeil. Installatøren og bruker er forpliktet til å informere seg før 
igangsetting basert på instruksjonene. Vi er ikke ansvarlige for feilutskrifter og endringer etter 
utskrift.

Sikkerhetsinstruksjoner (OBS) 

Barn og ungdom under 18 år har ikke lov til å betjene peisen uten tilsyn av voksne. Pass også på kjæledyr. I tillegg er den 
generelle regelen at miljøet ikke må være utsatt for brannfarer. De lokalt gjeldende brannforskrifter, spesielt i 

sommermånedene (f.eks. skogsområder) skal overholdes. Bruk skal kun skje under konstant tilsyn. Av sikkerhetsmessige årsaker 
må du alltid ha slukningsmidler (brannslukkere, sand, etc.) tilgjengelig. Når du velger installasjonssted, må du sikre at avstanden 
til brennbare komponenter opprettholdes. Vær også oppmerksom på at peisen er på hjul og er bevegelig. I sterke vind anbefaler 

vi å sikre peisen. Vi påtar oss intet ansvar for skader forårsaket av endringer eller feil håndtering. 
Peisen må ikke betjenes innendørs og er kun beregnet til utendørs bruk.   

Vær videre oppmerksom på:

- Det er forbudt å bruke Firestar Ambiente gasspeisene innendørs. Enhetene er kun beregnet for utendørs bruk!
- Disse produktene skal installeres i samsvar med instruksjonene i denne håndboken og eventuelle nasjonale og / eller 

lokale bestemmelser
- Nøkkelen til å åpne døren til kontrollene skal alltid holdes i umiddelbar nærhet. Hold alltid døren til 

kontrollinstrumentene lukket for å forhindre uautorisert bruk.
- Avstanden til lett brennbare materialer (tekstiler, tre, setetrekk, duker osv.) Skal være min. 1,5m.

- Ikke bruk gasspeisen uten tilsyn.
- Ikke flytt peisen når den er fortsatt varm eller når den er i bruk.

- Hold barna borte fra peisen.
-Ved oppmerksomhet: Enheten og spesielt vinduene kan bli veldig varme. Vær spesielt oppmerksom på barn og / eller 

svarte / funksjonshemmede.
- Steng alltid gassventilen før du flytter enheten.

-Lukk gassventilen selv om du ikke bruker enheten.
- Det skal Ikke, under noen omstendigheter gjøres noen endringer eller reparasjoner på enheten.

- Plasser aldri dysebryteren under noen omstendigheter, og sørg for at dysene er fri
- Plasser alltid enheten på et trygt sted hvor peisen ikke kan tippe over i sterke vind.

- Hvis du har spørsmål om sikkerhetsinstruksjonene, vennligst kontakt din forhandler eller oss direkte.

Hvis du har spørsmål om sikkerhetsinstruksjonene, vennligst kontakt din forhandler eller oss direkte. 

Leveres 

1 x gasspeis (skrog)
1 x gassbrenner (innebygd)

1 x glasspanel med beslag og skruer 
2 x nøkkelr for dør

1 x gasslange med 30mbar trykkreduksjonsventil
1 x steiner (valgfritt lavasteiner eller hvite steiner)

1 x bruksanvisning og godkjenning
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Installasjon 

Koble trykkregulatoren til gassflasken (gassflasker opptil 11 kg er mulig,avhengig av modell). Vi anbefaler å bruke et tang som 
hjelpemiddel, slik det kan være u.U. Ikke nok til å skru tråden for hånd. Bytting flasker må bare skje i godt ventilerte områder og 

vekk fra åpen ild, stearinlys, sigaretter eller andre antennelseskilder.

Kontroller alltid tetningsringen på trykkregulatoren før du kobler den til gassylinder. Hvis du merker skade eller mangel på 
tetningsringen, må den byttes ut før du setter enheten i drift.

Gassflasken må kun settes i drift, stående oppreist. Gasslangen må ikke være skadet og bør ikke komme i kontakt med skarpe 
kanter. Kontroller alle tilkoblinger for lekkasjer. For dette anbefaler vi gasslekkasjedeteksjonsspray eller såpevann. Hvis det er 

lekkasje, kan du oppdage det ved at det bobler i de berørte områdene.

Fordel de medfølgende steinene jevnt og sørg for at ingen stein kommer inn i brenneråpningene. Pass på at dysene til 
brenneren forbli stort sett fri.

Advarsel: Kontroller gasslangen månedlig eller etter hvert flaskebytte. Hvis slangen viser sprekker, eller annen skade, må den 
erstattes med en slange av minst samme kvalitet og dimensjon.

Komme i gang med enheten

- Fjern dekselet til brennkammeret.
- Kontroller at gassforbindelsene er riktig tilkoblet.
- Hvis dette er tilfelle, kan du slå på gassylinderen.

- Drei gassregulatoren på kontrollpanelet til midtstilling og hold det trykket
- Antenn gassflammen i brenneren med den elektriske tenneren. Hold tenneknappen nede i ca 1-2 sekunder.

-Flammen i brenneren bør nå antennes. Still inn gassregulatoren til du har passende flammehøyde.

Gassregulator 

Elektronisk
tenner

Abbildung 1 
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Slå av enheten 

- Vri gassregulatoren til "OFF" (se figur 1)
- Flammen slukkes umiddelbart
- Steng gassventilen
- Etter at gassforsyningen er brutt, må du igjen slå på gassregulatoren på enheten slik at gjenværende gass i slangen 
tømmes helt og det ikke er fare for ettertenning.

Bytte av Batteri 

Brenneren er utstyrt med en piezo-tenning, som drives med et AA-batteri. Det kan skje at batteriet lades ut og må byttes ut. 
Nedenfor er en veiledning for å bytte batteri:

- Pass på at brenneren og steinene har kjølt helt ned.
- Koble reduksjonsventilen fra gassflasken og ta gassflasken ut av gasspeisen.
- Bak bryterpanelet er det en svart boks. Du finner batteriene på innsiden av denne boksen.
- Åpne boksen og bytt ut batteriet (merk polenes retning)
- Det gamle batteriet kan kastes på et innsamlingssted i ditt område.

CE-godkjenning 

Et utdrag fra CE-godkjenningen finner du nedenfor. Hvis du trenger full dokumentasjon, kan du kontakte oss, og vi sender dem 
til deg via e-post i PDF-format. Vennligst send forespørselen til:
info@firestar-gartenkamine.de eller post@seljordvarme.no
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 Generelle advarsler 

Ikke oppbevar bensin eller andre brannfarlige væsker eller brannfarlige deler i nærheten av enheten
- Prøv aldri å koble fra gassventilen under drift

-Vedlikeholdet skal utføres av en godkjent gassinstallatør
- Ikke kast gjenstander eller noen form for tennvæsker i flammene.

Garanti 

I utgangspunktet gir vi 2 års produsent garanti på funksjonen til peisen. Korrosjon kan ikke aksepteres som en klage, da 
peisene er utendørsprodukter utsatt for konstante værforhold. For versjoner med Corten-stål er det ikke utelukket å hoppe 

over rustpatinaen. På samme måte kan det ikke utelukkes at Cortenstål lager flekker på gulvet når det er vått.

vi håper du blir fornøyd med din Firestar Ambiente gasspaeis. 

 Ditt Firestar Team.  




