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Denne brukerhåndboken er beregnet for følgende elektriske ildsteder: 

 e-MatriX linear 1050/400 I,II,III 

 e-MatriX linear 1300/400 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 RD,ST 

 e-MatriX mood 800/650 I,II,III 
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 Kjære bruker 

Gratulerer med din anskaffelse av et Faber-ildsted! 
Dette er et kvalitetsprodukt som kommer til å gi 
deg varme og stemning i mange år fremover. Vi 
anbefaler at du leser denne håndboken grundig før 
du bruker ildstedet. Hvis du til tross for vår strenge 
kvalitetskontroll skulle oppleve problemer med 
ildstedet, kan du alltid kontakte din forhandler 
eller Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
Det er av avgjørende betydning for eventuelle 
fremtidige garantikrav at du registrerer ildstedet 
ditt før du tar det i bruk. 
 
 Vennligst merk! 

Du kan finne informasjon om ildstedet ditt på 
side 3 i denne brukerhåndboken. 

 
Du kan registrere ildstedet ditt på: 
www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adresse:   Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

Heerenveen 
Tlf.:  +31 (0)513 656 500  
E-post:  contact@faberfires.com 
Info:  www.faberfires.com 

 Kontroller 

Kontroller ildstedet for transportskader og 
rapporter eventuelle skader umiddelbart til din 
leverandør. 

 Introduksjon 

Grunnleggende funksjoner kan betjenes med 
fjernkontrollen. For utbredte innstillinger slik som 
stemningsinnstillinger og termostatfunksjonen, er 
det nødvendig å bruke Faber ITC-V2 appen på en 
smarttelefon eller et nettbrett. Fjernkontrollen 
registrerer romtemperaturen og skal derfor 
plasseres i holderen sin på et dertil egnet sted (se 
kapittel 7). 
 
Ildstedet skal kun installeres av en kvalifisert 
installatør i henhold til sikkerhetsforskriftene for 
vann og 
elektrisitet. Les nøye gjennom denne 
installasjonshåndboken. 

 CE-erklæring 

Dette produktet innfrir kravene til de europeiske 
sikkerhetsstandardene EN60335-2-30 og den 
europeiske 
standarden for elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3. Disse 

dekker de viktigste kravene til EØF Direktivene 
2014/35/EU og 2014/30/EU. 

 Sikkerhetsinstruksjoner 

ADVARSEL, DERSOM DISSE 
INSTRUKSJONENE IKKE FØLGES KAN 
DETTE FORÅRSAKE SKADE OG FØRE TIL 
AT GARANTIEN FORFALLER 
 

 Bruk dette ildstedet i landet der det ble 
kjøpt fra en autorisert forhandler 

 Apparatet skal installeres i henhold til de 
siste, gjeldende forskriftene og skal kun 
brukes i godt ventilerte rom (se 
forskriftene for bygninger) 

 Apparatet må kontrolleres årlig i samsvar 
med disse installasjonsforskriftene og 
gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. 

 Sjekk at informasjonen på merkeskiltet er 
i overensstemmelse med lokale forskrifter 
for elektrisitet 

 Apparatet har blitt utformet for 
stemnings- og oppvarmingsformål. Dette 
betyr at alle synlige overflater, inkludert 
glasset, kan bli varmere enn 100 °C. 

 Innstillingene og konstruksjonen av 
ildstedet må ikke endres! 

 Skal ikke brukes utendørs. 

 Skal ikke brukes i umiddelbar nærhet av 
badekar, dusj eller svømmebasseng. Dette 
apparatet må ikke betjenes via en ekstern 
koblingsenhet, for eksempel en timer, 
eller kobles til en krets som regelmessig 
slås av og på med dette redskapet. 

 Apparatet skal ikke tildekkes i forbindelse 
med overoppheting. Ikke plasser 
materialer eller klesplagg på apparatet 
eller forhindre luftsirkulasjonen rundt 
apparatet, for eksempel med gardiner 
eller møbler. 

 Installasjonskrav 

Dette apparatet skal kobles til en jordet 
stikkontakt. Ikke bruk en skjøteledning eller 
grenuttak. 

 Rengjøring og vedlikehold 

Vannkummen i dette apparatet har blitt behandlet 
med biocidproduktet Silver Biocide for å unngå 
skadelige eller uønskede organismer. Dette i 
overensstemmelse med de nyeste, relevante ISO-
standardene. 
 
Apparatet må rengjøres og kontrolleres av en 
kvalifisert spesialist for å sørge for tryggest mulig 
bruk og garantere en lang levetid. 
Utsiden av ildstedet kan rengjøres med en ren 
fuktig klut. 
  

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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Rengjøring av glasset 
Fjern glasset slik det er beskrevet i 
monteringsinstruksjonene. Se avsnitt 5. Glasset 
kan rengjøres med glassrens. Bruk aldri aggressive 
rengjøringsmidler eller slipende produkter. 

 Generelt 

 Vennligst merk! 
Dersom apparatet brukes i en omgivelse med 
lite bakgrunnsstøy, er det mulig å høre lyder 
som er relatert til driften av flamme- og 
varmeeffekten. Dette er normalt og man 
trenger ikke å bekymre seg for disse lydene.  

 Manuell betjening (bak tilgangsdøren) 

Knappefunksjoner kontrollboks, se fig. 1.0: 
A = hovedbryter 
1 = AV/PÅ 
2 = paring 
3 = kun for vedlikehold (servicetekniker) 
4 = reduser flammeeffekten 
5 = øk flammeeffekten 
6 = reduser knitrende brannlyd 
7 = øk knitrende brannlyd 

 
 Vennligst merk! 

Hovedbryteren "A" kontrollerer 
elektrisitetsforsyningen til ildstedet. For å 
bruke ildstedet skal bryteren befinne seg i 
"PÅ" (I) posisjonen. 

 
Fylle vann for første gang 

 Sørg for at alle ventilene er åpne og skru 
på vanntilførselen. 

 Skru på ildstedet ved å sette 
hovedbryteren i ON (PÅ)-posisjonen. 

 
Skru PÅ ildstedet 

Trykk på  knappen for å skru på 
flammeeffekten. Selv om hovedlyset går på med 
en gang, vil det ta enda 15 sekunder før 
flammeeffekten starter. 
 
Skru AV ildstedet (uten varme) 

Trykk inn  knappen for å sette ildstedet i 
standby modus. 

 Fjernkontroll 

Knappefunksjoner, se fig. 1.1: 
1 = På 
2 = Av 
3 = Reduser flammen 
4 = Øk flammen 
5 = Varme av/på 
6 = Stemningsinnstilling av/på 

 
Fjernkontrollen er allerede koblet til mottakeren, 
så ildstedet er klart til bruk. 

 
Sette inn batterier i fjernkontrollen 

 Skru av batterilokket på baksiden (fig. 
1.3); 

 Sett inn 2 AA 1,5 V alkaliske batterier med 
lang levetid; 

 Sett batterilokket tilbake igjen. 
 

Pare blåtann fjernkontrollen med mottakeren 
Ved kontrollboksen (se fig. 1.0): 

 Sett hovedbryteren i "ON" [PÅ] (I) 
posisjonen; 

 Trykk inn  knappen; 

 Trykk samtidig på knapp  og  på 
fjernkontrollen (se fig. 1.2) til LED-lysene 
begynner å blinke kontinuerlig blått og 
slipp deretter opp knappene igjen. Når 
forbindelsen har kommet i stand vil LED-
lysene blinke med grønt lys. 

 
Skru PÅ ildstedet 

Trykk på  knappen for å skru på 
flammeeffekten. Selv om hovedlyset går på med 
en gang, vil det ta enda 15 sekunder før 
flammeeffekten starter. 
 
Skru AV ildstedet (uten varme) 

Trykk inn  knappen for å sette ildstedet i standby 
modus.  
 
Oppnå ønsket flammeeffekt 
Ildstedet starter alltid med den laveste 
flammeinnstillingen. 

Trykk på  eller  knappen for å få ønsket 
flammeeffekt.  
 
Skru AV/PÅ varmen 

Trykk på -knappen for å slå varmeren på/av. 
 
 Vennligst merk! 

Varmen skrus av eller på til den temperaturen 
som har blitt stilt inn med appen. 
(Meny -> Innstillinger -> Flammebilde -> 
Oppvarmingsnivå fjernkontroll) 

 
Stemningsinnstilling av/på 

Trykk på -knappen for å aktivere/deaktivere 
stemningsinnstillingen. 
 
 Vennligst merk! 

Den siste stemningsinnstillingen som ble stilt 
inn i ITC appen skrus av/på (se kapittel 8). 
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Veggmontert fjernkontroll 
For at termostat-funksjonen skal fungere korrekt 
må fjernkontrollen plasseres i holderen (se fig. 1.4) 
på et egnet sted. Fjernkontrollen er også 
romtemperatursensoren. Plasser holderen på ca. 
1,5 m høyde og borte fra strålingsområdet til 
ildstedet. Unngå plassering i rommets hjørner, i 
nærheten av vinduer, dører og varmekilder som 
sentralvarmeradiatorer. 

 Faber ITC-V2 app 

Last ned Faber ITC-V2 appen som er tilgjengelig for 
IOS og Android. 
 
Paring av ITC V2 appen til ITC modulen 
Åpne appen og følg instruksjonene som blir gitt 
(fig. 2.1). 
 
Skru av/på ildstedet 

Skru ildstedet av og på med  symbolet 
(fig. 2.2). Selv om hovedlyset går på med en gang, 
vil det ta enda 15 sekunder før flammeeffekten 
starter. 
 
Skru av/på varmen 
Trykk på den lille sirkelen (fig. 2.3) og velg ønsket 
innstilling (fig. 2.4): 
Øko  = ingen varme 

Enkel flamme = 1 kW varme 
Dobbel flamme = 2 kW varme 
 
Velge en Stemningsinnstilling 
Trykk på flammen i den store sirkelen (fig. 2.5) og 
velg en stemningsinnstilling (fig. 2.6). 
 
(Ekstrautstyr: Topp belysning & Bunn belysning). 
 
Aktiver/deaktiver humørinnstilling 

Trykk på symbol  for å aktivere/deaktivere 
stemningsinnstillingen. 
 
Aktivering av termostatfunksjon 
Navigering: Meny  Innstillinger  Termostat 
for å aktivere termostaten. 
 
Slå på termostatfunksjonen 

Slå på termostatfunksjonen med symbolet  (fig. 
2.7). 
 
Slå av termostatfunksjonen 
For å stille inn flammehøyden manuelt igjen, trykk 

på -symbolet (fig. 2.8). 
Termostatfunksjonen vil da slå seg av automatisk. 
 
 

 Teknisk data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  e-MatriX linear e-MatriX mood 

  230 V 240 V 230 V 240 V 
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 Maksimal varme 2270 W 2470 W 1955 W 2129 W 

Minimal varme  1330 W 1450 W 1109 W 1208 W 

Kun flamme 463 W 504 W 232 W 253 W 

Standby 32 W 35 W 21 W 23 W 

 

 Batterier fjernkontroll (2x) 1,5 AA V (2x) 1,5 AA V 

 Vannforbruk 0,3 L/h 0,15 L/h 

 Innløpsvanntrykk 0,5-8 Bar 0,5-8 Bar 

 Vannkobling ½ or ¾ Inch ½ or ¾ Inch 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


