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Typeskilt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denne brugervejledning er beregnet til følgende elpejse: 

 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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 Kære bruger 

Tillykke med dit køb af en Faber-pejs! Det er et 
kvalitetsprodukt, som vil give varme og skabe 
atmosfære i mange år frem. Vi anbefaler, at du 
læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger 
pejsen. Hvis der på trods af vores strenge 
kvalitetskontrol, alligevel skulle opstå et problem, 
kan du altid kontakte din forhandler eller Glen 
Dimplex Benelux B.V. 

 
Af hensyn til garantikrav er det vigtigt, at du først 
registrerer din pejs. 
 
 Bemærk venligst! 

Nærmere oplysninger om din pejs kan findes 
på side 3 i denne brugervejledning. 

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

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

 Kontrol 

Kontroller pejsen for transportskader og rapporter 
øjeblikkeligt eventuelle skader til din leverandør. 

 Indledning 

Basisfunktioner kan aktiveres med 
fjernbetjeningen. Inden de mere omfattende 
indstillinger, så som stemningsindstillinger og 
termostatfunktionen kan ændres er det 
nødvendigt at anvende Faber ITC-V2 App på en 
smartphone eller tablet. Fjernbetjeningen 
registrerer stuetemperaturen og skal derfor 
anbringes i sin holder på en et egnet sted (se afsnit 
7). 
 
Pejsen må kun installeres af en kvalificeret 
installatør i overensstemmelse med 
sikkerhedsbestemmelserne for vand- og 
elinstallationer. Læs denne installationsvejledning 
grundigt. 

 CE-erklæring 

Produktet er i overensstemmelse med de 
Europæiske sikkerhedsstandarder EN60335-2-30 
og de europæiske 
standarder for elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3 og disse 
dækker de essentielle krav i EØF-direktiverne 
2014/35/EU og 2014/30/EU. 

 Sikkerhedsanvisninger 

FORSIGTIG, MANGLENDE OVERHOLDELSE 
AF DISSE INSTRUKSER KAN MEDFØRE 
SKADE PÅ ENHEDEN OG UGYLDIGGØRE 
DIN GARANTI 
 

 Brug af dette varmeapparat i det land, 
hvor det blev købt af en autoriseret 
forhandler 

 Varmeapparatet skal installeres i 
overensstemmelse med de seneste 
gældende lovbestemmelser og kan kun 
bruges i et tilstrækkeligt ventileret rum (se 
byggelovgivningen) 

 Apparatet skal kontrolleres hvert år i 
overensstemmelse med denne 
installationsvejledning og de gældende 
nationale og lokale bestemmelser. 

 Kontroller, at dataene på mærkepladen er 
i overensstemmelse med de lokale 
bestemmelser for elinstallationer 

 Apparatet er udviklet til at skabe 
atmosfære, og sørge for opvarmning. Det 
betyder, at alle synlige overflader, 
herunder glas kan blive varmere end 100 
°C. 

 Indstillingerne og opførelse af pejsen må 
ikke ændres! 

 Må ikke bruges udendørs. 

 Må ikke bruges i umiddelbar nærhed af 
bad, brusebad eller svømmebassin. Dette 
apparat må ikke styres fra en ekstern 
enhed, såsom en timer, eller der er 
forbundet til et kredsløb, der 
regelmæssigt tændes og slukkes af 
udbyderen. 

 Enheden må ikke dækkes til, da den kan 
overophedes. Undgå at anbringe 
materiale eller tøj over enheden eller 
blokere luftcirkulationen omkring 
enheden, for eksempel gennem gardiner 
eller møbler. 

 Installationskrav: 

Denne enhed skal være forbundet til en jordet 
stikkontakt. Undgå at brug en forlængerledning 
eller en flerstiksadapter. 

 Rengøring og vedligeholdelse 

Bundkarret i dette produkt behandles med et 
biocidalt produkt, Silver Biocide, for at bekæmpe 
fremvækst af skadelige eller uønskede organismer. 
Dette er overensstemmelse med den seneste 
relevante ISO-standard. 
 
Enheden skal rengøres og kontrolleres af en 
kvalificeret specialist for at garantere sikker brug 
og for at garantere en lang levetid. 

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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Ydersiden af pejsen kan rengøres med en ren, 
fugtig klud. 
 
Rengøring af ruden 
Fjern ruden som beskrevet i 
installationsvejledningen. Se kapitel 5. Glasset kan 
rengøres med en glasrens. Brug aldrig skrappe 
rengøringsmidler eller slibemidler. 

 Generelt 

 Bemærk venligst! 
Ved brug i omgivelser med meget lav 
baggrundsstøj vil det eventuelt være muligt at 
høre en lyd, der er knyttet til flamme- og 
varmeeffekten. Dette er helt normalt og bør 
ikke være årsag til bekymring.  

 Manuel kontrol (bagved adgangslugen) 

Knapfunktioner på styremodulet, se fig. 1.0: 
A = hovedafbryder 
1 = TIL/FRA 
2 = parring 
3 = kun til vedligeholdelse (servicetekniker) 
4 = nedsæt flammeeffekt 
5 = forøg flammeeffekt 
6 = reduktion af den knitrende lyd fra ilden 
7 = knappen til forøgelse af den knitrende lyd  
      fra ilden 

 
 Bemærk venligst! 

Hovedafbryder ”A” styrer 
elektricitetsforsyningen til apparatet. For at 
pejsen kan tændes, skal kontakten være sat til 
positionen ”ON” (I) (tændt). 

 
Første vandpåfyldning 

 Sørg for, at alle ventiler er åbne, og tænd 
for vandforsyningen. 

 Tænd for pejsen ved at stille 
hovedafbryderen til positionen ON 
(tændt). 

 
Tænd for pejsen på ON 

Tryk på knappen  for flammeeffekten. Selv om 
hovedbelysningen tænder med det samme, tager 
det yderligere 15 sekunder før flammeeffekten 
starter. 
 
Sådan slukkes der for pejsen (standby-tilstand) 

Tryk på knappen  for at sætte pejsen til standby-
tilstand. 
 
 
 
 
 
 

 Fjernbetjening 

Knapfunktioner, se fig. 1.1: 
1 = Til 
2 = Fra 
3 = Nedsæt flammeeffekt 
4 = Forøg flammeeffekt 
5 = Varme til/fra 
6 = Stemningsindstilling til/fra 

 
Fjernbetjeningen er allerede tilsluttet modtageren, 
så pejsen er klar til brug. 

 
Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen 

 Skub batteridækslet af fjernbetjeningens 
bagside (fig. 1.3); 

 Isæt 2 AA 1,5 volt alkaliske batterier med 
lang levetid; 

 Sæt batteridækslet tilbage på plads. 
 

Parring af Bluetooth-fjernbetjening med 
modtager 
På styremodulet (se fig. 1.0): 

 Sæt hovedafbryderen til positionen "ON" 
(I); 

 Tryk på knappen ; 

 Tryk på tast  og  på fjernbetjeningen 
samtidigt, indtil LED’en begynder at blinke 
blåt, hurtigt og kontinuerligt. Slip derefter 
knapperne. Når der er oprettet 
forbindelse vil LED’en blinke grønt. 

 
Tænd for pejsen på ON 

Tryk på knappen  for at tænde for 
flammeeffekten. Selv om hovedbelysningen 
tænder med det samme, tager det yderligere 15 
sekunder før flammeeffekten starter. 
 
Sådan slukkes der for pejsen (standby-tilstand) 

Tryk på knappen  for at sætte pejsen til standby-
tilstand.  
 
Opnåelse af den ønskede flammeeffekt 
Pejsen begynder altid med en minimal 
flammeindstilling. 

Tryk på knappen  og  for at opnå den 
ønskede flammeeffekt. 
 
Sluk og tænd for varmen med ON/OFF 

Tryk på -knappen for at tænde/slukke for 
varmeren. 
 
 Bemærk venligst! 

Varmen kan tændes eller slukkes til den værdi, 
som er indstillet i appen. 
(Menu -> Indstillinger -> Flammebillede -> 
Fjernbetjening til opvarmningsniveauet). 
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Stemningsindstilling til/fra 

Tryk på -knappen for at aktivere/deaktivere 
stemningsindstillingen. 
 
 Bemærk venligst! 

Den sidste stemningsindstilling i ITC-appen er 
slået til/fra (se kapitel 8). 

 
Vægholder til fjernbetjening 
For at sikre at termostaten funktionen fungerer 
korrekt, er det nødvendigt at placere 
fjernbetjeningen i dens vugge (se fig. 1.4) på et 
passende sted. Fjernbetjeningen fungerer også 
som rumtemperatursensor. Placer vuggen i en 
højde af ca. 1,5 m og uden for pejsens 
varmestrålingsområde. Undgå at anbringe 
apparatet i hjørner og i nærheden af vinduer, døre 
og varmekilder såsom centralvarmeradiatorer. 

 Faber ITC-V2 App 

Download Faber ITC-V2 App, som er tilgængelig via 
iOS og Android. 
 
Parring af ITC V2 App til ITC-modulet 
Åbn Appen, og følg instrukserne i denne 
(fig. 2.1). 
 
Sluk/tænd for pejsen 

Sluk og tænd for pejsen med symbolet  
(fig. 2.2). Selv om hovedbelysningen tænder med 
det samme, tager det yderligere 15 sekunder før 
flammeeffekten starter. 

Sluk/tænd for varmen 
Tænd for varmen ved at trykke på den lille cirkel 
(fig. 2.3) og vælg den ønskede indstilling (fig. 2.4): 
Øko   = ingen opvarmning 
Enkelt flamme  = 1 kW opvarmning 
Dobbelt flamme  = 2 kW opvarmning 
 
Valg af en stemningsindstilling 
Klik på flammen i den store cirkel (fig. 2.5) og vælg 
en stemningsindstilling (fig. 2.6). 
 
(Valgfri: Topbelysning & Bundbelysning). 
 
Aktiver/deaktiver humørindstilling 

Tryk på symbol  for at aktivere/deaktivere 
stemningsindstillingen. 
 
Aktivering af termostatfunktionen 
Naviger: Menu -> Indstillinger -> Termostat 
For at aktivere termostaten. 
 
Tænd for termostatfunktionen 

Tænd for termostatfunktionen med symbolet  
(fig. 2.7). 
 
Slukning af termostatfunktionen 
For manuelt at indstille flammehøjden igen, tryk på 

-symbolet (fig. 2.8). 
Termostatfunktionen slukker derefter automatisk. 
 
 

 Tekniske data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  e-MatriX linear e-MatriX mood 

  230 V 240 V 230 V 240 V 

 

In
p

u
t-

fi
gu

re
r Opvarmningsmaksimum 2270 W 2470 W 1955 W 2129 W 

Opvarmningsminimum  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 

 

 Fjernbetjeningens batterier (2x) 1,5 AA V (2x) 1,5 AA V 

 Vandforbrug 0,3 L/h 0,15 L/h 

 Indløbsvandforsyning 0,5-8 Bar 0,5-8 Bar 

 Vandtilslutning ½ or ¾ Inch ½ or ¾ Inch 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


