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1 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. Under denne registrering vil 
du have adgang til alle oplysninger om vores 
garantivilkår. 
 
 Bemærk venligst! 

Oplysningerne om din pejs findes i 
brugervejledningen. 

 
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 

 Indledning 

Pejsen må kun installeres af en kvalificeret 
installatør i overensstemmelse med 
sikkerhedsbestemmelserne for vand- og 
elinstallationer. Læs denne installationsvejledning 
grundigt. 
 
Hvor installationsanvisningerne er uklare, skal de 
nationale/lokale regler følges. 

 Kontrol 

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

 Kontroller om alle dele er inkluderet: 
o Fjernbetjeningen (inkl. batterier), fig. 

1.1; 
o Reservetransducere (2x), fig. 1.2; 
o Svamp, fig. 1.3; 
o Vandtilslutning, indstilling af, se fig. 

1.4. 

 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. 
 
Produktet: elpejs Opti-myst 
Model: e-BoX 1000/450 I,ST 
 
Denne erklæring bliver ugyldig, så snart enheden 
er modificeret på nogen måde uden skriftlig 
tilladelse fra Glen Dimplex Benelux B.V. 

2 Sikkerhedsanvisninger 

 Må ikke bruges udendørs. 

 Må ikke bruges i umiddelbar nærhed af bad, 
brusebad eller svømmebassin. 

 Pejsen skal installeres i overensstemmelse 
med denne vejledning. 

3 Installationskrav 

 Vandforsyningen 

 Installer en vandtilslutning med en ½” eller ¾” 
ekstern forbindelse, anbragt på et tilgængeligt 
sted. 

 Installer en EA-tilbageløbsbeskyttelsesventil, 
denne følger ikke med apparatet. 

 Vandtrykket på apparatet mellem 0,5 og 8 Bar. 
Brug en trykreduktionsventil om nødvendigt. 
 

For at få vist en ekstern pumpeforbindelse, se 
vejledningen til den eksterne pumpe. 

 Strømforsyning 

Elektrisk forbindelse -230VAC/50Hz jordet og 
anbragt på et tilgængeligt sted. 

4 Klargørings- og installationsvejledning 

 
 Bemærk venligst! 

Pejsen har et varmluftsudtag på den ene side, 
så der tages højde for dette, når pejsen er 
installeret med gennemsigtighed fra alle 
sider. 

 
Sørg for, at pejsen ikke påvirkes af luftfilteret, som 
forårsages af træk, loftsventilatorer eller anden 
luftbevægelse. 
Sørg for, at luftstrømmen ikke påvirker billedet af 
ilden. 

 
e-Box har en samlet vægt på +/- 73 kg. 
  

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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 Omgivende struktur 

 Den omgivende struktur kan opbygges af 
brandbare materialer. 

 Byg en ramme eller en platform, der er kraftig 
nok til at understøtte pejsen 

 For at få vist minimumsdimensionerne, skal 
man se måltegningerne, Kapitel 10. 

 Varmluftsudløbet sidder på den ene side, og 
det må aldrig dækkes af omgivende 
byggestrukturer. Se fig. 1.8. 

 Anbring eller opret en serviceluge, så 
vandhane, groft/fint filter og stik altid er 
tilgængelige med henblik på vedligeholdelse 
og er tilgængelige i tilfælde af nødsituationer. 

 Ventilation 

e-BoX kræver en minimumsventilationsåbning på 
420 cm2. Lad åbningerne fortil eller under e-BoX 
være åbne. Se A og B i fig. 1.7. 

 Klargøring af pejsen 

 Fjern om nødvendigt 
dekorationsmaterialer, og opbevar dem 
på et sikkert sted. Se kapitel 6. 

 Sørg for, at al emballage er fjernet. 

 Fjern transportskinner i de 4 hjørner, se 
fig. 1.5. 

 Fjern ruden 

Ruden hænger i 4 kroge, som er anbragt på 
indersiden af pejsen. 

 Ruden løsnes fra hakkene ved at trække 
den fremad, indtil den er fri. Se fig. 1.6. 

 Fjern om nødvendigt 
dekorationsmaterialer, og opbevar dem 
på et sikkert sted. 

 Anbringelse af pejsen 

 Anbring pejsen i en plan og korrekt position. 

 Brug åbning af A og B i e-BoX til vand- og 
strømforsyning. Se fig. 1.7. 

 Fastgør til pejsen med 4 beslag, se fig. 1.9. 

 Fjern transportblokkene mellem motor og e-
BoX, og anbring motoren i midten. Se fig. 2.0. 

 
Foretag et funktionstjek. Se kapitel 5, og kontroller 
alle vandtilslutninger for lækager. 
 

 Hvis der ikke blev bestilt nogen valgfri 
dekorationer: Anbring den medfølgende 
deflektor og bundpladen (11687196). Se fig. 
2.3 og 2.4. 

 
Udskiftning af ruden gentages trinene i omvendt 
rækkefølge. 
 

 Bemærk venligst! 
Forsiden af denne gennemsigtige pejs 
omfatter varmluftsudtaget. 
Sørg for at den lille glasplade S er anbragt på 
siden med varmluftsudtaget. Se fig. 2.1. 

 
Ruden kan rengøres med almindelig vinduesrens. 

5 Funktionstest 

Se ”Brug af apparatet for første gang” i kapitel 4 i 
brugervejledningen. 
 

 Se betjening af fjernbetjeningen. 

 Se betjening af varmeblæseren. 

 Kontroller alle forbindelser for vandlækager. 
 
Glaspladerne vil altid blive dækket af 
kondensdannelse efter startprocessen, som varer 
omkring 15 minutter. 
 
 Bemærk venligst! 

Absorptionsventil/svamp i bunden af 
enheden vil slukke for vandforsyningen, når 
der er en overflod af (kondensering)vand, 
som løber fra reservoiret. Se fig.2.2. 

6 Dekorationssæt (valgfrit) 

 Brændelsesbakke 

 
 Bemærk venligst! 

 Man må aldrig løfte brændelsesbakken 
uden de medfølgende håndtag, se fig. 2.6. 

 Opbevar dette håndtag til fremtidig brug. 
 
Sådan fjernes brændselsbakken 

 Fjern frontruden, se kapitel 4.4; 

 Dæk stellet til for at undgå ridser se fig. 
1.8-C; 

 Fjern de 2 små brændeknuder og skru 
håndtagene i brændselsbakken, se fig. 
2.8.; 

 Løft brændselsbakken omhyggeligt, og lad 
den hvile foran pejsen; 

 Træk stikket på undersiden ud (fig. 2.7), 
og opbevar det på et sikkert sted. 

 
Sådan anbringes brændselsbakken 

 Dæk stellet til for at undgå ridser se fig. 
1.8-C; 

 Hvis det er til stedet, skal man fjerne 
bundpladen, se fig. 2.5; 

 Fjern de 2 små brændeknuder og skru 
håndtagene i brændselsbakken, se fig. 
2.6.; 
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 Løft brændselsbakken omhyggeligt, og lad 
den hvile foran pejsen; 

 Forbind stikket på undersiden (fig. 2.7), og 
anbring brændselsbakken; 

 Fjern håndtagene og anbring 2 små 
brændeknuder, se fig. 2.8. 
 

 Bemærk venligst! 
Sørg for, at brændselsbakken er korrekt 
anbragt og ikke blokeret for udløbet til Opti-
myst-effekten. 

 Småsten eller akryl-is 

 
 Bemærk venligst! 

Anbring først den medfølgende deflektor og 
bundpladen (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4. 

 
Anbring småsten/akryl-is 
Fordel en lige del småsten eller akryl-is på 
bundpladen. 

7 Vedligeholdelse 

 Hyppighed for vedligeholdelse 

Rengøring af bundkarret, luftfilteret og udskiftning 
af transducere. 

 Kommerciel brug: 
o Hver tredje måned. 

 Brug i hjemmet: 
o En gang om året. 

 
Rengøring af trådnetfilter og udskiftning af 
linjefilter. 

 Kommerciel brug: 
o En gang om året. 

 Brug i hjemmet: 
o Hvert andet år. 

 
 Bemærk venligst! 

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af 
vandkvaliteten og/eller driftstimerne, og de 
kan derfor afvige afhængigt af ovennævnte. 

 
Rengøring af bundkarret 
 
 Bemærk venligst! 

 Sæt altid hovedafbryderen til OFF, se fig. 
3.0-A, og kobl den fra strømforsyningen,  

 Man må aldrig bruge slibende 
rengøringsmidler. 

 
1. Fjern frontruden, se kapitel 4,4. 
2. Fjern brændselsbakken, se kapitel 6. 
3. Frakobl ”fyldehætte” ved at dreje den med 

uret, se fig. 3.1. 

4. Frakobl begge transducerkabler, se fig. 3.2. 
5. Løsn klemmen i begge side, og fjern dysen, se 

fig. 3.3 og 3.4. 
6. Uden at spilde vandet, skal man forsigtigt løfte 

bundkarret og tømme den, se fig. 3.5. 
7. Transduceren fastgøres i bundkarret ved hjælp 

af en plastikklemme. Skub forsigtigt klemmer 
bagud, og fjern transducerne, se fig. 3.6. 

8. Hæld en lille smule opvaskemiddel i 
bundkarret, og brug en blød børste til at 
rengøre det. Rengør også transducerne, 
herunder skiverne under keglerne. Frakobl 
keglen ved at dreje den med uret, se fig. 3.7. 

9. Når bundkarret er rengjort, skal det skylles 
omhyggeligt med rent vand for at fjerne 
samtlige rester af opvaskemiddel. 

10. Rengør dysen med en blød børste, og skyl 
omhyggeligt med vand. Se fig. 3.4. 

 
Udfør trinnene ovenfor i den modsatte rækkefølge 
for at samle produktet. 

 
Rengøring af luftfilteret 

 Skyd forsigtigt luftfilteret opad og ud af dets 
plasticholder, fig. 3.8. 

 Skyl det forsigtigt med vand i vasken, og tør 
det med et viskestykke, inden det sættes 
tilbage på plads. 

 Udskift luftfilteret. 

 Fjern brændselsbakken, se kapitel 6. 

 Anbring frontruden, se kapitel 4.4. 
 
Udskiftning af transducere 
 
 Bemærk venligst! 

Sæt hovedafbryderen til positionen “OFF” (0), 
se fig. 3.0-A, og kobl den fra strømforsyningen. 

 

 Følg de første 7 trin i afsnittet ”Rengøring af 
bundkarret” i kapitel 7.1 for at få adgang. 

 Anbring de nye transducere og gentag 
ovenstående trin i omvendt rækkefølge. 

 (Kontroller, at transducerkablerne ikke 
blokerer for åbningen i keglerne). 

 
Rengøring af trådnetfilteret 

 Sluk for vandforsyningen. 

 Luk kugleventilerne. 

 Skru bunden af for at rense filteret indvendigt. 
 
Udskiftning af linjefilter 

 Sluk for vandforsyningen. 

 Luk kugleventilerne. 

 Udskift filteret. Bemærk mærket for 
flowretning på filteret! 

 Nulstilling af absorptionsventil (fig. 2.2) 
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Når absorptionsventilen aktiveres, skal svampen 
(fig. 1.3) udskiftes. Absorptionsventilen er placeret 
under bundkarret til den højre motor. Følg de 
første 6 trin i afsnittet ”Rengøring af bundkarret” i 
kapitel 7.1 for at få adgang. 

 Fjern svampen fra absorptionsventilen. 

 Fastgør årsagen til vandlækagen og fjern vand 
i bunden af motoren. 

 Anbring den nye hvide svamp og åbn 
absorptionsventilen ved at trykke ned på den 
hvide klemme. Se fig. 2.2. 

 

8 Tekniske data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  230 V 240 V 

In
p

u
t 

Fi
gu

re
r Varme  1373 W 1495 W 

Kun flamme 463 W 504 W 

Standby 32 W 35 W 

 Fjernbetjeningens batterier (2x) 1,5 AA V 

 Vandforbrug 0,3 L/t 

 Indløbsvandforsyning 0,5-8 Bar 

 Vandtilslutning ½ eller ¾ tommer 
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9 Fejlfinding og fejlkoder til fjernbetjening 

 

  

Kode Symptom Årsag Handling 

 Flammeeffekten starter 
ikke. 

Ingen strømforsyning. 
 
 
 
 
Lavt vandniveau. 
 
 
Transducere er ikke 
forbundet korrekt. 

Kontroller om strømforsyningen er 
forbundet korrekt til vægstikket, og at 
hovedafbryderen er sat til positionen 
ON (I). Se fig. 3.0-A. 
 
Se kapitel “Første vandpåfyldning”, 
kapitel 4 i brugervejledningen. 
 
Kontroller, at stikkene er indsat korrekt, 
se fig. 3.2. 

51 e-BoX starter ikke eller 
holder op med at 
fungere og LED’er 
blinker to gange og 
kontinuerligt. 

Lavt vandniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absorptionsventilen 
(overløbsbeskyttelse) 
aktiveres. 

Se “Første vandpåfyldning”, kapitel 4 i 
brugervejledningen. 
 
Sæt hovedafbryderen til positionen 
“OFF” (0), se fig. 3.0-A. Kontroller alle 
forbindelser på vandlækagen, og drej 
hovedafbryderen tilbage i positionen 
”ON”. 
 
Se afsnit 7.2. 

56 e-BoX starter ikke, og 
LED’erne blinker tre 
gange og kontinuerligt. 

Vandpåfyldningen tager for 
længe. 

Sæt hovedafbryderen til positionen 
“OFF” (0), se fig. 3.0-A.  
Kontroller alle forbindelser til 
vandlækagen. 
Luk kugleventiler, og kontroller 
trådnetfilteret ved skrue bunden af for 
at kontrollere, at det ikke er tilstoppet 
med snavs og debris. Åbn 
kugleventilerne igen, og drej 
hovedafbryderen tilbage i positionen 
”ON” (I). 

 Flammeeffekten er for 
svag, selv med den 
højeste indstilling. 

Transducerne og/eller 
luftfilteret er snavset. 

Se kapitel 7. 

 Flammeeffekten er for 
kraftig, og der er for 
meget røg. 
Vær opmærksom på, at 
der ved opstart (15 min) 
kan dannes kondens på 
frontruden. 

Frontrude, hvor siden med 
varmluftsudtaget, er 
udskiftet med en anden 
frontrude (e-BoX ST) 
 
Billedet af ilden er sat til 
maksimum. 
 
Stuetemperaturen er for lav 
i rummet. 
 
Luftfugtigheden er for høj i 
rummet. 

Udskift frontruden. 
 
 
 
Indstil billedet af ilden til en lavere 
indstilling ved hjælp af ECO-
fjernbetjeningen. 
 
Opvarm rummet. 
 
 
Ventiler rummet. 
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 Fjernbetjeningen 
fungerer ikke. 

Batterierne er flade. 
 
 
Fjernbetjeningen er ikke 
parret med modtageren. 
 
Afstanden til pejsen er for 
stor. 

Sæt nye batterier i, se kapitel 5 i 
brugervejledningen. 
 
Par fjernbetjeningen direkte mod 
modtageren, se kapitel 5 i 
brugervejledningen. 
 
Afkorter afstanden. 

57 e-BoX kører ikke, og 
LED’erne blinker tre 
gange og kontinuerligt. 

Vandlækage Sæt hovedafbryderen tilbage i 
positionen “OFF” (0), se fig. 3.0-A. 
Kontroller alle forbindelser til 
vandlækagen, og drej hovedafbryderen 
tilbage i positionen ”ON”. 

58 e-BoX starter ikke, og 
LED’erne blinker én 
gang hver ottende 
sekund. 

Vandniveauet er for højt. Sæt hovedafbryderen til positionen 
“OFF” (0), se fig. 3.0-A og ring og bestil 
et serviceeftersyn. 
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10 Måltegninger 

 e-BoX 1000/450 I 
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 e-BoX 1000/450 ST 
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