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1 Indledning 

Buzz pejsen er kun beregnet til udendørs brug. 

Vi anbefaler dig på det stærkeste at læse denne installations- og brugervejledning 

grundigt. 

Dette apparat er i overensstemmelse med retningslinjerne for europæiske gasapparater 

(Gasapparatdirektiv) og er CE mærket.  

 

2 Sikkerhedsanvisninger. 
 Buzz pejsen skal installeres og kontrolleres årligt i henhold til denne 

installationsvejledning og de gældende nationale og lokale regler(Installation og 

brug). 

 Kontroller at de data som er angivet typepladen er i overensstemmelse med den 

lokale gastype og det lokale gastryk.  

 Installatøren må ikke ændre disse indstillinger eller konstruktionen af Buzz pejsen! 

 Placer ikke flere kunstige brændeknuder eller glødende kul på brænderen eller i 

forbrændingskammeret. 

 Første gang der tændes for Buzz pejsen, skal den brænde nogle timer ved fyld 

styrke, så lakken kan hærdes. 

 Buzz pejsen er kun beregnet til udendørs brug. 

 Flyt ikke Buzz pejsen når den er i brug. 

 Buzz pejsen er fremstillet til dekorative og varmeformål. Dette betyder at alle 

overflader på Buzz pejsen, inklusive glasset, kan blive meget varme (varmere end 

100 °C). Undtaget undersiden af Buzz pejsen og betjeningsknapperne. 

 Der må ikke placeres brændbart materiale indenfor en radius på 0,5 m fra Buzz 

pejsen. 

 Når Buzz pejsen er i brug, må den ikke udsættes for regn. 

 Hvis Buzz pejsen ikke er i brug, skal den tildækkes med det medfølgende dækken. 

 Lad Buzz pejsen køle ned før den tildækkes med dækken. 

 Hvis Buzz pejsen ikke anvendes over en længere periode, anbefaler vi at opbevare 

den indendørs. 

 Bemærk: skade på lakken vil medføre tæring. 
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2.1 Råd til sikkert brug af gasflasker 

 Gasflasker skal altid stå i opretstående position, både når de er i brug og under 

transport. 

 Sæt aldrig en flamme eller et brændende objekt nær ved en gasflaske under 

installation. 

 Find lækager ved hjælp af en børste med opvaskemiddel og vand, hvis der dannes 

bobler ved du at der er en lækage. 

 Brug altid en godkendt trykregulator mellem flasken og apparatet. 

 Brug kun godkendte gasslanger. Udskift dem hver andet år.  

 Sørg for at der altid er god ventilation.  

 Luk trykregulatoren når apparatet ikke er i brug.  

 Buzz pejsen er specielt egnet til Primagaz. 

 

 

3 Installationskrav 

3.1 Placering af Buzz pejsen 

 Placer Buzz pejsen udendørs på en flad og fast overflade. 

 Efterlad fri plads på mindst 0,5 m bagved Buzz pejsen, til betjening af knapperne. 

3.2 Gasflaske og tilslutning. 

Naturgas: 

 Gastilslutningen skal overholde de gældende lokale retningslinjer. 

 Brug en stabilitetskæde. Dette vil forhindre Buzz pejsen i at bevæge sig og 

forebygge skade på de fleksible slanger. 

Flaskegas:  

 Gastilslutningen skal overholde de gældende lokale retningslinjer. 

 Gasflasken skal placeres i rummet under brænderen. (Se fig. 1.4) 
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4 Installationsanvisning 

4.1 Indhold 

Tag bagpladen af og tag de løse dele fra indpakning ud. Kontroller Buzz pejsen for mulig 

skade opstået under transport. (Rapporter sådanne skader til transportøren med det 

samme)  

Indhold:  

1. To PVC hjul med lukkemekanisme (se fig. 1.1) 

2. Brændesætsæt 

3. Instruktionsvejledning 

4. Sugekop (se fig. 2.1) 

5. Dækken  

Ikke medfølgende: 

1. Gasflaske med en godkendt gasslange med 29 mbar trykregulator. (Se tekniske 

specifikationer for det korrekte tryk) 

2. Sikkerhedskæde.  

4.2 Montering af hjul 

 Placer Buzz pejsen på en plan overflade. 

 Før bolten med spændeskiven gennem hullet i hjulet og spænd med den sorte 

møtrik. Sørg for at møtrikken fastgøres så der er minimal plads på hjulet og det 

stadig kan dreje. Påsæt hjulet på Buzz pejsen og fastgør det med en låsemøtrik. 

(Se fig.1.1) 

4.3 Installation af gastilslutning 

Tag venligst højde for installationskravene. (kapitel 3)  

Flaskegas:  

 Åben rummet til gasflasken ved at aftage bagpladen (se fig. 1.3 ) 

 Påsæt gasslangen på trykregulatoren ved hjælp af en slangeklemme eller 

spændebånd. 

 Fastgør den anden ende på samme måde på den rillede studs fastgjort på 

gaskontrollen. (se fig. 1.5 B) 

 Aftag forseglingen på gasflasken. 

 Tilslut trykregulatoren på gasflasken. 

 Kontroller hele gastilslutningen for lækager. 

 Nu placeres gasflasken i rummet og fastgøres med slyngen. (se fig. 1.4 A ) 



                                                                                                                                              L  

7 < < < < 

 Gasflasken må nu åbnes. 

 

Naturgas: 

 Gastilslutningen skal placeres så du har en let tilgængelig gashane uden for Buzz 

pejsen. 

 Brug en stabilitetskæde. Dette vil forhindre Buzz pejsen i at bevæge sig og 

forebygge skade på de fleksible slanger, du kan bruge hullerne i bundpladen til 

montering.  

 Afbryd Buzz pejsen, hvis du planlægger at flytte den.   

 

4.4 Udtage frontglas 

 Sæt sugekoppen på frontglasset. (se fig. 2.1) 

 Løft glasset og bevæg undersiden fremad imod dig, glasset kan nu udtages nedefra. 

(se fig. 2.2) 

For montering af glas, følges trinene i modsat rækkefølge. 

Fjern alle fingeraftryk på glasset, da de ellers brændes fast når Buzz pejsen bruges. 

 

4.5 Udtage sideglas 

Dette er kun nødvendigt i tilfælde af skade. 

 Udtag frontglasset. 

 Udtag den indvendige bundplade (se fig. 3.1)  

 Udtag brænderenheden (se fig. 1.6) 

 Placer sugekoppen på glasset. (se fig. 2.1) 

 Løft glasset og bevæg undersiden fremad imod dig, glasset kan nu udtages nedefra. 

(se fig.2.2) 

 

4.6  Placering af brændesæt 

 Udtag frontglasset (se par. 4.3) 

 Placer brændesættet (se fig. 3.2 eller det medfølgende instruktionskort til 

brændesæt)  

 Sæt glaspladen på plads igen.  
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5 Brugervejledning 
Buzz pejsen leveres med en kontrolventil, med en indbygget tænding for vågeblusset. 

Flammeniveauet kan indstilles på følgende måde. 

Kontrolpanelet er placeret på bagsiden bagved bagpladen. (se fig. 1.4)  

 

5.1 Tænde vågeblus 

 drej knappen til kontrolventilen til positionen OFF. 

 Åben gasflasken. 

 Tryk på knappen og drej den til positionen      . Du vil høre et klik og en gnist vil 

fremkomme, som tænder vågeblusset. 

 Hvis vågeblusset ikke tændes gentages proceduren. 

 Hold knappen nedtrykket i cirka ti sekunder efter tænding af vågeblusset. 

 Slip knappen og kontroller at vågeblusset stadig er tændt. 

 

5.2 Tænding og regulering af hovedbrænder. 

 Drej knappen til venstre, hovedbrænderen vil tænde og flammeniveauet kan nu 

indstilles. 

 Ved at dreje knappen til positionen      , slukkes hovedbrænderen og vågeblusset er 

fortsat tændt. 

 

5.3 Slukke vågeblus. 

 Drej knappen til positionen OFF, vågeblusset vil blive slukket. 

 Luk for trykregulatoren på gasflasken. 
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6 Kontrol  

6.1 Kontrol af tænding af vågeblus, hovedbrænder. 

Tænd vågeblusset som beskrevet i kapitel 5  

 Kontroller tænding af hovedbrænder ved fuldt mærke og lavt mærke (tændingen 

bør ske roligt). 

6.2 Kontroller for gaslækager.  

Kontroller alle tilslutninger og forbindelser for mulige gaslækager. 

Dette kan gøres ved hjælp af: 

 en lille børste med opvaskemiddel og vand 

 en gaslækage spray 

 en gaslækage detektor 

Aftør de kontrollerede forbindelser efter kontrol. 

6.3 Kontrollere flammebillede 

Lad Buzz pejsen brænde ved fuld styrke og kontroller derefter flammebilledet. 

 Flammefordeling (se fig. 3.3) 

Hvis flammebilledet ikke er ensartet, skal du kontrollere: 

 Placeringen af brændesættet. 

 Brænderens primære luftindtag for blokeringer. (se fig. 1.7 C ) 

 

7 Instruktion af slutbruger 
 Anbefal et årligt eftersyn af en autoriseret installatør eller leverandør for at kunne 

garantere sikker brug og lang levetid. 

 Fremhæv levetiden for gasslangen og trykregulatoren for kunden. 

 Rådgiv kunden om og instruér denne i vedligeholdelse og rengøring af glasset. 

Fremhæv risikoen for at fingeraftryk brænder fast i glasset. 

 Instruér kunden i hvordan apparatet betjenes.  

 Giv kunden: 

o  Installationsvejledningen 

o  Instruktionskortet til brændesættet  

o  Sugekop 
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8 Årlig vedligeholdelse 
Vi anbefaler rengøring af vågeblusset og hovedbrænderen, efter at apparatet tages frem 

efter vinteren og tages i brug igen. 

8.1 Kontrol og rengøring:  

 Kontrollér og rengør hvis nødvendigt som følger: 

o Hovedbrænderen, især det primære luftindtag (se fig.1.7 C )  

o Vågeblusset, isæt det primære luftindtag (se fig.1.8 D ) 

o Glasset 

o Brændesættet for mulige brud 

o Gasslange og trykregulator. 

 

8.2 Rengøring af glasset 

Det meste snavs kan fjernes med en blød klud. Ved kraftigere tilsmudsning rengøres med 

rensemiddel til keramiske kogeplader. 

Bemærk: Undgå fingeraftryk på glasset. Disse brænder sig fast på apparatet og kan ikke 

fjernes. 

 

Udfør nu kontrollen som beskrevet i kapitel 6 “Kontrol”. 

 

 

9 Konvertering til en anden gastype.  (F.eks. 

naturgas) 
Dette kan kun gøres ved at udskifte brænderenheden. Henvend dig derfor til din 

forhandler. 

Angiv altid apparatets type og serienummer ved bestilling. 
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10   Tekniske specifikationer 
 

 

 

Gasfamilie  II2H3P II2H3P 

Modeltype  A A 

Indstillet til gastype  G20 G31 

Belastning Hi kW 8 9.3 

Tilslutningstryk mbar 20 37 

Gasgennemstrømning ved fuld 

belastning 
l/h 823 374 

(Ved 15 ºC og 1013 mbar) gr/h - 700 

Brændertryk på max mbar 8.5 27.5 

Gasdyse hovedbrænder mm 2.70 1.6 

Standby mm justerbar justerbar 

Vågeblus  Oxypilot Oxypilot 

Kode gasdyse  OP 9030 OP 9222 

Diameter indtag/aftræk mm - - 

Gas kontrolblokering  
Seagas A7 Seagas  

A7 

Gastilslutning  
3/8”  Slangeforskrunin 

ø10mm 

Strømforsyning V - - 

Batterier modtager V - - 

Batterier sender V - - 
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11  Dimensioner for Buzz pejsen  
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