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1 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. Under denne 
registreringsprosessen vil du finne all informasjon 
angående garantien din. 
 
 Vennligst merk! 

Du kan finne detaljinformasjon om ildstedet 
ditt i 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 

 Introduksjon 

Ildstedet skal kun installeres av en kvalifisert 
installatør i henhold til sikkerhetsforskriftene for 
vann og 
elektrisitet. Les nøye gjennom denne 
installasjonshåndboken. 
 
Der monteringsanvisningene er uklare må 
nasjonale/lokale forskrifter følges. 

 Kontroller 

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

 Kontroller om alle delene som er beskrevet 
nedenfor er inkludert: 

o Fjernkontroll (inkl. batterier), fig. 1.1; 
o Reservetransformatorer (2x) fig. 1.2; 
o Svamp, fig. 1.3; 
o Vannkoblingssett, fig. 1.4. 

 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. 
 
Produkt: elektrisk ildsted Opti-myst 
Modell: e-BoX 1000/450 I,ST 
 
Denne erklæringen vil ugyldiggjøres hvis enheten 
på noen som helst måte modifiseres uten skriftlig 
autorisasjon fra Glen Dimplex Benelux B.V. 

2 Sikkerhetsinstruksjoner 

 Skal ikke brukes utendørs. 

 Skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusj 
eller svømmebasseng. 

 Ildstedet skal installeres i henhold til denne 
brukerhåndboken. 

3 Installasjonskrav 

 Vanntilførsel 

 Installer en vanntilkobling med en ½” eller ¾” 
tilkobling med utvendige gjenger, plassert på 
et tilgjengelig sted. 

 Installer en beskyttende EA tilbakeslagsventil, 
denne leveres ikke med apparatet. 

 Vanntrykket på apparatet skal være mellom 
0,5 og 8 bar. Dersom nødvendig, bruk en ventil 
for å senke vanntrykket. 
 

For en ekstern pumpetilkobling, se 
brukerveiledningen til den eksterne pumpen. 

 Strømforsyning 

Elektrisk tilkobling -230 VAC/50 Hz jordet og 
plassert på et tilgjengelig sted. 

4 Forberedelse og 
monteringsanvisninger 

 
 Vennligst merk! 

Ildstedet har et uttak for varmluft på en side, 
ta dette i betraktning når ildstedet installeres 
slik at du kan se gjennom den. 

 
Sørg for at ildstedet ikke blir påvirket av 
luftstrømninger forårsaket av trekk, takvifter eller 
andre apparater som flytter luft. 
Enhver form for luftstrøm vil ha en sterk innflytelse 
på ildstedets virkning. 

 
Totalvekten til e-BoX er +/- 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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 Peisinnsats 

 Peisinnsatsen kan lages av brennbare 
materialer. 

 Lag en ramme eller plattform som er sterk nok 
til å bære ildstedet 

 For minimumsmål, se måltegningen, avsnitt 
10. 

 Varmluftsstrømmen befinner seg på den ene 
siden og må aldri dekkes av peisinnsatsen. Se 
fig. 1.8. 

 Plasser eller lag en servicedør slik at du alltid 
har tilgang til vannkranen, grovt/fint filter og 
pluggen for vedlikehold. 

 Ventilasjon 

e-Box krever en minimum ventilasjonsåpning på 
420 cm2. 
La åpningene foran eller under e-Box stå åpne. Se 
A og B i fig. 1.7. 

 Klargjøre ildstedet 

 Dersom nødvendig, fjern 
dekorasjonsmaterialet og oppbevar det på 
et trygt sted. Se avsnitt 6. 

 Sørg for all emballasje har blitt fjernet. 

 Fjern transportbrakettene i de 4 hjørnene, 
se fig. 1.5. 

 Ta ut glasset 

Glasset henger i 4 kroker som befinner seg på 
innsiden av ildstedet. 

 Ved først å løfte glasset og deretter dra 
det fremover, løsner det fra sporet. Se fig. 
1.6. 

 Ta ut glasset og oppbevar det på et trygt 
sted. 

 Plassering av ildstedet 

 Plasser ildstedet vannrett og i riktig posisjon. 

 Bruk åpning A og B i e-BoX til vann- og 
strømforsyningen. Se fig. 1.7. 

 Fest ildstedet med de 4 brakettene, se fig. 1.9. 

 Fjern transportstøttene mellom motoren og e-
Box og midten av motoren. Se fig. 2.0. 

 
Utfør en ytelsestest. Se avsnitt 5 og kontroller alle 
vannkoblingene for lekkasjer. 
 

 Dersom det ikke har blitt bestilt et tilleggssett 
med dekorasjonsmaterialer: Plasser den 
medleverte deflektoren og bunnplaten 
(11687196). Se fig. 2.3 og 2.4. 

 
Glasset settes tilbake i omvendt rekkefølge. 
 
 Vennligst merk! 

På et ildsted som man kan se gjennom, 
kommer varmluften ut på forsiden. 
Sørg for at den lille glassruten S plasseres på 
siden der varmluften kommer ut. Se fig. 2.1. 

 
Glasset kan rengjøres med en vanlig glassrens. 

5 Funksjonstest 

Se “Bruke apparatet for første gang” i avsnitt 4 av 
brukerhåndboken. 
 

 Kontroller om fjernkontrollen virker. 

 Kontroller om avtrekksviften virker. 

 Kontroller alle koblingene for vannlekkasje. 
 
Glassplaten(e) vil alltid være dekket av kondens 
under oppstartingsprosessen som varer omtrent 
15 minutter. 
 
 Vennligst merk! 

En absorpsjonsventil / svamp i bunnen av 
apparatet vil stenge vanntilførselen når det 
strømmer mye (kondens)vann fra 
reservoaret. Se fig.2.2. 

6 Dekorasjonssett (ekstrautstyr) 

 Brennstoffplate 

 
 Vennligst merk! 

 Løft aldri opp brennstoffplaten uten å 
bruke de medleverte håndtakene, se fig. 
2.6. 

 Oppbevar disse håndtakene for fremtidig 
bruk. 

 
Ta ut brennstoffplaten 

 Fjern frontglasset, se kapittel 4.4; 

 Dekk til rammen for å unngå riper, se fig. 
1.8-C; 

 Fjern to 2 små vedkubbene og skru 
håndtakene i brennstoffplaten, se fig. 2.8.; 

 Løft forsiktig opp brennstoffplaten og la 
den lene på forsiden av ildstedet; 

 Frakoble pluggen under (fig. 2.7) og 
oppbevar den på et trygt sted. 

 
Plassering av brennstoffplaten 

 Dekk til rammen for å unngå riper, se fig. 
1.8-C; 

 Fjern enhver bunnplate dersom tilstede, 
se fig. 2.5; 

 Fjern to 2 små vedkubbene og skru 
håndtakene i brennstoffplaten, se fig. 2.6.; 

 Løft forsiktig opp brennstoffplaten og la 
den lene på forsiden av ildstedet; 
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 Koble til pluggen under (fig. 2.7) og plasser 
brennstoffplaten; 

 Fjern håndtakene og plasser de 2 små 
vedkubbene, se fig. 2.8. 
 

 Vennligst merk! 
Sørg for at brennstoffplaten er plassert riktig 
og ikke tildekker åpningen/utgangen til Opti-
myst effekten. 

 Småstein/akrylstein 

 
 Vennligst merk! 

Plasser først den medleverte deflektoren og 
bunnplaten (11687196). Se fig. 2.3 og 2.4. 

 
Plassering av småstein/akrylstein 
Fordel en jevn mengde med småstein eller 
akrylstein over bunnplaten. 

7 Vedlikehold 

 Hyppighet vedlikehold 

Rengjøring av vannkummen, luftfilteret og bytte ut 
transformatorene. 

 Kommersielt bruk: 
o hver tredje måned. 

 Hjemmebruk: 
o en gang i året. 

 
Rengjøring av smussfilteret og utbytting av 
rørmontert filter. 

 Kommersielt bruk: 
o en gang i året. 

 Hjemmebruk: 
o annethvert år. 

 
 Vennligst merk! 

Vedlikeholdsintervallet avhenger av 
vannkvaliteten og/eller antall timer som 
apparatet er i bruk og kan derfor avvike fra 
ovennevnte. 

 
Rengjøring av vannkummen 
 
 Vennligst merk! 

 Sett alltid hovedbryteren i "OFF" [AV] 
posisjonen, se fig. 3.0-A og koble fra 
strømforsyningen.  

 Bruk aldri skurende rengjøringsmidler. 
 
1. Fjern frontglasset, se avsnitt 4.4. 
2. Fjern brennstoffplaten, se avsnitt 6. 
3. Koble fra "påfyllingslokket" ved å skru det mot 

klokken, se fig. 3.1. 

4. Koble fra begge transformatorkablene, se fig. 
3.2. 

5. Løsne klemmene på begge sidene og fjern 
munnstykket, se fig. 3.3 og 3.4. 

6. Løft opp vannkummen forsiktig uten å søle 
vann og tøm vannkummen, se fig. 3.5. 

7. Transformatorene sitter fast i vannkummen 
med plastklemmer. Dytt plastklemmene 
forsiktig bakover og fjern transformatorene, se 
fig. 3.6. 

8. Ha en liten mengde oppvaskmiddel i 
vannkummen og bruk en myk børste til å 
rengjøre kummen. Rengjør også 
transformatorene, inkludert skivene under 
kjeglene. Fjern kjeglen ved å skru den mot 
klokken, se fig. 3.7. 

9. Når den er rengjort, skyll da kummen godt 
med vann for å fjerne alle spor av 
oppvaskmiddel. 

10. Rengjør dysen med en myk børste og skyll 
godt gjennom med vann. Se fig. 3.4. 

 
Følg trinnene omvendt for å sette sammen igjen. 

 
Rengjøring av luftfilteret 

 Skyv luftfilteret forsiktig oppover og ut av 
plastholderen, se fig. 3.8. 

 Vask forsiktig av med vann i oppvaskkummen 
og tørk av med et håndkle før det settes 
tilbake. 

 Sett luftfilteret tilbake på plass. 

 Plasser brennstoffplaten, se avsnitt 6. 

 Plasser frontglasset, se avsnitt 4.4. 
 
Bytte ut transformatorene 
 
 Vennligst merk! 

Sett hovedbryteren i "OFF" [AV] (0) 
posisjonen, se fig. 3.0-A og koble fra 
strømforsyningen, 

 

 Følg de første 7 trinnene i avsnittet 
"Rengjøring av vannkummen" i avsnitt 7.1 for 
å få tilgang til og ta ut transformatorene. 

 Plasser de nye transformatorene og gjenta 
trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge. 

 (Vennligst pass på at transformatorkablene 
ikke blokkerer åpningene til kjeglene). 

 
Rengjøring av smussfilteret 

 Skru av vanntilførselen. 

 Lukk kuleventilene. 

 Skru av basen og rengjør filteret som befinner 
seg inni. 

 
Bytte ut det rørmonterte filteret 

 Skru av vanntilførselen. 



 Installasjonshåndbok e-BoX 1000/450 I,ST 

10 < < < < 

 Lukk kuleventilene. 

 Bytt ut filteret. Merk deg markeringen for 
strømningsretningen på filteret! 

 Nullstilling av absorpsjonsventilen (fig. 
2.2) 

Når absorpsjonsventilen er aktivert må svampen 
(fig. 1.3) byttes ut. Absorpsjonsventilen befinner 
seg under vannkummen til motoren til høyre. Følg 

de første 6 trinnene i avsnittet "Rengjøring av 
vannkummen" i avsnitt 7.1 for å få tilgang. 

 Fjern svampen fra absorpsjonsventilen. 

 Fiks årsaken til vannlekkasjen og fjern 
eventuelt vann som måtte befinne seg på 
bunnen av motoren. 

 Plasser den nye svampen og åpne 
absorpsjonsventilen ved å trykke ned den 
hvite klemmen. Se fig. 2.2. 

 

8 Teknisk data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  230 V 240 V 
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Varme  1373 W 1495 W 

Kun flamme 463 W 504 W 

Standby 32 W 35 W 

 Batterier 
fjernkontroll 

(2x) 1,5 AA V 

 Vannforbruk 0,3 l/t 

 Innløpsvanntrykk 0,5-8 bar 

 Vannkobling ½ eller ¾ tommer 
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9 Feilsøking og feilkoder fjernkontroll 

 
 
  

Kode Symptom Årsak Handling 

 Flammeeffekten starter 
ikke. 

Ingen strømforsyning. 
 
 
 
 
Lavt vannivå. 
 
 
Omformerne er ikke koblet 
til riktig. 

Sjekk om strømforsyningen er koblet 
riktig til stikkontakten og at 
hovedbryteren befinner seg i ON [PÅ] (I) 
posisjonen. Se fig. 3.0: 
 
Se "Fylle vann for første gang", avsnitt 4 
i brukerhåndboken. 
 
Sjekk at koblingen(e) er tilkoblet riktig, 
se fig. 3.2. 

51. e-Box vil ikke starte eller 
stoppe og LED-lysene 
blinker kontinuerlig to 
ganger. 

Lavt vannivå. 
 
 
 
 
 
 
 
Absorpsjonsventilen 
(overløpsvernet) er aktivert. 

Se "Fylle vann for første gang", avsnitt 4 
i brukerhåndboken. 
 
Sett hovedbryteren i "OFF" [AV] (0) 
posisjon, se fig. 3,0-A. Kontroller alle 
koblinger for vannlekkasje og vri 
hovedbryteren tilbake til "ON"-posisjon. 
 
Se avsnitt 7.2 

56. e-Box virker ikke, LED-
lysene blinker 
kontinuerlig fire ganger. 

Vannfyllingstiden er for 
lang. 

Skru hovedbryteren til "OFF" [AV] (0) 
posisjonen, se fig. 3.0-A.  
Sjekk alle koblingene for å se om det er 
vannlekkasje. 
Lukk kuleventilene og sjekk 
smussfilteret ved å skru av basen og 
sjekke om det ikke er tett grunnet skitt 
og rusk. Åpne kuleventilene igjen og 
skru hovedbryteren tilbake til "ON" [PÅ] 
(I) posisjonen. 

 Flammeeffekten er for 
lav i den høyeste 
posisjonen. 

Transformatorene og/eller 
luftfilteret er skittent. 

Se avsnitt 7. 

 Flammeeffekten er for 
høy og det er for mye 
røyk. 
Vær oppmerksom på at 
det kan komme kondens 
på frontglasset ved 
oppstart (15 min). 

Frontglass med 
varmluftsutløpsside byttet 
med annet frontglass (e-BoX 
ST) 
 
Flammebildet er stilt inn på 
maks. 
 
Omgivelsestemperaturen er 
for lav i rommet. 
 
Fuktighetsgraden er for høy 
i rommet. 

Bytt ut frontglassene. 
 
 
 
 
Still inn flammebildet ved å bruke ECO 
fjernfontrollen til et lavere nivå. 
 
Varm opp rommet. 
 
 
Ventiler rommet. 



 Installasjonshåndbok e-BoX 1000/450 I,ST 

12 < < < < 

 

 
  

 Fjernkontrollen virker 
ikke. 

Batteriene er tomme. 
 
 
Fjernkontrollen er ikke paret 
med mottakeren. 
 
Avstanden til ildstedet er for 
stor. 

Plasser nye batterier, se avsnitt 5 i 
brukerhåndboken. 
 
Par fjernkontrollen med mottakeren, se 
avsnitt 5 i brukerhåndboken. 
 
Sørg for mindre avstand. 

57. e-Box virker ikke, LED-
lysene blinker 
kontinuerlig tre ganger. 

Vannlekkasje Trykk hovedbryteren til "OFF" [AV] (0), 
se fig. 3,0-A. Kontroller alle koblinger 
for vannlekkasje og vri hovedbryteren 
tilbake til "ON"-posisjon. 

58. e-Boxen virker ikke, LED-
lysene blinker 
kontinuerlig en gang 
hvert åttende sekund. 

Vannivået er for høyt. Skru hovedbryteren til "OFF" [AV] (0) 
posisjonen, se fig. 3.0-A og sørg for 
vedlikehold. 
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10 Måltegninger 
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