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INSTALLATIONSVEJLEDNING 

 

TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 
Fastgør 
hjulene, 
hvis det 
ønskes. 
 

Anbring 
dekorationsstenen
e rundt om 
beholderen, så de 
helt dækker 
pejsens brænder. 

Monter 
glasafskærmninge
rne i de 
tilsvarende 
åbninger øverst 
på apparatet.  

Monter 
metalafdæ
kningen 
oven på 
alle fire 
glasafskær
mninger 

Twist-on-forbindelse: Monter trykregulatoren på 
gasflasken med en god skruenøgle. Spænd den 
godt fast. Hvis dette ikke gøres, vil det medføre 
lækage og muligvis farlige situationer. Udskift kun 
gasflasken i et godt ventileret område og ikke 
nær stearinlys, cigar etter og andre 
letantændelige produkter. 

Lynkobling: Klik 
på regulatoren 
på gasflasken. 
Sørg for, at den 
er strammet for 
at undgå 
gaslækager. 
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ADVARSEL - HVAD DU SKAL GØRE, HVIS DU KAN LUGTE GAS 

I tilfælde af gaslækage må apparatet ikke anvendes, eller hvis det er tændt, skal gasforsyningen afbrydes, og apparatet skal 

undersøges og udbedres, før det tages i brug igen. Ring om nødvendigt til forhandleren for at få hjælp. Når apparatet 

kontrolleres for lækage, skal der påføres en sæbeopløsning direkte på alle tilslutninger/fittings for at finde frem til lækagens 

nøjagtige placering. Brug ikke apparatet igen, før alle lækager er fundet. 

 SIKKERHEDSANVISNINGER 
• Efterlad aldrig ilden uden opsyn. 

• Flyt ikke NICE-pejsen, mens den er i brug 

• Sluk for ventilen på gasflasken eller regulatoren, før apparatet flyttes. 

• Dette apparat skal anvendes, og gasflasken skal opbevares, i overensstemmelse med gældende bestemmelser. 

• Undlad at ændre på apparatets struktur eller dets forseglede elementer eller ændre standardindstillingerne på NICE-

pejsen.  

• Anbring ikke yderligere kunstige blokke eller glødende kulfragmenter på brænderen eller i forbrændingskammeret. 

• Stenene må ikke tildækkes eller anbringes inden i enheden for at beskytte tænderenheden. 

• En CO2- eller en pulverslukker skal placeres i nærheden af enheden. 

• Under den første tænding skal NICE-pejsen brænde ved maksimumniveau i et par timer, for at elementerne kan opnå den 

korrekte temperatur, og resterne af maling, lak og smøremiddel kan fordampe. 

• Overfladen på NICE-pejsen, herunder også glasskærme, kan blive varm (op til 100 grader celsius) med undtagelse af 

apparatets sidevægge og kontrolpanelet.  

• Gasslangen, der forbinder gasflasken med pejsen, skal føres væk fra skarpe kanter og varme overflader. Slangen må ikke 

bøjes eller vrides i dens fulde længde. 

• Husk, at gas flasken skal opbevares på et godt ventileret sted.  

• Brug ALDRIG en ustabil gastilslutning (uden en regulator). 

• Sørg for, at anti-vippeventilen altid er monteret i opadgående position. 

• Undgå at efterlade fingeraftryk på glasset. De vil blive indstøbt i glasset, og du vil ikke kunne rengøre dem. 

BETJENINGSVEJLEDNING 

NICE-pejsen har en reguleringsventil med indbygget tænding til hovedbrænderen (uden vågeblus). Hovedbrænderens 

flammehøjde kan reguleres ved at dreje på knappen. Ved siden af knappen er den elektriske tændingsknap placeret 

(strømforsynes af AAA-batteri).  

 

TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4  
Sørg for, at knappen er i 
positionen "OFF" (hele 
vejen med uret). Åbn 
ventilen på gasflasken. 
Tryk på knappen, og 
mens den stadig er 
trykket ned, drejes den 
mod uret fra positionen 
OFF til positionen ON 

Hold knappen nede, og tænd 
flammen ved at trykke på 
tændingsknappen. Når 
flammen antændes, skal du 
holde knappen nede i ca. 5 
sekunder, indtil 
termoelementet bliver varmt. 
Du kan nu slippe knappen.  
 

Drej mod uret for 
at få en højere 
flamme. Drej 
knappen med uret 
for at få en lavere 
flamme.  
 

Sluk for enheden 
ved at trykke på 
knappen og 
samtidigt dreje den 
hele vejen med 
uret til OFF. 
 

UDSKIFTNING AF BATTERIET. 
Batteriet sidder i beholderen, 
der er placeret på 
kontrolpanelet ved siden af 
flammereguleringsknappen. 
Skru tændingsknappen af. Tag 
batteriet ud, og sæt det nye i 
holderen. ADVARSEL! Sørg for, 
at batteriet vender korrekt. 
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TRIN 2 ADVARSEL! Efter 2-3 mislykkede forsøg skal du stoppe og kontrollere forbindelserne. Prøv igen efter 10 minutter. Hvis 

den installerede gasflaske er ny, skal der først frigives luft fra gasslangen. I så fald vil det være nødvendigt at udføre nogle 

forsøg, indtil flammen antændes. 

GARANTI 
 

Planika Sp. z o.o yder kunden en kvalitetsgaranti for, at de varer, der er angivet på salgsdokumentet, fungerer tilfredsstillende. 

Garantien fastlægges for en given periode fra købsdatoen (baseret på købskvitteringen). Garantiperioden starter, når den 

første slutbruger køber det originale produkt. Producenten giver 2 års garanti fra købsdatoen. Dæk pladen (øverste dækplade 

i stål) er dækket af garantien i en periode på 1 år fra datoen for købet af enheden. Garantien dækker ikke dekorative 

keramiske brændestykker/sten, glas og glassider. Brugen af pejsen og driftsforholdene skal være i overensstemmelse med 

brugervejledningen og gældende regler. Kundens rettigheder i henhold til garantien udløber automatisk: efter 

garantiperioden. Skader, der skyldes forkert håndtering, opbevaring, manglende vedligeholdelse, der er uforenelige med de 

betingelser, der er angivet i manualen, og af andre årsager, som producenten ikke er ansvarlig for, vil ugyldiggøre garantien. 

I tilfælde af en klage skal du altid kontakte forhandleren. Leverandøren kontakter virksomheden Planika Sp. z o.o, hvis det 

skønnes nødvendigt. Fabriksgarantien er gyldig i 2 år fra købsdatoen.  

 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

Apparat kategori I3P I3B/P I3+ 

Gas type   G31 G30 G30 G31 

Gas tryk [mbar] 30 37 50 30 37 50 28-30 37 

Dyse diameter [mm] 1,2 1,2 1,2 

Gas forbrug [kg/h] 0,4 0,45 0,5 0,4 0,45 0,5 0,4 0,45 

Nominal Heat Input (Hi) [kW] 4,5 5,0 6,4 5,1 6,4 7,4 5,1 5,1 

Nominal Heat Input (Hs) [kW] 5,0 5,5 7 5,6 7 8 5,6 5,6 

Sikkerhedsventil Termo sikring 

Gas ventil BS190 

Fleksibel slange (1,4 m) Ø9mm 

 

 

 

 

 

 


