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1—INDHOLD 

1 

1. Brænder;

2. Fjernbetjening;

3. Adapter;

4. Sikkerhedsglas (ekstra);
5. Låge (ekstra);
6. Home automation (ekstra);
7. Deko tilbehør (ekstra).

2 

4 

Gas 

5 

3 
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9. 

2—KOMPONENTER 1. Brænder;

2. Optændingsområde;

3. Teknikboks;
4. Ledige udgang;

5. Brænderens strøm forsyning;

6. Gasforsyning;

7. Gasarmatur;

8. Modtager (batteridrevet - ekstra);
9. Vågeblus tilslutning;

10. Tændelektrode;

11. Vågeblus;
12. Termosikring.

4. 

3. 

2. 

1. 

10. 11. 12. 7. 
8. 
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Gas 3—SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs manualen før installationen og ibrutagningen af udstyret. Forkert installation og dårlig betjening kan forårsage brænd, eksplosion med 
resulterende produkt-, indbo-, personskader samt livsfarlige situationer. Installationen og serviceringen af udstyret kan kun foretages af professionelle 
installatører med gas-autorisation.

Dette udstyr er fremstillet til udendørs brug og må aldrig installeres og bruges indendørs.

3.1. I TILFÆLDE AF GASLUGT

 Tænd og sluk IKKE elektriske apparater.

 Brug IKKE telefonen inde i huset.
 Åbn dør og vinduer til det fri.
 Luk for gassen ved måler- eller hovedhane. Kontakt straks gasinstallatøren eller gasmyndighederne.

 Brug ALDRIG værktøj til at betjene udstyret, ventiler eller knapper da dette kan medføre gnist og eksplosion.

Brug IKKE udstyret, hvis det har været udsat for høj temperatur. Brug IKKE udstyret, hvis det ser beskadiget ud eller er blevet flyttet. Opbevar ALDRIG 
gasflasker eller letantændelige produkter i nærheden af udstyret.
3.2. ELEKTRISKE FARER

 Læs manualen før installationen og ibrutagningen af udstyret. Forkert installation og dårlig betjening kan forårsage brænd, eksplosion med
resulterende produkt-, indbo-, personskader samt livsfarlige situation.

 Installationen og serviceringen af udstyret kan kun foretages af professionelle EL-installatører.

 Brug IKKE udstyret, hvis det ser beskadiget ud eller er blevet flyttet.
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4— INSTALLATION

NB: Installationen og serviceringen af udstyret kan kun foretages af professionelle installatører.

 Dette udstyr er en gas brænder, beregnet til udendørs brug ;

 Bemærk at, hvis brænderen placeres på en terrasse, skal det frie område omkring den, mindst svarer til 20% af det totale
terrasseområde;

A 
B 

C 

4.1—Afstand til brændbare genstande

 Mindst 1000cm.

4.2—Afstand til sten, metal eller keramik

 A - 100 mm;

 B - 100 mm;

 C - 500 mm;

4.3—Afstand til andre ikke brændbare genstande

 A - 200 mm;

 B - 250 mm;

 C - 600 mm;
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4.4— INDBYGNINGSMÅL:

Se mål nedenunder.

NB: Sørg for, at brænderen er i lod og vage når den anbringes i hullet.

Mindste indbygningsmål

Gas

4.5—VENTILATIONSAREAL:

Se mål nedenunder. 

Mindste ventilationsmål 

Ventilation 

Gas brænder
Square

Længde (D) Bredde (E) Højde (F)

500 458 458mm >310mm

Gas brænder Square Ventilationsareal
(cm2) 

500x500 552 cm2 

F 

E 
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Sørg for ordentlig ventilation omkring brænderen og dens komponenter.

Ca. 50mm luft omkring brænderen er anbefalet så den kan give 
sig under opvarmning og nedkøling.

Ventilation af teknikken er også vigtig. Derfor er det nødvendigt med et 
luft indtag under teknikboksens niveau.

ventilation

ventilation

NB: Brænderen leveres med små afstandsholdere som sørger for 
ventilation under brænderens flange (a).

a 

50mm 
50mm 

ventilation
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4.6—INSTALLATION

Hullet brænderen skal sænkes i skal være nivelleret.

Gas og el-installationerne skal forberedes inden brænderen nedsænkes.

Installationen og serviceringen af udstyret kan kun foretages af professionelle installatører med el- og gas-autorisation.

Gældende lokale lov og regler skal overholdes.

Drift af udstyret sikres af enten strøm forsyning (med adapter) eller batterier. Den første løsning anbefales da man ikke 
behøver at flytte brænderen hver gang batterierne skal udskiftes.

Strømtilslutningen foretages i vandtæt område således at adapteren ikke bliver våd.

INPUT:100-240V|50/60 Hz | 0,5A 

Gas 
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Ved strømtilslutning, skal gasforsyningen kobles på det ledige gasrør fra teknikboksen. Sæt "Switch" knappen på "I" på 
gasarmaturet. Samtidigt skal strømforsyning kobles på adapteren som vist på billedet nedenunder.
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Ved brug af batterier, skal teknikboksen åbnes. Løsn de 4 skruer (G).

Gas 

G 
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Fjern toppladen fra teknikboksen (H).

H 
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Fjern dækslet fra modtageren og anbring 4x AA batterier i den.

Gas 
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Gasforsyningen kobles på det ledige gasrør fra teknikboksen som vist på billedet nedenunder.
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Når el- og gas-installationerne er færdige, kan brænderen sænkes ned i hullet.

Gas 
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4.6.1—SIKKERHEDSGLAS (EKSTRA UDSTYR)

Montering af de fire sikkerhedsglas foretages inden brænderen 
nedsænkes. Brug de 4 beslag og skruer for at montere glassene på 
brænderen som viste nedenfor.

Derefter kan brænderen sænkes ned i hullet.
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4.6.2—LÅGE (EKSTRA UDSTYR)

Lågen anbringes indenfor sikkerhedsglassene

Gas 

Lågen anbringes indenfor sikkerhedsglassene
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4.6.3— HOME AUTOMATION (EKSTRA UDSTYR)

Brænderen kan tilsluttes via Domotica, KNX eller lignende Home Automation systemer.
Det ekstra kabel (ekstra udstyr) kan monteres på modtageren, inde i teknikboksen, og tilsluttes til den Domotica / KNX 
installation som vist på billede (A). 
OBS: Tilslutninger uden for teknikboksen foretages i vandtæt område.
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Gas 

Billede A:Automation connection technical diagram.

Ignition: Close contacts 1 and 3 simultaneously for 1 second. 

High Fire: Close contact 1 for 12 seconds. 

Pilot: Close contact 3 for 12 seconds. 

Off: Close contacts 1, 2, and 3 simultaneously for 1 second. 

Switch on a second burner: Close contacts 1 and 2 simultaneously for 1 second. 

Switch off a second burner: Close contacts 2 and 3 simultaneously for 1 second. 

Note: It is necessary to hold the contacts closer for 12 seconds when turning to High Fire or Pilot positions to make certain that 

the motor has terned completely to the end stops. 

If you need any information on how to install the Fire Pit, please, contact the Resseler Oficial GlammFire. 

Please visit the site: 

www.glammfire.com 
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1. Indsæt batterier i modtageren eller tilslutte den til strømforsyningen,
2. Hav fjernbetjeningen parat. Tag modtageren og hold "Reset" knappen inde, indtil der høres to bip lyde. Slip "Reset" knappen efter den anden bip lyd, 

tag fjernbetjeningen og tryk på "-" knappen. Der høres to bip lyde fra modtageren som bekræftelse af, at parringen lykkedes.

OBS: Den nuværende version af modtager og fjernbetjening vil ikke være kompatible med fremtidige versioner. 

5—BRUGSANVISNING

 Parring af modtager og fjernbetjening (kun ved første brug)

 ON/OFF 

 UP DO WN 



 

 

 

ON/OFF 

UP DOWN 

5.1—FJERNBETJENING 

 

Tekniske Data

Ambient temperature range 

CSA: 32ºF to 131ºF  

CE: 0ºC to 55ºC  

Radio frequency: 

CSA: 915MHz to U.S and Canada 

CE: 868MHz to Europe 

Power supply: 

Batteries 2x 1.5V “AAA” (quality alkaline recommended) 

OBS: 

Tilslutning af gasarmaturet til modtageren bør foretages inden opstart for at undgå skader på elektronikken.
Den nuværende version af modtager og fjernbetjening vil ikke være kompatible med fremtidige versioner.

22
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 Uden brug af strøm adapter, skal batterierne udskiftes inden "fyringsæsonen",
 Gamle eller døde batterier skal fjernes fra modtageren for at undgå skader på elektronikken,
 Udsat IKKE batterierne for høje temperaturer, direkte sollys, slag, brænd eller fugtighed da dette kan forårsage overophedning, lækage eller 

eksplosion,
 Udsat IKKE batterierne for lave temperaturer  (ambient battery temperature range: 32ºF to 131ºF/0ºC to 55ºC).

 Bland IKKE nye og gamle batterier sammen da dette kan forårsage overophedning, lækage eller eksplosion.

Bemærk: 
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NB: 
Når flammen vedvågeblusset er tændt og stabil, antændes resten af brænderen på "høj" flamme.

TÆND OG SLUK STANDBY MODE (VÅGEBLUS / PILOT FLAME): 

 Tryk og hold “-”  knappen for at skru flammen ned til 
vågeblus / Pilot flamme tilstand

 Tryk og hold knappen indtil to korte bip lyde bekræfter 

opstarten; slip knappen.
 Gassen kommer først når flammen ved vågeblusset er tændt og stabil.
 Tryk og hold knappen for at slukke. 
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JUSTERING AF FLAMMEHØJDE 

 Skru op på flammehøjden ved at trykke og holde på  “+” 

knappen;

 Skru ned på flammehøjden eller sæt brænderen på standby mode 
ved at trykke og holde på “-” knappen.

"HØJ" OG "LAV" FLAMMEHØJDE 

 Højeste flamme: dobbeltklik på “+” 

knappen;

 Laveste flamme: dobbeltklik på “-” 
knappen.

NB: Flammen går først på sin højeste indstilling før 
den går ned på sin laveste. 
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5.2—SLUK GASSEN TIL UDSTYRET 

Gassen kan slukkes ved gasarmaturet ved at dreje den store knap mod OFF.

AUTOMATISK VÅGEBLUS TILSTAND

3 timer uden kommunikation 

 Hvis der ikke er nogen kommunikation mellem modtageren og fjernbetjeningen i tre timer, vil brænderen gå i vågeblus tilstand.
 Brænderen virker normalt så snart fjernbetjeningen tages i brug igen.

Overophedning
 Brænderen går i vågeblus tilstand hvis modtagerens temperatur overstiger 140 ºF (60ºC). 
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5.3—AUTOMATISK SLUKNING 

Afladet batterier i modtageren 

 Brænderen slukkes helt hvis batterierne i modtageren er for gamle eller defekte. Dette sker ikke hvis strømforsyningen bliver afbrudt.

On-Demand Pilot 

 Brænderen slukkes helt hvis udstyret ikke bliver betjent efter en længere periode.

Automatic 

Manual 

Switch 
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6—VEDLIGEHOLDELSE 

I tilfælde af, at der bliver spildt væske eller andre genstande på udstyret, skal dette straks slukkes. Efter nedkøling skal udstyret rengøres med en tør 
mikrofiberklude.

Ugentlig vedligeholdelse

Fjern det dekorative tilbehør (glas, sten eller keramiske brændestykker) som ligger i brænderens bakke og gøre den ren for at undgå samling af snavs eller sod. 

Årlig vedligeholdelse

Udstyret og dets installation bør efterses og kontrolleres en gang om året, af en autoriserede gas- og el-installatør.
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7—MÅL 

Mål (i mm) 

Gas 
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Appliance category I3+(28-30/37) I3+(28-30/37)  - 

Gas Type Butane  Propane  Natural Gás (EN437) 

Maximum capacity of the gas bottle (Kg) 13 11  - 

INPUT min required:100-240V|50/60 Hz | 0,5A  

Burner 500x500 

Max power (Kw) 18 19 15 

Air mixer diam. (mm) 3 3 3.5 

Output pressure Reducer (mbar) 28-30 37 20 

Consumption 1,5 Kg/h 2 m3/h 

8—SPECIFIKATIONER
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9– GARANTI 

For at kunne benytte GlammFire's 2 års fabriksgaranti skal udstyres registreres hos GlammFire. Dette gøres enten online på dette link  www.glammfire.com/en/about/

warranty ellers ved at sende det garanti kort tilbage til GlammFire, sammen med en kopi af købsfaktura, senest 30 dage efter købet.

Alle GlammFire's produkter: Bioethanol brændere, bioethanol pejse, elektriske pejse, firepits, BBQ og gas brændere inkluderer en 2 års fabriksgaranti som dækker produkt 
eller konstruktionsfejl.

Garantien dækker ikke glasskader, batterier, skader forårsaget af enten dårlig betjening eller forkert installation. Hvis en fejltilstand opnår under garantiperioden, som direkte 
konsekvens af samlingsfejl eller defekt materialer, vil GlammFire levere en gratis erstatningsdel til installatøren, under forudsætning af, at der foreligger klare beviser af 
produkt eller fabriksfejl.

Udskiftning af de defekte dele foretages af den lokale autoriserede installatør. 

Garantien tilbydes køberen alene og kan ikke overføres til anden part. Reparation af udstyret skal udføres an en autoriseret installatør og brug af reservedele andre end dem 
leveret af GlammFire, vil medfølge bortfald af garanti.

VIGTIG: 

GlammFire kan ikke holdes ansvarlig for skader til produktet eller skader til indbo/bolig hvis installation eller brug af udstyret ikke stemmer overens med denne manual.

Skal produktet installeres på en anden måde end den beskrevet i denne manual, skal GlammFire skriftligt gøres opmærksom på kundens projekt, inden installationen sættes i 
værk. GlammFire forbeholder sig derefter retten til at godkende projektet eller ej.

Fremvisning af købsfakturaen er ikke nødvendig ved online registrering af produktet. Dog skal registreringen inkluderer købsdtoen, som vil derefter være gældende for 
enhver garantisag.

http://www.glammfire.com/en/about/warranty
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