
DANSK
Bemærkning om installation, brug og vedligeholdelse

Overholdelse af AFIRE-enheder:

ADVANCE AWA: AWA20-50, AWA40-100, AWA60-150, AWA80-200, AWA100-250, AWA120-300,
AWA140-350, AWA160-400, AW180-450, AWA200-500, AWA220-550, AWA240-600.

PRESTIGE AWPR:AWPR20-50, AWPR40-100, AWPR60-150, AWPR80-200, AWPR100-250, AWPR120-300,
AWPR140-350, AWPR160-400, AWPR180-450, AWPR200-500, AWPR220-550, 
AWPR240-600.

Overhold:

- Europæiske direktiver: 2004/108/EF EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011

EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009

EN 61000-3-3:2013

- Del 15 af FCC-reglerne

1. FORHOLDSREGLER

Før første brug, anbefaler vi at læse denne manual omhyggeligt.

Enheden skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne i afsnit 3, 4 og 5.

Det er forbudt for brugere at gribe ind i sikkerhedssystemerne.

Installation og brug af enhederne er underlagt reglerne og procedurerne for brug i det land, hvor 
enhederne er installeret.

Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget efter fald eller af anden grund. Kontakt AFIRE eftersalgsservice.

Lad ikke børn eller handicappede bruge enheden uden opsyn.

Må ikke bruges udendørs.

Mens enheden er i funktion: OBS! Se ikke på enheden over denne. Du risikerer at blive blændet af lyset.

Afbryd strømmen før enhver håndtering af enheden, især før rengøring, transport eller reparation af den.

Ved opbevaring skal du sørge for at opbevare enheden på et tørt sted uden risiko for beskadigelse.

Modificer ikke enheden. Brugen skal være i overensstemmelse med denne manual.

AFIRE vanddamp elektriske pejse med bakteriedræbende UVC-lamper desinficerer luft, vand og vanddamp 
(patenter ansøgt).
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OPMÆRKSOMHED! SIKKERHEDSADVARSEL

Bruges i et regelmæssigt ventileret rum.

Ventilationsventiler i rummet må ikke spærres og/eller ventilationsanlæg i boligen må ikke hindres.

Hvis strømkablet til din enhed er beskadiget, skal det udskiftes af en professionel eller af AFIRE for at 
forhindre enhver fare.

Brug aldrig tilbehør, der ikke er leveret af AFIRE.

Hold fjernbetjeningen utilgængeligt for børn. Den indeholder batterier. Hvis batterier sluges, skal du straks 
kontakte en læge.

Brug kun nye batterier. Brug af genopladede eller gamle batterier eller batterier, der ikke er tilpasset, eller batterier, der er sat bagud, 
kan forårsage en eksplosion og forårsage personskade.

FCC-forholdsregler: Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, vil resultere i, at 
brugerens ret til at bruge enheden annulleres.

Enheden er udstyret med LED-lys. Disse lys vil oplyse flammerne, og de vil sandsynligvis også oplyse 
toppen af   enheden. Advarsel! Se ikke på lyskilden fra oven på grund af risikoen for blænding.

2. ENHEDS TEKNISKE EGENSKABER
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Modeller A Længde B Bredde C Højde

AWPR20-50 508 mm (20 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 286 mm (11,3 tommer)

AWPR40-100 1016 mm (40 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 286 mm (11,3 tommer)

AWPR60-150 1524 mm (60 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 286 mm (11,3 tommer)

AWA20-50 508 mm (20 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 220 mm (8,7 tommer)

AWA40-100 1016 mm (40 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 220 mm (8,7 tommer)

AWA60-150 1524 mm (60 tommer) 328 mm (12,9 tommer) 220 mm (8,7 tommer)

Elektrisk

strømModeller Reservoirkapacitet Autonomi Vægt

Liter Gallon Time Watt KG LBS
AWPR20-50 2 0,528 20 65 16 35,27

AWPR40-100 4 1.056 20 130 27 59,52
AWPR60-150 6 1.585 20 195 39 85,98

AWA20-50 2 0,528 20 40 12 26,46
AWA40-100 4 1.056 20 87 22 48,50
AWA60-150 6 1.585 20 125 32 70,55

Enheden leveres med radiofjernbetjening.

Enhed udstyret med udvendig tilslutning (tør kontakt) for at muliggøre fjernbetjening med en fjernafbryder eller ved en 
smart-home installation. Start eller brug aldrig en enhed uden opsyn.

Enhed udstyret med en Wi-Fi-applikation til smartphones.

3. FORHOLDSREGLER FOR INSTALLATION AF ENHEDEN I DET MILJØ

Afspil ikke nogen genstand på enheden, mens den er i drift. Lad adgangen til styrekomponenterne være fri. Må 

ikke bruges i et rum med luftstrømme.

4. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL DIN ENHED

Din enhed sendes med INPUT elektrisk strøm på 100-240 volt (50/60 Hz) og OUTPUT på 24 volt.

Før du indlejrer din enhed, skal du tilslutte den elektriske strøm til et 100-240 volt/50/60 Hz – 12-amp 
kredsløb.

DMX512 controller stik - interface mulighed (på bestilling). Efter tilslutning til controlleren kan du bruge scanner 
1 og scene-skubbestang 1,2,3,4 til at styre orange og RGB-lys.

Hvis du ønsker en ekstern tilslutning til en fjernbetjening eller smart-home installation, skal du bruge den tørre kontakt, 
der er beregnet til dette formål.
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5. Installationsdiagrammer

AFIRE-enheder er beregnet til at blive indlejret uden behov for ventilation i huset til enheden.

I huset skal du installere en normal 110/240 volt (12 amp) elektrisk strøm for at forsyne enheden gennem 
en 24-volts transformer.

Du skal også installere vandforsyning, hvis du vil tilslutte din enhed direkte.

Se nedenstående diagram for indstøbningsdimensionerne.

Du skal efterlade mindst 5 cm omkring enheden for at lette installationen.

Indstøbningsdimensioner
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Referencer A Længde B Bredde C Dybde

AWPR20-50 514 mm (20,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 346 mm (13,62 tommer)

AWPR40-100 1022 mm (40,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 346 mm (13,62 tommer)

AWPR60-150 1530 mm (60,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 346 mm (13,62 tommer)

AWA20-50 514 mm (20,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 280 mm (11,02 tommer)

AWA40-100 1022 mm (40,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 280 mm (11,02 tommer)

AWA60-150 1530 mm (60,24 tommer) 309 mm (12,17 tommer) 280 mm (11,02 tommer)

6. Elektrisk diagram

Dette diagram repræsenterer de 3 tilslutningsmuligheder afhængigt af den anvendte model.

7. BRUGSANVISNING

A. Beskrivelse af kontrolstrimlen
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ON/OFF-knappentænder og slukker for enheden.Knap B1bruges til at fylde reservoiret med vand.Knap B2bruges til 
at tømme enheden.Hold knappen nede i 5 sekunder for at starte pumperne. Tryk én gang for at stoppe
pumper.AWA uden aftapningsknap."Tube"-tilslutningen af   rustfrit stål forbindes til den medfølgende 
plastikslange for at fylde og tømme enheden.

OPMÆRKSOMHED: Det anvendte vand skal være helt rent uden støv eller snavs, der kan tilstoppe det 
hydrauliske system. Dette punkt er meget vigtigt for betjeningen af   din enhed.

B. Brug af din enhed for første gang

Afhængigt af din type enhed (AWPR), kan den være forbundet direkte til dit hjems vandnetværk (se diagrammet 
nedenfor,¼").Hvis du i dette tilfælde trykker på ON/OFF-knappen, og afspærringshanen på det hydrauliske 
kredsløb er åben, fyldes enheden automatisk.I alle tilfælde, hvis du ikke bruger din enhed, skal du lukke for 
vandforsyningen for at undgå lækage.

Hvis enheden ikke er tilsluttet vandnettet, kan du fylde reservoiret med knap B1 (fyld). For at gøre dette skal du 
først forbinde den medfølgende slange til det rustfri stålstik (rør) og nedsænke slangens mart med dets filter i en 
beholder med vand. Tryk derefter på ON/OFF-knappen. Rækken af   orange lysdioder blinker med det samme (tom 
beholder). Derefter,tryk på B1 i 5 sekunderén gang, og påfyldningspumpen starter og stopper automatisk, når 
beholderen er fuld. De orange lysdioder forbliver tændt, og der begynder at komme damp ud af din enhed. 
Bemærk: til den første fyldning skal du bruge: 2 liter tilAWA20-50 og AWPR20-50, 4 liter til AWA40-100, 
AWPR40-100, 6,5 liter til AWA60-150 og AWPR60-150.Derefter kan du styre din enhed ved hjælp af fjernbetjeningen 
eller appen. Hvis din enhed er en ADVANCE AWA, skal du bruge knap B1 til at fylde vand.

C. Forsigtig

Postevand kan bruges i vores enheder,Vær dog sikker på, at vandet ikke anses for at være "hårdt", og at det 
ikke indeholder urenheder (kan tilstoppe ventiler). Hvis dit vand er hårdt, skal du bruge filtreret eller blødgjort 
vand for ikke at slide Mist Maker op for hurtigt.

Direkte tilslutning til vandnettet¼”
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D. Brug af enheden

AFIRE-enheder har flere kontrolmuligheder.

1. Manuel (On/Off knap)

2. Via radiofjernbetjening

Fjernbetjeningen er parret med din enhed fra fabrikken. Men hvis du vil ændre din fjernbetjening, skal du 
installere den nye på din enhed (enheden i OFF-position). Bare tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 5 
sekunder.ON/OFF-knappen begynder at blinke. Derefter skal du blot trykke på en vilkårlig knap på 
fjernbetjeningen.Du vil høre et bekræftelsesbip, og fjernbetjeningen vil blive parret med modulet.

Knapper på din fjernbetjening:

Tænd sluk: Tænder eller slukker for enheden. Bemærk: ON/OFF-knappen på enheden skal være tændt.

Orange On/Off Orange: Rækken af   orange lysdioder kan tændes eller slukkes.

RGB til/fra: Starter eller stopper RGB-lysene.

Flammehøjde: Øger eller mindsker flammens højde. Med hver ændring af højden bipper enheden. Ved 
maksimum- og minimumsindstillinger vil enheden ikke længere bippe. Der er 8 indstillinger mulige.

Flammehastighed: Ændrer flammernes hastighed. Ved maksimum- og minimumsindstillinger vil enheden ikke længere 
bippe. Der er 8 indstillinger mulige.

Farveændring: GLAT: 15 farver cirkulation, 5 sekunder for hver farve. FADE1: 15 farver cirkulation, falmer til 
næste farve på 5 sekunder. FADE2: 15 farver cirkulation, falmer til næste farve på 10 sekunder.

RYKKE PRESTIGE
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3. Med en smartphone-app (kun visse områder)

A. Installer appen på din smartphone

Hvis du bruger Android, skal du søge efter AFIRE-appen på Google-Play.

Hvis du bruger iOS, skal du søge efter AFIRE-appen i App Store.

B. Tilmeld dig

C. Start appen. Giv venligst appen adgang til din placering. Aktiver "Positionering" 
på din smartphone.

D. Indtast din e-mailadresse og din adgangskode. Du skal bruge store og små bogstaver og 
tal.

Tryk på "Tilmeld" Skærmen vil vise "Device"

E.Find din enhed

1. Tryk på+(øverst til højre), og tryk derefter påWifi opsætning(indtast Wi-Fi-adgangskoden, hvis relevant).

Tryk samtidigt på tænd/sluk-knappen og knap B1 på dit pejsmodul, indtil de blinker. Tryk derefter 
på "Start"-knappen på din smartphone-skærm.

Detektion bør tage 10 til 20 sekunder. Din telefon vil så indikere, at enheden er blevet registreret. Vælg 
"Afire", og bekræft med knappen Bekræft på din smartphones skærm.

www.ventonordic.dk 8

http://www.ventonordic.dk/


Skærmen viser de kontroller, der er tilgængelige for din enhed. Indtast din adgangskode til din Wi-Fi-forbindelse, og 
tryk på "Start".

Dernæst skal du blot trykke på AFIRE-ikonet på din smartphone for at komme til appens funktionsskærm. Selvfølgelig 
skal dit Wi-Fi fungere.

8. TILSLUT FLERE ENHEDER FOR AT OPRETTE EN BRANDLINJE

Vælg en af   de enheder, der skal være MASTER-modtageren. Alle de andre enheder vil være SLAVER, der 
afhænger af denne MASTER for kontrol. Du kan vælge enhver af dine enheder til at være MASTER.

Når du modtager dine enheder, er de alle MESTER. Når du har valgt din MASTER, skal du justere alle de andre 
moduler som følger, så de bliver til SLAVER.

Hold tænd/sluk- og B2-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder. Du vil høre et kort bip, og 
enheden er nu en SLAVE.

Bemærk, at for pejse, der har flere moduler, skal smartphone-appen KUN være registreret til 
MASTER.
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At kende status for modulet: Hold tænd/sluk- og B2-knapperne nede i 5 sekunder samtidigt:kort bip 
SLAVE - Langt bip MASTER.

9. VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres med enheden slukket. Rengør af og til de synlige dele med en 
blød klud. Forstyr aldrig sikkerheds- eller elektroniske systemer. Kontakt os eller en autoriseret specialist.

Nogle komponenter er nødvendige for at sikre enhedens sikkerhed og korrekte funktion. Deres udskiftning 
kan ændre din enheds ydeevne. Kun originale komponenter bør bruges til vedligeholdelse eller reparationer. 
Denne vedligeholdelse må kun udføres af autoriserede specialister. Hvis disse instruktioner ikke følges, vil 
vores ansvar ikke pådrages. Hvis du planlægger at flytte enheden, skal du altid gøre det med reservoiret 
tømt.

Rengøring og vedligeholdelse:Hvis du ikke bruger din enhed i mere end en uge, er det meget vigtigt at 
tømme den for at forhindre stillestående vand.

Se venligst videoen "dræner enheden"

https://www.a-fireplace.com/3d-water-vapor-electric-fireplace-installation/

Efter brug i et stykke tid kan din enhed producere mindre damp og som sådan reducere kvaliteten af   
flammerne. Du bør derefter rengøre eller udskifte visse slidte dele, såsom ultralyds-tågemaskinen, hvis 
levetid er mellem 2.000 og 3.000 timer (afhængigt af kvaliteten af   det anvendte vand).

For at gøre det skal du følge denne procedure:

1. Sluk din enhed, og fjern den øverste aftagelige plade.

2. Afbryd indgangen til tågemærket, og skru drænhætten af   tågemærket af.

3. Udskift Mist Make eller prøv at rense den hvide skive med hvid eddike (et par dråber på skiven i et par 
minutter for at opløse kalk).

4. Saml igen.

Rengør luftfilteret på Mist Make case-ventilatoren. For at gøre dette skal du rengøre omhyggeligt med vand og derefter lade tørre før 
genmontering.

10. Garanti

Enheder har en begrænset garanti på to år (fra købsdatoen).

Denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke overdrages.

Ikke dækket af garantien: Garantien gælder ikke for produkter, der er blevet repareret (medmindre de er 
blevet repareret af producenten eller en autoriseret repræsentant).Garantien gælder ikke for udskiftelige 
dele som f.eks. Ultrasonic Mist Maker.

Denne begrænsede garanti gælder ikke for defekter som følge af forkert brug,dårlig renlighed af det anvendte vand, 
misbrug, ulykker, uagtsomhed, forkert installation, forkert vedligeholdelse eller håndtering.

I forbindelse med garantien skal fejl rapporteres til producentens tekniske service eller dennes repræsentant. 
Angiv venligst købsbevis (kvittering) og serienummer.
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