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MONTERINGS- och BRUKSANVISNING 

NICE 

G30/G31 (Propan-Butan/Propan) 

 

  H H1 H2 L 

[mm]  1495  830  552  360 

 
 
 

Importör/Distributör: 
TermaTech A/S 

Gunnar Clausens Vej 36 
DK-8260 Viby J 

Danmark 

Tillverkare: Planika Sp. z o.o 
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MONTERINGSANVISNING 

STEG 1 

Montera hjulen om så önskas. 

STEG 2 

Placera de dekorativa stenarna i behållaren så att de täcker brännaren helt. 

STEG 3 

Installera glasskärmarna i skårorna på eldstaden.  
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STEG 4 

Montera toppskyddet av metall ovanpå alla fyra glasskärmarna 

STEG 5 

Vridkoppling: Montera tryckregulatorn på gasflaskan med hjälp av en lämplig skruvnyckel. Dra åt den ordentligt. 

Om det inte görs leder detta till läckage och potentiellt farliga situationer. Byt endast gasflaskan i ett välventilerat 

utrymme och inte i närheten av stearinljus, cigaretter eller andra lättantändliga produkter. 

Snabbkoppling: Klicka fast regulatorn på gasflaskan. Se till att den sitter åt för att undvika gasläckage. 

VARNING – GÖR DET HÄR OM DU KÄNNER GASLUKT 

I händelse av gasläckage ska eldstaden inte användas eller om den är tänd måste gastillförseln stängas av och 

eldstaden undersökas och åtgärdas innan den används igen. Kontakta vid behov din återförsäljare för att få hjälp. 

Vid kontroll av eldstaden med avseende på läckage bör en tvållösning appliceras direkt på alla 

anslutningar/kopplingar för att fastställa exakt var läckan finns. Använd inte eldstaden igen förrän alla läckor har 

åtgärdats. 

 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

• Lämna aldrig elden utan uppsikt. 

• Flytta inte NICE medan den används 

• Stäng av ventilen vid gasflaskan eller regulatorn innan eldstaden flyttas. 

• Eldstaden måste användas och gasbehållaren förvaras i enlighet med gällande bestämmelser. 

• Ändra inte eldstadens struktur eller dess förseglade element och modifiera inte standardinställningarna 

för eldstaden NICE.  

• Placera inte några ytterligare imitationsstenar eller glödande kolfragment på brännaren eller i 

förbränningsrummet. 

• Stenarna får inte täcka eller placeras inuti enheten för att skydda tändenheten. 

• En koldioxid- eller pulversläckare måste placeras nära enheten. 

• Vid den första antändningen ska eldstaden NICE brännas på maxnivå i några timmar för att elementen 

ska få rätt temperatur och för att rester av färg, lack och smörjmedel ska förångas. 

• Ytan på eldstaden NICE, inklusive glasskärmarna, kan bli varma (upp till 100 °C) med undantag för 

eldstadens sidoväggar och manöverpanel.  

• Gasslangen som ansluter gasflaskan till eldstaden ska hållas borta från vassa kanter och heta ytor. 

Undvik att böja och vrida slangen längs hela dess längd. 

• Tänk på att gasolflaskan ska förvaras på en välventilerad plats.  
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• Använd ALDRIG en instabil gasanslutning (utan regulator). 

• Se till att lutningsventilen alltid är installerad i upprätt läge. 

• Undvik att lämna fingeravtryck på glaset. De kommer att bäddas in i glaset och g¨år inte att få bort. 

BRUKSANVISNING 

Eldstaden NICE  har en styrventil med inbyggd antändning av huvudbrännaren (utan pilotflamma). 

Huvudbrännarens flamhöjd kan regleras på lämpligt sätt genom att justera vredet. Den elektriska 

tändningsknappen är placerad bredvid den vredet (drivs av AAA-batterier).  

 

 

 

STEG 1  

Se till att vredet står i läget ”OFF” (hela vägen medurs). Öppna ventilen på gasflaskan. Tryck på vredet och vrid 

samtidigt moturs från läget OFF till läget ON 

STEG 2  

Håll vredet intryckt och starta lågan genom att trycka på tändningsknappen. När lågan tänds, håll vredet intryckt 

i cirka 5 sekunder tills termokopplingen värms upp. 

Nu kan du släppa vredet.  

VARNING: Avbryt efter 2–3 misslyckade försök och kontrollera anslutningarna. Försök igen om 10 minuter. Om 

den installerade gasflaskan är ny är det första som måste göras att släppa ut luft ur gasslangen. I det här fallet 

krävs några försök tills lågan tänds. 

STEG 3  

Vrid motsols för högre flamma. Vrid vredet medurs för att sänka lågan.  

STEG 4 

För att stänga av enheten trycker du samtidigt in och vrider vredet hela vägen medurs 

BYTE AV BATTERI. Batteriet är placerat i behållaren på manöverpanelen, bredvid flamregleringsvredet. Skruva 

bort tändningsknappen. Ta ut batteriet och placera det nya i behållaren. VARNING: Se till att batteriets poler är 

vända åt rätt håll. 

 

 

 

ENDAST 

UTOMHUS 100 °C 

VARNING:  
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GARANTI 
 

TermaTech A/S ger kunden en kvalitetsgaranti för att de varor som specificeras i säljdokumentet ska fungera 

smidigt. Garantin fastställs för en given period från inköpsdatumet (baserat på inköpskvittot). Garantiperioden 

börjar gälla när originalprodukten köptes av den första slutanvändaren. Tillverkaren lämnar 2 års garanti från 

inköpsdatum. Eldstadstätning (övre täckplåt av stål) täcks av garantin under ett år från eldstadens inköpsdatum. 

Garantin omfattar inte dekorativa keramiska stockar/stenar, glas- och glassidor. Eldstadens användning och 

driftsförhållanden måste vara i enlighet med bruksanvisningen och gällande bestämmelser. Kundens rätt under 

garantin upphör automatiskt att gälla: efter garantiperioden. Skador orsakade av felaktig hantering, felaktig 

förvaring, bristfälligt underhåll, inkompatibilitet med de förhållanden som anges i bruksanvisningen och på grund 

av andra orsaker som tillverkaren inte ansvarar gör garantin ogiltig. Vid klagomål, kontakta alltid din 

återförsäljare. Leverantören kontaktar företaget TermaTech A/S vid behov. Fabriksgarantin gäller i 2 år från 

inköpsdatum.  

 
TEKNISK SPECIFIKATION 
 

Applianace Category I3P I3B/P I3+ 

Reference gas   G31 G30 G30 G31 

Inlet pressure [mbar] 30 37 50 30 37 50 28-30 37 

Injector diamater [mm] 1,1 1,1 1,1 

Gas consumption [kg/h] 0,26 0,29 0,34 0,31 0,34 0,40 0,29-0,31 0,29 

Nominal Heat Input (Hs) [kW] 3,6 4,0 4,7 4,1 4,7 5,4 4,0-4,1 4,0 

Safety device Thermocouple 

Gas control valve BS190 

Flexible hose (2 m) Ø10mm 

 


