MYSTIC STEAMFIRE
INSTALLATION & USER MANUAL
& MAINTENANCE

Tak for at du valgte Mystic Steamfire med fjernbetjening. Læs instruktionerne
omhyggeligt, når du er klar til at bruge produktet. Og betjene pejsen i
overensstemmelse med den manual, så du fuldt ud kan nyde Pejsen, der leveres af
DesignFire.
Virksomheden forbeholder sig retten til enhver produktforbedring uden forudgående
varsel.
Denne manual er til Mystic SteamFire 3D-pejs med fjernbetjening.
Denne vejledning dækker installation, brug og vedligeholdelse af pejsen. Brug af
pejsen og vedligeholdelsesprocedurer.
Oplysninger om garanti og installation:
I tilfælde af en af følgende omstændigheder, vil du ikke have garanti og har selv
ansvaret:
1.

Uautoriseret ændring af pejsen.

2.

Brugen af ikke originale eller ikke godkendt systemkomponenter til Pejsen.

3.

Ikke brug i henhold til kravene i denne manual / pejsinstallation.

For at gøre den bedst muligt at bruge og få det bedste design.
Tænk på ikke at bruge ting der optager fugtighed og reflekterende materialer i
pejsekammeret.
Til installatører:
Opbevar denne manual, når du installerer udstyret.
Til brugeren:
Opbevar denne manual til senere brug.
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Konfiguration
Specifikation:

Baseret på det faktiske køb

Model:

Mystic SteamFire = Intelligent, Fjernbetjening & 3Datomisering pejs

Atomiserende måde: Ultralydsbølger
Billede-wise:

Projection & vanddamp

Styring’s metode:

Berøringsskærm / knaper / fjernbetjening / SHS
(Smart Home System) styring

Brændstof:

Rent vand (blødt vand, uden kalk)

Støj: (front)

Maks. 35 dB
Min 15dB

Grundlæggende
konfiguration:

3 niveauer justering af flamme
Kabel port til SHS
Trådløs 433Hz radiofrekvens
Højtydende laveffekt integreret chip IC
Dobbelt sikkert el system
Automatisk påfyldningssystem af vand
Sikkerhedsbeskyttelsessystem til automatisk
nedlukning af lavt væskeniveau, efter 5 minutter
Atomization start detection
Børnesikringsmodul.
Vandbeholder øvre og nedre grænse, Sensor for
Vandbeholder øvre og nedre grænse.
Sensor for beskyttelse mod over fyldning.
Trådløs fjernbetjening.
Højtaler med information's funktion (på engelsk)

Optional:

Ekstern display med styrer knapper
Mobil app med styring af pejsen på mobilen’s display

Certificeringer:

CE \ CMA \ ROHS

Tilbehør:

Manual, fjernbetjening, strømkable, påfyldningsslange med filterhoved, rengørings klud,
installationshåndtag

Produkt struktur’s tegning

Nr.

Navn

1

Manuel dræningsventil
til vandopbevaringstank

2

Manuel
dræningsventil til
AtomizingTank

3

230V indgang strøm stik

4
5

Smart Home System
indgang/udgang
Vand påfyldning port
til extern vandtank

6

Automatisk dræning

Nr.

Navn

7

Automatisk påfyldningsåbning

8

Vanddamp Atomiserende knap off/on

9

Fyld vand på knap

10

Multifunktions tast/knap

11

Tænd og sluk, knap

12

Afbryder af alarm

13

Display for Visning af alarmkoder

Principdiagram over produktets Elsystem

Produkt spænding og Elforbrug
Strømforsyning / Transformator:
Standby strøm

0.03A

Strøm forbrug i mens
pejsen er i gang

0.65-6A

Indgangsspænding / Strøm
for ekstern strømforsyning

AC220V

Styrer Display instruktioner
Knap/tast panel

Knap/Tast navn

Tastefunktion

1

Startkontakt

Efter opstart, begynder pejsen
automatisk at tænde, og opfyldes
automatisk med vand.

2

Påfyldningskontakt

Vand tankes automatisk,
efter opstart, og stoppes
automatisk når tanken er fuld.

Afbryder
af alarm

Denne lampe tændes,
hvis der er en fejl

Børnesikringskontakt

Start eller stop, børnesikring ved
at trykke på knappen i 3
sekunder i "Standby Tilstand"

Nr.

3

4

Ikon

Vanddampe
Stop knap/
Atomisations
afbryder
Multifunktionstast/knap

5

Tryk for lyd af
brændende pejs
hygge lyd
tænd/sluk

Start 1-2-3 cyklus niveau knap
Tryk i 10 sekunder i "Standby
Tilstand", for tømning af vandet i
tanken, Tryk på en vilkårlig tast for
at stoppe tømning igen
Atomisering/Vanddamp
opstartstilstand

Fjernbetjenings display og knapper

Nr.

Ikon

Knap/Tast navn

1

Startkontakt

2

Påfyldningskontakt

3

Afbryder
af alarm
Børnesikringskontakt

4

5

Vanddampe
Stop knap/
Atomisations
afbryder

Tastefunktion
Efter opstart begynder pejsen
automatisk at tænde og opfyldes
automatisk med vand.
Vand tankes automatisk, efter
opstart, og stoppes automatisk
når tanken er fuld.
Afbryder af alarm
Denne lampe tændes,
hvis der er en fejl
Start eller stop, børnesikring ved at
trykke på knappen i 3 sekunder i
"Standby Tilstand"
Start 1-2-3 cyklus niveau knap

Multifunktionstast/knap

Tryk i 10 sekunder i "Standby
Tilstand", for tømning af vandet i
tanken, Tryk på en vilkårlig tast for
at stoppe tømning igen

Tryk for lyd af
brændende pejs
hygge lyd
tænd/sluk

Atomisering/Vanddamp
opstarts tilstand

Stemmeinstruktioner
Voice Stemmemeddelelse (1)
(Vandstanden i pejsens intern tanken er for lav. Tilsæt venligst rent vand.) Brug pejsen i
henhold til stemmeanvisningerne. Hvis pejsen er tilsluttet en extern vandtank, i port
(Nr.5) på siden i bunden af pejsen, når maskinen er installeret, tilføjer pejsen
automatisk brændstof, indtil den er fyldt op.
Stemmemeddelelse (2)
(Hej, Vandtanken er fyldt op) På dette tidspunkt er opbevaringsvandtanken fyldt. Hvis
toppen ved displayet / panelet brugs til tankning (Nr.7), klem venligst røret tæt og træk
det af med hånden. Vær opmærksom på, at vand ikke drypper ned i maskinen
Stemmemeddelelser (3)
Systemstart. (Pejsen starter, vent venligst) Hvis du hører denne stemmemeddelelse,
starter pejsen. Lyset tændes på dette tidspunkt. Normalt starter den på ca. et minut, og
der vil automatisk fordampningsprocesen starte. Nu er der flammeeffekt. Hvis vandet i
damptanken er mindre end minimum niveau, vil den automatisk fyldes op og starter der
efter forstøvning / Dampen.
Kommer der en advarsel eller Alarm, skal du kontakte Design Fire, som vil giver dig
instruktioner, for at få gang i pejsen igen. Hvis pejsen betjenes uden producentens
aftale eller vejledning, når den ikke virker, og der så opstår nogle problemer, vil
DesignFire ikke påtage sig nogen ansvar.
Nr
.

Kode

Kode beskrivelse

1

E0

Alarm for vandmangel i dampe / forstøvningstank

2

E1

Alarm for højt niveau i dampe / forstøvningstank

3

E2

Alarm for overløb i dampe / forstøvningstank

4

E3

Alarm for højt niveau i vandtank

5

E4

Alarm for overløb i vandtank

6

E5

Fem minutter efter startede påfyldning af vand
og ikke nåede væskeniveauets minimum niveau.

Bemærk: Flere fejlkoder er cyklisk udsendelse, koden forsvinder
automatisk efter fejl afhjælpning.

Panel Display kode Tips

Installations instruktioner
Installationskrav:
Brug ikke materialer der ikke tåler fugtighed eller reflekterende materialer i
installationens hulrum over pejsen. (Da lyset fra pejsen så ses reflekter i det blanke
materiale over pejsen) Den øvre plads over pejsen, skal være 500-800mm for at få
det bedst resultater. Der skal være ventilationshuller, mellemrum og kanaler mellem
installationshullet inde og ude. Ventilations hullerne skal være 0,2 kvadratmeter for at
pejsen, får en god ventilation og et smukt flamme billede.
Før dekoration, skal huller til installation og ildsted være klart + 230V el til pejsen.
Det skal opfylde kravene til fugtbestandigt og refleksioner, for en god installeret pejs.
Overholdes ikke ovenstående krav til konstruktion og installation. Vil det beskadige
produktet og ikke give smuk flammer.
Placer pejsen i en vandret installationsrille, på en overfladen, der er flad og 100% i
vater på alle sider. Hvis der er hældningen påvirker det forstøvningens effekt og der
vil komme med vanddamp op på den side der er højeste. Husk at være opmærksom
på at tømme pejsen for vand, inden pejsen installeres ind i hullet, for at undgå
lækage af vand og beskadige maskinen.
Installation af pejsen:

Figur A

Figur B

Som vist i figur A. Er de to installationshåndtag, de sættes fast i begge ender af
pejsens forbrændings åbning.
Som vist i figur B. Placer langsomt pejsen ned, i det for åbnede installations hul,
med de 2 håndtag. (Husk at tilslutte strømmen 230V til pejsen, før den sættes ned i
installations hullet. Pas på ledningen ikke ridses mod produktet eller siderne af 
installationshullet i processen ved installationen, for ikke at knuse strømkablet eller
det løsner eller trækkes ud af stikket.)
Før installationen af pejsen, skal maskinen prøve køres på stedet. Tilsluttet strøm
230V og vandfyldning i henhold til operationen. Tryk på opfyldningsknappen, får
påfyldning af vand. (når påfyldningspumpe har kørt lidt kan den stoppes manuelt)
Antændes (Tryk på Start) , lad maskinen køre i ca. 10 minutter. (Hvis der ikke er
nogen alarm under drift, kan maskinen lukkes ned). Åben bunden dræningsventil,
udlade det indre vand, efter at det indre vand er fuldstændigt udladet, kan maskinen
placeres ned i det forbyggede åbne installationshul.

Brugsanvisning:

A
Strømforbindelse:

Som vist i figur A, tilslut netledningen (som er med sammen med pejsen) i et 230V
stikkontakt med jordforbindelse. og sæt den anden ende i stikkontakten på maskinen
(fig. A). (I stikket på siden af maskine). Der skal være en automat el-sikring eller en elsikring i el-skabet, som slår fra hvis der fejl eller kortslutning. Vi anbefaler at have en
afbryder / switch installeret i nærheden af pejsen, som kan slukkes, så pejsen ikke står
i Strandby, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
Vand påfyldning:
Som vist i figur C er der to metalrør på højre side, af pejsens højre side. Den rigtige
er vand ind, forbinde den med slangen, som var med sammen med pejsen, og sæt
den anden ende ned i en extern vandtank, med rent vand i. Tryk på
påfyldningskontakten.
Pejsen vil derefter automatisk pumpe vand, fra extern tanken, og tilføj til pejsens intern
vandtank, og stopper selv med at pumpe, når intern vandtanken er fuld i Pejsen. (Når
pejsen startes, vil vand fyldningen og pumpen starte automatik. Hvis vandstanden ikke
når intern tankens max. niveau i pejsen eller er fuld inden for 5 minutter, vil hele
maskinen give en alarm og stoppe med at arbejde) nr.1.Påfyld extern vandtanken, da
den er tom for vand nr.2. Lade pejsen pumpe vandet, ind fra toppen ved displayet,
med det rør/slange, der var med samme med pejsen ved levering. Husk at klemme til
på slangen, når den trækkes ud, og være opmærksom på vandet ikke dryppe ned i
maskinen.
Vand tømning af pejsen:
Når pejsen skal vedligeholdes, repareres eller transporteres, skal vandet indeni
tømmes ud. Hævn pejsen op til 70-100 cm eller op på skrivebordsniveau, som vist i
figur D. Der er to drænings ventiler nederst på venstre side af pejsen, med 2
drænslanger, der dræner vand til en passende spand ned på gulvet. Når
vandstrømmen stopper, hæves den anden ende lidt op, indtil alt vandet er løbet ud
indefra pejsen, nu kan ventilhåndtaget lukkes igen, til den oprindelige position.
Hvis pejsen er installeret i hullet; dræning af vandet, som vist i figur C: Du vil se to
metalrør på den højre side af pejsen, den venstre er udløbsrøret, tilslut slangen på
den, og start derefter den automatiske dræningsfunktion, pumpe vandet ned i en
passende spand. Når vandstrømmen stopper, skal du trykke på en vilkårlig tast for at
slukke dræningen, og træk til sidst slangen ud.

Vedligeholdelse:
Efter langvarig brug eller en periode, vil nogle slid dele i maskinen langsomt reduceres,
men påvirker ikke effekten før efter ca.8000 timer. Når flammeeffekten er dårlig, tage
kontakt til Design Fire, for at udskifte slid delene. Hvis pejsen ikke skal bruges i lang tid,
bedes du venligst slukke for den, så den ikke står på standby.
Maskinen skal rengøres inde i forstøvningsboksen / dampgenerator hver 3-4 måned.
Speciel vigtig:
Til normal drift af pejsen, og for at sikre at vanddampen, i maskinen ikke falder efter et
stykke tid. Brug rent vand "Blødt Vand", brug ikke almindeligt husholdningsvand, hvis det
ikke er fri for calcium og magnesiumioner.
Hvis du ikke bruger pejsen i en periode, skal du slukke for strømmen og tømme af
internt vand ud.
Garanti:
For den Intelligente Mystic SteamFire 3D-pejsemaskine er garantiperioden 2 år fra
fabriksdato.
Garantien gæller ikke ved:
A: Menneskeskabte skader, som fugt efter uden døresbrug, vand og maling i maskinen,
tabe af maskinen, for varmt så maskinen bliver for varm og af der ikke kommer nok luft til
maskinen (minimum 0,2 square meter pr. meter Pejs).
B: Kortslutning, lyn ned slag,
C: Find fejl og ikke stopper i tide, som forårsager skade på hele eller dele af maskinen.
D: Modifikation af maskinen eller brug af dele, der ikke er originale.
E: Skader der forårsaget af brug af ikke-rent vand. Brug rent vand "Blødt Vand", brug
ikke almindeligt husholdningsvand, hvis det ikke er fri for calcium og magnesiumioner.
After the expiration of the warranty supply:
Når som helst efter udløbet af garantien, kan forbrugerne købe slid dele til
vedligeholdelse af pejsen. Vi leverer teknisk support og fjernvejledning. Normalt er det
fordampere i maskinen, der skal byttes, da den ikke lever for altid og er en slid del i alle
damppejse på markedet. Mystic StramFire har de bedste komponenter.
Teknisk forbedring af produkter:
Vores pejseprodukter er designet og produceret af os. Vi vil fortsætte med at lave
teknologisk innovation inden for softwarekontrol, elektroniske kredsløb og eksterne design,
såvel som intern struktur. Vi vil også fortsat lave forbedringer og innovationer. Hvis vores
pejse ændres i intern struktur, kredsløbskonfigurationen, softwarefunktionalitet og design,
vil vi ikke informere kunderne på forhånd om ændringen. Kun modelstørrelse vil være som
kriterium.

