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CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: 
CSA 2.22 NO. 46 / UL 1278

INSTALLATÖR: 
Lämna denna anvisning tillsammans

med produkten
KONSUMENT: 

Spara denna anvisning för framtida bruk

SÄKERHETSINFORMATION

- Förvara aldrig bensin eller andra brandfarliga 
vätskor i närheten av eller på denna apparat.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK
Om informationen i denna anvisning inte följs 
kan detta resultera i skador på material eller 
person.

VARNING!

ENDAST FÖR ANVÄNDNING INOMHUS

INSTALLATION OCH  
ANVÄNDARMANUAL

ALLURE™-serien
(NEFL50FH-EU VISAS)

NEFL32FH-EU / NEFL42FH-EU / NEFL50FH-EU / NEFL60FH-EU / NEFL72FH-EU / NEFL100FH-EU 
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safety information

• DENNA APPARAT BLIR VÄLDIGT VARM 
VID  ANVÄNDNING OCH KAN ORSAKA 
BRÄNNSKADA VID BERÖRING

• Använd inte apparaten förrän du 
har läst hela bruksanvisningen . 
Underlåtenhet att använda apparaten 
enligt bruksanvisningen kan orsaka 
brand eller skada. 

• Installera inte skadad, ofullständiga 
eller komponenter som inte är orginal.

• Bränn inte trä eller andra material i 
denna apparat.

• Alla elektriska apparater har varma eller gnistbildande delar inuti. Använd inte i områden 
där en gasledning passerar, färg eller brandfarliga vätskor är närvarand

• Vid service skall säkerhetsskydd som avlägsnas bytas innan du använder apparaten.

• Det är absolut nödvändigt att kontrollpanel, cirkulerande fläkt och dess utblås i 
apparaten hålls rena. Apparaten ska kontrolleras före användning och minst årligen 
av en kvalificerad servicetekniker. Tätare rengöring kan krävas på grund av mycket 
ludd från mattor, tyger, etc. Området runt apparaten måste hållas rent och fritt från 
brännbara material, bensin och andra brännbara gaser och vätskor.

• Under inga omständigheter får denna apparat modifieras.

• Använd inte apparaten om någon del har varit under vatten. Ring omedelbart en 
kvalificerad servicetekniker för att inspektera apparaten och eventuellt för att ersätta någon 
del av det kontrollsystem som har varit under vatten.

• Använd inte apparaten med glasrutan sprucken eller demonterad. Byte av glas bör 
göras av en licensierad eller kvalificerad serviceperson.

• Slå inte på apparatens glasruta.

• Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn och kassera materialet på ett säkert 
sätt. Som med alla plastpåsar, dessa är inte leksaker och bör hållas borta från barn och 
spädbarn.  

• Service bör endast göras när apparaten är frånkopplad från strömmatningskretsen.

• Dra alltid ur kontakten på apparaten när den inte används

• Använd inte denna apparat med en skadad sladd eller kontaktfel. Om produkten 
skadats ring din lokala auktoriserade serviceverkstad för undersökning, elektrisk eller 
mekanisk justering eller reparation. 
  

• Använd inte utomhus.

• Använd aldrig apparaten där den kan falla i ett badkar eller annan vattenbehållaren.
 
 
 

• Dra inte kabeln under mattor. Täck inte kabeln med skinnfällar, löpare, eller liknande. 

VARMT GLAS ORSAKAR
BRÄNNSKADOR.

VIDRÖR INTE GLASSET FÖRRÄN 
DET SVALNAT.

LÅT ALDRIG BARN VIDRÖRA 
GLASET.

! VARNING

Det levereras med ett skydd för att minska risken att barn 
kan bränna sig på produkten. 

Detta skydd skall alltid monteras. 

! VARNING
Säkerhetsinformation



SE

W415-1699 / 02.08.17 3  

safety information

• Denna produkt bör ej installeras precis nedanför ett eluttag.

• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, Barn får inte leka med 
apparaten. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

Led kabeln bort från gångbana så att ingen kan snubbla över den. 

• Anslut endast till jordat uttag.

• Sätt inte i eller låt främmande föremål att komma in i ventilation eller avgasöppning eftersom 
det kan orsaka en elektrisk stöt eller brand, eller skada apparaten.

• Blockera ej luftintag eller avgasutsläpp på något sätt. Använd inte på mjuka underlag, som 
en matta, där öppningarna kan blockeras.

• Anslut alltid apparater direkt till ett vägguttag. Använd aldrig en förlängningssladd eller 
grenuttag.

• Dessa apparater är testade och listade för användning med tillbehör som anges i 
bruksanvisningen . Användning av tillbehör som inte specifikt testat för denna apparat kan 
göra garantin ogiltig och / eller resultera i en säkerhetsrisk.

För enheter utrustade med värme :
• Risk för brännskador . Strömmen till apparaten bör stängas av och apparaten bör svalna 

före service. För att koppla bort strömmen till apparaten, stänga av enheten och ta sedan 
bort kontakten ur vägguttaget.

• Små barn bör övervakas noga när de är i samma rum som apparaten. En fysisk barriär 
rekommenderas om det finns riskindivider i huset. Att begränsa tillgången till en apparat 
eller kamin, kan hjälpas med en justerbar grind för att hålla småbarn, barn och andra i 
riskindivider borta från rummet och borta från heta ytor.

• Kläder eller annat brännbart material får inte placeras på eller i närheten av apparaten.

• På grund av höga temperaturer, bör apparaten ej vara placerad i gånväg och bort från möbler och 
draperier/gardiner.

• Se till att du har upprättat tillräckligt skydd för att skydda spädbarn / småbarn från att röra heta 
ytor.

• Även efter det att apparaten är stängd kommer glaset och / eller skärmen förbli varm 
under en längre tidsperiod. 

• Kontrollera med din lokala återförsäljare efter skyddsgaller för att skydda barn från heta 
ytor och ofrivilig beröring.          
    

• Säkerställ att avstånd till brännbara delar bibehålls när man bygger en kringbyggnad eller 
hyllor ovanför apparaten. Förhöjda temperaturer på väggen eller i luften ovanför apparaten 
kan orsaka smältning, missfärgning eller skada på dekorationer, TV eller andra elektroniska 
komponenter.

! VARNING
Säkerhetsinformation
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model designation

1.2 Produktinformation

1.1 Dimensioner

Denna produkt har testats i USA och Kanada mot CSA Standard för fast installation och som elektrisk apparat 
för inomhusbruk. Denna produkt följer även kraven för standard ISO 2001-2008.

OBS: Denna produkt måste vara jordad och ansluten mot det fasta nätet, kopplas direkt mot ett 
stickuttag och ej med förlängnings/gren kabel. 

Beskrivning Elektrisk brasa

Typ 3 st. möjligheter för montering
Vägghäng, infälld i vägg och infälld 

i hylla.

Spänning 220-240V AC

Effekt MAX 1750-2000 W

Vikt Totalvikt inkl. 
emballage

NEFL32FH-EU 15,7 kg 22,8 kg

NEFL50FH-EU 23,1 kg 35,1 kg

NEFL72FH-EU 37,1 kg 53,2 kg

NEFL100FH-EU 50,5 kg 72,3 kg

A

B

G

F

E

D

C
FRONTVY

SIDOVY

TOPPVY

Dimensioner

A B C D E F G

NEFL32FH-EU 813 mm 550 mm 127 mm 520 mm 694 mm 304 mm 567 mm

NEFL50FH-EU 1270 mm 550 mm 127 mm 520 mm 1154 mm 304 mm 1024 mm

NEFL72FH-EU 1830 mm 550 mm 127 mm 520 mm 1711 mm 304 mm 1583 mm

NEFL100FH-EU 2540 mm 550 mm 127 mm 520 mm 2422 mm 304 mm 2300 mm

1.0 Generell information
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general information

1.4 Uppackning och test av produkt

1.3 Generella instruktioner

• Innan du ansluter apparaten till ett eluttag, kontrollera att husets brytare för uttaget är på.

• Apparaten kan avge en liten, ofarlig lukt första gången de används. Denna lukt är normalt och det beror på 
den inledande uppvärmning av interna apparatens element och kommer inte att inträffa igen.

• Om apparaten inte avger värme, se funktionen i denna handbok för ytterligare information.

• Anslut endast till ett uttag med jordfelsbrytare eller överspänningsskydd.

• Dra inte i anslutningskabeln utan använd sockeln till kontakten förr att koppla ur anslutningskabeln.

verksam i ett temperaturområde på 5°C - 35°C.  Om produkten är installerad i ett lite kallare utrymme 
bör var produkten få komma upp i temperatur innan den fungerar fullt ut. 

Avlägsna apparaten försiktigt från lådan. Innan du installerar apparaten, testa apparaten för att se att allt fungerar 
ordentligt genom att ansluta nätsladden till ett stickuttag.

NEFL50/72/100FH-EU levereras med frontglaset omonterat på apparaten. Vi hänvisar till avsnittet “Installation 
av frontglas” för montering.

OBS!

  Generell information
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general information
1.5 Komponenter

E F G H

I J

D
A CB

Ref. # Beskrivning
Antal

NEFL32FH-EU NEFL50FH-EU NEFL72FH-EU NEFL100FH-EU

A Träskruv 6 6 12 16

B Skivankare 6 6 12 16

C Metallskruv 8 8 8 8

D Täckplatta 1 1 1 1

E Dragavlastare 1 1 1 1

F Täckpaltta metall 4 4 4 4

G Kabelskena hörn 2 2 2 2

H Kabelskena 2 2 2 2

I Gummifot 4 4 6 6

J Hatt elkabel 3 3 3 3

  Generell information   
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general information
1.6 Typskylt

Typskylten får ej avlägsnas, måste sitta tillsammans med produkten.

OBS!

Denna etikett är endast en bildillustration. Se märkplåten på apparaten för korrekt 
information. 

W385-2178 / A

ELECTRIC FIREPLACE. SUITABLE FOR BEDROOM 
AND BED-SITTING ROOM INSTALLATION. SUITABLE 
FOR MOBILE HOME INSTALLATION. 
 VOLTAGE: 220-240 VAC 
FREQUENCY: 50Hz 
POWER: 1750-2000W 
 

Wolf Steel Ltd.
24 Napoleon Road,
Barrie, ON, L4M 0G8 Canada DESIGNED IN NORTH AMERICA

BY WOLF STEEL LTD.
MADE IN CHINA

Wolf Steel Europe
Poppenbouwing 29-31
4191 NZ Geldermalsen
Holland

Manufacturer: Importer:

SERIAL NUMBER:  NEFL

 MODELS
NEFL32FH-MT-EU
NEFL42FH-MT-EU
NEFL50FH-MT-EU

NEFL60FH-MT-EU
NEFL72FH-MT-EU
NEFL100FH-MT-EU

NEFL32FH-EU
NEFL42FH-EU
NEFL50FH-EU

NEFL60FH-EU
NEFL72FH-EU
NEFL100FH-EU

SAMPLE
d,d,
G8 CanadaCanada

Wolf Steel EWolf Steel 
PoppeP
414

Importer:Importer:

NEFL32FH-MT-EUNEFL32FH-MT-E

MNEFL42FH-MT-EUNEFL42FH-MT-EU

AMNEFL50FH-MT-EUNEFL50FH-MT-EU

AM
NEFL60FH-MHPNEFL7PPFH-EUEU

• På grund av höga temperaturer, bör denna elektriska apparat ej vara placerad i gångväg. 
• Håll brännbara material såsom möbler, kuddar, sängkläder , papper, kläder, gardiner och liknande material 

åtminstone 90cm från framsidan av apparaten. 
• Använd aldrig denna elektriska apparat där den kan falla i ett badkar eller annan vattenbehållaren. 
• Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under installation och underhåll. 
• För att förhindra kontakt med hängande eller lös isolering, får den elektriska utrustningen inte installeras mot 

ångspärr eller utsatt isolering. 
• Lokaliserad överhettning kan inträffa och kan orsaka brand. Utsätt inte denna produkt för t.ex. regn, etc.

! VARNING

  Generell information

1.7 Placering
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installation

Apparaten kan antingen väggmonteras , fällas in i vägg eller byggas in i hylla. Välj en lämplig plats som inte är 
känslig för fukt och på säkert avstånd från draperier, möbler och högtrafikerade områden.  

! VARNING
• Brandfara! Strömkabeln får inte klämmas mot en skarp kant. Säkra kabeln för att unvika att någon snubblar 

eller fastnar för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador. Dra inte kabeln under mattor. 
Täck inte kabeln med skinnfällar, löpare eller liknande. Led kabeln bort från gångväg och där man inte kan 
snubbal över den.

• Brandfara! För att förhindra en eventuell brand blockera inte luftintag eller utblås på något sätt.
• Brandfara! Blås inte eller placera isolering mot apparaten.
• Denna elektriska apparat är testad och listad för användning med de godkända tillbehör som Napoleon 

levererar. Användning av tillbehör som inte specifi kt testats för denna elektriska apparat kan göra garantin 
ogiltig och/eller resultera i en säkerhetsrisk.

• Om informationen i denna instruktion inte följs exakt, kan en brand eller explosion orsaka skada på egendom 
och personer. Förvara inte eller använd bensin eller andra brandfarliga vätskor i närheten av denna eller någon 
annan apparat. 

• Denna apparat är tung. Det rekommeneras starkt att två personer installerar denna apparat.
• Värmens ventilation på denna elektriska apparat får inte på något sätt täckas eftersom det kan orsaka en 

brandrisk.
• Anslut inte strömkabeln horisontellt direkt under produkten.

Avstånden är beräknade från frontglas

Botten 0 cm

Sidor 0 cm

Bak 0 cm

Topp 20,3 cm till tak

Strömbrytaren är placerad på den övre vänstra sidan av apparaten. Se alltid se till denna brytare förblir 
tillgänglig.

OBS!

Följ alla nationella och lokala elektriska bestämmelser.

OBS!

 
Mått är från kroppen

Sidor, bak och topp 0 cm

2.0 Installation

2.1 Minimum avstånd till brännbart material
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installation

• Om hyllan skall vara lackerad bör denna lackeras med en värmebeständig färg för att undvika missfärgning 
eller lukt.

! VARNING

SIDOVY

 (203mm)

Hylla

GOLV

VÄGG

2.2 Minimum avstånd hylla

Installation
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installation

5"
127mm

A

3 1/2"
89mm

MIN MAX

A

B B

 

MODELL A B

NEFL32FH-EU 535 mm 707 mm

NEFL50FH-EU 535 mm 1166 mm

NEFL72FH-EU 535 mm 1725 mm

NEFL100FH-EU 535 mm 2435 mm

2.3 Omramning
Installation
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installation

Om ni är osäker vilket material er vägg är gjord av konsultera en byggnad-
steknisk erfaren person.

A. Välj en plats som inte är utsatt för fukt och ligger minst 900 mm från 
brännbara material såsom gardiner, draperier, möbler, sängkläder , 
papper, etc.

B. Låt två personer hålla apparaten mot väggen för att bestämma den 
slutliga placeringen.

C. Placera enheten nedåt på en mjuk yta. Demontera fästet från 

D. Markera platsen, montera sedan fästet på väggen med de 
medföljande skruvarna. Detta fäste måste ha krokarna uppåt och 
vara i nivå. OBS: Det rekommenderas starkt att monteringsfästet skruvas in i väggreglar där det är 
möjligt. Om väggreglar inte kan användas, se till att de medföljande plastankare används för att fästa 
hållaren på väggen och att fästet är tillräckligt starkt för att bära upp produktens vikt. 
 
 
 
 
 

E. När väggfästet har 
installeras låt två personer 
lyfta apparaten upp 
och in i de två hakarna 
på konsolen i de två spåren 
på baksidan av apparaten. 

F. Kontrollera apparatens 
stabilitet för att säkerställa 
 att fästet inte kan lossna från 
 väggen.

KROK

SKRUVAR

KROK

SIDE VIEW

BODY

FLOOR

GLASS FRONT

21 5/8"
550mm

NEFL32/50FH-EU Hållare Illustrerad

NEFL72/100FH-EU Hållare Illustrerad

OBS: Det rekommenderas starkt att monteringsfästet skruvas in i väggreglar där det är möjligt. Om 
väggreglar inte kan användas, se till att de medföljande plastankare används för att fästa hållaren på 
väggen och att fästet är tillräckligt starkt. för att bära upp produktens vikt.

OBS!

2.4 Installera produkten
Installation
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installation

OBS: Det rekommenderas att väggarna runt apparatens hölje är omslutet av t.ex gips detta för att 
undvika exponerad isolering eller ångspärr kommer i kontakt med apparaten. Detta säkerställer att 
utrymmet klarar avstånd mot brännbara ytor.    

OBS!

OBS!

På grund av de många olika ytmaterial som används på väggar, är det starkt rekommenderat att du rådfrågar 
din lokala byggare innan du installerar den här apparaten i väggen.
Välj en plats som inte är utsatt för fukt och ligger minst 900 mm från brännbara material såsom gardin 
draperier, möbler, sängkläder , papper etc. 

A. Mät apparaten och skapa en bana in för elektrisk anslutning.
B. Avlägsna frontglaset se avsnitt  INSTALLATION AV FRONTGLAS.
C. Lyft upp produkten för att se så att den passar i urtaget hål.
D. Om produkten är helt inbyggd i vägg

• 
• 

• Installera innehållet och montera frontglaset.
E. Om produkten är delvist inbyggd i vägg.

• OBS: Två 
olika hål kan göras för inbyggnad i vägg. Väggkonstruktionen kan begränsa hur långt 
apparaten kan vara inbyggd. Använd lämplig uppsättning, det kan vara nödvändigt att 
använda de fyra hålen på toppen och botten.

2.5 Inbyggnad i vägg
Installation
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installation

FIG. 4

A. Avlägsna frontglaset se avsnitt “Installation av frontglas”.

B. Montera gummifötterna på botten av apparaten för stabilitet, se “Installation av gummifot” för 
instruktioner.

C. Installera de medföljande hållarna på toppen och i botten av produkten.

D. Placera apparaten i hyllan och fäst den med hållarna 

E. Placera glaskristallerna som föreställer glöden i nedre kant i apparaten, se avsnittet “Installation av glas 
kristaller”.

F. Återmontera glasfronten

Apparatens flikar kommer böjda. Du måste böja fliken för hand vid full inbyggnad av apparaten i väggen, 
se fig 4.

OBS!

2.6 Inbyggnad i hylla

Installation
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A. Lägg apparaten på en mjuk yta som inte kan skada/repa ytan.

B. Avlägsna skruvarna i botten på apparaten med en skruvmejsel.

C. Montera 4 gummifötter (6 gummifötter till NEFL60/72/100FH) i botten på apparaten med de skruvar som 
avlägsnades i föregående steg, se bilder nedan.

NEFL32/50FH-EU Illustrated

NEFL72/100FH-EU Illustrated

Skruvarna för att montera gummifötterna är inskruvade i apparaten och måste skruvas bort för att dessa skall 
kunna monteras.

OBS!

2.7 Installation av gummifot
Installation
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Installation till det fasta elnätet
Om denna apparat måste anslutas genom en fast installation till det fasta elnätet måste en certifierad elektriker 
anlitas för att göra installationen.

Denna apparat måste vara inkopplad och jordad av en certifierad elektriker enligt de lands gällande bestämmelser 
och regelverk som apparaten installeras i vid en fast installation mot det fasta elnätet.

A. Avlägsna de tre skruvar som sitter på  
 täckplattan enligt bild ovan.

B. Avlägsna toppklämmorna som förbinder anslutningskabeln och kablarna från apparaten. 
 Släng anslutningskabeln. 

C.  Använd den nya medföljande täckplattan. Tryck ut det förstansade hålet (22,2mm) drag den nya 
 anslutningskabeln genom hålet i täckplattan och koppla samman kablarna med godkända plintar.

D.  Grön tråd (jord), Vit tråd (N) Svart tråd (L) se Figur 3.

E.  Återmontera täckplattan med de tre skruvarna som visas i, Figur 1.

Fig. 1 TÄCKPLATTA

• Stäng av apparaten helt och hållet och låt svalna för service. Endast en kvalificerad servicetekniker får göra 
service och reparation på denna elektriska apparat.

! VARNING

Fig. 2

G

N
L

Fig. 3

2.8 Anslutning till det fasta elnätet

Installation
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ENDAST FÖR MODELLERNA NEFL50/72/100FH-EU:

A. Innan du installerar frontglaset , ta bort skruvarna som håller fast täckpapper på insidan av apparaten 
som skyddar kontrollpanelen . Kassera täckpappret.

B. Återmontera skruvarna, se Figur 1. 

C. Avlägsna skruvarna från toppen av apparaten.

D. För att underlätta, använd 2 st. personer som lyfter bort glaset, håll glaset vertikalt när ni bär det. 

E. Böj de övre hållarna, se Figur 2

F. Installera kristallglas bädden. 

G. Installera frontglaset genom att passa in med stiften på apparaten. Tryck glaset in och nedåt för att 
säkertställa att det är på plats i konsolerna. Glaset måste vara helt inkopplat för att säkerställa att 
pekskärmen på panelen fungerar ordentligt.   

H. Fäst frontglaset med hjälp av de medföljande skruvarna på toppen av apparaten, se figur 3. (Vid fullt 
infälld är inte detta nödvändigt)

Paper
Paper

PinFIG. 1

FIG. 2

• Elanslutning till det fasta elnätet måste vara färdiginstallerad innan produkten tas i bruk.
• Värmeventiler och luftöppningar får inte under några omständigheter täckas.

! VARNING

! VARNING
• Glaset kan vara varmt. Vidrör inte glaset förrän det svalnat.
• Produkten får ej användas utan frontglaset monterat.
• Utseendemässiga lösningar eller slutfi nish får inte påverka luftvägarna, ventiler eller möjligheten till service och 

underhåll. Följ alltid krav på avstånd vid användning av brännbara material.
• Innan frontglaset tas bort, stäng av apparaten och vänta tills apparaten har svalnat. Frontglaset kan vara 

tungt så hantera det varsamt.

3.0 Slutförande

3.1 Installation av frontglas
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FIG. 3

Glasfronten måste tas bort och apparaten måste säkras i sitt slutliga läge innan kristallglas bädden installeras.

A. Placera försiktigt kristallglas bädden i botten av facket på framsidan av 
apparaten som bilden visar. Applicera ett jämnt lager från sida till sida.

A. Ta bort de 2 skruvarna från toppen av apparaten, som visas nedan.
B. För att underlätta, använd 2 st. personer som lyfter bort glaset, håll glaset vertikalt när ni bär det.

C. Installera kristallglas bädden, se avsnitt 3.3. Installera frontglaset genom att passa in med stiften på 
apparaten. Tryck glaset in och nedåt för att säkertställa att det är på plats i konsolerna. Glaset måste vara 
helt inkopplat för att säkerställa att pekskärmen på panelen fungerar ordentligt.

FÖR VÄGGMONTERING, DELVIS INBYGGD I VÄGG OCH INSTALLERAD I HYLLA:

Slutförande

3.2 Avlägsna frontglas

3.3 Bädd av kristallglas
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När apparaten har anslutits till ett jordat eluttag, är den klar att använda.

Strömbrytaren är placerad på framsidan, nere till höger

POWER Sätt på och stäng av produkten ON/OFF.

 ORANGE LÅGA

BLÅ LÅGA

TIMER

TERMOSTAT

Kontrollerar styrkan på orange låga.

6 inställningar:( F5-F4-F3-F2-F1-F0 ) Låga justeras fr.F5 to F1.
F5 är högsta inställning och F0 är avstängd.

Kontrollerar styrkan på blå låga.

6 inställningar:( F5-F4-F3-F2-F1-F0 ) Låga justeras fr.F5 to F1.
F5 är högsta inställning och F0 är avstängd.

Kontrollerar Timern.
9 inställningar: (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h)  
Tryck på knappen till önskad inställning.

Inställt värde

Temperatur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ON

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 ON

°C

°F

VÄRMEFLÄKT Kontrollerar värmefläkten.
Tryck på knapp för att starta värmefläkten.
(H0) ingen värme och ingen fläkt på.
(BL) endast fläkt.
(H1), värmefläkten blåser och värme på (750W)
(H2), värmefläkten blåser och värme på (1500W)
OBS: Cykel på värmefunktion från H0-BL-H1-H2, Tryck
och håll knappen neref 5s, värmaren och
temperaturinställningen kommer då att vara låst på den 
valda inställningen. Håll knappen nere 5s igen och 
inställningen låses upp.

1. Tryck en gång: Touch panel indikatorn visar sig.
2. Tryck på knappen igen till önskad inställning. Digital display
    visar inställningscykel enligt tabell nedan.

OBS: Tryck in knappen i 5s för att manövrera 
mellan °C / °F och °F / °C

Pekskärmen visas med lysdioder på framsidan längst ned till höger på apparaten. Lysdiodena 
försvinner efter 10 sekunder utan användning. Huvudströmbrytaren blir svag.

VARNING: Ta inte bort frontglas när apparaten är i drift då detta kommer att medföra att fjärrkontroll 
och touch-panel inte fungerar.  

(950W)
(2000W)

Se till att husets huvudbrytare för strömförsörjningen är påslagen. I händelse av ett strömavbrott, kommer 
apparaten att förlora sin minnesfunktion och återställas till fabriksläge.

OBS!

• Ta inte bort frontglas när apparaten är i drift och detta kommer att medför att fjärrkontroll och touch-panel inte 
fungerar.

! VARNING
4.0 Användarinstruktion

4.1 Huvudströmbrytare

4.2 Användning av pekskärm och fjärrkontroll
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1. För att ersätta det befintliga batteriet ta bort 
batterihållaren.

2. För att ta bort batterihållaren vänd fjärrkontrollen 
till baksidan och tryck på vänster sida in mot 
mitten medan du drar ut batterihållaren i spåret.

3. Ersätt det befintliga batteriet med typ CR 2025, 
med ett nytt batteri och sätt tillbaka batterihållaren  
i fjärrkontrollen genom att skjuta den på plats, 
såsom visas.

Fjärrkontroll
(Baksida)

Batterihållare

Batteri (CR 2025)

• Förberedelse för underhåll: Koppla alltid bort strömmen och låt den elektriska apparaten svalna innan du utför 
någon form av rengöring, underhåll elle omplacering av denna elektriska apparat. Stäng av apparaten och dra 
ut stickkontakten ur vägguttaget eller stang av husets huvudbrytare till elnätet.

• Installera inte ersättningslmapor som överstiger specificerad max effekt (Watt).
• Halogenlamporna i apparaten kan bli mycket varma. Låt vila minst 10 minuter efter att ni stängt av apparaten 

och ta bort lamporna för att undvika oavsiktliga brännskador.
• Hantera inte lmaporna med fingrarna, fett fårn din hud kan skada lamporna när de värms upp. Använd 

handskar eller en ren och torr trasa vid hantering av lamporna.

! VARNING

Fjärrkontrollen har en löstagbar plastflik för att förlänga batteritiden under transport. Ta bort fliken för 
fjärrkontrollen att fungera.

Fjärrkontrollen måste vara inom 5 meter från apparaten för att vara effektiv, detta avstånd minskas när batteriet 
blir urladdat.

OBS!

OBS!

5.0 Underhåll

5.1 Byte av batteri i fjärrkontroll
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wiring diagram

NEFL32FH-EU

• Stäng av apparaten helt och låt svalna för service. Endast en kvalificerad servicetekniker får göra service och 
reparation på denna apparat.

! VARNING
6.0 Kopplingsdiagram

NEFL50FH-EU
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wiring diagram

NEFL72FH-EU

NEFL100FH-EU

Kopplingsdiagram
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replacement parts
! VARNING

• Felaktig installation av produkten eller dess kompnenter kan medföra skada på egendom eller personer.

Kontakta din återförsäljare eller fabriken för frågor om priser och policy för reservdelar. Normalt kan alla delar 
beställas via din auktoriserade återförsäljare/distributör.
För reservdelar på garanti, lämna en kopia av originalkvittot för att göra anspråk.
Vid beställning av reservdelar ge alltid följande information:
• Model- och serienummer på produkten
• Installationsdatum
• Artikelnummer på defekt del
• Kort beskrivning av felet

Delar och artikelnummer kan ändras utan förvarning.

7.0 Reservdelar
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REF. NEFL32FH-EU NEFL50FH-EU NEFL72FH-EU NEFL100FH-EU Beskrivning

1 W300-0226 W300-0227 W300-0229 W300-0230 Frontglas

2 W475-1192 W475-1193 W475-1195 W475-1196 Panel i akrylplast

3 W405-0033 W405-0033 W405-0033 +
W405-0037

W405-0033 +
W405-0037

LED-belysning

4 W497-0014 W497-0015 W497-0017 W497-0018 Plastremsa

5 W080-1616 W080-1616 W080-1616 W080-1621 Vågghållare/konsol

6 W200-0571 W200-0572 W200-0572 W200-0572 Täckpaltta

7 W527-0009 W527-0010 W527-0012 W527-0013 Reflektor

8 W435-0087 W435-0087 W435-0087 W435-0087 Motor

9 W062-0073 W062-0073 W062-0073 W062-0073 Fläkt och värmare, förmonterad

10 W190-0095 W190-0095 W190-0095 W190-0095 Fjärrkontroll

11 W190-0096 W190-0096 W190-0101 W190-0101 Kretskort

12 W497-0019 W497-0021 W497-0023 W497-0024 Kristallglas

13 W370-0050 W370-0050 W370-0055 W370-0057 Påse med skruv

14 W475-1184 W475-1184 W475-1184 W475-1184 Kontrollpanel (mottagare)

15 W750-0370 W750-0372 W750-0374 W750-0375 Kabelanslutsningsats

16 W690-0021 W690-0021 W690-0021 W690-0021 Termostat

131 2 3 4 6 7 98 10 125 11 14 15 16

Reservdelar
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Sympton Problem Lösning

Dämpad eller ingen 
fl amma

Flame brightness not selected. Se avsnitt “Användarinstruktion”

LED-belysningen är uttjänt Kontrollera LED-dioderna och byt ut vid behov.

Huvudkretskort är uttjänt. Kontrollera huvudkretskortet och byt ut vid behov..

Glasbädden lyser 
inte eller är dämpad

Ljusstyrka inte valt. Se avsnitt “Användarinstruktion”

LED-belysningen är uttjänt Kontrollera LED-dioderna och byt ut vid behov.

Huvudkretskort är uttjänt. Kontrollera huvudkretskortet och byt ut vid behov.

Ingen varmluft 
kommer ut ur 
apparaten

Val för värme är ej gjort Se avsnitt “Användarinstruktion”.

Heater has been locked out. Se avsnitt “Användarinstruktion”

Rumstemperaturen är högre 
än inställningen i apparaten 
(om den är inställd för 
rumsavkänning)

Återställ temperaturinställningarna.

Apparaten är överhettad och 
säkerhetsbrytare har löst ut.

Koppla ur apparaten och låt apparaten svalna under 15 min. innan 
den kopplas in igen.

Värmare är uttjänt Kontrollera fl äkt och värmeenhet och byt ut om nödvändigt

Apparaten stängs av 
och startar inte

Jordfelsbrytaren i huset har 
löst ut.

Återstäl jordfelsbrytaren.

Apparatens säkring har löst ut. Byt ut säkringen.

Apparaten är överhettad och 
säkerhetsbrytare har löst ut.

Koppla ur apparaten och låt apparaten svalna under 15 min. innan 
den kopplas in igen.

Apparaten 
startar inte när 
strömbrytaren ställs i 
läge ON

Apparaten är ej inkopplad i 
eluttaget

Kontrollera stickkontakt och sätt i uttag.

Kabelanslutningar är inte 
korrekt (om möjligt).

Se avsnitt “Kopplingsdiagram”.

Apparaten är överhettad och 
säkerhetsbrytare har löst ut.

Koppla ur apparaten och låt apparaten svalna under 15 min. innan 
den kopplas in igen.

Kretskortet är uttjänt Kontrollera kretskortet och but ut vid behov.

Fjärrkontroll fungerar 
inte

Svaga batterier. Byt batterier i fjärrkontrollen.

Fel på mottagare på 
apparaten

Säkerställ att mottagaren på apparaten inte är skymd. Byt ut 
kontrollpanel.

Varmare stänger av 
automatiskt

För varmt i rummet. Värmeenheten har en inbyggd termostat så den kommer att stängas 
av automatiskt när den förinställda temperaturen har uppnåtts. 
Den kommer också att slås på automatiskt om rumstemperaturen 
sjunker under den förinställda temperaturen.

Flammorna rör sig 
inte

Motor fastnat. Stäng av och sätt på igen. Om problem kvarstår, kontakta din 
återförsäljare.

• Stäng av apparaten och låt den svalna innan service. Endast en kvalifi cerad serviceperson får reparera denna 
elektriska apparat.

! VARNING

Touch panel / 
Fjärrkontroll fungerar 
inte

Frontglaset är flyttat eller inte 
rätt installerat.

Koppla ur apparaten, om produkten är helt inbyggd i vägg med 
fast elanslutning, stäng huvudkretsen. Säkerställ att frontglaset 
sitter plant mot touchpanelen. Efter 10 sekunder avstängd så 
sätt igång produkten igen då den har återställts.

Man måste vara försiktig när man tar bort och kasserar krossat glas eller skadade komponenter. Var noga med 
att damsuga upp krossat glas inne i apparaten innan användning.

OBS!

Koppla ur apparaten och låt apparaten svalna under 15min innan 
den kopplas in igen..

8.0 Felsökning
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NAPOLEON lämnar garanti på sina produkter mot tillverkningsfel. (endast till den ursprungliga köparen). För att göra anspråk på garanti, lämna 
in inköpsvitto tillsammans med serienumret och bild på felaktig produkt. NAPOLEON förbehåller sig rätten att låta sin representant inspektera  
produkten eller felaktig del innan garanti kan fastställas. Garantin förutsätter att köpet gjordes genom en auktoriserad NAPOLEON återförsäljare. ä
Garantin börjar vid tidpunkten för ursprungliga installationen.
Denna fabriksgaranti kan inte överlåtas och kan inte förlängas av någon av våra representanter eller agenturer.
Installationen ska göras i enlighet med installationsanvisningarna som medföljer produkten och alla lokala och nationella bygg och 
brandbestämmelser skall följas i det land där produkten installeras.
Denna begränsade garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, bristande underhåll, olycka, ändringar, missbruk eller 
försummelse och delar som installerats från andra tillverkare kommer att upphäva garantin. Denna begränsade garanti täcker inte repor, bucklor, 

mekaniska brott på PHAZER ™ stockar.
Under det första året, sträcker sig denna garanti till reparation eller utbyte av garanterade delar som är defekta i material eller tillverkningsfel, 
förutsatt att produkten har använts i enlighet med bruksanvisningen och under normala förhållanden.
NAPOLEON ansvarar inte för installation, arbete eller andra kostnader i samband med ominstallation av en garanterad del, dessa kostnader täcks 

ovan och det får inte under några omständigheter omfatta eventuella oförutsedda händelser eller indirekt skada.

som är uttryckta eller underförstådda när det gäller denna produkt; dess komponenter eller tillbehör är undantagna. NAPOLEON varken förutsätter 
eller tillåter att tredje part för dess räkning tillåts andra skulder i förhållande till försäljningen av denna produkt.
Eventuella skador på apparaten eller annan komponent på grund av vatten, väder skador, långa perioder av fukt, kondens, skadliga kemikalier 
eller rengöringsmedel kommer inte Napoleon hållas som ansvarig.
Inköpsvitto eller kopia kommer att krävas tillsammans med ett serienummer och ett modellnummer när du gör några garantianspråk från din 
auktoriserade återförsäljare. Garantiregistreringskort måste returneras inom fjorton dagar för att registrera garantin.
NAPOLEON förbehåller sig rätten att låta sin representant inspektera en produkt eller del därav innan garantianspråk kan göras.
Alla delar som byts ut under den begränsade garantin är föremål för en enda fordran.
Alla delar som byts ut under garanti kommer att täckas under en period av 90 dagar från den dag då den installerades.
Tillverkaren kan kräva att defekta delar eller produkter returneras eller att digitala bilder lämnas till stöd för påståendet. Returnerade produkter ska 
levereras förbetalda till tillverkaren för utredning. Om en produkt visar sig vara defekt, kommer tillverkaren att reparera eller byta ut sådan defekt.
Innan din apparat eller defekta delar byta ut måste återförsäljaren erhålla ett godkännandenummer. Alla varor som levereras utan tillstånd kommer 
att avslås och skickas tillbaka till avsändaren.
Fraktkostnader täcks inte av denna garanti.
Ytterligare serviceavgifter kan tillkomma om du söker garantiservice från en återförsäljare.

2.5C

Denna elektriska produkt är tillverkad enligt Kvalitetsstandard 
ISO 9001 : 2008 

NAPOLEON´s produkter är tillverkade med komponenter av hög kvalité och sammansatta av utbildad personal.

Detta för att du som kund skall vara säker på att du mottager den kvalitetsprodukt som du förväntar dig av NAPOLEON.

täckta av NAPOLEON´s BEGRÄNSADE GARANTI och Napoleon kommer ersätta reservdelar utan kostnad under 1år.
Lampor och säkringar täcks inte av denna garanti.
Arbetskostnad i samband med garanti delar ersätts inte.

NAPOLEON´s BEGRÄNSADE GARANTI

VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR

ALLA SPECIFIKATIONER OCH DESIGN PÅ PRODUKT KAN ÄNDRAS UTAN NÅGON SPECIELL NOTIS OCH KOMPONENTER KAN ÄNDRAS UNDER 
TILLVERKNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA PRODUKTEN ELLER TILLVERKNINGSMETODEN. NAPOLEON ÄR ETT REGISTERAT VARUMÄRKE AV         

WOLF STEEL LTD.

9.0 Garantier
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10.0 Serviceprotokoll



Fireplaces / Heating & Cooling call: 705-721-1212 • Grills call: 705-726-4278

napoleonproducts.com

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8

103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

7200 Trans Canada Highway, Montreal, Quebec, Canada H4T 1A3


