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BRUKSANVISNING 
Modellerna AH-200/300/800

EN
G

LI
SH

   
SU

O
M

I  
 S

V
EN

SK
A

   
N

O
RS

K
• Tack för att du skaffat dig en Airrex-infravärmare! 
• Läs bruksanvisningen noga innan du använder värmaren.
• När du har läst igenom bruksanvisningen ska du se till att förvara den så att den är tillgänglig för 

alla som använder värmaren att bekanta sig med.
• Sätt dig särskilt in i säkerhetsanvisningarna innan du tar värmaren i bruk.
• Dessa värmare är injusterade för att fungera i de förhållanden som råder i norra Europa. Om du 

tar med dig värmaren utomlands ska du kontrollera nätspänningen i landet.
• Bruksanvisningen innehåller även en anvisning om hur du aktiverar den treåriga garantin.
• Med anledning av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de 

tekniska data och funktionsbeskrivningarna i denna bruksanvisning utan ett separat meddelande.

AH-800AH-300AH-200
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Syftet med dessa säkerhetsanvisningar är att säkerställa en trygg användning av Airrex-värmare. Genom att följa 
anvisningarna minskas risken för skador och livshotande olyckor samt risken för att värmaren eller andra saker eller 
utrymmen skadas.
Se till att läsa säkerhetsanvisningarna noggrant.
• I säkerhetsanvisningarna används två olika begrepp: Varning! och Observera!.

Den här märkningen varnar för risken för allvarliga skador och/eller livsfara.

FÖRVARA DENNA ANVISNING NÄRA ENHETEN INOM RÄCKHÅLL FÖR ALLA ANVÄNDARE.

Den här märkningen varnar för risken för lindriga personskador eller skador på konstruktionerna.

Använd endast 220/230 volts/50 Hz 
nätspänning. 
Fel spänning kan orsaka en brand eller elstöt.

Kontrollera alltid skicket på strömkabeln. Undvik att 
vika strömkabeln och att lägga saker på den. 
En skadad strömkabel eller nätkontakt kan orsaka 
kortslutning, elstöt och till och med en brand.

Hantera inte strömkabeln med blöta händer. 
Detta kan orsaka kortslutning, elstöt, brand eller 
dödsfara.

På grund av brand- och explosionsrisken ska du 
inte använda kärl eller aerosolbehållare 
som innehåller brandfarliga vätskor 
i närheten av värmaren 
eller lämna sådana i dess omedelbara närhet.

Kontrollera att säkringen för enheten är i enlighet 
med rekommendationen (250 V/3,15 A). Fel säkring 
kan orsaka driftstörningar, överhettning av enheten 
eller brand.

Värmaren får inte stängas av genom att bryta 
strömmen eller ta ut stickkontakten från uttaget. Om 
strömmen bryts under uppvärmning kan detta leda 
till driftstörningar eller elstöt. Använd alltid 
strömknappen på enheten eller ON/OFF-knappen på 
fjärrkontrollen.

En skadad strömkabel ska omedelbart 
bytas ut mot en ny hos en serviceverkstad 
som auktoriserats av tillverkaren eller 
importören 
eller hos ett annat auktoriserat serviceställe.

Om stickkontakten blir smutsig ska du rengöra 
den noggrant innan du ansluter den till ett 
uttag. En smutsig stickkontakt kan orsaka 
kortslutning, rökbildning och/eller brand.

Förläng inte enhetens strömkabel genom att 
ansluta en förlängningssladd till den eller 
dess ledningar. Dåligt gjorda anslutningar 
kan orsaka kortslutning, elstöt eller brand.

Innan du vidtar rengörings- och 
underhållsåtgärder på enheten, ska 
strömkabelns stickkontakt tas ut från uttaget och 
enheten måste få svalna tillräckligt. 
Underlåtenhet att följa anvisningen kan leda till 
brännskador eller elstötar.

Enhetens strömkabel får endast anslutas
till ett skyddsjordat uttag.

Täck inte över värmaren med kläder, tyger
eller plastpåseaktiga produkter. 
De kan orsaka en brand.

VARNING

VARNING

OBS!

VARNING

VARNING

OBS!

ANVÄNDA SYMBOLER:
Förbjuden åtgärd Obligatorisk åtgärd

VARNING

VARNING

OBS!
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SÄKERHETSANVISNINGAR

För inte in händerna eller något föremål 
innanför värmarens skyddsgaller. Kontakt med 
värmarens inre delar kan orsaka brännskada 
eller elstöt.

Värmaren får inte flyttas under driften. Stäng av 
värmaren och ta ut stickkontakten innan värmaren 
flyttas.

Värmaren får endast användas för uppvärmning av 
utrymmen. Den får inte användas för torkning av 
kläder.  Om värmaren används för uppvärmning av 
utrymmen för växter och djur måste avgaserna 
ledas ut ur utrymmet genom en skorsten och ett 
tillräckligt friskluftsintag måste säkerställas.

Använd inte värmaren i slutna utrymmen eller 
utrymmen där det i regel vistas barn, äldre eller 
personer med rörelsenedsättningar. Säkerställ alltid 
att de personer som vistas i utrymmet med en 
värmare förstår nödvändigheten av effektiv 
ventilation.

Vi rekommenderar att denna värmare inte används på 
områden mycket 
högt upp. Använd inte enheten på över 1 500 meter 
över havet. Vid användning på 700–1 500 meter över 
havet ska ventilationen vara effektiv. Dålig ventilation 
av utrymmet som värms upp kan leda till bildning av 
kolmonoxid (kolos), som kan leda till skador och 
livsfara.

Vid rengöring av värmaren får man inte 
använda vatten. Vatten kan orsaka 
kortslutning eller elstöt samt utgöra en 
brandfara.

Vid rengöring av värmaren får varken 
bensin, thinner eller andra tekniska 
lösningsmedel användas. De kan orsaka 
kortslutning och elstötar samt utgöra en 
brandfara.

Lägg inga elektriska apparater eller tunga 
föremål på värmaren. Föremål placerade på 
enheten 
kan orsaka driftstörningar, 
elstöt eller skador om de faller av värmaren.

Värmaren får endast användas
i ett välventilerat utrymme där luften byts ut
1–2 gånger i timmen. Användning 
i dåligt ventilerade utrymmen kan 
leda till bildning av kolmonoxid (kolos), som kan 
leda till skador 
och livsfara.

Använd inte apparaten i rum där man sover och 
som saknar skorsten som leder ut ur 
byggnaden och där man inte har säkerställt 
tillgången till tillräcklig ersättningsluft.

Värmaren ska placeras så att 
säkerhetsavstånden uppfylls. Det ska finnas 
15 centimeter fritt utrymme på värmarens alla 
sidor och minst en meter fritt utrymme framför 
och ovanför värmaren.

Placera inte värmaren på ett ostabilt, lutande 
eller gungande underlag. Om enheten lutas 
och/eller välter, kan det leda till 
funktionsstörningar och till och med brand.

Vid åska ska enheten stängas av och 
stickkontakten kopplas från elnätet.

Försök inte att ta isär värmarens fjärrkontroll 
och skydda fjärrkontrollen mot kraftiga slag.

Låt aldrig värmaren bli våt. Värmaren få inte 
användas i badrumsliknande utrymmen eller 
andra tvättrum. Vatten kan orsaka kortslutning 
och/eller brand.

Om värmaren står oanvänd under en 
längre tid ska stickkontakten kopplas 
från elnätet.

Värmaren ska förvaras i ett torrt utrymme 
inomhus. Den får inte förvaras i varma och 
onormalt fuktiga utrymmen. Fukt kan orsaka 
korrosion, vilket kan orsaka driftstörningar.

VARNING

VARNING

OBS!

VARNING

VARNING

OBS!
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SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT FÖRE IBRUKTAGNING

DET ÄR ENDAST TILLÅTET ATT ANVÄNDA BIODIESEL 
ELLER LÄTT BRÄNNOLJA AV HÖG KVALITET I 
VÄRMAREN.

• Användning av annat än lätt brännolja eller diesel 
kan leda till driftstörningar eller överdriven bildning 
av sot.

• Stäng ALLTID av värmaren innan du fyller på bränsle 
i tanken.

• Alla bränsleläckage ska omedelbart låta repareras 
hos en serviceverkstad som auktoriserats av 
tillverkaren/importören.

• Vid hantering av bränsle måste 
säkerhetsanvisningarna som getts om 
bränslehanteringen följas.

 
 
VÄRMARENS DRIFTSPÄNNING  
ÄR 220/230 V / 50 HZ

• Det åligger användaren att ansluta enheten till ett 
elnät vars driftspänning uppfyller kraven.    

SÄKERSTÄLL ATT VÄRMARENS  
PLACERING ÄR SÄKER

• Det får inte finnas brandfarligt material i närheten av 
värmaren

• Det ska alltid finnas 15 centimeter fritt utrymme åt 
sidorna och bakåt mellan värmaren och det närmaste 
föremålet eller den närmaste möbeln.

• Framför eller ovanför värmaren får det inte finnas 
föremål eller material närmare än på en (1) meters 
avstånd. Observera att olika slags material kan 
reagera på värmen på olika sätt.

• Säkerställ att det inte finns textiler, plast eller andra 
föremål i närheten av värmaren som kan täcka över 
värmaren om luftströmmen eller något annat flyttar på 
dem. Om värmaren täcks över med till exempel textil 
finns brandrisk.

• Värmaren ska placeras på ett stabilt underlag.
• När värmaren står på plats ska hjulen låsas.
• I små utrymmen ska man använda separata avgasrör 

för förbränningsgaserna. Rördiametern ska vara 75 
mm, den maximala längden är fem (5) meter. Säkerställ 
att det inte kan rinna vatten in i värmaren från 
avgasrörets ände.

• Placera släckningsmateriel som kan användas på olje- 
och kemikaliebränder i värmarens omedelbara närhet.

• Värmaren får inte placeras i direkt solljus eller i 
närheten av en kraftig värmekälla.

• Värmaren ska placeras i direkt anslutning till 
vägguttaget.

• Stickkontakten på värmarens strömkabel ska vara 
lättåtkomlig.
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VÄRMARENS KONSTRUKTION

KONSTRUKTIONSBILDER

Avgasrör

Värme-
element

Skyddsgaller

Värme-
reflektor,
bakdel

Värme-
reflektor,
siddel

Värme-
reflektor,
n e d r e 
del Strömkabel

(220/230 V
växelström)

Styrpanel

Överhettningsgivare

Bränsle-
pump

Bränsle-
tankskorkBränsle-

tank

Suglufts-
öppning

Tändningsenhet

StabilitetsgivareBränsle-
mätare

Brännare

Flamvakt

Bränsle-
filter

Styrpanel

Bränsletank
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VÄRMARENS KONSTRUKTION

  

DRIFTREGLAGE OCH SKÄRM

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISFIRE

OVERHEAT

1.  LED-SKÄRM 
På skärmen kan du kontrollera temperaturen, timern, 
felkoder etc. 

2. TERMOSTATDRIFT 
Den här lampan lyser när värmaren drivs med termostat.

3. TIMERDRIFT
Den här lampan lyser när värmaren drivs med timer.

4. FJÄRRKONTROLLENS MOTTAGARE
 
5. STRÖMKNAPP (ON/OFF) 
Kopplar på/av strömmen till enheten.

6.  VAL AV DRIFTSÄTT 
Med denna knapp väljer du önskat driftsätt: antingen 
termostatdrift eller timerdrift.   

7. REGLERINGENS PILKNAPPER 
   (ÖKAR/MINSKAR) 
Med dessa knappar ställer du in den önskade 
temperaturen och längden på uppvärmningsperioden. 

8. LÅSNING AV KNAPPSATSEN 
Tryck på knappen i tre (3) sekunder så låses 
knappsatsen. På motsvarande sätt aktiveras 
knappsatsen åter när knappen trycks i tre (3) sekunder.

9. AVSTÄNGNINGSTIMER 
Med denna knapp aktiveras och avaktiveras 
avstängningstimerns funktion.

10. AVSTÄNGNINGSTIMERNS INDIKATORLAMPA 
Indikatorlampan anger om avstängningstimern används. 

11. INDIKATORLAMPA FÖR STÖRNING I BRÄNNAREN 
Indikatorlampan tänds om det förekommer en störning i 
brännaren eller om den har slocknat mitt i driften.
 
12. INDIKATORLAMPA FÖR BRÄNNAREN 
Indikatorlampan lyser när brännaren är på.

13. BRÄNSLEMÄTARE 
De tre indikatorlamporna visar bränslemängden.

14. VARNINGSLAMPA FÖR ÖVERHETTNING
Varningslampan tänds om temperaturen i värmarens överdel 
överstiger 105 grader. Värmaren stängs av.  

15. VARNINGSLAMPA FÖR STABILITETSGIVARE 
Varningslampan tänds om enheten lutar över 30 grader eller 
blir utsatt för externa krafter som orsakar en betydande 
förflyttning. 

16. VARNINGSLAMPA FÖR BRÄNSLEMÄNGD 
Varningslampan tänds när bränsletanken är nästan tom.
 
17. INDIKATORLAMPA FÖR KNAPPLÅSNINGEN 
När indikatorlampan lyser är enhetens knappsats låst. Då kan 
inga funktioner regleras.
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VÄRMARENS KONSTRUKTION

FJÄRRKONTROLL

BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERI

Strömknapp

Val av termostat- eller 
timerdrift

Avstängningstimer 
på/av

Reglering av 
temperaturen 
eller drifttiden

1. ÖPPNA BATTERIFACKET
Tryck lätt på punkt 1 och skjut sedan batterifackets lock i 
pilriktningen. 

2.  BYTE AV BATTERI
Ta ut de gamla batterierna och sätt in nya. Säkerställ att 
batteriernas polaritet är rätt. Den positiva 
pluspolen (+) ska stämma överens med märkningen på 
batterifacket. 

3.  STÄNGA BATTERIFACKET
Sätt tillbaka batterifackets lock och tryck så att det hörs ett 
klick.

• Rikta fjärrkontrollens ända mot värmaren.      
• Fjärrkontrollens funktion kan störas av kraftigt solljus, 

kraftiga neonlampor eller fluorescerande lampor. Om 
du misstänker att belysningsförhållandena orsakar 
störningar, använd fjärrkontrollen precis framför 
värmaren.

• Fjärrkontrollen avger ett signalljud när värmaren har 
detekterat ett kommando.

• Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, ta 
ut batteriet.

• Skydda fjärrkontrollen mot alla slags vätskor.

1.
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BRÄNNARENS KONSTRUKTIONSRITNING

FLÄKTMOTOR

LUFTINTAG

FLAMVAKT

BRÄNSLESLANG

LUFTNINGSSKRUV

BRÄNSLEPUMP

BRÄNSLEFILTER

TÄNDNINGSENHET

SOLENOID

SYNGLAS
FÖR BRÄNNARENS
FÖRBRÄNNINGS- 
UTRYMME

VÄRMARENS KONSTRUKTION
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BRUKSANVISNING

 START OCH STOPP

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN AV VÄRMAREN
• Värmaren slås på när den inställda temperaturen är två grader högre än omgivningstemperaturen.
• Efter start är termostatdriften förvald.
• När enheten stängs av nollställs alla timerfunktioner och de bör ställas in igen.

1. STARTA VÄRMAREN
• Tryck på strömknappen. När enheten startar hörs ett 

signalljud.
• Du stänger av enheten genom att trycka på samma 

knapp.

2.  VÄLJ ÖNSKAT DRIFTSÄTT 
• Välj önskat driftsätt; antingen termostatdrift eller 

timerdrift. 
• Du gör valet med knappen TEMP/TIME.
• Termostatdriften är förvald.

3. STÄLL IN BÖRTEMPERATUREN ELLER UPPVÄRMNINGSTIDEN MED PILKNAPPARNA.
• Temperaturen kan ställas in i området 0– +40 ºC.
• Uppvärmningstiden är minst tio minuter, det finns ingen övre gräns.

 
OBS!  
Efter start är termostatdriften förvald. Detta indikeras med indikatorlampan för denna funktion.

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

Cur Temp Set Temp / Time

Cur Temp Set Temp / Time

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

AVSTÄNGNINGSTIMER
Om man vill att värmaren ska stängas av av sig själv, kan man använda avstängningstimern.

Avstängningsfunktionen aktiveras med knappen TIMER. Ange sedan önskad fördröjning för 
avstängningen med pilknapparna. Den minsta fördröjningen för avstängningen är 30 
minuter.

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT
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BRUKSANVISNING

   

TERMOSTATDRIFT

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN AV VÄRMAREN 

• Om den rådande temperaturen ligger på under -9 
ºC visas på temperaturskärmen texten ”LO”. Om 
den rådande temperaturen ligger på över +50 ºC 
visas på temperaturskärmen texten ”HI”.

• En tryckning på pilknappen ändrar 
temperaturinställningen med en grad. När knappen 
hålls nedtryckt i över två (2) sekunder ändras 
siffrorna på skärmen/inställningen med en enhet 
per 0,2 sekunder.

• När båda pilknapparna hålls nedtryckta i fem (5) 
sekunder ändras temperaturenheten från Celsius 
(ºC) till Fahrenheit (ºF). Den förvalda enheten är  
Celsius (ºC).

1. Anslut strömkabeln till ett uttag. Starta värmarenheten. 
När värmaren är på visas temperaturen på vänster sida 
och den inställda börtemperaturen på höger sida.

I detta läge kan du ställa in önskad temperatur, varefter värmaren fungerar automatiskt och slås på vid behov 
för att upprätthålla den inställda temperaturen. När strömtillförseln till värmaren slås på är termostatdriften förvald.

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISFIRE

OVERHEAT

5.  När du trycker på strömknappen och stänger av enheten, 
visas endast den rådande temperaturen på skärmen. 

3. Du kan justera temperaturen med pilknapparna.
• Temperaturen kan ställas in i området 0– +40 ºC.
• Värmarens förinställning är +25 ºC.
• När pilknappen hålls nedtryckt i över två (2) sekunder 

ändras temperaturinställningen snabbt.
• Temperaturvisningen täcker området -9 – +50 ºC.

2.  Indikatorlampan lyser när termostatdriften är vald. Du 
kan byta från termostatdrift till timerdrift genom att trycka 
på knappen TEMP/TIME.

4.  När värmaren är på startar den automatiskt när den 
rådande temperaturen sjunker två  
(2 ºC) grader under den inställda börtemperaturen. På 
motsvarande sätt slås värmaren av när den rådande 
temperaturen stiger en  
(1 ºC) grad över den inställda börtemperaturen.

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT
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TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

TILT

LOCK
LOCK

Cur Temp Set Temp / Time

FUEL

EMPTY

MISSFIRE

OVERHEAT

Den kontinuerliga uppvärmningen slås på genom att 
ställa in uppvärmningstiden på 60 minuter. 

1. STARTA VÄRMAREN 2. VÄLJ TIMERDRIFT 
Välj timerdrift genom att trycka på knappen TEMP/TIME. 
Indikatorlampan för timerdrift tänds. 

3. När timerdriften är på, roterar en ljusslinga på vänster 
sida. Till höger syns den inställda drifttiden (minuter). Välj 
den önskade drifttiden med pilknapparna. Den valda tiden 
blinkar på skärmen. Om pilknapparna inte trycks på tre (3) 
sekunder aktiveras den tid som visas på skärmen.

4. Drifttiden kan ställas in på 10–55 minuter eller också kan 
värmaren ställas in på kontinuerlig drift. När drifttiden är slut 
håller värmaren en paus på fem (5) minuter. Pausen indikeras 
med två streck på skärmen (- -) och utöver dessa visas 
drifttiden i siffror.

Med timerdriften kan du använda värmaren i intervaller. Drifttiden kan ställas in på perioder om 10–55 minuter. 
Pausen är alltid fem minuter. Dessutom kan värmaren ställas in på kontinuerlig drift. Vid timerdrift förbiser 
värmaren termostaten och den inställda temperaturen.

Uppvärmning 20 
min.

Uppvärmning 20 
min.

Uppvärmning 20 
min.

Paus 5 min.Start Paus 5 min.

Visning av 
kontinuerlig upp-
värmning. Värmaren 
är på hela tiden.

På skärmen visas en 
uppvärmningsinställning på 
20 minuter. 

5 minuters paus, skärm

BRUKSANVISNING

TIMERDRIFT
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FÖRVARING AV VÄRMAREN

Det är alltid tillrådligt att koppla från strömkabeln från uttaget. Strömkabeln kan placeras inuti värmaren för förvaring så 
att man inte kör över den med hjulet vid eventuell förflyttning.

Låt värmaren svalna helt innan den ställs i förvaring. Skydda värmaren under förvaring med 
den medföljande skyddspåsen.

Om värmaren inte används under en längre tid ska man fylla på tillsats i bränsletanken som förhindrar tillväxt i 
bränsletanken. 

Förvaring av värmaren utomhus eller på ett mycket 
fuktigt ställe kan orsaka korrosion, som i sin tur kan 
orsaka betydande tekniska skador.

VARNING

VARNING

OBS!

RENGÖRING AV YTORNA

FÖLJ DESSA ANVISNINGAR VID RENGÖRING:
• Utvändiga ytor kan vid behov rengöras lätt med ett milt rengöringsmedel.
• Rengör reflektorerna bakom och på sidorna av värmerören med en mjuk och ren duk (mikrofiber).

OBS! 
Värmerören har en keramisk ytbeläggning. Var särskilt försiktig när du rengör dem. Använd inga rengöringsmedel 
med slipmedel.

VÄRMERÖREN FÅR INTE LOSSAS ELLER TAS BORT!
• Torka av reglagepanelen och LED-skärmen med en mjuk och ren duk (mikrofiber).
• Sätt tillbaka skyddsgallret efter rengöring.

För att ta av det främre skyddsgallret, lyft gallret 
något och dra sedan ut det. 
Skyddsgallret monteras i motsatt ordning.
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

BYTA BRÄNSLEFILTER

Bränslefiltret finns i värmarens bränsletank. Vi rekommenderar att bränslefiltret byts 
regelbundet, dock minst en gång per uppvärmningsperiod.

BYTA BRÄNSLEFILTER
1. Ta loss bränsleslangarna från bränslepumpen.
2. Lyft upp gummipackningen på bränsletankens ovansida med hjälp av en skruvmejsel.
3. Sätt en fast nyckel på muttern och lossa bränslefiltret.
4. Säkerställ att de två (2) små O-ringarna på kopparröret är kvar innan du sätter det nya 

bränslefiltret på plats.
5. Vrid fast bränslefiltret lätt på kopparröret.
6. Sätt tillbaka bränslefiltret i tanken och fäst bränsleslangarna på bränslepumpen.

OBS!  
Bränslesystemet kan behöva luftas efter att man bytt bränslefiltret.

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET

Om värmarens bränslepump är mycket högljudd och värmaren inte går, är orsaken 
sannolikt att det finns luft i bränslesystemet. 

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET
1. Skruva upp luftningsskruven, som är en vingmutter och belägen på 

bränslepumpens nedre del, 
2–3 varv.

2. Starta värmaren.
3. När du hör att bränslepumpen startar, vänta 2–3 sekunder och skruva sedan 

fast luftningsskruven. 

För att lufta systemet kan du behöva upprepa luftningsåtgärden 2–3 gånger.
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KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDANDE AV 
DRIFTSTÖRNINGAR

3. VIBRATION ELLER LUTNING
Varningslampan tänds om enheten lutar över 30 grader eller 
blir utsatt för en kraftig vibration. Värmarens säkerhetssystem 
stänger av värmaren. 

4. SLUT PÅ BRÄNSLE
När bränsletanken är helt tom visas texten ”OIL” på skärmen. 
Dessutom lyser EMPTY-lampan på bränslemätaren kontinuerligt 
och enhetens signalljud ljuder kontinuerligt. Tanken blir inte så 
tom att bränslepumpen skulle behöva luftas.

5. FEL I SÄKERHETSSYSTEMET
Säkerhetssystemet stänger av samtliga brännarfunktioner. 
Kontakta en behörig serviceverkstad. 

6. FEL I SÄKERHETSSYSTEMET
Säkerhetssystemet stänger av samtliga brännarfunktioner. 
Kontakta en behörig serviceverkstad. 

OBS!
Om värmarens säkerhetssystem stänger av enheten ska du 
noggrant ventilera utrymmet som värms för att ventilera ut alla 
avgaser och/eller bränslet som förångas. 

TIPS FÖR ANVÄNDNINGEN AV VÄRMAREN
Se alla eventuella orsaker till felmeddelanden i tabellen på 
sidan 16.

MISSFIRENo Flame 

No Flame 
Over Heat

TILT

Empty

FELMEDDELANDEN

MISSFIRE

1. DRIFTSTÖRNING
Driftstörning i brännaren. 

2. ÖVERHETTNING
Varningslampan tänds när temperaturen i värmeelementets 
övre del överstiger 105 grader. Värmarens säkerhetssystem 
stänger av värmaren. När enheten har svalnat startar den 
automatiskt om.
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KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDANDE AV 
DRIFTSTÖRNINGAR

BESKRIVNING AV FELET MÖJLIG ORSAK KORRIGERANDE ÅTGÄRD

Värmaren startar 
inte

Enheten får ingen ström

Strömkabeln är inte 
ansluten till ett uttag Anslut strömkabeln till ett uttag

Det finns ingen ström i 
elnätet.

Kontrollera elnätets funktion och säkringarna för 
utrymmet som värms upp.

Bränd säkring. Byt till en ny säkring (250 V 3 A).

Enhetens strömkabel är inte 
fast på enheten Kontakta en behörig serviceverkstad

Varningslampan för 
bränslemängd lyser Bränsletanken är tom Fyll på diesel eller brännolja

Den rådande temperaturen 
är högre än den inställda 

börtemperaturen
Ställ in börtemperaturen så att den är högre än 

den rådande temperaturen

Bränslepumpen är högljudd Lufta bränslesystemet Lufta bränslesystemet enligt anvisningarna i 
manualen

Brännaren får inte bränsle
Bränslefiltret är smutsigt Byt bränslefilter

Bränslepumpens 
luftningsskruv sitter löst Dra åt luftningens vingskruv

Brännaren får inte tillräcklig 
spänning För låg spänning i elnätet Koppla enheten till ett elnät med spänningen 

220/230 V

Felmeddelande: ERR 
Missfire

Luft i bränslepumpen Lufta bränslesystemet enligt anvisningarna i 
manualen

Bränslefiltret är igensatt Kontrollera skicket på bränslefiltret och byt ut, om 
det inte är helt gult

Bränslefiltret och 
munstycket är igensatta

Om bränslefiltret har bytts ut och enheten trots 
det inte startar, är sannolikt även munstycket 
igensatt. Då måste även munstycket bytas ut.

Felmeddelande: ER 1 Problem med flamvakt
Flamvakten detekterar ljus innan brännaren 

startar. Kontrollera att flamvakten är ordentligt på 
plats. Flamvakten kan även vara skadad.

Felmeddelande: ER 2 Problem med 
säkerhetssystemet Kontakta en behörig serviceverkstad

Felmeddelande: ERR Over 
heat

Problem med 
säkerhetssystemet Kontakta en behörig serviceverkstad

Felmeddelande: ERR Tilt
Enheten lutar eller har blivit 

utsatt för en kraftig 
vibration

Placera enheten rakt på ett stabilt underlag

Värmaren stängs 
av inom kort efter 

att den startat

Varningslampan för bränsle 
lyser Bränslet är snart slut Fyll på diesel eller brännolja

Det kommer ut en rökpuff ur 
avgasröret när enheten 

stängs av

Bränslefiltret är igensatt Byt bränslefilter

Bränslefiltret och 
munstycket är igensatta

Om bränslefiltret har bytts ut och enheten trots 
det inte startar, är sannolikt även munstycket 
igensatt. Då måste även munstycket bytas ut.

Fel bränslekvalitet. Töm bränsletanken och fyll den med diesel- eller 
brännolja av hög kvalitet.

Vatten eller andra 
orenheter i bränslet.

Töm bränsletanken och fyll den med diesel- eller 
brännolja av hög kvalitet.

Bränslepumpen är skadad Kontakta en behörig serviceverkstad

Värmaren stängs 
av efter ett 

strömavbrott
Värmaren har stängts av av 

sig själv
Det har varit elavbrott i 

elnätet och värmaren har 
stått utan ström.

Detta är en säkerhetsegenskap. Slå på värmaren 
som vanligt.
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KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDANDE AV 
DRIFTSTÖRNINGAR

BESKRIVNING AV FELET MÖJLIG ORSAK KORRIGERANDE ÅTGÄRD

Värmaren stängs 
av under natten

Felmeddelande: ERR 
Missfire Otillräcklig ventilation

Det finns ingen frisk luft i utrymmet som värms upp 
Ventilationen i utrymmet som värms upp måste 

ökas
Värmaren stängs 

av efter några 
timmars drift

Felmeddelande: ERR 
Missfire Otillräcklig ventilation

Det finns ingen frisk luft i utrymmet som värms upp 
Ventilationen i utrymmet som värms upp måste 

ökas

Värmaren ryker 
och blir sotig

Igensättning i 
bränslesystemet Fel bränslekvalitet. Töm bränsletanken och fyll den med diesel- eller 

brännolja av hög kvalitet.

Brännaren får för lite frisk 
luft. Otillräcklig ventilation

Det finns ingen frisk luft i utrymmet som värms upp 
Ventilationen i utrymmet som värms upp måste 
ökas och värmaren måste genomgå underhåll.

Bränslefiltret är igensatt Byt bränslefilter

Brännaren låter 
mycket Bränslefiltret är igensatt Byt bränslefilter

Bränslepumpen är högljudd Lufta bränslesystemet Lufta bränslesystemet enligt anvisningarna i 
manualen

SÄKERSTÄLL EN TILLRÄCKLIG VENTILATION

Över 85 procent av driftproblemen orsakas av otillräcklig ventilation. Värmaren bör placeras centralt, på en öppen plats, där den 
kan fritt stråla ut värmen. Värmaren behöver syre för driften och det måste säkerställas att utrymmet har en tillräcklig ventilation. 
Mekanisk ventilation enligt byggbestämmelserna räcker väl, så länge tillufts- eller frånluftsventilerna inte är igensatta. Det är inte 
heller tillrådligt att placera enheten nära en ersättningsluftventil, eftersom detta kan störa termostatstyrningen. 

VARNING

VARNING

OBS!

• Det är viktigt att luften cirkulerar i utrymmet som värms upp. I en optimal situation kommer frisk luft in via en tilluftsventil som är 
placerad på låg höjd och luft med hög koldioxidhalt lämnar utrymmet via en frånluftsventil som är placerad på hög höjd. 

• Rekommenderad diameter för ventilationsöppningarna är 75–100 mm.
• Om utrymmet endast har en tillufts- eller en frånluftsventil kan luften inte cirkulera i utrymmet och då är ventilationen 

otillräcklig. Det samma gäller om den enda ventilationen är ett öppet fönster.
• Luft som kommer in genom springor i dörren/fönster garanterar inte en tillräcklig ventilation.
• Värmaren behöver tillräcklig ventilation även när avgasröret dras ut ur utrymmet som värms upp.

TOP VIEW SIDE VIEWTOP VIEW SIDE VIEW

Tillufts- 
ventil

Frånlufts- 
ventil

Frånlufts- 
ventil

Tillufts- 
ventil
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TEKNISKA DATA OCH KOPPLINGSSCHEMA

• Tillverkaren rekommenderar inte att dessa värmare används i temperaturer under -20 ºC, eftersom start av värmaren då är 
betydligt svårare.

• Med anledning av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de tekniska data och 
funktionsbeskrivningarna i denna bruksanvisning utan ett separat meddelande. 

• Enheten får endast anslutas till ett elnät med 220/230 V.
2
5
0
V

3
A

 

250 Vac 3 A

JORD JORD

GUL
BIMETALLKONTAKT
(1.: AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING)

LUTNINGSSENSOR

BRÄNSLEMÄTARE

FLÄKTMOTOR

TÄNDARE

OLJEPUMP

Anslutning med sex stift

FLAMMSENSORÖVERVAKNING

OLJEPUMP Nr Färg Komponentnamn

TEMPERATURSENSOR

  (SOL V/V)

LUFTNINGSSKRUV

SVART

SVART

SVART

SVART

GRÖN

RÖD

RÖD

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

BRUN

BRUN

BRUN

UNIVERSAL

TÄNDARE

FLAMMSENSORÖV
ERVAKNING

FLAMMSENSORÖV
ERVAKNING

FLÄKTMOTOR

OLJEPUMP

BRUN

BLÅ

BLÅ

SPÄNNING SPÄNNING

 AH-200 AH-300 AH-800  

 Värmeeffekt                                             

Bränsleförbrukning 0,95~1,14 (ℓ/h)   1,14~1,33 (ℓ/h) 1,71~1,9 (ℓ/h)   

Brännartyp  Elektriskt styrd oljebrännare

STRÖMTILLFÖRSEL  växelström 220/230 V, 50 Hz, enfas

Strömförbrukning 80 W 80 W 80 W  

Bränsletankens volym  25 (ℓ) 45 (ℓ) 70 (ℓ)  

 Mått                                     
(B x D x H):  

 Vikt 40 (kg) 46 (kg)  81 (kg)  

 Säkerhetsfunktioner                        Tvåfasskydd mot överhettning, automatisk flamövervakning, stabilitets- och vibrationsgivare, övervakning av bränslemängd  

Säkerhetssystem          MiCOM-centralenhet med digital styrning

 Säkring      250 V 3 A snabb

Enhet
Modell

950×305×1080 (mm)780×305×1010 (mm)

 15 kW 
(12,900 kcal/h)   

 13 kW 
(11,180 kcal/h)   

 22 kW 
(18,920 kcal/h)   

1300×350×1400 (mm)
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AIRREX GARANTI

Ju mer Airrex-värmaren används, desto mer tillförlitligt fungerar den. Airrex tillämpar rigida kvalitetskontroller. Varje 
färdig produkt kontrolleras och en del av produkterna får genomgå ett obevekligt drifttest.

I händelse av ett oväntat fel eller en oväntad störning ska du vända dig till återförsäljaren eller importören. Om felet 
eller störningen beror på fel i produkten eller en del av den, repareras produkten under garantitiden kostnadsfritt inom 
ramen av följande regler:

1.  Garantitiden är tolv månader från datumet då enheten köptes.
2.  Om felet eller störningen beror på felaktig användning av enheten eller om en extern faktor har orsakat att 
enheten skadats, debiteras kunden samtliga reparationskostnader.
3. En förutsättning för garantiservicen eller -reparationen är att det ursprungliga kvittot där inköpsdatumet kan 
avläsas finns tillgängligt.
4. En förutsättning för garantiservicen eller -reparationen är att enheten har köpts av en officiell återförsäljare 
som auktoriserats av importören. 
5.  Kunden ansvarar för alla kostnader som uppkommer med anledning av transporten av enheten till 
garantiservicen eller -reparationen. Spara den ursprungliga produktförpackningen inför eventuell transport. 
Återförsäljaren/importören ansvarar för kostnader som uppkommer vid retur av enheten efter garantireparation 
eller -service (såvida enheten har godkänts för garantiservice/-reparation).

Importören av Airrex infravärmare, Rex Nordic Group, beviljar en treårig garanti för de dieseldrivna 
infravärmarna som företaget importerar. En av förutsättningarna för den treåriga garantin är att du aktiverar 
garantin inom fyra veckor från inköpsdatumet. Garantin ska aktiveras på elektronisk väg på adressen: www.
rexnordic.com

GARANTIVILLKOREN FÖR DEN TREÅRIGA GARANTIN
• Garantin ersätter alla delar som omfattas av de allmänna garantivillkoren.
• Garantin omfattar endast produkter som har importerats av Rex Nordic Group och har sålts av dess officiella 

återförsäljare.
• Endast återförsäljare som har auktoriserats av Rex Nordic Group får marknadsföra och göra reklam för den 

treåriga garantin.
• Skriv ut garantibeviset för den förlängda garantitiden och förvara det med inköpskvittot.
• Om enheten lämnas till garantiservice inom ramen för den förlängda garantitiden ska inköpskvittot och 

garantibeviset för den förlängda garantitiden bifogas.
• Om felet eller störningen beror på felaktig användning av enheten eller om en extern faktor har orsakat att 

enheten skadats, debiteras kunden samtliga reparationskostnader.
• Förutsättningen för garantiservice eller -reparation är inköpskvittot och garantibeviset för den förlängda 

garantitiden.
• Kunden ansvarar för alla kostnader som uppkommer med anledning av transporten av enheten till 

garantiservicen eller -reparationen. Spara den ursprungliga produktförpackningen inför eventuell transport.
• Återförsäljaren/importören ansvarar för kostnader som uppkommer vid retur av enheten efter 

garantireparation/-service (såvida enheten har godkänts för garantiservice/-reparation).

GILTIGHETSTIDEN FÖR DEN TREÅRIGA GARANTIN
Garantin gäller tre år från inköpsdatumet enligt kvittot, då garantin har aktiverats enligt anvisningarna ovan. Den 
treåriga garantin gäller endast tillsammans med betalningsverifikatet i original. Kom ihåg att spara inköpskvittot. 
Det är beviset på att garantin gäller.

NORMAL GARANTI

TREÅRIG EXTRA GARANTI



  

TILLVERKARE IMPORTÖR

HEPHZIBAH CO.,LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro 
71beon-gil, Nam-gu, 
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

REX NORDIC GROUP 
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola 
FINLAND

FINLAND    +358 40 180 11 11
SWEDEN    +46 72 200 22 22 
NORWAY    +47 4000 66 16 
INTERNATIONAL +358 40 180 11 11 

info@rexnordic.com
www.rexnordic.com


