AIRREX INFRARÖDVÄRMARE
Användarhandbok

AH-720/AH-765/AH-780
▶ Tack för att du köpt Airrex infrarödvärmare. Läs instruktionerna noga innan du använder värmaren.
▶ När du har läst instruktionerna, förvara dem på ett ställe där andra användare har tillgång till dem.
▶ Läs avsnittet om försiktighetsåtgärder i förväg och använd produkten rätt.
▶ Tillåten spänning är 230 V/ 50 Hz.
▶ I handboken ingår garantiintyget.
▶ På grund av vårt åtagande vad gäller produktens kvalitet, design och användning kan specifikationer
och innehåll i denna handbok ändras utan föregående meddelande.

Försiktighetsåtgärder
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· FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INSTALLATION 			
· INSTALLATION
· KOPPLING TILL ELNÄTET
■ Sammansättning och namn
· STOMME				
· INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
· FJÄRRKONTROLL
· BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERI
■ Användning
·PÅKOPPLING OCH AVSTÄNGNING
·AUTOMATISK DRIFT
·MANUELL DRIFT
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·AVSTÄNGNING
·ANVÄNDNING/AVSTÄNGNING AV FLÄKTEN
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Försiktighetsåtgärder
Dessa försiktighetsåtgärder är avsedda för att säkerställa användarnas säkerhet och förebygga materiella skador. Läs dem
och använd produkten rätt.
● Försiktighetsåtgärderna är indelade i tre kategorier som listas i rutan nedan.

RISK
RISK
RISK

Felaktig hantering kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING
VARNING
VARNING

Felaktig hantering kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

OBSERVERA
OBSERVERA
OBSERVERA

Felaktig hantering kan leda till personskador eller materiella skador.

※ Bildsymbolernas betydelse
Förbud.

RISK

Instruktioner som måste följas.

♣ När du har läst instruktionerna, förvara handboken på ett ställe där andra har tillgång den.

Lämna inte och använd inte ett tryckkärl nära
värmaren (kan orsaka explosion).
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VARNING

♣ När du har läst instruktionerna, förvara handboken på ett ställe där andra har tillgång den.

Använd 230 V/13 A uttag
(för att förebygga brand och
elektrisk stöt).

Kontrollera att stickkontakten
och vägguttaget är rena och
dammfria när du använder dem.

Använd aldrig om sladden eller
stickkontakten är skadade eller
om vägguttaget är löst
(kan orsaka elektrisk stöt,
kortslutning eller brand).

J 230V
AH-720
Kontrollera att vägguttagets
skyddsströmställare eller
säkring är lämpliga för den
kapacitet som krävs (felaktig
brytare kan medföra risk för
haveri eller brand).

AH-720
Dra aldrig i kabeln när du tar ut
stickkontakten ur uttaget. Rör
inte vid stickkontakten med blöta
händer.(risk för dödlig elektrisk
stöt/brand)

AH-720
Förläng inte sladden (risk för
att apparaten går sönder,
brandrisk).

AH-720
Håll i stickkontakten ordentligt
när du sätter in eller tar ut den.

Sno inte ihop sladden och ställ
inga tunga föremål på den (risk
för dödlig elektrisk stöt eller
brand).

Överbelasta inte vägguttaget
med annan utrustning.

Säkerställ att apparaten är
ordentligt jordad via
huvudkretsen.

Inga brännbara vätskor eller
gaser ska installeras, användas
eller placeras nära produkten
(risk för brand eller explosion).

AH-720
Stäng alltid av apparaten med
på/av-knapparna, inte genom
att dra i stickkontakten eller
lösa skyddsströmställaren.

Placera inte apparaten nära
brännbara föremål såsom
gardiner, mattor osv. Detta
kan orsaka en brand.
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Lägg aldrig händerna eller
andra föremål på stommen.
Vidrör inte produkten direkt
efter användning (risk för
brand, brännskador eller
elektrisk stöt).

Placera inte brännbara
föremål, till exempel föremål
tillverkade av vinyl eller plast,
på produkten (brandrisk).

VARNING

♣ När du har läst instruktionerna, förvara handboken på ett ställe där andra har tillgång den.

Använd inte apparaten i badrum,
duschrum, nära simbassänger
eller nära vatten (dödlig elektrisk
stöt och/eller elläcka kan
inträffa).

Utsätt inte apparaten för
inträngande vatten genom att
lämna den i regn eller rengöra den
ovarsamt (kan orsaka brand eller
elektrisk stöt).

Om sladden skadas ska den
bytas ut av en behörig
elektriker (risk för dödlig
elektrisk stöt eller brand).

Flytta inte på produkten när den är
påslagen. Stäng av apparaten och
låt den svalna innan du rör vid
den.

Spruta aldrig vatten direkt på
apparaten och rengör inte
apparaten med lösningsmedel
eller antändbara vätskor (kan
orsaka elektrisk stöt).

Använd inte apparaten när du
sover eller huset står tomt.

Använd inte apparaten för annat
än för dess tilltänkta
användningsändamål (använd
inte för att torka kläder eller
värma djur eller växter osv.).

Säkerhetsgallret ger inget
fullständigt skydd för barn eller
skröpliga människor
(använd under sträng uppsikt).

Ställ inte värmaren nära eluttaget
(brandrisk).

AH-720
Lämna inte apparaten påkopplad
om den är täckt av föremål eller
placerad på ett olämpligt ställe,
eftersom programmeraren kan
använda apparaten automatiskt,
vilket kan orsaka brand.

■Värmaren får inte vara placerad direkt nedanför ett vägguttag.
■Använd inte värmaren i den omedelbara närheten av ett badkar,
en dusch eller en simbassäng.
■Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens
representant eller motsvarande behörig person för att förebygga farliga
situationer.
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OBSERVERA

♣ När du har läst instruktionerna, förvara handboken på ett ställe där andra har tillgång den.

När värmaren används ska den stå på ett plant
och jämnt underlag.

Försök inte montera isär apparaten eller
reparera den. Utsätt inte produkten för slag.

Vidrör inte varma delar när apparaten används –
lägg inte händerna på apparaten, eftersom den blir
mycket varm under uppvärmningen. Stäng alltid av
apparaten och låt den svalna innan du hanterar den.
Barn ska hållas borta från värmaren.
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Vid åska och blixtar ska du stänga av apparaten
och ta ut stickkontakten. Koppla ifrån elen när
apparaten inte används under en längre tid.

Placera inte tunga föremål på produkten (kan
orsaka att apparaten går sönder eller en
elektrisk stöt och du kan skadas om föremål
faller ner).

Använd inte apparaten på ett instabilt eller osäkert
underlag.

Håll värmaren borta från andra elektriska
hushållsapparater (den höga värmen kan
skada dem).

Rengör inte produkten innan du har kopplat från
elen och låtit apparaten svalna.

Efter förvaring, avlägsna allt damm innan
apparaten åter används.

Förvara produkten i ett torrt inomhusutrymme,
inte i en varm eller fuktig miljö.

Försiktighetsåtgärder före installation och användning
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR INSTALLATION
Installera produkten på en plats där underlaget är
fast och jämnt (produkten kan inte användas på
ett lutande underlag).

Installera produkten på en plats där någon alltid är
närvarande och se till att det finns en
brandsläckare på plats.

♣ När du har läst instruktionerna,
förvara handboken på ett ställe
där andra har tillgång den.

Installera produkten på en väl synlig plats
(observera produkten regelbundet för
säkerhetens skull).

Installera inte produkten på en plats med hög
temperatur.

Använd inte produkten på platser där det finns
svavelsyra, flytande gas eller klorgas.

INSTALLATION
▶ Lämna minst 20 cm fritt
utrymme på apparatens
sidor och bakom
apparaten. Ovanför
apparaten ska det finnas
minst 1,5 meter fritt
utrymme. Placera aldrig
hinder närmare än
1,5 meter från värmarens
framsida. Hinder

♣ Behåll förpackningen, eftersom den behövs för värmarens underhåll under
en lång tid.

▶ Använd apparaten i ett välventilerat utrymme och
på en plats med nära till eluttag.
▶ Använd inte anslutningskopplingar på sladden.
Anslut alltid apparaten direkt till eluttaget.
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KOPPLING TILL ELNÄTET
▶ När du använder 230 V (AH-720)
Sätt in stickkontakten i ett jordat 230 V vägguttag.

ANTECKNINGAR
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Sammansättning och namn
STOMME
▶ AH-720
säkerhetsgaller
kontrollpanel
handtag
sidoreflektor
platta för termisk infraröd
strålning
bakre reflektor

rumstemperaturgivare
strömbrytare

bottenreflektor
fläkt
hjul
sladd

lampa för
nära infraröd strålning
▶ AH-765/780
(AH-765)
säkerhetsnät
indikationer och användning
handtag
sidoreflektor
platta för termisk infraröd
strålning
bakre reflektor
bottenreflektor
fläkt
gummifot för nivellering

givare för
inomhustemperaturen

NFB

jordningsuttag

※ Produktens yttre kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra säkerheten.
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INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
▶ AH-720

①

②

③
④
⑤
⑥

1. Fjärrkontrollens signalmottagare
2. LED-skärm
Visar olika tillstånd, såsom temperatur, tid och onormalt
tillstånd
3. Knapp för temperaturstyrning
Använd knappen för att justera temperaturen
eller värmeeffekten.
4. Knapp för automatisk/manuell drift
Använd knappen för att välja automatisk eller manuell drift.
5. FLÄKT-knapp
Sätt på eller stäng av fläkten.
6. Tidsinställningsknapp
Använd knappen för att välja tidsinställning.
7. Av/på-knapp
Använd knappen för att sätta på värmaren/stänga
av värmaren.

⑦

▶ AH-765/780

①

②

③
④
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⑧

⑤

⑨

⑥

⑩

⑦

1. LED-skärm
Visar olika tillstånd, såsom temperatur, tid och
onormalt tillstånd
2. Fjärrkontrollens signalmottagare
3. Lampa för värmeskalan
Visar värme på skalan 1–4.
4. Knapp för temperaturstyrning
Använd knappen för att justera temperaturen eller
värmeeffekten.
5. Knapp för automatisk/manuell drift
Använd knappen för att välja automatisk eller manuell drift.
6. FLÄKT-knapp
Sätt på eller stäng av fläkten.
7. Av/på-knapp
Använd knappen för att sätta på värmaren/stänga av
värmaren.
8. Lampa för automatisk drift
Om du väljer läget för automatisk drift, lyser lampan för
automatisk drift.
9. Lampa för fläkten
Om du väljer fläkten, lyser lampan för fläkten.
10. Driftlampa
Driftlampan lyser när värmaren är igång.

FJÄRRKONTROLL
■ Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren när du
använder den.
På/av-knapp
Knapp för automatisk/
manuell drift

Knapp för
justering av
värmeeffekt
och temperatur

Knapp för
ventilationen

■ Fjärrkontrollen fungerar inte från längre avstånd
om belysningen är stark eller vid solsken. Använd i
detta fall fjärrkontrollen precis framför styrpanelen.
■ När du väljer en funktion med fjärrkontrollen, hörs
ett pipande ljud.
■ När fjärrkontrollen inte används under en längre
tid ska du ta ut batterierna för att undvika läckage
och skador.
■ Skydda fjärrkontrollen mot vatten och andra
vätskor.
■ Använd fjärrkontrollens magnet för att fästa den
på apparatens sidopanel.

▶ AH-765/780

Tidsinställningsknapp

■ När fjärrkontrollen används för första gången,
ta av plasten på fjärrkontrollens nedre del.

▶ AH-720

vinyl

BYTE AV FJÄRRKONTROLLENS BATTERI

batteri
①

②

1. Öppna batterifackets lucka.
* Tryck del 1 mot pilens riktning.
* Dra del 2 mot pilens riktning.
2. Byt batteri.
* Observera plus- och minusmärkningarna på batteriet.
3. Stäng luckan.
* Tryck in luckan tills den klickar.
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Användning
PÅKOPPLING OCH AVSTÄNGNING
1. Starta apparaten genom
att trycka på av/
på-knappen.

2. Värmaren slås på och påkopplingen indikeras
med ett pipande ljud.

3. Tryck på av/på-knappen på
nytt för att stänga av
apparaten.

upprepa

AH-720

AUTOMATISK DRIFT
1. Starta apparaten genom
att trycka på av/
på-knappen.

AH-720
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2. Välj automatisk drift genom
att trycka på knappen för
automatisk drift. Lampan för
automatisk drift tänds.

3. Ställ in önskad temperatur genom att trycka på knappen
för temperaturstyrning. Temperaturen kan ställas in
mellan 10℃ och 32℃. Värmeeffekten övervakas och
justeras automatiskt så att den inställda temperaturen
hålls.

MANUELL DRIFT
1. Starta apparaten genom
att trycka på av/
på-knappen.

2. Välj manuell drift genom att trycka på knappen
för automatisk drift. Lampan för automatisk
drift släcks.

3. Välj värmeeffekt genom att trycka på
knappen för temperaturstyrning.
Apparaten ger den valda
värmeeffekten oberoende av
temperaturen.

2. Ställ in önskad tid med pilknapparna
▲▼ (du kan ställa in en tid mellan en och
24 timmar).
* Efter tre sekunder är inställningen bekräftad
utan att du trycker på fler knappar och lampan
'
' tänds.

※ Återkalla
1.Tryck på tidsinställningsknappen under
en sekund.
2. Tidsinställningen återkallas automatiskt
när du stänger av apparaten genom
att trycka på på/av-knappen.

AH-720

Tidsinställning
1. Tryck på tidsinställningsknappen
när apparaten stängs av.

AH-720

AVSTÄNGNING
1. Om du trycker på på/av-knappen när apparaten
är igång, stängs apparaten av omgående.

AH-720

2. Om du lämnar apparaten oövervakad en längre stund,
säkerställ att den är avstängd och ta ut stickkontakten
ur vägguttaget.

AH-765/780
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ANVÄNDNING/AVSTÄNGNING AV FLÄKTEN
1. När du trycker på fläktknappen när värmaren är igång,
visas på skärmen symbolen ‘
’ och fläkten går på.

2. När du trycker på fläktknappen när fläkten är igång,
försvinner symbolen ‘
’ från skärmen och fläkten
stängs av.

AH-720

1. När du trycker på fläktknappen när värmaren är igång,
visas på skärmen texten ‘on’ och fläkten går på.

2. När du trycker på fläktknappen när fläkten är igång,
visas på skärmen texten ‘off’ och fläkten stängs av.

AH-765/780

Diagnos av säkerhetsanordningen
INDIKATIONER OCH BETYDELSE (AH-720)
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※ Onormalt tillstånd i temperaturgivaren –indikeras
med E1.
■Om temperaturgivaren för (inomhus-)temperaturen inte
fungerar korrekt, visas koden E1 och alla aktiviteter
stängs ner.

※ Överhettningsskydd
■Om temperaturen (inomhus) överstiger 43 ˚C, visas koden
E2 och alla aktiviteter stängs ner..

※ Förhindrar överhettning och upptäcker avvikelser i
konduktiviteten
■ Om inomhustemperaturen överstiger 130˚C när
värmaren är på, bryts strömmen till apparaten.
■ Om apparaten välter, upptäcker konduktivitetens
säkerhetsgivare detta och strömmen till apparaten bryts.

♣ Obs.
■ När orsakerna till avvikande händelser har utretts,
kopplas strömmen till apparaten automatiskt på.
■ Piip-äänimerkki lakkaa, kun painat käynnistys-/
sammutuspainiketta.

SÄKERHETSANORDNING
Airrex-värmaren är utrustad med olika säkerhetsanordningar för att förebygga brand. Om värmaren inte fungerar korrekt,
aktiveras säkerhetsanordningen och värmaren stängs automatiskt av.
Om värmaren välter eller utsätts för ett kraftigt slag
stängs den automatiskt av.
■ Kontrollera att apparaten inte har tagit skada och
koppla sedan på värmaren på nytt och använd
som vanligt.

Om värmaren utsätts för
toppspänning eller ovanligt hög
spänning bryter säkringen och
skyddsströmställaren strömmen.

Vid strömavbrott stängs apparaten automatiskt av. Du måste
trycka på på-knappen för att fortsätta använda den.

Om apparaten överhettas och
temperaturen inuti den är onormalt hög,
stängs den automatiskt av.

Om rumstemperaturen överstiger 43˚C
stängs apparaten automatiskt av..

■ Använd värmaren som vanligt efter att
den fått svalna.

ANTECKNINGAR
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Förvaringsinstruktioner
● Koppla ifrån elen.

● Kontrollera att stommen är ren och torr.

※ Försiktighetsåtgärder för inspektion och hantering
Hantera värmaren när den är helt avsvalnad och elen är frånkopplad.
Montera inte isär apparaten (anordningar, inklusive säkerhetsanordningar, fungerar inte korrekt).

Felsökning
Symtom

Apparaten
fungerar
inte
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Åtgärder

◎ Fungerar strömtillförseln?

▶ Kontrollera strömtillförseln.

◎ Kontrollera att stickkontakten är i.
(AH-720)

▶ Sätt på apparaten på nytt efter att ha anslutit
stickkontakten.

◎ Har skyddsströmställaren lösts?
(AH-765, 780)

▶ Återställ skyddsströmställaren.

Kopplingsschema
Modell

Effekt

EFFEKTKOD
HALOGENLAMPA

Jordning
Temperaturgivare

STYRPANEL, FRAMSIDA

Kopplingsschema
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Specifikation
Modellnummer
klassifikation

AH-720

AH-765

AH-780

Uppvärmningskapacitet
(Btu/h)

9,200

23,900

34,500

Elförbrukning (kW)

2.7

7

10.1

Uppvärmningsyta
(m2)

17~20

47~55

70~78

Strömkälla
230 V AC 50 Hz 1-fas
		

230 V AC 50 Hz, 1-fas eller
380 V AC 50 Hz, 3-fas

			
Förbrukning
MAX 11,7
MAX 30,4/10,6
Spänning (A)
Storlek (mm)
(B x L x H)
Produktens vikt (kg)
Säkerhetsanordning

540x290x800
15

670x290x920

970x290x920

27

35

säkerhetsanordning mot överhettning, konduktivitetens
säkerhetsanordning, övertemperaturskydd, givare för avvikelser

Styrning		
Funktioner

MAX 44/15,3

Digitalt micom-kontrollsystem och fjärrkontroll

Tidsinställning (AH-720), automatisk/manuell drift,
4-gradig värmeskala, val av fläkt på/av, rumstemperaturfunktion, visning av
avvikelser och driftinformation

* Produktens konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra säkerheten och effekten.
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GARANTI
(Gäller endast det första köpet hos återförsäljaren.)
AIRREX-värmare blir desto pålitligare i drift, mer bekväma och hållbara ju mer de
används. Apparaterna tillverkas under strikt kvalitetskontroll som inkluderar
inspektion både under och efter produktion samt grundliga tester av pålitligheten.
Vid problem, kontakta återförsäljaren eller distributören. Om problemet orsakats av
ett tillverkningsfel eller ett produktfel, utförs reparationen kostnadsfritt under
garantiperioden. Följande garantivillkor gäller:
1. Garantiperioden är tolv månader från inköpsdatum.
2. Om problemet har orsakats av kunden genom olycka, felaktig användning eller
påförande av skada, debiteras kunden för reparationen.
3. Kvitto med inköpsdatum måste uppvisas.
4. Fyll i uppgifterna nedan och förvara garantiintyget på ett säkert ställe.
5. Kunden betalar alla kostnaderna för transporten tillbaka till återförsäljaren.
Förvara den ursprungliga förpackningen för returneringen. Återförsäljaren
bekostar återsändning till kunden (om garantianspråket godkänns).

BESKRIVNING

AIRREX-VÄRMARE

MODELL

AH-720/765/780
PRODUKTENS
SERIENUMMER:

INKÖPSDATUM
Garantiperiod
DISTRIBUTÖR

(

) månader

Företag
Telefon
Namn:

KUND UPPGIFTER

Adress:
Telefon:
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Tillverkare

HEPHZIBAH CO., LTD.

		(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
		71beon-gil, Nam-gu,
		Incheon, Korea
		TFN: +82-32-509-5834
		
FAX : +82-32-502-5519
		E-post: airrex@airrex.co.kr
		Webbplats: www.airrex.co.kr

Importör

Rex Nordic Oy
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07230 Monninkylä
FINLAND
E-post: info@rexnordic.com
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