
 side 1 

 

 

  

 

 

 

 

CALOR 
Infrarød varmer 

 

Sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bruksanvisningen nøye før bruk 

 

 

Takk for at du valgte å kjøpe et av våre produkter. 

Elektriske apparater skal alltid brukes med forsiktighet for å redusere faren for brann, brannskade og 

elektrisk støt. Vi er ikke ansvarlig for feil med varmeren om bruksanvisningen ikke blir fulgt. 
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ADVARSEL: For å unngå overopphetning dekk ikke til varmeren  

 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER  
ADVARSEL: brannfare, om varmeren monteres nær brennbart materiale som gardiner og markise 

eller lignende. Varmeren skal monteres minst 1,5m unna brennbart materiale. Sidene og baksiden av 

varmeren skal ikke komme i kontakt med noe. Varmeren må monteres minst 1,8m over bakken. 

Varmeren skal brukes med 220-240V spenning, velg stikkontakt som har dette. Denne varmeren må 

kobles til en stikkontakt som har 15A, 16A eller mer. 

• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske 

eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller 

instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn 

må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet. 

• Varmeren må kobles til en jordet stikkontakt. 

• Før bruk, se at støpsel og stikkontakt er fri for støv. 

• Sjekk jevnlig at strømledning, støpsel og stikkontakt er uten skader. Ikke bruk om det er 

skader på strømkabel, støpsel eller varmer. Heller ikke om stikkontakt eller støpsel er løst. 

• Om det er skade på strømkabel må denne byttes av en kvalifisert elektriker eller sendes 

tilbake til forhandler. 

• Bruk ikke varmeren om varmerøret er skadet. 

• Monter ikke varmeren rett under en stikkontakt. 

• Når varmeren er i bruk legg ikke strømkabel over eller foran varmeren. 

• Bruk ikke varmeren i nærheten av drivstoff, maling eller andre brannfarlige stoffer. 

• Om varmeren monteres på bad, pass på at du ikke berører varmeren når du er i kontakt med 

vann.  

• Monter ikke varmeren der den kan falle ned i et badekar eller andre vannbeholdere. 

• Vær forsiktig når varmeren er på og er uten tilsyn. 

• La ikke varmeren stå på mens man sover. 

• Før ikke objekter inn i varmeren. 

• Berør ikke varmeren når den er i bruk. 

• Før varmeren skal justeres dra ut støpselet og vent til varmeren er helt nedkjølt. 

• Når varmeren skal kobles fra strøm, skru først av varmeren for å så dra ut støpselet fra 

stikkontakt. Ikke dra i strømledningen.  
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Produkt spesifikasjoner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjernkontroll 

4 effektnivåer 

Termostat 

Timer 

IP65 godkjent 

 

Installasjon 

• Fjern all emballasje (inkludert vibrasjonsdempere) og se etter at strømkabel og støpsel ikke 

er skadet.  

• Påse at monteringstilbehøret, som braketter, skruer og vingemuttere, følger med.  

• Før og under montering pass på at varmeren er koblet fra strøm og er helt nedkjølt. 

• Varmeren kan monteres horisontalt og vertikalt. 

• Under montering pass på at varmeren er minst 1,8m over bakken slik at ingen kan komme 

nær når den er i bruk. 

• Om varmeren monteres horisontalt eller i tak, pass på at varmeren ikke monteres i en vinkel 

på mer enn 90 grader eller under 45 grader. 

• Om varmeren monteres vertikalt eller nær vertikalt, pass på at strømkabelen alltid er under 

varmeren. 

• Når varmeren er i bruk blir baksiden varm, pass på at strømkabelen ikke kommer nær og 

alltid blir holdt unna varmeren. 

• Når varmeren plasseres på vegg påse at den monteres minst 0,5m fra tak og vegger på 

sidene. (se fig. side 5) 

• Når varmeren brukes ute, pass på at stikkontakten er vanntett. 

• Varmeren må monteres ved å bruke brakettene som medfølger. 

Modell PVCA2400BLK 

Spenning 220-204VAC 

Strøm 10,4A 

Effekt 2400W 

Størrelse 970 x 160 x 
80mm 
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Fest braketter til vegg. Om det må forbores skal hullene ha en diameter på 8mm med en dybde på 

70mm og en avstand på 32mm. Lengde på skruene 5x60mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest braketter til varmer og stram til vingemutter på riktig plass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monter varmeren til brakettene på veggen ved å bruke vingemutterne. Juster til ønsket vinkel før det 

strammes godt. 
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Varmeren skal monteres minst 1,8m fra bakken og det må være minst 20cm fra overkant varmer opp 

til tak. 
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Brukerguide: 

1. Bevegelsessensor 

2. Strøm 

3. Barnesikring 

4. Temperatur 

5. Effektnivå 

6. Smart oppvarming 

7. Varmeikon 

8. Indikator for «Open window»  

funksjon.  

9. Timer 

10.  Temperatur F /C 

11.  «Open window» aktivert 
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Fjernkontroll 

1.  

1. Av/på knapp 

2. Timer knapp 

3. Temperatur opp  

4. Effektnivå knapp 

5. Smart oppvarming 

6. Barnesikring 

7. Temperatur ned 

8. Set knapp 

9. Display av/på 

10. Bevegelsessensor 

 

Bruksanvisning: 

1. Koble støpselet til en stikkontakt som har lik spenning oppgitt på varmeren. 

2. Trykk inn av/på knappen for å skru varmeren på. 

3. Trykk inn effektnivå-knappen for å velge effekt, det er totalt 4 effektnivåer. 

4. Trykk inn opp/ned knapp for å velge temperatur. Temperaturen kan stilles mellom 5-45 

grader celsius.  

5. Trykk inn timer knappen for å velge antall timer før varmeren skrur seg av. Velg ved å bruke 

opp/ned knapper. Timer ikonet vil lyse på skjermen når timeren er aktivert. 

6. Trykk inn skjermknapp én gang for at skjermen kun skal vise temperaturen i rommet. Trykk 

inn skjermknapp to ganger for å kun vise varmesymbol. 

7. Trykk inn smart oppvarming knapp for at varmeren automatisk skal velge effektnivå etter 

temperaturen i rommet. Smart oppvarming ikonet vil da lyse på skjermen. 

8. Trykk inn Set knappen etterfulgt av barnesikrings knapp for å låse varmeren. Ingen knapper 

vil da fungere frem til samme kombinasjon blir gitt en gang til. 

9. Trykk inn bevegelsessensor knapp for at varmeren skal gå inn i bevegelsessensor modus. Når 

denne er aktivert vil varmeren slutte å varme om den ikke registrerer bevegelse innen 2 

minutter. 

10. Trykk inn Set knappen etterfulgt av opp knappen for å velge mellom Celsius og Fahrenheit. 

11. Trykk inn Set knappen etterfulgt av smart oppvarming-knappen for å velge «Open window» 

funksjon. Når funksjonen er aktivert, lyser 'WO'-ikonet på skjermen. Da vil enheten slutte å 

varme hvis temperaturen i rommet synker med 3 grader innen to minutter. På dette 

tidspunktet vil «Open window» aktivert ikonet begynne å lyse. Merk: Denne funksjonen må 

du selv aktivere da den er AV i fabrikkinnstillingene. 

12. Trykk inn Set knappen etterfulgt av skjerm knappen for å vise spenning. 

13. Trykk inn av/på knappen for å skru av varmeren. 
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Vedlikehold og rengjøring 

• Før rengjøring trekk ut støpselet fra stikkontakten og vent til varmeren er nedkjølt. 

• Rengjør utsiden av varmeren og gitter med en fuktig klut. 

• Rør ikke varmerøret da fett fra hånden kan påvirke levetiden til varmerøret. Om man 
kommer borti ved et uhell, fjern merkene forsiktig med en myk fuktig klut. 

• Bruk ikke sterke rengjøringsmidler eller slipende koster/kluter under rengjøringen 
ettersom dette kan skade overflaten på varmeren. 

• Om innsiden av varmeren er dekket med støv eller pollen burde den rengjøres ved 
forsiktig å bruke en myk støvklut -kost.  

• Om varmeren ikke skal brukes over lenger tid (spesielt om det er mye støv/pollen og 
eller saltholdig luft) skru den ned og legg den på et sikkert sted. Dette vil forlenge 
levetiden på produktet.  

• For å unngå elektrisk støt og personskader legg aldri strømkabel, støpsel eller en 
annen del av varmeren i vann eller andre væsker.  

• Prøv ikke å reparere eller justere det elektriske eller mekaniske i varmeren. 

• Varmeren har ingen utskiftbare deler. 

• For annen service kontakt forhandler eller en egnet fagperson.  

Lagring 
Ikke kveil kabelen under lagring eller når varmeren er i bruk.  

Avhending 
Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal 
ikke avhendes med vanlig avfall. 
Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon. 

 

Kundeservice 
• Ved feil på produktet ta kontakt med forhandler for avklaring.  

• Reparasjoner må gjøres av en autorisert elektriker.  

• Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.  

• Garantien dekker ikke skader som et resultat av forandring, ulykker, bruksfeil, 
forsømmelse eller dårlig vedlikehold.  

• I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss 
retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.  
 
 
 
 


