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MANUAL FOR KARBON INFRAOVN 

THI-F 1500 

MONTERINGS OG BETJENINGS VEILEDNING 

Model SUNDEAR RAINBOW 

Spenning (V) 220-240V AC

Effekt (W) 1500 

Frekvens (Hz) 50-60

Dimensjoner B×H×D(mm) 879×195.3×84.7 

Vekt (KG) 3.0 

SUNDEAR RAINBOW karbon infraovn produserer øyeblikkelig en behagelig varme. Den robuste 
og værbestandige ovnen er utviklet for både utendørs og innendørs områder. 
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Advarsel 
Disse instruksjonene må leses nøye og beholdes for fremtidig referanse. 

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av manglende overholdelse av 

disse instruksjonene. 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

LES NØYE: Infraovnen er laget for sikker drift. Likevel kan installasjon, vedlikehold og drift av

varmeapparatet være farlig. Ved å følge følgende prosedyrer, reduseres risikoen for brann, elektrisk 

støt, personskade og holde installasjonstiden til et minimum. Lagre disse instruksjonene for 

fremtidig bruk 

1. Les alle instruksjoner før bruk av ovnen.

2. Fjern enheten fra emballasjen og kontroller at den er i god stand før bruk.

3. Ikke la barn leke med deler fra emballasjen(som f.eks. plastposer).

4. Sjekk lokal spenning om den passer til ovnens spesifikasjoner.

5. Kontroller strømledning og plugg for å sikre at de ikke er skadet.

6. Før du trekker ut strømledningen, må du slå av apparatet.

7. Denne ovnen er varm når den er i bruk. For å unngå brannskader, ikke la bar hud komme i 

kontakt med varme overflater på ovnen. Hold brennbare materialer minst 0,9 meter fra forsiden 

av ovnen og hold brennbare materialer vekk fra sidene og baksiden.

8. Ekstrem forsiktighet er nødvendig når ovnen brukes eller er i nærhet av barn eller uføre, og når 

ovnen er uten tilsyn.

9. Ikke bruk I nærhet av bad eller svømmebasseng (eller annen flytende medium).

10. For å beskytte mot elektrisk støt, må man ikke senke plugg i vann (eller annen flytende 

medium).

11. Ikke putt andre gjenstander inn i luftåpninger, da dette kan medføre elektrisk støt, brann 

eller skade på ovnen.

12. Kobles til kun jordede stikkontakter.

13. Pass på at ledning ikke er tilgjengelig for barn.

14. Ikke putt fingrer eller andre gjenstander inn i gitter/reflektor men ovnen er på.

15. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.

16. Denne ovnen er ikke beregnet for bruk I bad, vaskerom og lignede rom innendørs. Plasser 

ALDRI ovnen over badekar eller lignede objekter. 
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17. Ingen erstatningansvar kan bli akseptert for skader forårsaket av manglende overholdelse av 

disse instruksene.

18. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk eller 

mental evne, 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 og 

sårbare mennesker bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

19. Bruk kun dette apparatet som beskrevet i denne manualen. All annen bruk som ikke anbefales 

av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.

20. Ikke bruk varmeapparat med skadet ledning eller støpsel, eller etter at varmeapparatet har fått 

slag/støt, eller skadet på noe måte. Koble fra strømmen på betjeningspanelet og ha 

varmeapparatet inspisert av en godkjent elektriker før gjenbruk. Hvis strømledningen er skadet på 

noen måte, må den byttes ut av produsenten eller elektriker eller en tilsvarende kvalifisert person 

for å unngå fare.

21. Ikke legg ledningen under tepper. Ikke dekk ledningen med gulvbelegg. Ikke legg ledningen 

under møbler eller apparater. Hold ledningen vekk fra trafikkerte området og hvor det kan bli dratt 

ut.

22. Ved nedmontering av ovn, slå av og deretter trekk ut plugg.

23. For å unngå overoppheting av dette apparatet, må du holde luftinntakene og -uttakene rent og 

fri for alt som kan føre til blokkering. Kontroller alle innløp og uttak fra tid til annen for å sikre at 

det ikke er noe smuss eller støvakkumulering. IKKE TILDEKK.

24. Ovnen kan ha varme eller gnistrende deler I seg. Må ikke brukes på steder der det brukes eller 

lagres bensin eller brennbare væsker.

25. Deler av ovnen kan overstige 200°C, kontakt med elementet, reflektor eller andre metalldeler 

kan forårsake alvorlige forbrenninger. For å unngå forbrenninger, ikke la bar hud ta på varme 

overflater.

26. Berør ALDRI varmeelementene. La alltid varmeelementet avkjøles i minst 10 minutter før du 

berører elementet eller tilgrensende deler.

27. Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer. Ikke kast dette produktet som usortert 

kommunalt avfall. Ta kontakt med din lokale kommune for nærmeste innsamlingssted. 
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Installasjon 

Nødvendig verktøy: 
* Blyant     *Hammer     *vater     *skrutrekker/stjernetrekker     *Batteridrill og  bits

Det følger med vegg/takfester. Ovnen må monteres minst 2,4 meter over gulv og 0,5 meter fra 
vegg.  

OBS!  Ovnen må monteres på faste overflater som betong, tre eller metal etc. 

Viktig: Pass på at ledning er godt festet og ikke kommer i kontakt med reflektor eller andre varme 
overflater. Kabel kan festet med strips i festebrakettene. 

1. Denne ovnen bør monteres av kvalifisert elektriker

2. Frakoble ovnen og la den avkjøles før demontering.

3. For takmontasje: laveste punkt av ovnen må være over 2,4 meter over gulv, slik at det ikke 

er mulig å berøre den under drift.

4. Ved montering i tak må det være minst 0,5 meter til vegg eller andre gjenstander.

5. Det skal være minst 1 meter klarering til personell.

6. Avstanden fra fronten til brennbart materiale skal være minst 1 meter.

7. Ved montering i tak, ikke plasser enheten mer enn 90° og ikke mindre enn 45°.

8. Tilførselsledningen må være I lavest punkt hvis enheten er montert vertikalt eller I en vinkel.

9. Hold kabler unna deler på enheten som kan bli varme under bruk.

10. Ikke monter enheten på brennbare overflater.

11. Sjekk minimumavstander for montering I nærheten av brennbare overflater.

12. Minste avstand er 0,5m til tilstøtende vegger.

13. Hvis enheten brukes ute, skal den kobles til godkjent uttak for dette.

14. Enheten må installeres på medfølgende braketter.

15. Fest brakettene forsvarlig til underlaget og til enheten med skruer som følger med.

16. Brakettene kan justere vinkelen på varmeretningen. 
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Tak montasje 
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DRIFT 
Betjening av apparatet: 
1. Slå på , produktet vil vise standby mode i displayet (--- ---);
2. Trykk tastefunksjon: gjenta opp til ønsket effektnivå (L1-L2-L3- standby - off) 

Fjernkontrollinstruksjoner 

Det kreves en brakett for å for å få riktig avstand fra 
monteringsflaten.1. Produktet kan ikke monteres rett på 

monteringsflaten. 

2. Tilførselkabel skal kan ikke monteres i 
øverste punkt på enheten.

Tilførselkabel kan monters i laveste punkt på enheten.

Knapp
Funksjon 
(heater Power ON)

Funksjon 
(heater Power OFF)

LED 
Display

1 Slår varme AV

2
Øker nivået, 

temperatur og timer
Slår varme på  
Level 3 (max)

L1      
Skifter opp til L3

3
Senker nåvået, 

temperatur og timer
Slår varme av    
Level 1 (min)

4

aktiverer 
nivåinnstillingsmodus 

(default- start med siste 
brukt nivå)

    L 
(nivå)

5
tidsstyring i timer   
T0(av) - T9 (max)

 T 
(timer)

Fjernkontroll funksjoner og Led display

L3     
Skifter ned til L1
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POWER KNAPP: Skrur enheten av. 

1. PIL NED: senker temperaturen, timer og effektnivå.
2. PIL OPP: øker temperaturen, timer og effektnivå.
3. LEVEL:  Brukes til å justere effektnivåene(L1-L3).  Trykk Level knappen (4) og deretter opp eller 

ned (2 eller 3) for å øke eller senke effektnivået.
4. TIMER: For å sette timerfunksjonen fra T0-T9,  som viser antall timer enheten vil gå. T0 vil lyse 

og så juster til ønsket tid man vil at enheten skal være på, ved å bruke knappene opp og ned (2 
og 3). 

Viktig: THI-F Karbon infraovner og deres fjernkontroller kjøres på samme frekvens, så 
flere enheter kan kjøres på en fjernkontroll. 

Batterier 
Sett inn 2stk. AAA/Alkaline batterier I fjernkontrollen. 
1. Trekk ut batteridekselet på baksiden, og sett inn batteriene med riktig polaritet.

Viktig: 
1. Bytt gamle batterier med same type nye batterier, ellers kan enheten feile.
2. Ta ut batteriene hvis enheten ikke brukes over lang tid, for å unngå lekkasje og  forrigling på

tilkoblingene.
3. Ikke la væske komme inn I fjernkontrollen.

Obs: 
Når enheten ikke brukes over lengre tid, ved rengjøring, vedlikehold eller flyttes, skal enheten 
slåes av(OFF) og kobles fra elektrisk.  
Periodisk inspeksjon og fjerning av smuss og forurensinger vil sikre at utstyret kan betjenes trygt. 

Feilsøking 

1. Sjekk at kabel er koblet til.
2. Sjekk at kurssikringer er på.
3. Sjekk at bryter på enhet er i ON stilling(bak). 

VEDLIKEHOLD  

OBS!  Regelmessig vedlikehold av enheten er nødvendig for å oppnå langvarig drift av enheten.

1. Sjekk reflektor og elementet minst en gang I måneden for smuss. Hvis nødvendig, bruk
rengjøring og vedlikeholdsanvisning.

2. Antallet av kontroller kan økes med tanke på mengde av støv i miljøet.
3. Sjekk om skader/deformasjoner på reflektoren, ledninger og ramme visuelt under

rengjøringen av enheten.
4. Ved noen feil/skader, ta kontakt med teknisk personell som er autorisert for dette arbeidet.
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RENGJØRING 

For rengjøring av enheten, følg trinnene nedenfor: 

1. Koble fra strømledning før rengjøring av enheten.
2. Pass på at enheten er kald før du forsetter.
3. Bruk en myk, fuktig klut for rengjøring av ramme/skall. Kan bruke mild rengjøringsmiddel. Etter
rengjøring, tørk enheten med en myk klut. (OBS: IKKE LA VÆSKE KOMME INN I ENHETEN.)
4. IKKE BRUK alkohol, bensin, slipemiddel, møbelpolish eller grove børster for å rense enheten.
Dette kan forårsake skade eller forringelse av enhetens overflate.
5. IKKE senk enheten I vann.
6. Vent til enheten er tørr før man setter den på.

Oppvaring: Oppbevar enheten på ett kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk for å hindre støv og 
smuss. Bruk emballasjekartongen til lagring.  

ATTENTION: 
1. Alltid koble fra tilførsel og la enheten bli kald før man begynner å jobbe med den.
2. Hvis enheten har fått støv eller smuss inne I enheten eller rundt elementet, må enheten

rengjøres av kvalifisert personell. Ikke bruk enheten i denne tilstand.
3. Eneste vedlikehold som kreves er rengjøring ev enhetens ytre overflater.
4. Ikke rør elementets overflate med bare fingre, da dette kan påvirke elementets levetid. Hvis

det ved uhell blir berørt, fjern fingermerker med en myk klut fuktet med fettløsende veske
eller alkohol.

5. IKKE reparer eller juster elektriske eller mekaniske funksjoner på denne enhet.
6. Enheten inneholder ingen deler som kan brukes i service menende. Skulle enheten bli skadet

eller ødelagt, må den returneres til produsent, leverandør eller en installatør.
7. Skadet strømledning skal skiftes/erstattes av produsent, leverandør eller kvalifisert person for

å unngå fare.

RESIRKULERING 
Ved kassering av defekt enhet, skal denne ikke kastet sammen med husholdningsavfall.  

Vennligst resirkuler hvor slike anlegg finnes. Ta kontakt med din lokale myndighet eller 
forhandler for resirkuleringsrådgivning. 

Thermo AS, Eternitveien 45, N-3470 SLEMMESTAD 

Telefon +47 66 76 09 50,    E-Post: thermo@thermo-as.no 
www.thermo-as.no 

mailto:thermo@.hl.thelia.no
http://www.thermo-varme.no/



