
Brukermanual for karbon infravarmer 

THI-F 1500 / THI-F 2000

El. nr.: 54 309 63 / 54 309 60

Monterings- og brukerveiledning 
Les nøye og spar for senere bruk 



Advarsel
Disse instruksjonene må leses nøye og oppbevares for fremtidig referanse. 

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

instruksjonene. 

Viktige sikkerhetsinstruksjoner: 
Det infrarøde varmeapparatet er designet 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 du setter apparatet I bruk.

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

3. Ikke la barn leke med emballasjen (for eksempel plastposer).

4. Kontroller nettets spenning for å sikre at den passer til apparatets nominelle spesifikasjon.

5. Kontroller strømledningen og støpsel nøye før det brukes, for å sikre at de ikke er skadet.

6. Før du trekker ut strømledningen, må du sørge for at apparatet er avslått.

7. Ikke plasser brannfarlige gjenstander nærmere et minimum 1 meter fra forsiden av apparatet.

8. Ikke bruk apparatet nær eller i umiddelbar nærhet av badekar eller svømmebasseng.

9. For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke ledningen eller støpsel i vann eller annen

væske. 

10. Ikke legg inn eller la gjenstander komme inn i gitteret, da dette kan føre til elektrisk støt, brann

eller skade på varmeren. 

11. Trekk ut støpsel etter bruk.

12. Ikke la kabel henge tilgjengelig for barn.

13. Ikke berør varmeelementet med fingre eller andre fremmedlegemer under bruk.

14. Ikke bruk apparatet uten tilsyn.

15. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk i bad, vaskerom og lignende innendørs steder, aldri

plassert varmeapparat der det kan falle i badekar eller annen vannbeholder. 

16. Ingen erstatningsansvar kan bli akseptert for skader forårsaket av manglende overholdelse av

disse instruksjonene eller annen feilaktig bruk. 

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

kognitiv 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 

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



18. Hvis strømledningen er på noen måte skadet, må den byttes ut av produsenten, installatør

eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. 

19. For å unngå overoppheting av dette apparatet, må du holde luftinntakene rent og fri for alt

som kan føre til blokkering. Kontroller fra tid til annen for å sikre at det ikke er noe smuss eller 

støvakkumulering. IKKE TILDEKK. 

20. Deler av varmeapparatet kan overskride 200 °C. Kontakt med oppvarmingsrøret, reflektor eller

metall i nærheten av oppvarmingsrøret, kan forårsake alvorlige forbrenninger. For å unngå 

forbrenning, ikke la bar hud komme i kontakt med den varme overflaten. 

21. Berør aldri varmeelementene. La alltid varmeelementet avkjøles i minst 10 minutter før du

berører elementstaven eller tilgrensende deler. 

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

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

Introduksjon 
THI-F karbon infrarøde varmeovner gir umiddelbar og behagelig varme. Disse 
robuste og værbestandige varmeovnene er utviklet for innenlands og kommersiell 
oppvarming ved utendørsområder, og er kun til utendørs bruk.  

Modell THI-F 

Spenning (V) 220-240V AC

Effekt (W) 1500W/2000W 

Frekvens (Hz) 50/60 

Dimensjoner W×H×D (mm) 879×195.3×84.7 

Vekt (KG) 3.0 



INSTALLASJON 

Nødvendig verktøy: 
* Blyant     *Hammer     *Vater     *Skrutrekker     *Batteridrill og bits

Veggbraketter følger med varmeapparatet og er spesielt utformet slik at dette produktet kan 
monteres på veggen eller i taket. Før boring/ tilskruing av holderen til veggen / taket, sjekk at 
underlaget er solid og at det ikke er skjulte vannrør eller elektriske ledninger. Varmeapparatet må 
installeres ikke kortere enn 50cm fra sideveggene og ikke lavere en 180cm over gulv. 

NB: Apparatet må installeres på faste overflater som betong, tre eller metall etc. 

Viktig: Forsikre deg om at tilførselskabelen er godt montert og at den ikke kommer i kontakt 
med varmeelementets reflektor eller ikke festes i oppvarmet område. Tilførselsledningen kan 
festes til monteringsbraketten bak ovnen med strips. 

1. Apparatet skal installeres av en kompetent person, dvs. en kvalifisert elektriker.
2. Koble alltid varmeapparatet fra strømforsyningen og la det avkjøles før installasjonen.
3. Apparatet kan monteres horisontalt eller vertikalt, men for bedre effektivitet anbefaler vi

horisontalt bruk.
4. For veggmontering må det være en 1,8 m avstand fra apparatet til bakken. For takmontering

må det være en 2,4 m avstand fra apparatet til bakken.
5. For både horisontal og vertikal montering på vegg må det være min. avstand på 0,4 m mellom

apparatet og taket.
6. Avstanden fra apparatet fra hjørnene skal være min. 0,4 m for vertikal bruk og min. 0,5m for

horisontal bruk.
7. Ved installering i tak, må det være en avstand på 0,5m mellom hjørner og apparatet.
8. Avstanden fra apparatet til der folk oppholder seg skal være min. 1m.
9. Avstanden fra apparatets forside til materialer som tre, kartong, klær etc. må være min 1m.
10. Når du monterer horisontalt eller til tak, ikke plasser varmeren i en vinkel på mer enn 90 ° og

mindre enn 45 °.
11. Tilførselsledningen må være i den nedre delen av varmeren hvis varmeren er installert vinkel

eller vertikalt.
12. Hold tilkoblingsledninger vekk fra apparatets deler som blir varm under bruk.
13. Ikke installer apparatet direkte på en brennbar overflate.
14. Vær oppmerksom på den minste sikre avstanden mellom varmeelementets kropp og de

brennbare overflatene når den monteres.
15. Varmeapparatet skal alltid ha en minimumsavstand på 0,5 m fra et tak og tilstøtende vegger.
16. Hvis varmeren skal brukes utendørs, anbefales et værbestandig uttak.
17. Før montering i vegg, sørg for at det ikke er ledninger eller vannrør i området der

varmeapparatet skal installeres.
18. Varmeapparatet må monteres på medfølgende beslag.
19. Fest brakettene godt til monteringsflaten og baksiden av varmeren ved hjelp av skruene som

følger med.
20. Fest varmeapparatet forsvarlig på beslagene ved hjelp av de medfølgende mutrene og boltene.
21. Braketten kan brukes til å justere varmeretningen, juster varmervinkelen ved å løsne de to

skruene på veggmonteringsbraketten, stram boltene igjen når ønsket vinkel er oppnådd.



Vegg/takmontering   -standard 

Nødvendige verktøy 

* Blyant * Hammer * Vater * Skrutrekker * Batteridrill og bits



Installasjon på vegg / i tak 



I I 

I I 



THI-F 1500 

Funksjoner og betjening 

Betjening 

Knappefunksjoner: 

1. Slå på strømmen, produktet er i ventemodusvisning (- -);

2. Trykk på tastfunksjon: trykk på knappen, og trykk deretter på varmenivåene

(L1-L2-L3-standby - av)

Instruksjoner for fjernkontrollen 

1. KRAFTKNAPPEN: Slå av ovnen.

2. OPP-KNAPPEN: Øk tidtakeren og nivået.

3. NED-KNAPPEN: Senk tidtakeren og nivået.

4. NIVÅKNAPP: Brukes til å justere varmenivået (L1-L3). Trykk på Nivå-knappen

og bruk deretter opp- og ned-knappene (knappene 2 og 3) for å øke eller senke

oppvarmingsnivået.

5. TIMERKNAPP: For å stille tidtakeren fra 0H-24H, som er antall timer den vil

kjøre. 0H viser og justerer deretter til antall timer du vil stille inn ved å bruke opp- og

nedknappene (2 og 3).

Remote Control Function 

Knapp Funksjoner 
(Når ovnen er på) 

Funksjoner 
(Når ovnen er av) 

LED Display 
på ovnen 

1 Skrur ovnen av/på 

2 Øker varmenivået eller 
antall timer 

Setter varmen til 
nivå 1 (Min.) 

L1 

3 Senker varmenivået eller 
antall timer 

Setter varmen til 
nivå 3 (Maks.) 

L3 

4 Aktiverer 
effektinnstillinger 

L [n] 

5 Aktiverer tidsinnstillinger 0-24 [0H]-[24H] 



THI-F 2000 

Funksjoner og betjening 

Betjening 

Knappefunksjoner: 

1. Slå på strømmen, produktet er i ventemodusvisning (- -);

2. Trykk på tastfunksjon: trykk på knappen, og trykk deretter på varmenivåene

(L1-L2-L3-L4-standby - av)

Instruksjoner for fjernkontrollen 

1. KRAFTKNAPPEN: Slå av ovnen.

2. OPP-KNAPPEN: Øk tidtakeren og nivået.

3. NED-KNAPPEN: Senk tidtakeren og nivået.

4. NIVÅKNAPP: Brukes til å justere varmenivået (L1-L3). Trykk på Nivå-knappen

og bruk deretter opp- og ned-knappene (knappene 2 og 3) for å øke eller senke

oppvarmingsnivået.

5. TIMERKNAPP: For å stille tidtakeren fra 0H-24H, som er antall timer den vil

kjøre. 0H viser og justerer deretter til antall timer du vil stille inn ved å bruke opp- og

nedknappene (2 og 3).

Remote Control Function 
Knapp Funksjoner (Ovnen er på) Funksjoner (Ovnen 

er av) 
LED Display 
på ovnen 

1 Skrur ovnen av/på 

2 Øker varmenivået eller 
antall timer 

Setter varmen til 
nivå 1 (Min.) 

L1 

3 Senker varmenivået eller 
antall timer 

Setter varmen til 
nivå 4 (Maks.) 

L4 

4 Aktiverer 
effektinnstillinger 

L [n] 

5 Aktiverer tidsinnstillinger 0-24 [0H]-[24H] 



Forsiktighet: 
Når apparatet over en lenger periode ikke brukes, må rengjøring eller vedlikehold utføres. 
Ved flytting av apparatet, skal varmeren slås til AV og kobles fra den elektriske tilkoblingen. 

Periodisk inspeksjon og fjerning av smuss og forurensninger vil sikre at utstyret kan betjenes trygt. 

Feilsøking 
1. Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt, hvis ikke, plugg inn.
2. Sjekk om sikringene er på.
3. Kontroller om strømknappen på baksiden av varmeapparatet er slått på.

Feilsymbol 
E1: Overoppheting, termoutløser utløst. Forsøk å skru av og på apparatet med bryteren bak. Hvis 
problemet vedvarer, kontakt installatør eller leverandør. 

Vedlikehold 

NB: Nøye og regelmessig vedlikehold av apparatet etter våre instruksjoner er viktig for å oppnå 
langvarig levetid av apparatet. 
1. Kontroller reflektor og IR-filament for urenheter minst en gang i måneden. Hvis nødvendig,

bruk rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger.
2. Antallet av kontroller kan økes med tanke på mengden av støv i miljøet.
3. Kontroller deformasjonen av reflektor, ledning og ramme visuelt under rengjøring av apparatet.

Ved deformasjon, ta kontakt med installatør/ leverandør.
4. Kontroller strømledningen og kontakten visuelt under rengjøring av apparatet. Ved

deformasjon, ta kontakt med installatør/ leverandør.



Rengjøring 
Regelmessig og forsiktig rengjøring hjelper din infrarøde varmeapparat til å fungere effektivt i 
mange vanskelige år. For å rengjøre varmeapparatet, følg trinnene nedenfor: 

1. Koble strømledningen til din sikkerhet før du rengjør apparatet.
2. Pass på at varmeren er kul før du fortsetter.
3. For å holde varmeren ren, kan det ytre skallet rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke
et mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Etter rengjøring tørk enheten med en myk klut.
(NB: IKKE la væske komme inn i varmeren).
IKKE bruk alkohol, bensin, slipemiddel, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre Apparatet.
Dette kan forårsake skade eller forringelse av varmeapparatets overflate.
5. IKKE senk varmeren i vann
6. Vent til varmeren er helt tørr før bruk.

Oppbevaring: Oppvarmer apparatet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk for å hindre støv og 
smuss. Bruk emballeringskartongen til å lagre. 

Merk: 
1. Koble alltid apparatet fra strømforsyningen og la det avkjøles før du begynner å jobbe med det.
2. Hvis varmeapparatet har samlet støv eller smuss inne i enheten eller rundt varmeelementet, må
enheten rengjøres av en kvalifisert fagperson. Ikke bruk apparatet i denne tilstanden.
3. Det eneste vedlikeholdet som kreves er rengjøring av varmeelementets ytre overflater.
4. Ikke rør varmeelementet med bare fingre, da fett fra hånden kan påvirke lampens levetid. Hvis
det er ved et uhell berørt, fjern fingermerkene med en myk fuktet klut.
5. Forsøk ikke å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på dette apparatet.
6. Varmeapparatet inneholder ingen deler som kan benyttes av brukeren. Skulle produktet bli
skadet eller ødelagt, må det returneres til installatør eller leverandør.
7. Skadet strømledning skal erstattes av installatør eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå
fare.
8. Benytt en servicebryter for tilførselen til apparatet

Gjennvinning 
Etter apparatets brukstid skal det ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. 
Vennligst benytt gjennvinningsstasjon. Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for 
resirkuleringsrådgivning i ditt land. 

 Tlf.: 66 76 09 50 

Kontakt: 
Thermo AS 
Eternitveien 45 
3470 Slemmestad 

www.thermo-as.no
post@thermo-as.no






