
Bruks- og 
garantiBeskrivelse

Viktig!
ta Vare på disse 
instruksjonene

For å sikre at du får de beste 
resultatene fra ditt mobile 
varmeapparat, vennligst les 
denne beskrivelsen først og 
ta vare på den for fremtidig 
refferanse. For ytterligere 
informasjon, vennligst kontakt 
din forhandler.

takk for at du kjøpte  
eden pure gen3 modell 1000

gen3 ModeL

Quartz infraröd portabel värmare



Les alle instruksjoner før du bruker ovnen!

  1.  Denne ovnen blir varm når den er i bruk. Hold bar hud, brennbare stoffer som f.eks puter, sengetøy, 
papir, klær og gardiner minst 90cm fra ovnen. Dekk heller ikke til sidene eller toppen av ovnen.

  2.  Utøv forsiktighet når varmeapparatet brukes i nærheten av barn.

  3.  Slå av strømbryteren bak og ta ut stikkontakten når den ikke er i bruk.

  4.  Bruk aldri ovnen dersom det er skader på ledning, støpsel, selve ovnen eller om den har blitt 
skadet på annen måte. I disse tilfellene kan du returnere ovnen til autorisert servicesenter for 
undersøkelse og/eller reparasjon.

  5.  Bruk aldri varmeren utendørs eller på byggeplasser.

  6.  Varmeapparatet er ikke ment for bruk i bad, vaskerom eller områder med stående vann som f.eks 
ved svømmebassenger. Plasser aldri ovnen hvor det er en risiko for at det kan falle i et badekar 
eller annen veskeholdt beholder.

  7.  Ikke legg ledningen under tepper eller lignende. Juster ledningen slik at ingen kan snuble i den.

  8.  Når du er ferdig med å bruke varmeren så slå den av, vent til viften har stoppet og lysrørene har 
blitt avkjølt. Slå av strømbrytteren bak til ”off”. Dra deretter kontakten ut av veggen.

  9.  Oven skal kun kobles til et jordet uttak med 230V på en kurs med minimum 10A.

10.  Ikke stikk i fremmedlegemer inn i varmerens luft inn/uttak, da dette kan føre til elektrisk støt, 
brann eller skade til varmeapparatet.

11.  Ikke blokker ovnens luftinntak eller utblåsingshull for å forhindre 
brann

12.  For renhold av filteret. Følg instruksjonene og ikke tving filteret 
til å tørke med alternative metoder.

13.  Ovnen er varm og har elektromekaniske deler under skallet. Ikke 
bruk varmeapparatet i nærheten av bensin, maling eller andre 
brennbare væsker ettersom gassene kan antennes.

14.  Ovnen skal aldri kobles til et løst vegguttak.

15.  Ovnen skal på ingen måte modifiseres. Dette bryter garantien.

16.  Ovnen skal kobles direkte i vegguttak. Skjøteledning skal ikke be-
nyttes.

17.  Manuell omstart kreves dersom strømtilkoblingen har blitt brutt.

advarsel! Feil bruk av dette varmeapparatet kan medføre fare for 
brann, elektrisk støt og skade på personer.

all serivce uteom rensing av filter skal utføres av autorisert verksted. 
garantien blir brutt dersom du selv åpner enheten.

advarsel risikoen for elektrisk støt
 skal ikke åpnes.
 ingen servicedeler på innsiden



Les alle instruksjoner før du bruker ovnen!
1. Løft ovnen ut av esken. Vi anbefaler at du beholder esken når den ikke er i bruk. Den benyttes som transportbeskyttelse 

for retur som følge av service eller garantiproblemer.

2. Plasser ovnen på et flatt og åpent underlag.

3. Ledningen kobles i en jordet stikkontakt av 220-240 volt 10 amp. Trykk på brytteren bak så den lyser. Varmeren gir et 
lydsignal som betyr at varmeapparatet er koblet til stikkontakten.

4. Hvis du bruker fjernkontroll må du sette inn batterier i batterirommet på fjernkontrollen.

5. Trykk på ”Power” knappen på forsiden av varmeovnen eller på fjernkontrollen for å slå den på. Sett gjerne termostaten 
litt høyt og vent til ønsket temperatur er oppnådd. Juster deretter termostaten nedover til den stopper. Ovnen vil nå jobbe 
for å holde temperaturen på ønsket nivå med en nøyaktighet på ca 2 grader. Når dette skjer kobles 2 av varmepærene 
seg av og vifteintensiteten reduseres. Dette fører til at forbruket blir lavere samtidig som luften sirkuleres og bidrar til å 
holde rommet ved ønske temperatur. Dersom temperaturen faller mer enn 2 grader fra ønsket nivå vil ovnen slå seg på 
igjen med full kraft til ønsket temperatur igjen er oppnådd.

6. Trykk på «Mode» knappen for å veksle mellom kontinuerlig drift ved full effekt og termostatstyring. 

7. For å deaktivere varmeapparatet, trykk på ”Off”-knappen. Viften vil fortsette å blåse til all varmen er fjernet, og slår seg 
deretter helt av.

8. Ovnen er utrustet med en intern sikkerhetstermostat inne i selve ovnen. Dersom apparatet slutter å fungere som det skal 
så slå av strømbryteren, dra ut kontakten og la ovnen kjøle seg ned. Dette vil ta ca 30-45min. Sett igjen i kontakten og slå 
den på igjen. Dersom apparatet ikke kommer på igjen av seg selv så kobler du fra apparatet og kontakter din forhandler.

rengjøring av yttersiden: Slå av ovnen som beksrevet over, ta ut stikkontakten fra veggen å vask med en myk, fuktig klut. 
Slå på igjen.

Lagring av varmeapparatet:

1. Slå av ovnen, sett strømbryteren på baksiden på «Off» og ta ut stikkontakten.

2. Rull opp ledningen.

3. Dekk til ovnen for å hindre støv som kan samles på filteret eller inne i selve ovnen

4. Lagre varmeapparatet i et tørt og støvfritt miljø

For bytte av varmepærer, eller annen service: kontakt forhandler

Filteres renses ved å støvsuge det, eller ved å skylle det i varmt vann. 

EdenPure’s ovner er utstyrt med et vaskbart livstidsfilter på baksiden av apparatet som er lett å rengjøre.

Viktig informasjon- Filteret bør rengjøres jevnlig. 

Et tett filter vil føre til at ovnen ikke fungerer optimalt eller at den stopper. Ovnen er utstyrt med en overopphetings-sikring. 
Vask filteret og den skal starte som normalt. Hvis ikke, kontakt forhandler.

å rengjøre filteret:

1. Løsne dekselet fra oversiden det og trekk det rett ut.

2. La varmt vann renne over filte-
ret, mot luftens blåseretning, 
til vannet er klart. Filteret kan 
skille ut filtrerte rester, så vær 
forsiktig så du ikke søler på 
skjøre overflater som f.eks tep-
per. Du kan også bløtlegge fil-
teret i varmt vann, blandet med 
en liten mengde vaskemiddel 
(ikke glem å skylle godt med 
vann etter bløtlegging).

3. Rist filteret over vasken til over-
flødig vann er borte og la filteret tørke helt før installasjon. Ikke tørk filteret med alternative metoder med f.eks hårføner.

4. Installer filteret på baksiden av apparatet ved å sette den tilbake på plass.

advarsel
alle nødvendige servicer enn filter vedlikehold skal utføres på autorisert serivested.



För att säkerställa maximal prestanda av edenpure värmare notera följande rekommendationer:
  2. Försök placera värmaren nära en varm innervägg och rikta utblåsning mot en kallare yttervägg. Den kalla ytterväggen 

kommer att försöka dra den genererade värmen mot sig, vilket kommer att ge en effektivare uppvärmning.
  4. För att nå maximum effektivitet bör man hålla en relativ fuktighet av minimum 40% i det uppvärmda området.
  5. Värmaren är konstruerad att operera för maximum effektivitet i området 21-22° C. På grund av det mjuka vär-

mekonceptet kommer en temperatur av 20° C att kännas som 22” C. Detta beror på att värmen blandar sig jämnt 
med fuktigheten för en”huvud till tå” komfort.

  6. När värmaren placeras i ett isolerat område, t.ex. en källare eller ett träningsrum, skall om möjligt luftkonditione-
ringsventiler för området ifråga stängas.

  7. I rum med stora ytor av bar betong försök att placera värmaren ca en halv meter över golvet. Se till att värmaren står 
säkert och inte kan välta. Detta vill ge rum för mer effektiv uppvärmning eftersom betongen agerar som en värmeab-
sorbent och tenderar att dra värmen åt sig.

  8. Försök sänka centralvärmen till en lägre temperatur och placera värmaren i den del du tillbringar mest tid i. Nu sätter 
du EdenPure värmaren till din komfortnivå. Det är ju när allt kommer kring onödigt att värma upp flera rum till 20° C 
när du inte använder dem.

  9. När du värmer upp större ytor placera värmaren centralt. Om det finns en takfläkt i närheten använd den som hjälp att 
sprida värmen jämnare.

10. Om värmaren används i ett extremt smutsigt eller dammigt område måste filtret rengöras oftare eftersom det kan 
igensättas och orsaka att värmaren slutar att fungera.

11. Värmegallret är varmt när värmaren är i användning. För att undvika brännsår låt inte bar hud nudda heta ytor. Håll 
brännbara material såsom kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner minst 90 cm från fronten av värmaren och 
håll dem borta från sidor och baksida.

12. Extrem försiktighet är nödvändig när någon värmare används i närheten av barn när värmaren är i gång och ej under 
uppsikt.

13. För att stänga av värmaren tryck ”powerknappen” till ”off”. Tag sedan ur stickproppen ur vägguttaget när fläkten har 
stannat.

14. Tag alltid ur stickproppen när värmaren ej används.

Varför fortsätter fläkten att blåsa när jag har stängt av med ”on/off” brytaren?
Fläkten fortsätter att gå tills värmekammaren har kylts ned. Efter några minuter stängs fläkten av automatiskt.
kan värmeelementen bytas ut?
Ja. När det behövs vänd dig till återförsäljaren.
kan värmaren användas i badrum?
Nej.
kan jag använda värmaren i källaren eller garaget?
Ja, men kom ihåg att rum med tunn isolering inte kan behålla värmen lika effektivt. Nakna betonggolv kommer att absor-
bera delar av värmen. Placering av värmaren en halv meter över golvet gör värmaren mer effektiv.
kan jag använda mer än en värmare åt gången?
Ja, men du skall kontrollera att de ej går på samma säkring. Varje värmare skall gå på en egen 10 A grupp.
kan jag använda värmaren på min byggarbetsplats?
Värmaren är inte ämnad att användas i ett område med mycket damm. Användning av värmaren på detta sätt upphäver 
garantin.
kan jag flytta värmaren när den är igång?
Det rekommenderas ej att flytta värmaren då den är igång Vi rekommenderar att flytta den endast då fläkten har stannat 
helt.
Vad är livslängden på kvarts elementen?
Elementens genomsnittstid är 20 000 timmar. De kan utbytas av en auktoriserad service återförsäljare.
kan jag använda värmaren och en annan apparat samtidigt?
Ja, bara de inte går på samma säkring. Din frys kyl,tvättmaskin, torktumlare och liknande skall inte gå på samma säkring.
kan jag använda en förlängningssladd eller eller strömfördelare med min värmare? 
Nej. Det rekommenderas inte. Den är konstruerad för att anslutas direkt i ett jordat vägguttag på 220-240 V 10 amp eller 
högre säkring.
Värmarens luftflöde verkar att ha slutat.
Se till att bakre intaget inte är blockerat och att filtret är rent. Följ proceduren för filterunderhåll.
Min värmare har stannat
Tag ur kontakten och kontrollera att filtret är rent och sätt i kontakten igen. Om värmaren inte startar eller stänger av igen 
vänligen kontakta återförsäljaren.

 spara dessa instruktioner !


