
INFRARØD RADIATOR M/WIFI STYRING
500 W IP44

ART NR 330288
EAN NR 5709133912987

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

Dette produkt er kun velegnet til godt isolerede rum og områder og til lejlighedsvis brug.



DANSK

1. Brug kun varmeren når fødderne er korrekt monteret, eller beslaget er solidt skruet fast på
væggen.

2. Vær sikker på at den stikkontakt som varmeren tilsluttes til er jordforbundet og kan klare den
effekt der er angivet i de tekniske specifikationer.

3. Lad ikke tilslutningskablet komme i nærheden det varme element i varmeren.
4. Varmeren må ikke anvendes hvis glaspanelet er ødelagt eller beskadiget.
5. Må kun bruges indendørs.
6. Placer ikke varmeren på et tæppe med høj luv.
7. Varmeren skal altid placeres på en solid plan overflade (transportabel model).
8. Placer ikke varmeren tæt på gardiner eller møbler for at undgå brandfare.
9. Stik ikke ting ind i varmeudgangen eller varmerens gitter.
10. Brug ikke varmeren i områder hvor der opbevares brandfarlige væsker eller hvor der er

brandfarlige dampe.
11. Træk altid stikproppen ud når varmeren transporteres fra sted til sted.
12. Brug ikke varmeren i umiddelbar nærhed af bad, brusere eller pool.
13. For at undgå overopvarmning må varmeren ikke overdækkes.
14. Dette symbol betyder MÅ IKKE OVERDÆKKES

15. Advarsel! Varmeren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
16. Advarsel! Hvis strømkablet er beskadiget eller ødelagt, skal det udskiftes af en fagmand for at

undgå ulykker.
17. Denne varmer må benyttes af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske,

sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de får vejledning af
en person, der kender til varmeren, så de forstår at benytte varmeren på en sikker måde og
forstår farerne ved at bruge den.

18. Børn må ikke lege med varmeren og må ikke rengøre den uden overvågning af en voksen.
19. Børn under 3 år skal holdes væk fra varmeren.
20. Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke for varmeren når den er placeret i normal

arbejdsposition og når de er blevet instrueret om at bruge varmeren på sikker måde og forstår
farerne ved at bruge den. Børn mellem 3 og 8 år skal ikke tilslutte, regulere eller rengøre
varmeren.

21. Advarsel! Nogle dele af varmeren kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær
ekstra opmærksom når der er børn eller sårbare personer i nærheden.

Radiatoren må ikke bruges, før den er installeret og ophængt, i henhold til nedenstående
instruktioner. Radiatoren er beregnet for vægmontering. Vælg en placering hvor der er mindst 1 m
afstand fra gardiner og møbler.

Note: Når radiatoren startes første gang eller når den har været slukket i et stykke tid, kan der
komme lugt og dampe fra den. De forsvinder begge når radiatoren har været tændt i kort tid.

Rør ikke for radiatoren når den er tændt.

SIKKERHEDSANVISNINGER

MONTERING AF VARMEREN



NORSK

1. Bruk bare varmeren når føttene er ordentlig montert eller braketten er skrudd godt fast på
veggen.

2. Pass på at varmeren er tilkoblet en jordet stikkontakt som kan håndtere den strømmen som er
angitt i de tekniske spesifikasjonene.

3. Ikke la strømledningen komme nær ovnens varmeelement.
4. Varmeren må ikke brukes hvis glasspanelet er ødelagt eller skadet.
5. Må kun brukes innendørs.
6. Ikke plasser varmeren på tepper med høy bust.
7. Varmeren må alltid plasseres på en solid, plan overflate (bærbar modell).
8. Ikke plasser varmeren nær gardiner eller møbler for å unngå brannfare.
9. Stikk ikke ting inn i varmeutgangen eller gitteret på varmeren.
10. Ikke bruk varmeren i områder hvor det oppbevares brannfarlige væsker eller hvor det finnes

brannfarlige damper.
11. Dra alltid ut støpselet når varmeren flyttes.
12. Ikke bruk varmeren i umiddelbar nærhet av bad, dusj eller basseng.
13. For å unngå overoppheting, må varmeren ikke tildekkes.
14. Dette symbolet betyr MÅ IKKE TILDEKKES

15. Advarsel! Varmeren bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
16. Advarsel! Hvis strømledningen er ødelagt eller skadet, må den byttes av en fagmann for å

unngå ulykker.
17. Denne varmeren kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske,

sansemessige eller mentale evner eller uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap hvis de får
veiledning av en person med kjennskap til varmeren, slik at de forstår å bruke varmeren på en
sikker måte, og forstår farene ved å bruke den.

18. Barn må ikke leke med eller rengjøre varmeren uten tilsyn av voksne.
19. Barn under 3 år må holdes vekk fra varmeren.
20. Barn mellom 3 og 8 år bør kun slå varmeren på og av når den allerede er oppstilt, og de har fått

instruksjoner om hvordan de skal bruke varmeren på en sikker måte, og ellers forstår farene
ved å bruke den. Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, justere eller rengjøre varmeren.

21. Advarsel! Noen av varmerens deler kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Vær
spesielt påpasselig når det er barn og sårbare personer i nærheten.

Informasjon første gangs bruk
Ovnen bør settes på maksimal temperatur 30 minutter for å brenne elementet rent. Noe lukt kan
oppstå når dette gjøres.

Rengjøring av ovnen
Slå av strømmen til ovnen og la den avkjøle før rengjøring.
Rengjør utsiden av varmeren med en fuktig klut og tørk av med en tørr klut. Ikke bruk vaskemidler
og sørg for at det ikke er vann i ovnen.

SIKKERHETSANVISNINGER



Fjern al emballage, så den ikke er inden for børns rækkevidde. Når emballagen er fjernet, skal Du
kontrollere radiatoren for beskadigelse eller andre tegn på defekter eller fejlfunktion.

Beslut hvor radiatoren skal monteres.
ADVARSEL: Anbring ikke radiatoren bag en dør. Radiatorens underside bør monteres mindst 30 cm
over gulvet, siderne mindst 30 cm fra væggene og toppen mindst 150 cm fra loftet.

1. Marker de fire huller ved hjælp af den
medleverede skabelon.

2. Bor de fire huller i væggen med et ø 8 mm
bor i 40mm dybde.

3. Slå forsigtigt plugsene i hullerne i væggen
med en hammer.

4. Skru de fire skruer i plugsene indtil de
stikker 6mm ud af væggen.

5. Hæng radiatoren op på skruerne, og tjek at
den sidder vandret og godt fast, samt at
den overholder de ovenstående
minimumsafstande.

6. Skub Radiatoren mod højre og ned, for at
fastholde den på beslaget.

INSTALLATION AF VARMEREN

VÆGMONTERING



Radiatoren har følgende funktioner:
- Manuel styring: Termostatstyring og 24 timers nedtællings funktion
- Smart styring via APP: 7 dages program, 4 tidszoner pr. dag
- Feriefunktion via APP: Sætter en fast temperatur mens man er bortrejst, og vender automatisk
tilbage til smart styring, når man vender hjem

- Åbent vindue funktion: Hvis temperaturen falder 3 grader på 15 minutter, vil radaitoren automa-
tisk afbrydes i 30 minutter (denne funktion kan deaktiveres/aktiveres ved at holde ”-” nede i 5
sekunder)

BETJENINGSPANEL

1. Tænd/sluk
2. WIFI
3. ” +”
4. ” - ”
5. Timer
6. Varme indikator

DISPLAY

1. Ugedag
2. Åbent vindue symbol
3. Timer symbol
4. WIFI symbol
5. Tid
6. Temperatur
7. Funktion (mode)

M=Manuel, H=Ferie, P1/P2/P3/P4=Periode på dag

MANUEL STYRING

1. Kontroller at radiatoren hænger stabilt i henhold til instruktionerne. Sæt stikket i en 220/240 V
stikkontakt.

2. Tænd på hovedkontakten ON/OFF på siden af radiatoren.

3. Tryk på ”+” eller ”-” for at indstille den ønskede temperatur. 2 sekunder efter vil displayet skifte
til visning af aktuel rumtemperatur. Hvis smart styring er aktiveret i APP, vil den manuelt
indstillede temperatur kun gælde indtil næste tidszone starter.

BRUG AF RADIATOREN



INDSTILLING AF TIMERFUNKTION

”00H” vises i displayet efter at have trykket på timer knappen. Brug knapperne ”+” eller ”-” for at
øge eller reducere den ønskede nedtællingstid (fra 1 time til 24 timer). Radiatoren vil nu slukke efter
det indstillede antal timer.

KALIBRERING AF TEMPERATUR

Hold ”+” nede i 5 sekunder. Brug knapperne ”+” eller ”-” for at øge eller reducere kalibrering af
temperatur (-5 til +5 grader).

Rengøring af varmeren

Afbryd strømmen til varmeren og lad den køle ned før rengøring.
Rengør ydersiden af varmeren med en fugtig klud og tør efter med tør klud. Brug ikke
rengøringsmidler og pas på at der ikke kommer vand ind i varmeren.

Bortskaffelse

Dette symbol betyder at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet.
Varmeren skal afleveres på en genbrugsstation så de genbrugelige dele kan oparbejdes
til at blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig
måde.

Teknisk data

330288
Spænding: 220-240 V
Effekt: 500 W
IP-klassificering: IP44
Digital termostatstyret
WIFI - styret (Nem App til smartphone for tænd og sluk, samt indstilling af temperaturen)
Stemmestyring via Google Home ® eller Alexa ®
Uge timer
Nedtællingstimer
Ferie funktion
LCD display
Vægmonteres
Åbent vindue funktion
Overophedningssikring

Vægt: 4,9 kg
Mål: 60 x 80 x 2 cm



INDSTILLING AF WIFI STYRING

Radiatoren kan også betjenes ved hjælp af en app på din smartphone eller tablet. Radiatoren
skal være forbundet med et wifi-modem.

1. Download app’en ”TUYA SMART” på din smartphone. Efter at have registreret dig i app’en, kan
du tilføje radiatoren.

2. Tryk knappen på radiatoren, radiatoren vil nu stå i stand by. Det betyder at radiatoren er i

forbindelse – når blinker. Hvis ikke kan ses, tryk da på i ca. 3 sekunder til
radiatoren afgiver en lyd. Dette bruges også for gendannelse af fabriksindstilling i radiator, og
for at skifte imellem tilslutningsmetoder under installation i app’en.

3. Tilslut nu radiatoren til app’en ved hjælp af nedenstående instruktioner, eller instruktioner vist i
app’en.

4. Efter korrekt installering af radiator i app’en, vil lyse konstant.

BRUG AF TUYA APP

1. Åben app’en TuyaSmart, registrer dig og log
ind. Dernæst vælg ”Add Device” eller ”+”
for at installere radiator i app’en



2. Vælg ”Heater” i undergruppen ”Home
Appliances II”

4. Vælg WIFI netværk og indtast koden
for netværket. Tryk Confirm.
Nu vil raditoren koble sig på netværket,
og app’en vil vise status.

3. Kontroller at blinker hurtigt.
”Hvis ikke, se punkt 2 under indstillinger
af WIFI styring.”
Tryk ”Confirm indicator rapidly blink”



Nedtællings
timer

Aktuel
rumtemperatur

Indstilling af
uge timer

Tænd/sluk
radiator

Ændre navn/rum
for radiator

Manuel
funktion

Ugetimer
funktion

Ferie
funktion

5. WIFI lampen på radiatoren vil ny lyse konstant, hvis radiatoren er korrekt koblet op
med app’en

6. Indstilling af radiator fra app’en.

7. Hvis der bliver behov for at fjerne radiatoreren fra WIFI, gøres dette ved at holde WIFI knappen
på betjeningspanelet nede i ca. 10 sekunder indtil WIFI indikatoren på displayet blinker.

Manuel indstilling af
temperatur



Art nr 330288

Betegnelse Symbol Værdi Enhed Betegnelse Ja/Nej

Varmeudgang Type af regulering for lokale varmere

Nominel
varmeudgang Pnom 0,5 kW Manuel varmekontrol med integreret termostat [nej]

Minimum
varmeudgang
(vejledende)

Pmin 0,5 kW Manuel varmekontrol med rum- og/eller
udendørs temperatur tilbageføring [nej]

Maksimum
kontinuerlig
varmeudgang

Pmax,c 0,5 kW Elektronisk varmekontrol med rum- og/eller
udendørs temperatur tilbageføring [nej]

Strømforbrug Udgang med ventilator [nej]

Ved nominel
varmeudgang elmax N.A. kW Type af varmeudgang/temperaturkontrol

Ved minimum
varmeudgang elmin N.A. kW Enkelttrinsudgang og ingen temperaturkontrol [nej]

Ved standby elSB 0.001 kW To eller flere manuelle trin, ingen
rumtemperaturkontrol [nej]

Mekanisk termostat for rumtemperaturkontrol [nej]

Elektronisk termostat for rumtemperaturkontrol [nej]

Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer [nej]

Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer [ja]

Andre kontroloptions

Rumtemperaturkontrol med
tilstedeværelsesføler [nej]

Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor [ja]

Med afstandskontrol [nej]

Med mulig startkontrol [nej]

Med begrænsning af virketid [ja]

Med rumtemperaturføler [nej]

EU Importør QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark

QuineQuintax Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller
betjening af radiatoren

Made in P.R.C.


