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Forsøg ikke at bruge varmeren før du har læst hele brugervejledningen omhyggeligt. Dermed 
sikrer du dig at du selv og omgivelserne er sikre, og at du bliver tilfreds med varmeren i mange 
år. 
 
 
 
Der er reklamationsret på dette produkt for fabrikationsfejl i 24 måneder fra købsdatoen. Gem 
købsbeviset der er en forudsætning for reklamationer. 
Reklamationsretten bortfalder hvis produktet har været udsat for beskadigelser eller er blevet 
ændret på nogen måde eller blevet brugt til andet end det er beregnet til. 
Alle henvendelser om reklamation skal ske til købsstedet. 
 
 
 
 
Kontroller emballage og indhold for eventuelle transportskader. Varmeren er fuldt monteret, 
kun strøm- og gastilslutningerne mangler. Kontakt salgsstedet hvis der er transportskader.  
 
 
 
 
Læs og forstå de følgende sikkerhedsanvisninger, der er forbundet med denne type udstyr. 
 
1. Brug kun varmeren med  den specificerede spænding og med tilslutning med 

jordforbindelse. 
2. Brug den slange og regulator, der er medleveret. 
3. Brug kun propangas. 
4. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Der kræves en åbning på 1400 cm2 til frisklufttilførsel. 
5. Kun til indendørs brug, brug ikke varmeren udendørs. 
6. Må ikke bruges til opvarmning af boliger eller i offentlige bygninger. Hent informationer 

om nationale regulativer før brug. 
7. Brug ikke varmeren i områder lavere end jordhøjde. Propangas er tungere end luften. Hvis 

der opstår en lækage, vil gassen samle sig i det laveste område. 
8. Hold det område som varmeren bruges i fri for brændbare materialer, benzin, fortynder 

og andre brændbare dampe og væsker. 
9. Brug ikke varmeren i områder med stort støvindhold. Støv kan være eksplosionsfarligt. 
10. Placer varmeren mindst 2 meter fra gastanken. Lad ikke varmeren pege mod gastanken 

med under 7 meters afstand. 
11. Sørg for at gastanken ikke bliver varmere end 37,8 °C. 
12. Kontroller varmeren for skader før hver brug. Brug aldrig en beskadiget varmer. 
13. Kontroller gasslangen før hver brug. Hvis der er slidt eller beskadiget skal den 

udskiftesmed en slange som foreskrevet af producenten før varmeren bruges igen. 
14. Placer varmeren på en stabil og plan overflade når den er i brug eller varm. 
15. Varmeren må ikke bruges på færdige gulve. 
16. Bloker aldrig luftindtaget (bagpå) og luftudgangen (foran). 
17. Hold varmeren væk fra stærk træk, vandsprøjt, regn eller dryppende vand. 
18. Efterlad ikke varmeren uden opsyn. 
19. Hold børn og kæledyr væk fra varmeren. 
20. Flyt, håndter eller servicer aldrig en varm varmer eller en varmer der er tilsluttet strøm 

eller gas. 
21. Brug handsker ved håndtering af varmeren. 
22. Tilslut aldrig rør eller kanaler foran eller bag varmeren. 
23. Lav aldrig ændringer på varmeren, behold den i dens originale udførelse. 

INTRODUKTION 

GARANTI /REKLAMATIONSRET 

UDPAKNING 

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER 
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24. Brug ikke varmeren hvis der er foretaget ændringer på den. 
25. Afbryd gas og strøm når varmeren ikke er i brug. 
26. Brug kun originale reservedele. Denne varmer kræver design-specifikke dele. Brug af 

uoriginale reservedele kan være farlig. 
27. Pas på at der ikke forekommer drejebelastninger/snoninger på slangen. 
 
 
 
 

Udgang 1,83 m Top 1,83 m 

Sider 1,83 m Bagside 0,61 m 

 
 
 
 
Selv om denne varmer har næsten 100% forbrændingseffektivitet, er der stadig en lille del 
kulilte. 
 
 Kulilte (CO) er giftigt 
 Gravide personer, personer med hjerte- eller lungelidelser, blodmangel eller er under 

indflydelse af alkohol, er i højtliggende områder, har lettere ved at blive påvirket af kulilte. 
 Kukilte kan bygge sig op i lukkede områder og hvis man ikke sørger for tilstrækkelig 

ventilation, kan det blive fatalt. 
 
De tidlige symptomer på kulilteforgiftning på grund af utilstrækkelig ventilation er: 
 
 Hovedpine 
 Svimmelhed 
 Kvalme 
 Tør mund eller ondt i halsen 
 
Hvis der optræder nogle af disse symptomer, skal man have FRISK LUFT OMGÅENDE. 
Sluk varmeren og send den til service før den bruges igen. 
 
Det anbefales at man anskaffer en kuliltealarm. 
 
 
 
 

Advarsel! 
Læs disse elektriske sikkerhedsanvisninger før varmeren tilsluttes strøm. 
 

Tilslut ledningerne til en 230 V tilslutning med 13 A sikring. 
 
Hvis stikproppen udskiftes på grund af at den er ødelagt, skal den udskiftes og forbindes som 
vist nedenfor. Den gamle stikprop skal destrueres. 
 

Lederne i kablet har forskellige farver som følger: 
Grøn/gul = jord, blå = neutral (0-leder), brun = strømførende 
 

Den blå leder skal forbindes til terminalen mærket N eller er sort. 
Den brune leder skal forbindes til terminalen mærket L eller er rød. 

Grøn/gul leder skal forbindes til terminalen E eller  eller er grøn. 
 
Det anbefales kraftigt at varmeren altid tilsluttes en tavlegruppe med HFI eller HPFI relæ. 
 

MINIMUMAFSTANDE FRA BRANDFARLIGE MATERIALER 

RISIKO FOR KULILTEFORGIFTNING 

ELEKTRISK FORBINDELSE 
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BRÆNDSTOFSYSTEMET 
Slange og regulatorenheden forbindes til gasforsyningen, der leverer gas til varmeren. 
 
LUFTSYSTEMET 
Motoren driver blæseren. Blæseren presser luft ind i og omkring forbrændingskammeret. Luften 
varmes og giver en strøm af ren varm luft. 
 
TÆNDINGSSYSTEMET 
Den Piezo-elektriske tænding tænder brænderen. 
 
DET AUTOMATISKE TÆNDINGSSYSTEM 
Skulle flammen gå ud, vil termosikringen hurtigt afkøle, flammekontrolventilen lukker og 
afbryder gasforsyningen til varmeren. 
 
På samme måde vil strømrelæet lukke for gastilførslen i tilfælde af strømsvigt. 
 
Varmeren har også en beskyttelse for termisk overbelastning der lukker for gastilførslen hvis 
varmeren overophedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jord (grøn/gul) 

0-leder (blå) Strømleder (brun) 

Sikring (13 A) 

Kontroller at kabelkappen 
holdes fast af klampen 

VIRKEMÅDE 

Blæser     Motor 

Ren opvarmet luft 
(forside) Kold luft ind 

(bagside) 

Forbrændingskammer 

Slange og  
regulatorenhed 

Luft til 
opvarmning 

Luft til 
forbrænding 

Snit af enheden under drift 
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Propangasforsyning 

 
Montage og udskiftning af gasbeholdere skal ske i en atmosfære uden åben 
ild. 

             Brug kun gasbeholdere fra autoriserede sælgere af gas. 
 
Denne type transportable gasvarmere er bygget til at give effektiv og pålidelig drift, og er kun 
til brug med propangas. 
Som andre mekaniske produkter nås et optimum af effektivitet kun ved korrekt brug og ved at 
følge service som foreskrevet af producenten. 
 

Beholdere med propangas skal bruges op opbevares i henhold til reglerne for 
brug og opbevaring af propangasbeholdere. 
 

For at undgå tilisning ved brug i lange perioder med max. kapacitet, bør man bruge en større 
gasbeholder. 
 
Kontroller at gasbeholder, gasslange og elektriske kabler er placeret bag ved varmeren, væk fra 
varmeudgangen. 
 
Hvis der sker en gaslækage 
1. Fjern alt rygende materiale og sluk alle åbne flammer. 
2. Brug ikke elektriske kontakter elle lys. 
3. Luk alle ventiler på gasbeholdere og gasforsyning. 
4. Brug ikke din telefon. Brug en nabos telefon eller din mobiltelefon udenfor bygningen og 

væk fra det sted hvor du lokalisere en gaslæk, for at tilkalde hjælp. 
5. Få omgående alle ud af bygningen eller væk fra området. 
6.  Gå ikke ind i bygningen eller i området før brandvæsenet giver tilladelse til det. 
 
   
 
 

Læs og forstå advarslerne i sikkerhedsanvisningerne. De er nødvendige for at bruge 
varmeren på sikker måde. Følg alle nationale regulativer. 
 

              Test alle gasrør og og samlinger for lækager efter installationen eller service. Brug 
              aldrig en flamme til lækagetest. Brug an blanding af flydende sæbe og vand på alle  
              samlinger, hvis der kommer bobler er der en lækage. Tætn alle lækager med det  
              samme. 
 
1. Etabler en forsyning af propangas. 
2. Forbind hurtigkoblingen til regulator-/slangeenheden. Tilspænd med en skruenøgle. 
3. Drej hurtigkoblingen mod uret i gevindet i gasbeholderen. Tilspænd med en skruenøgle. 
 Vigtigt! Placer regulatoren så slangen er i vandret position, dette får regulatoren til at være 

i den rigtige position for at blive beskyttet mod vejret. 
4. Forbind slangen til varmerens indgangsstuts, tilspænd med en skruenøgle. 
 Vigtigt! Brug ekstra slange eller rør mellem regulatoren og gasbeholderen hvis det er 

nødvendigt. Brug altid den medleverede regulator. 
5. Åbn ventilen på gasbeholderen langsomt. Hvis ventilen ikke åbnes langsomt, vil 

sikkerhedslventilen i gasbeholderen lukke. Hvis det sker, så luk ventilen og åbn den 
langsomt igen. 

6. Kontroller alle samlinger for lækager. Brug en blanding af flydende sæbe og vand. Hvis der 
kommer bobler er der en lækage, som skal tætnes omgående. 

7. Luk ventilen på gasbeholderen. 
 

INSTALLATION 
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Sørg for minimum 1400 cm2 åbning til friskluftforsyning når varmeren er i brug. 
Hvis der ikke sørges for tilstrækkelig forsyning af udeluft, er der fare for  

               kulilteforgiftning.  
               Sørg for friskluftforsyning før varmeren startes. 
 
 
 
  

Før varmeren startes skal det sikres, at minimumkravene til ventilation er opfyldt for 
at undgå kulilteforgiftning. 
 

Start af varmeren 
1. Følg instruktionerne for ventilation samt punkterne i sikkerhedsanvisningen. 
2. Placer varmeren på en stabil og vandret overflade 
 Kontroller at der ikke kommer stærk træk ind i for- og bagenden på varmeren. 
3. Tilslut varmeren til en 230 V kontakt. 
4. Tænd for kontakten. 
 Varmerens motor vil nu starte og der kommer luft fra varmerens forende. 
5. Åbn gastilførslen på ventilen på gasbeholderen. 

 
Vær sikker på, at motor og blæser kører før der trykkes på knappen for automatisk 
kontrol. Der kan komme stikflammer ud fra varmeren hvis motor og blæser ikke kører. 

 
6. Tryk på og hold knappen for automatisk kontrol. 
7. Tryk på piezo tændingen. 
 Det kan være nødvendigt at trykke på tændingen 3-8 gange før varmeren tænder. 
 Når varmeren tænder, så hold tændknappen trykket ind. 
8. Slip knappen efter 15 sekunder. 
 
Note: Hvis varmeren ikke starter, er der måske luft i slangen. Hold ”automatisk” knappen  
         nedtrykket i 20 sekunder. Slip ”automatisk” knappen og vent i 20 sekunder for at  
         uforbrændt gas kan komme ud og gentag pkt. 6-8:  
 
 
  
  
Stop varmeren 
1. Luk for gastilførslen på gasbeholderen. 
      Varmeren vil forbrænde den gas der er i slangen. 
2. Tillad varmeren at køle af i 5 minutter. 
3. Afbryd strømmen. 
 
Genstart af varmeren  
1. Vent i 5 minutter efter at varmeren er stoppet. 

Ventil på 
gasbeholder 

Slange 

Regulator 

Kobling 

Gastank 

Slange 

Indgangsstuts 

VENTILATION 

STARTPROCEDURE 

STOPPROCEDURE 
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2. Gentag trinnene under ”Start af varmeren”. 
 
 
 

 
Afbryd forbindelsen til gasbeholderen! 
 

 
1. Opbevar gasbeholderen på sikker måde. 
 Følg alle bestemmelser for opbevaring. 
 Opbevar altid gasbeholdere udendørs. 
 
2. Dæk alle messingfittings med plast, også kobling-slange-regulator enheden. 
3. Opbevar alt på et tørt, rent og sikkert sted. 
4. Når varmeren skal i brug efter opbevaring, så kontroller varmeren indvendigt. Insekter og 

små dyr kan have taget ophold i varmeren.  
 
 
 
 

Advarsel! Lav aldrig servide på varmeren mens den er tilsluttet strøm eller tilsluttet 
gas eller er i brug eller varm. Resultatet kan være svære forbrændinger eller elektrisk 
stød. 

               Advarsel! Hold varmeren væk fra brændbare materialer eller brændbare dampe eller 
               væsker. 
               Advarsel! Bloker ikke flowet af forbrændings- eller ventilationsluft.  
 
1. Hold varmeren ren. Rengør en gang om året eller efter behov for at fjerne snavs eller støv. 

Rengør med en fugtig klud. 
2. Kontroller varmeren før hver brug. Kontroller for lækager. Reparer alle lækager med det 

samme. 
3. Kontroller slange/regulatorenheden før hver brug. Hvis slangen er slidt eller revnet, skal 

den udskiftes med en slange specificeret af producenten. 
4. Få varmeren inspiceret en gang om året af en fagmand. 
5. Hold den indvendige del af varmeren ren for brændbare og fremmede produkter.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPBEVARIMG 

VEDLIGEHOLDELSE 
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Fejl Mulig årsag Mulig løsning 

Ventilatoren kører ikke ved tilslutning  

Ingen elektrisk strøm. 
 
 
Beskadigede dele 
Defekt motor 
 
 

Kontroller om der er strøm i 
kontakten. Kontroller strømkablet for 
skader. 
Kontakt slagsstedet. 
Kontakt salgsstedet. 

Varmeren vil ikke tænde 

Brugeren har ikke fulgt 
installationstruksen for rigtig 
installation.  
A) Løst eller afbrudt tændkabel. 
B) Forkert elektrodeafstand. 
C) Piezo tænding løs 
D) Dårlig tændelektrode 
 
 

 
Gentag montageinstruksen. 
 
A) Kontroller tændkablet. Stram eller 
sæt tændkablet på. 
B) Sæt afstanden til 0,43 mm 
C) Stram møtrik der holder 
tændingen til varmerens stel. 
D) Udskift elektroden 
 

Varmeren lukker ned mens den kører 

Høj omgivende lufttemperatur 
udløser termosikringen. 
 
 
Begrænset luftflow. 
 

Varmeren kører i omgivelsesluft på 
over 30 °C. Brug varmeren i koldere 
omgivelser 

 
Fjern forhindringer ved ind- og 
udgang. 

 
 
 
 

Model 340023 

Udgang 35000 Btu/hr 

Gastype                       LPG og Propan 

Gastryk                          700 mbar 

Luftmængde                          310 m3/hr 

Gasforbrug 0,73 kg/hr 

Tændingstype                 Manuel Piezo tænding 

Motorspænding                  220-240 VAC / 50 Hz 

Effekt                             45 W 

Sikringsstørrelse                                3 A 

Dimensioner 378 x 185 x 275 mm 

Vægt 4,5 kg 

 
 
 
 

Anvendes med flaskegas: 5 og 10 kg 
 

PROBLEMLØSNING 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
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1 Håndtag 14 Kontrolboks 

2 Ydre cylinder 15 Ledningsbøsning-trækaflaster 

3 Frontplade 16 Dyse 

4 Midtercylinder enhed 17 Strømkabel 

5 Brænder 18 Kontakt 

6 Elektrode tænder 19 Piezo tænding 

7 Føler 20 Brændstofrørenhed 

8 Flammedæmper 21 Forlængerfitting 

9 Blæser 22 Relæ 

10 Motor 23 Gasventil 

11 Indgangs hulplade 24 Regulatorforbindelse 

12 Termosikring 25 Slange-/regulatorenhed 

13 Møtrik   

 
 
 
 
 
 

RESERVEDELE 
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”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespandʼ, er elektrisk og 
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elek- tronisk 
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre 
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes 
hos kommunens tekniske forvaltning.”  
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk 
udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale 
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af 
affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og 
nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.  
 
 
 
 
Importør: 
QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst  
 
 
Made in P.R.C 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les og forstå de følgende sikkerhetsinstruksjonene, som er relatert til denne typen utstyr. 
 
1. Bruk kun varmeren med den angitte spenningen, og med tilkobling til jord. 
2. Bruk slangen og regulatoren som følger med. 
3. Bruk bare propangass. 
4. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det kreves åpning på 1400 cm 2 for tilførsel av frisk luft. 
5. Kun til innendørs bruk. Ikke bruk varmeren utendørs. 
6. Må ikke brukes til oppvarming av boliger eller i offentlige bygninger. Skaff til veie 

informasjon om gjeldende nasjonale forskrifter før bruk. 
7. Ikke bruk varmeren på steder som ligger under bakkenivå. Propangass er tyngre enn luft. 

Hvis det oppstår en lekkasje, vil gassen samle seg i det laveste området. 
8. Hold området hvor varmeren brukes fri for brennbare materialer, bensin, tynner og andre 

brennbare damper og væsker. 
9. Ikke bruk varmeren på steder med mye støv. Støv kan medføre eksplosjonsfare. 
10. Plasser varmeren minst 2 meter fra gasstanken. Ikke la varmeren peke mot gasstanken 

hvis den står nærmere enn 7 meter. 
11. Pass på at gasstanken ikke blir varmere enn 37,8 °C. 
12. Kontroller varmeren for skade forut for hver bruk. Bruk aldri varmeren hvis den har 

skader. 
13. Kontroller gasslangen forut for hver bruk. Hvis slangen er slitt eller skadet, skal den byttes 

med en slange i henhold til produsentens anvisninger før varmeren brukes. 
14. Plasser varmeren på en stabil og plan overflate når den er i bruk eller er varm. 
15. Varmeren må ikke brukes på ferdige gulv. 
16. Ikke blokkér luftinntaket (bak) og utblåsningen (foran). 
17. Hold varmeren vekk fra kraftig trekk, vannsprøyt, regn eller dryppende vann. 

N SIKKERHETSREGLER 
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18. Ikke la varmeren stå uten tilsyn. 
19. Hold barn og kjæledyr vekk fra varmeren. 
20. En varmer som er varm eller som er tilsluttet strøm eller gass, må aldri flyttes, håndteres 

eller gis service. 
21. Bruk hansker når du håndterer varmeren. 
22. Tilslutt aldri rør eller kanaler foran eller bak varmeren. 
23. Det må ikke utføres endringer på varmeren. Behold den i sin originale utførelse. 
24. Ikke bruk varmeren hvis den har blir endret. 
25. Koble fra gass og strøm når varmeren ikke er i bruk. 
26. Bruk kun originale reservedeler. Denne varmeren krever designspesifikke deler. Bruk av 

uoriginale reservedeler kan være farlig. 
27. Pass på at slangen ikke belastes med dreining/snurr. 
 
 
 
 

Utgang 1,83 m Topp 1,83 m 

Sider 1,83 m Bakside 0,61 m 

 
 
 
 
Selv om denne varmeren har nesten 100% effektiv forbrenning, finnes det likevel litt kullos. 
 
 Kullos (CO) er giftig 
 Gravide, personer med hjerte- eller lungesykdommer, anemi, som er påvirket av alkohol 

eller som befinner seg i høytliggende områder påvirkes lettere av kullos. 
 Kullos kan bygge seg opp i lukkede områder, og sørger man ikke for tilstrekkelig ventilasjon, 

kan utfallet bli fatalt. 
 
De tidlige symptomene på kullosforgiftning pga. utilstrekkelig ventilasjon er: 
 
 Hodepine 
 Svimmelhet 
 Kvalme 
 Tørr munn eller ondt i halsen 
 
Hvis noen av disse symptomene oppstår, SKAL DU UMIDDELBART UT I FRISK LUFT. 
Slå av varmeren og send den til service før du bruker den igjen. 
 
Det anbefales at du får en kullosalarm. 
 
 
 
 

Advarsel! 
Les disse elektriske sikkerhetsanvisningene før varmeren kobles til strøm. 
 

Tilslutt ledningene til en 230 V tilkobling med 13 A sikring. 
 
Hvis pluggen må byttes pga. skade, må den kobles som vist nedenfor. Den gamle pluggen må 
ødelegges. 
 

Ledningene i kabelen har forskjellige farger som følger: 
Grønn/gul = jord, blå = nøytral (0-leder), brun = strømførende 
 

MINSTEAVSTANDER FRA BRANNFARLIGE MATERIALER 

RISIKO FOR KULLOSFORGIFTNING 

ELEKTRISK TILKOBLING 
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Den blå lederen må være koblet til tilkoblingen merket N eller som er svart. 
Den brune lederen må være koblet til tilkoblingen merket L eller som er rød. 

Grønn/gul leder må kobles til tilkobling merket E eller  eller som er grønn. 
 
Det anbefales sterkt at varmeren alltid kobles til en tavlegruppe med HFI- eller HPFI-relé. 
 


