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NOBrugsanvisning

Model 9053824 / 79706
Dette produkt egner 
sig ikke som primær 
varmekilde.

Dette produktet egner 
seg ikke som primær 
varmekilde.

PIN CODE: 2531CU-0007

19

2531

Les bruksanvisningen før du bruker apparatet.

Dette apparatet krever en slange og en regulator, kontakt gassleverandøren.

Bare til bruk i et godt ventilert område.

Må ikke brukes i fritidskjøretøy som campingvogner eller bobiler.

Læs brugsanvisningen, før du tager apparatet i brug.

Dette apparatet kræver en slange og en regulator, spørg forhandleren.

Brug kun i et område med god udluftning.

Må ikke bruges i fritidskøretøjer som f.eks. Campingvogne og autocampere.
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GASVARMEOVN MED ELEKTRISK BLÆSER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse 
denne brugsanvisning, før du tager 
gasvarmeovnen i brug. Vi anbefaler dig 
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis 
du senere skulle få brug for at genopfriske 
din viden om gasvarmeovnens funktioner.

Tekniske data

Opvarmer op til 20-80 m2 afhængigt af 
forholdene

Mål:  420×360×720 mm inkl. hjul

Gasdrift: 

Tænding: Piezo

3 varmetrin: 1,5, 2,9 og 4,2 kW

Gasforbrug:  110/210/305 gram/time

Gastype:  Butan, propan eller blanding heraf

Gaskategori:  I3B/P(30)

Tryk: 28-30 mbar

Destinationsland: DK, NO

Lysnetdrift:

Beskyttelsesklasse: I 

Spænding/frekvens:  220-240 V ~ 50/60 Hz

2 varmetrin på 750 og 1500 W + blæser uden 
varme

Med væltesikring, ODS-ventil (slukker ved 
iltmangel i lokalet), overophedningssikring 
og varmeafbryder

Leveres med 0,5 m slange og godkendt 
regulator monteret

Kan bruges med gas� asker på op til 11 kg

Gasvarmeovnen er konstrueret til at varme 
med både gas og elektricitet

Særlige sikkerhedsforskrifter

• Gasvarmeovnen må ikke bruges af 
personer med nedsat følsomhed, 
fysiske eller mentale handicap, eller 
personer, som ikke er i stand til at 
betjene gasvarmeovnen, med mindre 
de overvåges eller instrueres i brugen 
af en person, som er ansvarlig for deres 
sikkerhed.

• Gasvarmeovnen kræver en slange og 
regulator (medfølger)

• Når du tænder gasvarmeovnen første 
gang eller hvis den ikke er blevet brugt i 
et stykke tid, skal gasvarmeovnen tændes 
udendørs og skal køre udendørs i 15 
minutter.

• Gasvarmeovnen forbruger ilt, når den er 
tændt. Gasvarmeovnen må derfor kun 
bruges på steder med god udluftning.

• Gasvarmeovnen må ikke bruges i 
køretøjer, campingvogne, autocampere, 
kældre, badeværelser, soveværelser, 
bruserum, pool områder og højhuse.

• Brug ikke gasvarmeovnen, når du sover.

• Tjek tæthed hver gang før brug. 

• Lad godkendt serviceværksted (for 
gas, slange og regulator) tjekke 
gasvarmeovnen hvert år.

• Gasvarmeovnen skal kontrolleres for 
utætheder før den tages i brug første 
gang, og hvis den ikke har været brugt i 
et stykke tid.

• Gassystemet og regulatoren skal efterses 
for utætheder ved hjælp af sæbevand 
og evt. repareres inden ibrugtagning (se 
afsnittet Lækagetest).  
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• Sørg for, at slangerne til og fra gas� asken 

og eventuelle slangesamlinger 
ikke kan beskadiges under brug. 
Forsyningstrykket skal være 28-30 mbar.  
Brug aldrig gas� asker eller ventiler, der er 
beskadiget eller rustne.

• Hvis du kan lugte gas under brug, 
skal du straks lukke for regulatoren på 
gas� asken. Frakobl IKKE regulatoren. 
Placer gas� asken og gasvarmeovnen 
udendørs. Åbn alle døre og vinduer, 
udluft lokalet, og foretag lækagetest som 
beskrevet i afsnittet Lækagetest.

• Gasvarmeovnen bliver meget varm 
under brug og må derfor ikke bruges i 
nærheden af letantændelige materialer, 
herunder gardiner, tøj og møbler. 
Opbevar ikke letantændelige materialer i 
nærheden af eller på gasvarmeovnen.

• Gasvarmeovnen må ikke tildækkes. Brug 
ikke gasvarmeovnen til at tørre tøj e. lign.

• Hæld aldrig vand på gasvarmeovnen, 
mens den er varm, da det kan beskadige 
over� aden.

• Gasvarmeovnen må ikke � yttes, mens 
den er i brug. Stød eller slag kan 
aktivere sikkerhedsanordningen.  Sluk 
gasvarmeovnen, og lad den køle af, inden 
du � ytter den.

• Luk for regulatoren på gas� asken, når 
gasvarmeovnen ikke er i brug.

• Overhold de illustrerede 
minimumsafstande fra gasvarmeovnen. 
Der skal være et frirum på mindst 100 cm 
fra gasovnens top til loftet.

• Hvis gasvarmeovnen bruges ved gasdrift 
skal rummet min. være 15 m3 og rummet 
må ikke have karakter af soverum.

• Apparatets beskyttelsesgitter skal 
forhindre risikoen for brand eller 
forbrændinger, og den må ikke fj ernes 
permanent, hverken helt eller delvis. DET 
GIVER IKKE FULD BESKYTTELSE FOR SMÅ 
BØRN ELLER SVAGE PERSONER.

• Der anbefales en min. rumstørrelse ud 
fra den tilførte varmemængde på hhv. 
50 W/m3 (Hs) for stuer og 100 W/m3 (Hs) 
for andre rum. Den mindste anbefalede 
rumstørrelse bør ikke være under 15 m3. 

• Der kræves en min. ventilationsover� ade 
på 2.500 mm2 pr. kilowatt tilført 
varmemængde (Hs), idet der kræves 
mindst 5.000 mm2 delt ligeligt mellem 
højt og lavt niveau.

• Gasvarmeovnen må ikke bruges uden en 
gas� aske pga. fare for væltning.

• Opbevar aldrig andre gas� asker i det 
samme rum, hvor gasvarmeovnen 
bruges.

• Efter brug, sluk for gasvarmeovnen, luk 
for regulatoren og træk stikket ud af 
stikkontakten.

• Sluk gasvarmeovnen og luk for 
regulatoren, hvis du forlader hjemmet.

• Anvend kun originale ledninger og stik, 
og beskyt dem mod fugt og vand.

• Forsøg aldrig at tænde for 
gasvarmeovnen, hvis slangen på nogen 
måde virker løs eller beskadiget

• Frakobl aldrig regulatoren, mens 
gas� askens ventil eller regulator er åben

• Udsæt ikke gas� asken for ekstrem varme

• Stik ikke en � nger eller materiale 
igennem gasvarmeovnens forsidepanel

• Hold mindst 1 meters afstand mellem 
gasvarmeovnen og andre varmekilder.
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• Brug kun godkendte regulatorer og 
slanger. Gasregulatoren skal være i 
overensstemmelse med standarden 
EN16129:2013 og gældende regler i det 
land, hvor den er installeret. Kontakt 
nærmeste forhandler af gastilbehør. Se 
de tekniske data. Det er strengt forbudt 
at bruge justerbart tryk. Gasregulatorens 
forventede levetid vurderes at være 
10 år. Det anbefales, at regulatoren 
udskiftes, inden der er gået 10 år fra 
fremstillingsdatoen, eller som krævet 
af nationale regler. Den udskiftelige 
slange skal leve op til standarden 
EN16436-1:2014+A1:2015. Slangen 
skal overholde den relevante standard i 
brugslandet. Slangen må maks. være 0,5 
m lang. En slidt eller beskadiget slange 
skal udskiftes. Sørg for at slangen ikke 
tilstoppes, bukkes eller kommer i kontakt 
med andre dele af apparatet end dens 
tilslutning. Det anbefales, at slangen 
udskiftes hvert 3. år eller som krævet af 
nationale regler.

1
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Gasvarmeovnens dele

1. Betjeningspanel, gasdrift

2.  Tændingsknap

3. Betjeningspanel, lysnetdrift

4. Elvarmeblæser

5. Gitter

6. Iltsensor

7. Bagplade
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Gas� askeinstallation 

- Tilslut altid gas� asken udendørs

- Afmonter bagpladen (7) fra 
gasvarmeovnen (ved ibrugtagning ligger 
bagpladen i bunden af gasvarmeovnen).

- Sæt den fyldte gas� aske ind bag 
gasovnen.

- Slut gas� asken til gasregulatoren 
og gasvarmeovnen (som beskrevet i 
instruktionsvejledning til regulatoren). 
Undgå at vride den � eksible slange eller 
rørledningen.

- Monter bagpladen (7) på 
gasvarmeovnen.

Lækagetest

Foretag lækagetest af alle gasvarmeovnens 
forbindelser, inden den tages i brug.

Lækagetesten skal foretages med fuld 
gas� aske.

Lav en blanding af 25 ml opvaskemiddel og 
75 ml vand. 

Kontroller, at regulatoren er lukket. 

Sæt regulatoren på gas� asken, og åbn 
regulatoren.

Børst slangen og alle forbindelser 
med sæbevandsopløsningen. Hvis der 
forekommer bobler, er der en læk, som skal 
udbedres, inden du tager gasvarmeovnen i 
brug.

Ret fejlen, og foretag en ny lækagetest.

Hvis du ikke kan rette fejlen, må 
gasvarmeovnen ikke bruges! 

Luk for regulatoren efter lækagetesten.

Hvis der stadig er en utæthed, skal du 
omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE 
gasvarmeovnen, hvis der er utætheder!

Brug ikke åben ild til at søge efter utætheder.

Rygning og brug af åben ild er strengt 
forbudt under lækagetest!

Opstilling

Gasvarmeovnen skal opstilles, så den peger 
ind mod rummets midte, og på sikker afstand 
af vægge og letantændelige materialer.

Gasvarmeovnen skal anbringes på et 
plant og stabilt underlag. Placer IKKE 
gasvarmeovnen på løse tæpper, gulvtæpper, 
foran stikkontakter, i nærheden af 
sengelinned og gardiner, på borde eller 
bordplader.

Før Efter

77
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Tænding af gasvarmeovnen

Åbn regulatoren på gas� asken.

På betjeningspanelet til gasdrift (1) skal du 
dreje eff ektvælgeren til positionen 
På betjeningspanelet til gasdrift (1) skal du 

 og 
trykke den ned i cirka 10 sekunder.

Tryk på tændingsknappen (IGNITION) et par 
gange, mens eff ektvælgeren stadig holdes 
nede, til vågeblusset i brænderen tændes.

Hold derefter eff ektvælgeren nede i ca. 15 
sekunder, og drej derefter eff ektvælgeren til 
den ønskede indstilling.

FORSIGTIG: Drej ikke eff ektvælgeren 
hårdt. Knappen skal trykkes ned, før 
varmeindstillingen ændres. Eff ektvælgeren 
kan ikke drejes, hvis ikke den trykkes ned. 
Sørg for at knappen er låst i den ønskede 
varmeindstilling/position. 

1  / LOW: Laveste varmetrin

2  / MEDIUM: Mellemste varmetrin

3  / HIGH: Højeste varmetrin

Bemærk! Gasvarmeovnen skal køre på 
laveste varmetrin i 3 minutter, inden du 
skruer op på et højere varmetrin!

Tryk ikke på tændingsknappen i mere end 40 
sekunder.

c

b

a

 I   II

Slukning af gasvarmeovnen

Drej eff ektvælgeren til positionen .

Luk regulatoren på gas� asken helt.

Brug af elvarmeblæseren

Stil knappen (a) på positionen I for at tænde 
for blæseren (uden varme).

Stil derefter knappen (b) på positionen I for 
at tænde for elvarmen på det laveste trin.

Stil derefter knappen (c) på positionen I for at 
tænde for elvarmen på det højeste trin.

Sluk for elvarmeblæseren ved at stille de tre 
knapper på positionen O. 

Elvarmeblæseren kan kun varme, når 
blæseren er tændt.

Advarsel: Brug ikke varmeapparatet med 
en programmeringsenhed, en timer, et 
særskilt fj ernbetjeningssystem eller nogen 
anden enhed, som tænder varmeapparatet 
automatisk, da det udgør en brandfare, hvis 
varmeapparatet er overdækket eller placeret 
forkert.

Tændingsknap Eff ektvælger
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Udskiftning af gas� aske

Gasvarmeovnen skal være slukket, og 
gasregulatoren skal være lukket, før 
gas� asken udskiftes. Udskift gas� asken 
som beskrevet i instruktionsvejledningen til 
regulatoren.

Kontrollér, at der ikke er utætheder (se 
afsnittet Lækagetest).

Rengøring

Gasvarmeovnen aftørres med en blød, fugtig 
klud.

Brug ikke ætsende eller brandfarlige 
rengøringsmidler til rengøring af 
gasvarmeovnen.

Indbyggede sikringer

Væltesikring: 

Slår automatisk gas forsyningen fra, hvis 
gasvarmeovnen vælter.

Iltkontrolsikring: 

Slår automatisk gasforsyningen fra, hvis 
luftens iltindhold falder til under et vist 
niveau. 

Overophedningssikring: 

Det elektriske varmeapparat er udstyret 
med en termostat. Hvis paneltemperaturen 
stiger til mere end 85° C, vil varmelegemet 
blive afbrudt, og kun motorens blæser 
vil køre. Tag stikket ud af stikkontakten 
indtil temperaturen igen er normal. Når 
du igen sætter stikket i stikkontakten, vil 
varmelegemet fungere normalt igen.

Varmeafbryder, der ikke nulstiller sig selv:

Produktet er udstyret med en varmeafbryder, 
der ikke nulstiller sig selv. Hvis der sker et 
uheld, som for eksempel en kortslutning, 
vil denne funktion permanent afbryde 
strømmen og forhindre, at der opstår 
problemer.

Vedligeholdelse

1. Kontrollér den � eksible slange mellem 
regulatoren og gasvarmeovnen og 
udskift den, hvis den er ødelagt, slidt eller 
beskadiget.

2. Det anbefales, at få gasvarmovnen 
serviceret hvert år af en kvali� ceret 
person i overensstemmelse med 
Gassikkerhedsloven af 2018 (installation 
og brug).

3. Såfremt dele skal udskiftes, må de kun 
udskiftes med de korrekte, originale 
reservedele fra producenten.

4. Hvis gasvarmeovnen ikke har været 
brugt i en længere periode, skal brugeren 
kontrollere, at den fungerer normal, f. eks. 
at den � eksible slange og regulatoren 
ikke er for gamle, at der ikke er 
utætheder på gastilslutningen fra � asken 
til gasvarmeovnen, at gasvarmeovnen 
kan tændes uden tilbagetænding og at 
der ikke kommer usædvanlig støj inde fra 
gasvarmeovnen.

Opbevaring

1. Frakobl gas� asken og tag den ud af 
gasovnen

2. Opbevar gas� asker i et godt ventileret 
område væk fra antændeligt materiale. 
Opbevaring bør helst ske udendørs. 
Gas� asker må ikke opbevares i kældre 
eller højhuse.

3. Gasovnen skal være tildækket i et tørt, 
støvfrit miljø i dets originale emballage.
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Fejlafhjælpning

Fejl Mulig årsag Løsning

1. Vågeblus tænder ikke 
automatisk.

Ingen gnist mellem 
elektroderne.

(a) Kontrollér, at tændingsenheden 
fungerer korrekt.

(b) Kontrollér, at el-ledningen ikke 
er beskadiget.

2. Vågeblusset tænder ikke 
automatisk, men (a) til (b) 
under punkt 1 er opfyldt, og 
vågeblusset kan tændes ved 
hjælp af en tændstik.

Forkert placering af gnisten i 
forhold til gastilstrømningen 
til vågeblusset.

Flyt tændingsenheden, så 
gnisten springer på tværs af 
gastilstrømningen.

3. Gasvarmeovnen forbliver ikke 
tændt, når betjeningsknappen 
slippes.

Den elektromagnetiske ventil 
lukker, mens gasvarmeovnen 
er tændt.

(a) Sørg for, at termoelementets 
føler er anbragt i vågeblus� ammen.

(b) Sørg for god forbindelse mellem 
termoelementet og ventilen.

(c) Kontrollér termoelementet.

(d) Kontrollér den 
elektromagnetiske ventil.

4. Efter skift til maksimum-
position med alle tre plader 
tændt virker det som om, at en 
eller � ere plader brænder med 
mindre end normal intensitet.

(a) Blokerede dyser.

(b) Delvist blokerede 
forsyningsrør.

(a) Fjern og rengør blokeret dyse.

(b) Fjern forsyningsrør og dyser, og 
blæs røret igennem.

5. Svært ved at tænde pladerne 
på tværs fra position 1 til 
position 2 eller 3.

(a) Lufttræk, der ledes væk fra 
første plade.

(b) Vågeblussets position.

(a) Flyt apparatet, så det ikke 
påvirkes negativt af lufttræk.

(b) Anbring vågeblusset, så 
� ammen rammer på tværs af det 
nederste hjørne på den 2. plade 
samt på den 1. plade.

6. Lugt af forbrænding. Der mangler et stykke 
keramisk ildfast ler.

Kontrollér kanten på hver plade, 
og lokalisér stedet, hvor der er 
mangler et stykke ildfast ler.

Reparér med PYRUMA, og lad det 
tørre i cirka 24 timer.

7. Varmelegeme slukker, og 
kun motorens blæser kører 
(apparatet er blevet for varmt).

Overophedningssikringen er 
aktiveret.

Tag stikket ud af stikkontakten, 
indtil temperaturen igen er 
normal. Når du igen sætter stikket 
i stikkontakten, vil varmelegemet 
fungere normalt.  
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DKModel-ID: 79698 

Indirekte varmefunktion:  [nej] 

Direkte varmeeffekt: 4,2 (kW) 

Indirekte varmeeffekt: Ikke relevant (kW) 

Brændstof      

Emission ved 
rumopvarmning (*) 

NOx 

Vælg brændselstype [gas] [specificér] 50 [mg/ kWhinput]  (GCV)      

    

Punkt Symbol Værdi Enh.  Punkt Symbol Værdi Enh. 

Varmeeffekt  Nyttiggjort energi (NCV) 

Nominel 
varmeeffekt 

Pnom 4,2 kW  
Nyttiggjort energi ved 
nominel varmeeffekt 

th,nom 100 % 

Min. varme-  
effekt (vejledende) 

Pmin

Ikke 
releva
nt 

kW    
Nyttiggjort energi ved min. 
varmeeffekt (vejledende) 

th,min
Ikke 
relevant 

%       

         

Forbrug af ekstern strøm    Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring (vælg én) 

Ved nominel 
varmeeffekt 

elmaks
Ikke 
rel. 

kW  Et-trins varmeeffekt, ingen rumtemperaturstyring [nej] 

Ved min. 
varmeeffekt 

elmin
Ikke 
rel. 

kW  
To eller flere manuelle trin, ingen 
rumtemperaturestyring 

[ja] 

I standbytilstand elSB
Ikke 
rel. 

kW  med mekanisk termostatrumtemperaturstyring [nej] 

 med elektronisk rumtemperaturstyring [nej] 

med elektronisk rumtemperaturstyring plus 
dagstimer 

[nej] 

med elektronisk rumtemperaturstyring plus 
ugetimer 

[nej] 

 Andre styringsfunktioner (mulighed for flere valg)

 Rumtemperaturstyring, m. tilstedeværelsesregistr. [nej] 

Rumtemperaturstyring, med registrering af åbent 
vindue 

[nej] 

 med afstandskontrolfunktion [nej] 

 med adaptiv startkontrol [nej] 

 med driftstidsbegræsning [nej] 

 med black bulb-sensor [nej] 

Effektkrav til permanent vågeblus      

Effektkrav til våge- 
blus (hvis relevant) 

Pvågeblus 0,18 kW      

Kontaktoplysninger  

(*) NOx = nitrogenoxider   

79706
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Dette produkt egner sig ikke som primær varmekilde.

Energieff ektivitetsklasse: Klasse A

Direkte varmeeff ekt: 4,2 kW

Energieff ektivitetsindeks: EEI=89%,

Se brugsanvisningen for at få oplysninger om samling, installation, vedligeholdelse, 
adskillelse, genvinding og/eller bortskaff else, når produktet er udtjent. 

Schou Company A/S gasovnen opfylder betingelserne i følgende direktiver og forordninger

- 2009/142/EF Rådets direktiv om gasapparater 

- Kommissionens delegerede forordning 2015/1186/EU og 2015/1188/EU

Følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:

- EN449:2002 + A1:2007
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EF-overensstemmelseserklæring 

Bemyndiget repræsentant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
erklærer hermed, at 

GASVARMEOVN
9053824 / 79706

4,2 kW / 220-240 V - 1,5 kW
er fremstillet i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative 
dokumenter:

EN 16129:2013

EN 449:2002+A1:2007

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN16436-1:2014+A1:2015

i henhold til bestemmelserne i direktiverne 

(EU) 2016/426 (GAR) Forordning om apparater, 
der forbrænder 
gasformigt brændstof

2014/35/EU Lavspændingsdirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2531-19

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

13.06.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med nedenstående 
”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk 
og elektronisk udstyr. Den overkrydsede 
skraldespand symboliserer, at aff ald 
af elektrisk og elektronisk udstyr ikke 
må bortskaff es sammen med usorteret 
husholdningsaff ald, men skal indsamles 
særskilt.

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

P.I.N. 2531CU-0007.
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GASSVARMEOVN MED ELEKTRISK VIFTE
Innledning

For at du skal få mest mulig glede av din 
nye gassvarmeovn, bør du lese denne 
bruksanvisningen før du tar gassvarmeovnen 
i bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på 
bruksanvisningen, i tilfelle du skulle få 
behov for å repetere informasjonen om 
gassvarmeovnens funksjoner senere.

Tekniske data

Varmer opp opptil 20–80 m2 avhengig av 
forholdene

Mål:  420×360×720 mm inkl. hjul

Gassdrift: 

Tenning: Piezo

3 varmetrinn: 1,5, 2,9 og 4,2 kW

Gassforbruk:  110/210/305 gram/time

Gasstype:  Butan, propan eller 
 en blanding av disse

Gasskategori:  I3B/P(30)

Trykk: 28-30 mbar

Destinasjonsland: DK, NO

Strømdrift:

Beskyttelsesklasse: I 

Spenning/frekvens:  220-240 V ~ 50/60 Hz

2 varmetrinn på 750 og 1500 W + vifte uten 
varme

Med veltesikring og ODS-ventil 
(slukner ved oksygenmangel i lokalet), 
overopphetingsvern og varmebryter

Leveres med 0,5 m slange og godkjent 
regulator montert

Brukes med gass� asker på opptil 11 kg

Gassvarmeovnen er konstruert for å varme 
både med gass og strøm

Spesielle sikkerhetsregler

• Gassvarmeovnen skal ikke brukes av 
personer med nedsatt følsomhet, fysiske 
eller mentale funksjonshemminger, eller 
personer som ikke er i stand til å bruke 
gassvarmeovnen, med mindre de er 
under oppsyn av eller instrueres i bruken 
av en person som er ansvarlig for deres 
sikkerhet.

• Gassvarmeovnen trenger en slange og 
regulator (inkludert)

• Når du slår på gassvarmeovnen for 
første gang eller hvis den ikke er brukt 
på en stund, må gassvarmeovnen 
tennes utendørs og kjøres utendørs i 15 
minutter.

• Gassvarmeovnen forbruker oksygen når 
den er slått på. Gassvarmeovnen skal 
derfor kun brukes på et sted med god 
ventilasjon.

• Gassvarmeovnen skal ikke brukes i 
kjøretøyer, campingvogner, bobiler, 
kjellere, bad, soverom, dusjrom, 
svømmebassengområder og blokker.

• Ikke bruk gassvarmeovnen når du sover.

• Sjekk alltid om det � nnes lekkasjer før 
bruk. 

• Få gassvarmeovnen sjekket av et 
godkjent serviceverksted (for gass, slange 
og regulator) hvert år.

• Gassvarmeovnen må kontrolleres for 
utettheter før den tas i bruk for første 
gang, og hvis den ikke har vært i bruk på 
en stund.

• Gassystemet og regulatoren skal 
kontrolleres for lekkasjer ved hjelp av 
såpevann og eventuelt repareres før bruk 
(se avsnittet Lekkasjetest).  
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• Sørg for at slangene til og fra gass� asken 
og eventuelle slangekoblinger ikke kan 
skades under bruk. Forsyningstrykket 
skal være 28–30 mbar.  Bruk aldri 
gass� asker eller ventiler som er skadet 
eller rustne.

• Hvis det lukter gass under bruk, må 
regulatoren på gass� asken stenges 
umiddelbart. Koble IKKE fra regulatoren. 
Plasser gass� asken og gassvarmeovnen 
utendørs. Åpne alle dører og vinduer, luft 
ut rommet, og foreta lekkasjetest som 
beskrevet i avsnittet Lekkasjetest.

• Gassvarmeovnen blir svært varm 
under bruk og skal derfor ikke brukes i 
nærheten av lettantennelige materialer 
som gardiner, tøy og møbler. Ikke 
oppbevar lettantennelige materialer i 
nærheten av eller på gassvarmeovnen.

• Gassvarmeovnen må ikke tildekkes. • 
Ikke bruk gassvarmeovnen til tørking av 
klær eller lignende.

• Hell aldri vann på gassvarmeovnen mens 
den er varm. Dette kan skade over� aten.

• Gassvarmeovnen må ikke � yttes 
mens den er i bruk. Støt eller slag kan 
aktivere sikkerhetsanordningen.  Slå av 
gassvarmeovnen og la den avkjøles før 
du � ytter den.

• Steng regulatoren på gass� asken når 
gassvarmeovnen ikke er i bruk.

• Overhold de illustrerte 
minimumsavstandene til 
gassvarmeovnen. Det må være en fri 
avstand på minst 100 cm fra toppen av 
gassovnen og opp til taket.

• Hvis gassvarmeovnen skal brukes med 
gassdrift, må rommet være min. 15 m3 og 
ikke fungere som soverom.

• Apparatets beskyttelsesgitter skal hindre 
fare for brann eller forbrenning, og 
det må ikke fj ernes permanent, verken 
helt eller delvis. DET GIR IKKE FULL 
BESKYTTELSE FOR SMÅ BARN ELLER 
SVAKE PERSONER.

• Det anbefales en min. romstørrelse ut fra 
tilført varmemengde på hhv. 50 W/m3

(Hs) for stuer og 100 W/m3 (Hs) for andre 
rom. Rommet bør ikke være under 15 m3. 

• Det kreves en ventilasjonsåpning på 
minst 2500 mm2 pr. kilowatt tilført 
varmemengde (Hs), ettersom det kreves 
minst 5000 mm2 likt fordelt mellom høyt 
og lavt nivå.

• Gassvarmeovnen må ikke brukes uten en 
gass� aske pga. fare for velting.

• Oppbevar aldri andre gass� asker i det 
samme rommet som gassvarmeovnen 
brukes.

• Slå av gassvarmeovnen etter bruk, steng 
regulatoren og trekk støpslet ut av 
stikkontakten.

• Slå av gassvarmeovnen og steng 
regulatoren hvis du går hjemmefra.

• Bruk bare originale ledninger og støpsel, 
og beskytt dem mot fuktighet og vann.

• Ikke prøv å tenne på gassvarmeovnen 
hvis slangen på noen måte virker løs eller 
skadet

• Koble aldri fra regulatoren mens 
gass� askens ventil eller regulator er åpen

• Ikke utsett gass� asken for ekstrem varme

• Ikke stikk en � nger eller materiale 
gjennom frontpanelet på 
gassvarmeovnen

• Hold minst 1 meters avstand mellom 
gassvarmeovnen og andre varmekilder.
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• Bruk bare godkjente regulatorer og 
slanger. Gassregulatoren må være i 
samsvar med standarden EN16129:2013 
og gjeldende regler i det landet der 
den er installert. Kontakt nærmeste 
forhandler av gasstilbehør. Se tekniske 
data. Det er strengt forbudt å bruke 
regulerbart trykk. Gassregulatorens 
forventede levetid vurderes til 10 år. 
Det anbefales å skifte ut regulatoren før 
det er gått 10 år fra produksjonsdatoen, 
eller i henhold til nasjonale regler. Den 
utskiftbare slangen må oppfylle kravene 
til standarden EN16436-1:2014+A1:2015. 
Slangen må overholde den relevante 
standarden i brukslandet. Slangen må 
maks. være 0,5 m lang. En slitt eller 
skadet slange må skiftes ut. Sørg for at 
slangen ikke tilstoppes, knekkes eller 
kommer i kontakt med andre deler av 
apparatet enn tilkoblingen. Det anbefales 
å skifte ut slangen hvert 3. år fra eller i 
henhold til nasjonale regler.

1

2

3

4

5

6

77

Gassvarmeovnens deler

1. Betjeningspanel, gassdrift

2.  Tenningsknapp

3. Betjeningspanel, strømdrift

4. Elektrisk varmevifte

5. Gitter

6. Oksygensensor

7. Bakplate
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Gass� askeinstallasjon 

- Koble alltid til gass� asken utendørs

- Demonter bakplaten (7) fra 
gassvarmeovnen (ved første gangs 
bruk ligger bakplaten i bunnen av 
gassvarmeovnen).

- Sett den fylte gass� asken inn bak 
gassovnen.

- Koble gass� asken til gassregulatoren 
og gassvarmeovnen (som beskrevet 
i bruksanvisningen for regulatoren). 
Ikke vri den � eksible slangen eller 
rørledningen.

- Monter bakplaten (7) på 
gassvarmeovnen.

Lekkasjetest

Foreta en lekkasjetest av alle 
gassvarmeovnens tilkoblinger før den tas i 
bruk.

Lekkasjetesten må utføres med full 
gass� aske.

Lag en blanding av 25 ml oppvaskmiddel og 
75 ml vann. 

Kontroller at regulatoren er stengt. 

Sett regulatoren på gass� asken og åpne 
regulatoren.

Børst slangen og alle forbindelser med 
såpevannet. Hvis du kan se bobler, er det 
en lekkasje som må utbedres før du tar 
gassvarmeovnen i bruk.

Rett opp feilen og foreta en ny lekkasjetest.

Hvis du ikke kan rette opp feilen, må du ikke 
bruke gassvarmeovnen! 

Steng regulatoren etter lekkasjetesten.

Hvis det fremdeles er lekkasje, må du 
straks kontakte forhandleren. IKKE bruk 
gassvarmeovnen hvis det � nnes lekkasjer!

Ikke bruk åpen � amme til å lete etter 
lekkasjer.

Røyking og bruk av åpen ild er strengt 
forbudt under lekkasjetesten!

Oppsetting

Gassvarmeovnen skal plasseres slik at den 
peker inn mot midten av rommet og på 
sikker avstand fra vegger og lettantennelige 
materialer.

Gassvarmeovnen skal stå på et plant 
og stabilt underlag. IKKE plasser 
gassvarmeovnen på løse tepper, gulvtepper, 
foran stikkontakter, i nærheten av sengetøy 
eller gardiner, på bord eller bordplater.

Før Etter

77
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Slå på gassvarmeovnen

Åpne regulatoren på gass� asken.

På betjeningspanelet til gassdrift (1) skal du 
dreie på eff ektvelgeren til posisjonen 
På betjeningspanelet til gassdrift (1) skal du 

og holde den nede i cirka 10 sekunder.

Trykk på tenningsknappen (IGNITION) et 
par ganger mens eff ektvelgeren fremdeles 
holdes nede, til pilot� ammen i brenneren 
tennes.

Deretter holder du eff ektvelgeren nede i ca. 
15 sekunder og vrir deretter eff ektvelgeren til 
ønsket innstilling.

FORSIKTIG: Ikke vri eff ektvelgeren 
hardt. Knappen må trykkes ned før 
varmeinnstillingen endres. Eff ektvelgeren 
kan ikke dreies hvis den ikke trykkes 
ned. Sørg for at knappen er låst i ønsket 
varmeinnstilling/posisjon. 

1   / LOW: Laveste varmetrinn

2    / MEDIUM: Mellomste varmetrinn

3     / HIGH: Høyeste varmetrinn

Merk! Gassvarmeovnen må gå på laveste 
varmetrinn i 3 minutter før du skrur den opp 
til et høyere varmetrinn!

Ikke trykk på tenningsknappen i mer enn 40 
sekunder.

c

b

a

 I   II

Slå av gassvarmeovnen

Drei eff ektvelgeren til posisjonen  .

Steng regulatoren på gass� asken helt.

Bruk av elektrisk varmevifte

Still knappen (a) i posisjon I for å slå på viften 
(uten varme).

Still deretter knappen (b) i posisjon I for å slå 
på den elektriske varmen på laveste trinn.

Still deretter knappen (c) i posisjon I for å slå 
på den elektriske varmen på høyeste trinn.

Slå av den elektriske varmeviften ved å stille 
de tre knappene i posisjon O. 

Den elektriske varmeviften kan kun varme 
opp hvis viften er slått på.

Advarsel: Ikke bruk varmeapparatet med 
en programmeringsenhet, en timer, et eget 
fj ernkontrollsystem eller noen annen enhet 
som tenner varmeapparatet automatisk, 
ettersom det utgjør en brannfare hvis 
varmeapparatet er overdekket eller plassert 
feil.

Tenningsknapp Eff ektvelger
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Skifte gass� aske

Gassvarmeovnen skal være slått av og 
gassregulatoren skal være stengt før 
gass� asken skiftes. Skift gass� asken som 
beskrevet i bruksanvisningen for regulatoren.

Kontroller at det ikke foreligger lekkasjer (se 
avsnittet Lekkasjetest).

Rengjøring

Tørk av gassvarmeovnen med en fuktig, myk 
klut.

Ikke bruk etsende eller brannfarlige 
rengjøringsmidler når du rengjør 
gassvarmeovnen.

Innebygde sikringer

Veltesikring: 

Slår automatisk av gasstilførselen hvis 
gassvarmeovnen velter.

Oksygenkontrollsikring: 

Slår automatisk av gasstilførselen hvis 
oksygeninnholdet i luften faller under et visst 
nivå. 

Overopphetingssikring: 

Det elektriske varmeapparatet er utstyr med 
en termostat. Hvis paneltemperaturen stiger 
til over 85 °C, vil varmeelementet slås av og 
bare motorens vifte vil kjøre. Ta støpslet ut 
av stikkontakten til temperaturen blir normal 
igjen. Når du setter støpslet inn igjen, vil 
varmeelementet fungere normalt igjen.

Varmebryter som ikke nullstiller seg selv:

Produktet er utstyrt med en varmebryter 
som ikke nullstiller seg selv. Hvis det skjer et 
uhell, for eksempel en kortslutning, vil denne 
funksjonen bryte strømmen permanent og 
hindre at det oppstår problemer.

Vedlikehold

1. Kontroller den � eksible slangen mellom 
regulatoren og gassvarmeovnen, og 
skift den ut hvis den er ødelagt, slitt eller 
skadet.

2. Det anbefales å levere gassvarmeovnen 
inn til service hvert år av en 
kvali� sert fagperson i samsvar med 
Gassikkerhetsloven av 2018 (installasjon 
og bruk).

3. Hvis deler må skiftes ut, må de bare 
skiftes ut med de riktige originale 
reservedelene fra produsenten.

4. Hvis gassvarmeovnen ikke har vært i 
bruk i en lengre periode, må brukeren 
kontrollere at den fungerer normalt, 
f. eks. at den � eksible slangen og 
regulatoren ikke er for gamle, at det 
ikke er lekkasjer på gasstilkoblingen 
fra � asken til gassvarmeovnen, at 
gassvarmeovnen kan tennes uten 
tilbaketenning og at gassvarmeovnen 
ikke lager merkelig støy.

Oppbevaring

1. Koble fra gass� asken og ta den ut av 
gassovnen

2. Oppbevar gass� asker i et godt ventilert 
område borte fra antennelig materiale. 
Oppbevaringen bør helst skje utendørs. 
Gass� asker må ikke oppbevares i kjellere 
eller blokker.

3. Gassovnen må være tildekket i et tørt, 
støvfritt miljø i originalemballasjen.
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Feilsøking

Feil Mulig årsak Løsning

1. Pilot� ammen tennes ikke 
automatisk.

Ingen gnist mellom 
elektrodene.

(a) Kontroller at tenningsenheten 
fungerer som de skal.

(b) Kontroller at strømledningen 
ikke er skadet.

2. Pilot� ammen tennes ikke 
automatisk, men (a) og (b) 
under punkt 1 er i orden, og 
pilot� ammen kan tennes ved 
hjelp av en fyrstikk.

Feil plassering av gnisten i 
forhold til gasstilstrømningen 
til pilot� ammen.

Flytt tenningsenheten slik at 
gnisten hopper på tvers av 
gasstilstrømningen.

3. Gassvarmeovnen fortsetter 
ikke å brenne ikke når bryteren 
slippes.

Den elektromagnetiske 
ventilen lukkes mens 
gassvarmeovnen er tent.

(a) Sørg for at termoelementets 
føler er plassert i pilot� ammen.

(b) Sørg for god forbindelse mellom 
termoelementet og ventilen.

(c) Kontroller termoelementet.

(d) Kontroller den 
elektromagnetiske ventilen.

4. Efter skifte til maksimum-
posisjon med alle tre platene 
tent virker det som om en eller 
� ere plater brenner med mindre 
enn normal intensitet.

(a) Blokkerte dyser.

(b) Delvis blokkerte 
tilførselsrør.

(a) Fjern og rengjør blokkert dyse.

(b) Fjern tilførselsrør og dyser, og 
blås gjennom røret.

5. Vanskelig å tenne platene på 
tvers fra posisjon 1 til posisjon 
2 eller 3.

(a) Trekk som føres bort fra 
den første platen.

(b) Pilot� ammens posisjon.

(a) Flytt apparatet slik at det ikke 
påvirkes negativt av trekk.

(b) Plasser pilot� ammen slik at 
� ammen treff er på tvers av det 
nederste hjørne på den 2. platen og 
på den 1. platen.

6. Lukt av forbrenning. Det mangler et stykke 
keramisk ildfast leire.

Kontroller kanten på hver plate, 
og � nn stedet der det mangler et 
stykke ildfast leire.

Reparer med PYRUMA, og la det 
tørke i cirka 24 timer.

7. Varmeelementet slukner, 
og bare motorens vifte kjører 
(apparatet er blitt for varmt).

Overopphetingssikringen er 
aktivert.

Ta støpslet ut av stikkontakten til 
temperaturen blir normal igjen. 
Når du setter støpslet inn igjen, vil 
varmeelementet fungere normalt.  
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Modellbetegnelse(r): 79698 

Indirekte varmefunksjon:  [nei] 

Direkte varmeeffekt: 4,2 (kW) 

Indirekte varmeeffekt: N/A (kW) 

Brensel      

Utslipp ved romoppvarming 
(*) 

NOx 

Velg brenseltype [gass] [spesifiser] 50 [mg/ kWhinput] (GCV)      

    

Element Symbol Verdi Enh.  Element Symbol Verdi Enh. 

Varmeeffekt  Virkningsgrad (NCV) 

Nominell 
varmeeffekt 

Pnom 4,2 kW  
Virkningsgrad ved 
nominell varmeeffekt 

th,nom 100 % 

Minste  
varmeeffekt 
(veiledende) 

Pmin N/A kW    
Virkningsgrad ved minste 
varmeeffekt (veiledende) 

th,min N/A %       

         

Forbruk av tilleggselektrisitet    
Type varmeeffekt/romtemperaturregulering (velg én 
type) 

Ved nominell 
varmeeffekt 

elmax N/A kW  
Ettrinns varmeeffekt, ingen 
romtemperaturregulering 

[nei] 

Ved minimum 
varmeeffekt 

elmin N/A kW  
To eller flere manuelle trinn, ingen 
romtemperaturregulering 

[ja] 

I hvilemodus elSB N/A kW  
Romtemperaturregulering med mekanisk 
termostat 

[nei] 

 Elektronisk romtemperaturregulering [nei] 

Elektronisk romtemperaturregulering og 
døgntidsbryter 

[nei] 

Elektronisk romtemperaturregulering og 
uketidsbryter 

[nei] 

 Andre reguleringsalternativer (flere valg mulig) 

Romtemperaturregulering med 
tilstedeværelsesdetektor 

[nei] 

Romtemperaturregulering med detektor for åpent 
vindu 

[nei] 

 Mulighet for fjernstyring [nei] 

 Adaptiv startkontroll [nei] 

 Driftstidsbegrensning [nei] 

 Svart kulesensor [nei] 

Effektbehov til permanent pilotflamme      

Effektbehov til 
permanent 
pilotflamme (hvis 
relevant) 

Ppilot 0,18 kW      

Kontaktdetaljer  

(*) NOx = nitrogenoksider   

/ 79706
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Dette produktet er ikke egnet for primære oppvarmingsformål

Energieff ektivitetsklasse: Klasse A

Direkte varmeeff ekt: 4,2 kW

Energieff ektivitetsindeks: EEI=89 %,

Vennligst se bruksanvisningen for montering, installasjon, vedlikehold, resirkulering og/eller 
avhending etter endt levetid. 

Schou Company A/S gassvarmeovn er i samsvar med følgende EF-direktiver og -forordninger

- Gassapparatdirektivet 2009/142/EF 

- Europakommisjonens forordning (EU) 2015//1186 og 2015/1188

Og at følgende harmoniserte normer er anvendt:

- EN449:2002 + A1:2007
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EF-samsvarserklæring 

Bemyndiget representant: Schou Company 
A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark, 
erklærer herved at 

GASSVARMEOVN
9053824 / 79706

4,2 kW / 220-240 V - 1,5 kW
er produsert i samsvar med følgende 
standarder eller normative dokumenter:

EN 16129:2013

EN 449:2002+A1:2007

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN16436-1:2014+A1:2015

i henhold til bestemmelsene i direktivene 

(EU) 2016/426 (GAR) Forordning om 
gassapparater

2014/35/EU Lavspendingsdirektivet

2014/30/EU EMC-direktivet

2531-19

Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

13.06.2019 - Schou Company A/S, DK-6000 Kolding

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet skal 
modellnummeret alltid oppgis. 
Modellnummeret står på forsiden av denne 
bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

I forbindelse med:

• Reklamasjoner

• Reservedeler

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøinformasjon

Elektrisk og elektronisk utstyr 
(EEE) inneholder materialer, 
komponenter og stoff er som 
kan være farlige og skadelige 

for menneskers helse og for miljøet hvis 
elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke 
avhendes riktig. Produkter som er merket 
med symbolet nedenfor (søppeldunk med 
kryss over), er elektrisk og elektronisk utstyr. 
Søppeldunken med kryss over symboliserer 
at avfall av elektrisk og elektronisk 
utstyr ikke må kastes i det usorterte 
husholdningsavfallet, men behandles som 
spesialavfall.

Produsert i Kina.

Produsent:
jem & � x A/S
Skomagervej 12
DK–7100 Vejle

© 2019 Schou Company A/S 
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne 
bruksanvisningen må ikke gjengis på noen måte, verken 
helt eller delvis, ved hjelp av elektroniske eller mekaniske 
hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, 
oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og 
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra 
Schou Company A/S.

P.I.N. 2531CU-0007.

13
-0

6-
20

19


