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Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.  
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Värna om miljön!   

Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. 

Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.   SVENSK A  

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!  

• Apparaten kan användas av barn äldre än 8 år personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller 

mental förmåga eller som har brist på kunskap eller erfarenhet om det har fått handledning eller 

information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår det risker som kan 

förekomma.  

• Barn mellan 3 till 8 år får stänga av och på värmaren om den installerats på rätt sätt och barnet fått 

instruktion om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstå risken med felaktigt 

användande. Barn mellan 3 till 8 år skall inte själva sätta i kontakten, rengöra eller utföra underhåll av 

apparaten.  

• Barn under 3 år måste hållas under ständigt uppsikt så det inte rör apparaten.  

• VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Särskild 

uppmärksamhet måste ges när barn och när personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental 

kapacitet är närvarande. Använd inte apparaten om inte fötterna är korrekt monterade (vid 

bärbar/golvplacerad användning).  

• Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten och att nätuttaget är jordat.  

• Skydda sladden från varma ytor.  

• Apparaten får inte användas i badrum, tvättstuga eller liknande. Placera inte produkten i närheten av 

badkar, dusch, diskho eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska.  

• Använd inte apparaten utomhus.  

• Apparatens öppningar får inte blockeras.  

• Placera inte apparaten på mattor med lång lugg.  

• Apparaten måste placeras på plant och stabilt underlag. Placera inte apparaten i närheten av gardiner 

eller möbler – brandrisk.  

• Apparaten får inte placeras nära framför eller omedelbart nedanför nätuttag.  

• För aldrig in några föremål i apparatens öppningar.  

• Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.  

• Övervaka apparaten noga när den används av eller i närheten av barn eller personer med 

funktionsnedsättning.  

• Dra alltid ut sladden när du flyttar apparaten.  

• Använd inte apparaten om sladden är skadad. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig 

servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.  

• Apparaten har överhettningsskydd. Om överhettningsskyddet löser ut, stäng av apparaten, dra ut 

sladden och vänta tills apparaten har svalnat. Sätt sedan i sladden och starta apparaten igen.  

• Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av 

funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, 

såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras 

säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.  
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VARNING! Täck inte över apparaten, det kan medföra överhettning.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Termostatreglage 

2. Indikator 

3. Effektväljare 

4. AV/PÅ fläkt 

 

 

  

 

 
  

 

 

Montering   

Innan du börjar använda apparaten måste du montera dess fötter (levereras omonterade i kartongen). 

Fötterna ska monteras på apparatens undersida med hjälp av de 2 självgängande skruvarna. Se till att de 

placeras korrekt i vardera änden.  

  

 

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!  

Spara bruksanvisningen för framtida referens.  
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OBS! Första gången apparaten slås på, eller om den inte har använts på länge, kan den avge viss lukt och 

ångor. Detta är normalt.  

Ställa in önskad temperatur  

1. Placera apparaten på lämplig plats, med beaktade av säkerhetsanvisningarna ovan.  

2. Sätt i sladden i ett lämpligt nätuttag.  

3. Vrid termostatvredet medurs till max.  

4. Slå på fläkten. När apparaten är påslagen lyser lampa 2. För maximal värmeeffekt, sätt väljaren till 

läge 3 (högsta läget).  

5. När önskad rumstemperatur har uppnåtts, vrider du sakta termostatvredet moturs tills du hör ett klick 

och lampan slocknar. Därefter slås apparaten på och av automatiskt, så att rumstemperaturen hålls 

konstant.  

6. Om du inte önskar lika snabb uppvärmning av rummet sätter du effektväljaren i läge I eller II. Starta 

fläkten för ökad cirkulation av värmen. Fläkten går endast om effektväljaren är i läge I-III.  

Elementet är försett med en termosäkring som löser ut om det skulle överhettas. Om säkringen löser ut ska 

elementet kopplas från vägguttaget och svalna 5 minuter. Undersök orsaken till överhettningen innan du 

ansluter elementet till vägguttaget igen.  

  

 

Nätspänning 230V/50Hz 

 

Effekt 2000W



 

 

 

Modell: 99103 

Storhet Beteckning Värde Enhet Storhet Enhet 

Utgående värmeeffekt Typ av uppvärmning, endast för elektriska varmvattenberedare med 

behållare för lokal uppvärmning (välj en) 

Nominell utgående 

värmeeffekt Pnom 1,8-2,0 kW 
Manuell reglering av värmelagring, med integrerad 

termostat 
Nej 

Min. utgående 

värmeeffekt (kW) Pmin 0,75 kW 
Manuell reglering av värmelagring, med återkoppling av 

rums- och/eller utomhustemperatur Nej 

Max. kontinuerlig 

utgående värmeeffekt Pmax,c 2,0 kW 
Elektronisk reglering av värmelagring, med återkoppling 

av rums- och/eller utomhustemperatur Nej 

Elförbrukning 

kringutrustning 
   

Utgående värmeeffekt fläktassistans Nej 

Vid normal utgående 

värmeeffekt elmax – kW Typ av reglering av utgående värmeeffekt/rumstemperatur (välj en) 

Vid min. utgående 

värmeeffekt elmin – kW 
Enstegs utgående värmeffekt, ingen 

rumstemperaturreglering Nej 

I viloläge elSB – kW Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering Nej 

    Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat Ja 

    Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat Nej 

    Rumstemperaturreglering plus dygnstimer Nej 

    Rumstemperaturreglering plus veckotimer Nej 

    Andra regleralternativ (flera val är möjliga) 

    Rumstemperaturreglering med närvarodetektering Nej 

    Rumstemperaturreglering med detektering av öppna 

fönster Nej 

    Möjlighet till fjärrstyrning Nej 

    Adaptive startkontroll  Nej 

    Drifttidsbegränsning Ja 

    Med svart bulbgivare Nej 

Kontaktuppgifter Respice Sweden AB 

Box 5055 

25005 Helsingborg 

 


