
Användaranvisning
Sandberg oljefylld radiator med LCD-display
Produkten uppfyller kraven enligt Ekodesigndirektivet

Inledning
Denna anvisning beskriver användning av Sandberg oljeradiator med  
LCD-display. Läs igenom och förstå denna anvisning innan produkten ansluts 
och startas. Vid frågor, kontakta tillverkaren eller närmaste återförsäljare.

  Viktigt! Produkten får inte användas av barn eller personer  
  med funktionshinder. Aktivera funktionen för knapplås vid  
 0-16 år risk för otillåten användning.

  Viktigt! Oljeradiatorn får inte övertäckas. Endast för  
  isolerade utrymmen eller för tillfällig användning. IP22.

Viktigt! Denna radiator är fylld med en given mängd specialolja. Reparationer 
som kräver att oljebehållaren öppnas får endast utföras av tillverkaren eller 
dess kontrakterade servicepartners. Dessa ska även kontaktas om oljeläckage 
uppstår.

Viktigt! Vid skrotning och återvinning av radiatorn, följ lokala bestämmelser för  
deponering av olja.



1. Uppställning
Radiatorn ska monteras på medföljande  
golvstativ eller monteras på vägg med hjälp  
av medföljande fästdetaljer.

Symboler och knappar
1. OFF - Symbolen visas när radiatorn är 

frånslagen
2. SOL - Symbolen visas när radiatorn är 

tillslagen och värmer
3. KLOCKA - Symbolen visas när timer- 

funktion är aktiverad
4. HÄNGLÅS - Symbolen visas när  

knapplås är aktiverat
5. W - Symbolen visas när schemalagd  

drift är aktiverad
6. FÖNSTER - Symbolen visas när funktion 

för kallras är aktiverad
7. VECKODAG - Förkortningarna anger  

aktuell veckodag
8. RT - Värdet anger aktuell rumstemperatur
9. ST - Värdet anger inställd rumstemperatur
10. Klockslag - Timmar och minuter
11. Schemalagd drift - Tidpunkt för start  

(enligt 10)
12. Schemalagd drift - Tidpunkt för  

avstängning (enligt 10)
ON/OFF: Fysisk knapp som stänger  
spänningsmatningen till radiatorn.



Montering på golvstativ
1. Centrera de två golvstativen mot tapparna 

på radiatorns underkant. Säkerställ att hålen 
under golvstativen centrerar med skruvhålen 
på tapparnas undersida.

2. Pressa fast stativen så att de sitter fast i  
radiatorn

3. Skruva fast golvstativen på radiatorn med 
hjälp av skruvarna (E).

Montering på vägg
Viktigt! Säkerställ att bra vägginfästning kan 
erhållas. Om radiatorn ska monteras på vägg av 
cement eller lättbetong, förborra och plugga med 
de medföljande pluggarna (B).

1. Skruva fast de nedre beslagen på väggen 
med två skruvar (A) vardera. 
Centrumavståndet mellan beslagen ska  
vara samma mått som centrumavståndet  
mellan tapparna på radiatorns nedre kant.

2. Skruva fast de övre väggfästena på  
väggen med två skruvar (A) vardera.  
Väggfästena monteras vertikalt ovanför  
de nedre beslagen. Det vertikala avståndet 
mellan väggfästena och de nedre beslagen 
ska vara ca 550 mm. Säkerställ att justermån 
uppåt och nedåt kan åstadkommas genom de 
avlånga hålen på väggfästena.

3. Skruva fast de övre beslagen i vägg- 
fästena med skruv och mutter (C,D).  
Avvakta med att dra åt.

4. Placera radiatorns nederkant i det bockade 
spåret på de nedre beslagen och passa in 
tapparna i beslagens urtag.

5. Placera radiatorns överkant i det bockade  
spåret på de övre beslagen. Dra åt skruvar 
och muttrar (C,D) på de övre beslagen.



2. Ansluta, starta och stänga av radiatorn
Varning! Radiatorn får inte anslutas eller användas i omedelbar närhet till 
öppna vattenkällor som bad, dusch eller pool.

1. Sätt in kontakten i uttaget.
2. Tryck på den fysiska ON/OFF-knappen.
3. Tryck på OK-knappen för att starta oljeradiatorn. Symbolen SOL (2) tänds 

på displayen.
4. För att stänga av radiatorn, tryck en gång till på OK-knappen. Symbolen 

SOL (2) släcks och symbolen OFF (1) tänds.
5. För att stänga spänningsmatningen till radiatorn, tryck på den fysiska ON/

OFF-knappen.

Observera! Om radiatorn görs spänningslös genom den fysiska on/off-knap-
pen eller genom att att ta ut kontakten så raderas alla lagrade inställningar.

3. Menynavigering
Observera! Utförande av vissa inställningar kräver att oljeradiatorn är startad 
och att symbolen SOL (2) är tänd.

Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
Välj inställning att utföra genom att trycka på MODE-knappen en eller flera 
gånger.

1:a tryckning på Mode: inställning av temperatur vid direktdrift.
2:a tryckning på Mode: Inställning av timer för direktdrift.
3:e tryckning på Mode: Grundinställning av aktuell veckodag.
4:e tryckning på Mode: Grundinställning av aktuell tid (timmar).
5:e tryckning på Mode: Grundinställning av aktuell tid (minuter).
6:e tryckning på Mode: Spara och avsluta inställningsläget.

Från en inställning till nästa i listan krävs endast en tryckning på MODE- 
knappen. Det är möjligt att hoppa över steg, t.ex. trycka tre gånger på 
MODE-knappen för att ställa in veckodag, utan att ändra inställningar för  
temperatur eller timer.



4. Grundinställningar
Observera! Utförande av inställningar kräver att oljeradiatorn är startad och 
att symbolen SOL (2) är tänd.

Ställ in veckodag
Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
1. Tryck tre gånger på MODE-knappen för att aktivera inställning av aktuell 

veckodag. Inställd veckodag blinkar på displayen. Veckodagarna har  
engelska förkortningar: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

2. Tryck på pil upp eller pil ner för att välja aktuell dag.
3. För att spara inmatade värden, vänta fem sekunder tills displayen visar 

fast sken. 

Ställ in aktuellt klockslag
Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
1. Tryck fyra gånger på MODE-knappen för att aktivera inställning av timmar. 

Inställd timme blinkar på displayen.
2. Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra till aktuell timme.
3. Tryck på MODE-knappen för att aktivera inställning av minuter. Inställd 

minut blinkar på displayen.
4. Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra till aktuell minut.
5. För att spara inmatade värden, vänta fem sekunder tills displayen visar 

fast sken.

5. Driftlägen
Oljeradiatorn kan användas med fyra olika driftlägen:
• Direktdrift (ej termostatstyrd)
• Direktdrift med timerfunktion (ej termostatstyrd)
• Termostatstyrd drift
• Schemalagd drift (termostatstyrd)
Observera! Endast ett driftläge kan vara aktivt. När ett nytt driftläge väljs 
deaktiveras automatiskt det driftläge som körs.



Direktdrift
Med denna drift värmer radiatorn på full effekt. Om rumstemperaturen (RT) 
överstiger 60º så slår radiatorn automatiskt ifrån.
Start av drift
Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
1. Tryck OK-knappen så att symbolen SOL tänds i displayen.

Direktdrift med timerfunktion
Samma funktionalitet som direktdrift (se ovan). Med timerfunktionen så tidsbe-
gränsas tiden (timmar) som radiatorn aktiv.
Start av drift
Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
1. Säkerställ att radiatorn är tillslagen. I annat fall, tryck OK-knappen så att 

symbolen SOL tänds i displayen.
2. Tryck två gånger på MODE-knappen för att aktivera inställning av timer. 

Värden för inställd timer blinkar.
3. Den tid som oljeradiatorn ska vara tillslagen anges i timmar (0-24) med 

hjälp av pilknapparna. Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.
4. För att starta drift med timerfunktionen, vänta fem sekunder tills displayen 

visar fast sken.

Termostatstyrd drift
Med denna drift strävar radiatorn att aktivt tillgodose inställd måltemperatur 
(ST). 
• När rumstemperaturen (RT) understiger inställd måltemperatur (ST) med 

mer än 2º så startar radiatorn.
• När rumstemperaturen (RT) når inställd måltemperatur (ST) så stängs 

radiatorn.
Start av drift
1. Säkerställ att radiatorn är tillslagen. I annat fall, tryck OK-knappen så att 

symbolen SOL tänds i displayen.
2. Tryck en gång på MODE-knappen för att aktivera inställning av  

temperaturen. Inställd temperatur blinkar.
3. Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.
4. För att starta drift med inställd temperatur, vänta fem sekunder tills  

displayen visar fast sken.



Schemalagd drift
Detta är en termostatstyrd funktion som gör det möjligt att ställa in önskad 
temperatur inom ett givet tidsintervall för specifika veckodagar.
Start av drift
Tryck på valfri knapp för att tända displayen
1. Säkerställ att radiatorn är tillslagen. I annat fall, tryck OK-knappen så att 

symbolen SOL tänds i displayen.
2. Tryck på SET-knappen för att ställa in veckodag.

• ”MO” blinkar på skärmen.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

3. Tryck på SET-knappen för att ställa in tidpunkt timme för start/ON.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

4. Tryck på SET-knappen för att ställa in tidpunkt minuter för start/ON.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

5. Tryck på SET-knappen för att ställa in tidpunkt timme för avstängning/OFF.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

6. Tryck på SET-knappen för att ställa in tidpunkt minuter för avstängning/
OFF.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

7. Tryck på SET-knappen för att ställa in temperaturen (ST) för valt tids- 
intervall.
• Tryck på pil upp eller pil ner för att ändra.

8. Tryck på SET-knappen för att gå till nästa veckodag. Upprepa  
ovanstående för alla veckodagar som ska ställas in.

9. För att spara inmatade värden, vänta fem sekunder tills displayen visar 
fast sken.

Anmärkning! Lagrade inställningar för schemalagd drift finns sparade även 
om annat driftläge aktiveras.



6. Övriga funktioner
Funktion för kallras
Radiatorn är försedd med en energisparfunktion som aktiveras vid hastiga 
temperatursänkningar, motsvarande 3º C per minut eller mer. Om till exempel 
ett fönster i närheten öppnas och utetemperaturen är låg, så stängs radiatorn 
automatiskt av. Om fönstret sedan stängs och kallraset upphör så startar  
radiatorn automatiskt igen.
Aktivera funktionen: Håll set-knappen intryckt i 3 sekunder. En signal ljuder 
och symbolen med ett fönster tänds. Innebär att radiatorn stängs av vid  
kallras.
Deaktivera funktionen: Håll set-knappen intryckt i 3 sekunder. En signal 
ljuder och symbolen med ett fönster tänds. Innebär att radiatorn inte stängs av 
vid kallras.

Funktion för knapplås
Funktionen försvårar för barn eller andra obehöriga att påverka radiatorns  
status och inställningar. När funktionen är aktiv så är displayens knapp- 
funktioner låsta.
Aktivera funktionen: Tryck samtidigt på knapparna “pil upp” och “pil ned”.  
En signal ljuder och symbolen med hänglåset tänds.
Deaktivera funktionen: Tryck samtidigt på knapparna “pil upp” och “pil ned”. 
En signal ljuder och symbolen med hänglåset släcks.

Garanti
Skador som orsakas av felaktig hantering och skador som resulterar från 
handhavande av delar som inte är original eller av godkända av Respice  
Sweden AB, omfattas inte av garantin. Garanti omfattar inte skador som 
orsakas av yttre påverkan såsom vätskor, värme, åska eller liknande, ej heller 
skador som uppstår under transport. Garantin gäller inte om produktionsdatum 
på produkten har ändrats, tagits bort eller är oläsligt. Alla anspråk lämnas utan 
avseende om apparaten har reparerats, ändrats eller på annat sätt modifierats 
av köparen eller obehörig.

      Kontakt:
      Respice Sweden AB
      Box 5055
      25005 Helsingborg

      Telefon: 042-4998620


