EL-PANEL
Best.nr. 6334 – 6346 – 6913 – 6948
500W – 1000W – 1500W – 2000W

Bruksanvisning
Kära kund,
Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

VIKTIGT
Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den
för senare bruk. Det är viktigt att bruksanvisningen följs noga!

Säkerhetsinformation











Koppla bara panelen till den angivna spänningen.
Panelen får inte övertäckas.
Panelen får inte placeras direkt under ett el-uttag.
Dra inte i sladden för att ta ut kontakten.
Stäng av panelen och dra ut kontakten och låt det kyla av, innan rengöring.
Får inte användas i rum med brandfarliga vätskor.
Utbyte av kabel får bara ske på en auktoriserad serviceverkstad.
Panelen får bara användas av myndiga personer.
Panelen är bara för inomhus bruk.
Panelen monteras med minst 150mm luft från vägg och golv.

Kontrollpanel
1. Översikt över kontrollpanel

Oversigt over kontrol panel

① Grön ekonomi diod

⑦ Timer funktion

② Gul pågående diod

⑧ Upp knapp

③ Röd komfort diod

⑨ Ner knapp

④ Kopia

⑩ Program

⑤ Välj program

⑪ På / Av

⑥ Temperatur funktion
2. Start
Starta panelen ⑪. klocka och dag kommer blinka första gången panelen tas i bruk eller
om den har varit avstängd en längre period. Grundinställningen kommer att hålla en
frostskyddstemperatur på +7°C. Den gröna dioden kommer att lysa.

2.2 Timerinställning
Tryck på ⑦ och ’dag’ (day) kommer blinka. Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨) för att
ställa in korrekt dag.
Tryck på ⑦ igen och ’timme’ kommer blinka. Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨) för
att ställa in korrekt timme.
Tryck på ⑦ igen och ’minut’ kommer blinka. Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨) för
att ställa in korrekt minut.
Tryck på ⑦ för 4:e gången för att aktivera inställningen.
Kontrollpanelen kommer visa det sist valda programmet eller VP (veckoprogrammet), om
det inte är valt ett program tidigare.
2.3 Inställning nattsänkning (ekonomi) temperatur
Tryck på temperaturknappen ⑥ Temperatur och ekonomisymbolen kommer att blinka.
Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨). Tryck på temperaturknappen igen för att aktivera
temperaturinställningen. Kontrollpanelen visar nu sist valda program.
Fabriksinställningen är 17°C.
2.4 Inställning av komfort temperaturen
Tryck på temperaturknappen ⑥ Temperatur och komfortsymbolen kommer att blinka.
Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨) för att ställa in komforttemperaturen. Tryck på
temperaturknappen igen för att aktivera temperaturinställningen. Fabriksinställningen är
22°C.
2.5 Beskrivning av programmen
P1: Varm eftermiddag + kväll.
P2: Varm morgon, eftermiddag + kväll.
P3: Varm morgon, eftermiddag + kväll.
P4: Varmt hela dagen.
P5: Frukostprogram.
P6: För kontoret med korta öppet tider.
P7: För kontoret med långa öppet tider.
P8: Barnrummet.
P9: Sovrummet.
CF: Konstant frostsäkring +7°C.
CE: Konstant ekonomi temperatur.
CC: Konstant komfort temperatur.

UP: Veckoprogram upplagt av användaren.
2.6 Val av fabriksinställt program
Tryck på ’välj program’ ⑤. Displayen kommer visa dag och program typ (som kommer att
blinka), temperatur och programsekvens. Använd upp- och nerknapparna (⑧+⑨) för att
välja program. Tryck på program knappen ⑤ igen, för att aktivera inställningen. Den röda
och gula dioden kommer att lysa.
2.7.1 Inställning av veckprogrammet
Tryck på ’välj program’ ⑤ och använd upp-och ner knappen och välj ”UPP-och välj ⑤ ’välj
program’ igen.
Tryck på programknappen ⑩. Dag och tid (00:00, midnatt), program sekvens och
ordet ’prog’ visas i displayen.
Om man önskar att programmet ska starta på en bestämd dag, tryck på timer knappen ⑦
tills ni valt den korrekta dagen.
2.7.2 Inställning av ekonomiperioder
Tryck på ner-knappen ⑨ för att välja den önskade ekonomiperioden. Timern är påslagen i
30 minuters perioder. När ner-knappen släpps, kommer nästa ekonomiperiods sekvens i
programmet blinka.
2.7.3 Inställning av programperioder
Tryck på upp-knappen ⑧ för att välja de önskade komfortperioderna. Timern hoppar i 30
minuters perioder. När UPP- knappen släpps, kommer nästa komfortperiods sekvens i
programmet att blinka.
2.7.4 Programmering av 24 timmars dag
Efter avslutad programmering av en hel 24 timmars dag, kommer timern visa 00:00
(midnatt). Nu är enheten klar att programmera nästa 24 timmar.
2.7.5 Kopiering av en 24-timmars dag
Om samma 24 timmars program skall användas flera dagar i sträck, så kan man kopiera
hela programmet.
Tryck eller hitta det 24 timmars program du önskar att kopiera.
Tryck på kopiera -knappen ④. Ordet ’copy’ vill visas och dagen ’dag’ vill blinka.
Tryck på timer -knappen ⑦ för att visa vilken dag du önskar att kopiera.
Tryck kopiera-knappen ④ för att avsluta. Ordet ’copy’ försvinner från displayn och ’dag’
vill sluta att blinka. Upprepa detta för att kopiera till ännu en dag.
2.7.6 Avsluta veckoprogrammeringen
Tryck på programknappen ⑩ igen för att avsluta veckoprogrammet, när måndag-söndag är

färdigprogramerat. Kontrollpanelen visar nu den aktuelle dagen, program typ UPP,
antingen lyser den röda eller gröna lampan, samt visar programsekvensen för dagen.
Programmet är nu aktivt , och sparat i minnet, och vill inte försvinna, om du senare väljer
en annan inställning.
2.8 Ändring av veckoprogrammet
Tryck ’välj program’ knappen ⑤ och använd UPP och Ner knapparna (⑧+⑨) för att välja
UPP program, Tryck ’välj program’ knappen ⑤ igen.
Tryck ’programknappen’ ⑩ för att öppna programmet.
Gör de önskade ändringarna som beskrivs i avsnitt 2.7.1-2.7.6. Ni måste ändra hela 24
timmars programmet för att det ska fungera.
2.9 Justera temeperaturen på ett pågående program
Panelens position i rummet kan påverka temperatur avkänningen. Om den faktiska
temperaturen i rummet är högre än den som är satt på termostaten,kan det kompenseras
genom att justera temeraturinställningen.
T.ex. om komforttemperaturen är inställd på 24°C, men den faktiska temperaturen är 26°,
kam man sätta inställningen på 22°C. Gör inte denna justeringen, om temperaturen är
bra.
Tryck ’temperaturknappen’ ⑥. Temperaturinställningen och komfortsymbolen kommer
att börja blinka.
Använd UPP-NER knapparna (⑧+⑨) för att justera komforttemperaturen.
Tryck ’temperaturknappen’ ⑥ igen. Ekonomisymbolen visas nu i displayn. Justera
ekonomitemperaturen på samma sätt.
Avsluta ändringarna genom att trycka på ’temperaturknappen’ igen. Enheten återgår till
det sist valda programmet.
2.10 Skifta mellan sommer och vintertid
Tryck 2 gånger på

’timerknappen’ ⑥ og ’time’ (hour) börjar att blinka.

Sommar: Tryck på ’UPP-knappen’ ⑧ för att ställa fram en timme.
Vinter: Tryck på ’NER-knappen’ ⑨ för att ställa tillbaka en timme.
Avsluta ändringen genom att trycka på ’timerknappen’ ⑥ 2 gånger igen.
2.11 Elektroniskt lås
Tryck på ’välj program’ ⑤ tryck därefter på ’timerknappen’ ⑨ och’programknappen’ ⑩
samtidigt som ’hänglås’ symbolen visas. Alla kontrollfunktioner är nu låsta, så att inga
knappar fungerar. Kontrollpanelen låses upp på samma sätt, som det låses.

Säkerhet

Överhettningssäkring
Denna el-panel har ett överhettningssäkring, som sår från, om panelen blir för varm. Dra
ut stickkontakten och låt panelen svalna i 45 minuter,sen kan ni koppla på säkringen igen.
Kontollera så att panelen inte har synliga fel inna den kopplas på igen. Använd alltid en
auktoriserad personal för kontollera produkten.

Rengöring och underhåll
Panelet kräver regelbunden rengöring för att säkra felfria funktioner:
-

Dra ut stickkontakten innan rengöring.

-

Använd en urvriden trasa för att torka av panelen.

-

Använd en dammsugare för att rensa utluftningshållen.

-

Kontrollera så att panelen är torr innan strömmen kopplas på.

Service
Servicen bör endast utföras utav personal som är auktoriserad.

Montering
1. Placera panelen min. 150mm från väggen, och kontrollera så att väggen är
konstruerad så att det går att montera på den.
2. Ta bort monteringsbeslagen på baksidan utav panelen, genom att skruva ut de 2
låsskruvarna ( monterade på toppen utav monteringsbeslaget).
3. Håll monteringsbeslaget på väggen. Kontrollera så att de två nedersta hållen är
minst 150mm från golvet, innan ni borrar håll i väggen.
4. Montera beslagen på väggen

med 4 skruvar.

5. Sätt panelen på väggen och spänn de två låsskruvarna( på toppen utav
monteringsbeslaget).

Specifikationer

Best.nr.

Power

A

B

C

D

Nettovikt

6334

500W

400mm

400mm

190mm

95mm

4,0kg

6346

1000W

500mm

400mm

190mm

95mm

4,1kg

6913

1500W

640mm

400mm

190mm

95mm

4,7kg

6948

2000W

940mm

400mm

450mm

95mm

6,6kg

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at
respektere de lokale regler.
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.
IMPORT: A/S Harald Nyborg, 5220 Odense SØ

