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Bästa kund,
Tack för att du valt

vår Värmekonvektor,
en produkt som är modern har kvalitet och är högeffektiv
och garanterar dig välbefinnande, är mycket tystgående

och säker under långa tider.
Allt detta får du om du anförtror din apparat

åt en auktoriserad teknisk kundservice som är specifikt
beredd och utbildad för att hålla maximal effektivitetsnivå

Med originalreservdelar från Tillverkaren.
Du kan dessutom begära “Avtal för programmerat underhåll”,

med mindre driftkostnader vid behov.

Denna instruktionsbok som är för dig innehåller
viktiga indikationer och tips som vi ber dig observera

för att på bästa sätt använda
Värmekonvektorn.
Vi tackar på nytt.
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VÄRMEKONVEKTORERNA
överensstämmer med:

•EU-förordning2016/426(GAR)
•Direktivetförelektromagnetiskkompatibilitet2014/30/EU

•Lågspänningsdirektivet2014/35/EU
•Förordning2015/1186Miljömärkning

•Förordning2015/1188Miljödesign
•WWEE-direktivet2019/19/EU

Œ 0476

Ivissadelaravmanualenanvändssymbolerna:
 

OBS=föråtgärdersomkräversärskildförsiktighetochlämpligberedskap.
 

FÖRBUD=föråtgärdersomabsolutINTEFÅRutföras.
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GRUNDLÄGGANDE
SÄKERHETSREGLER

Kom ihåg att användningen av produkter 

somkräverbränslenochelenergimedför
iakttagande av vissa fundamentala sä-

kerhetsregler såsom:

Detärförbjudetförbarnochandra
personer med funktionshinder att 

använda värmekonvektorn utan tillsyn.

Det är förbjudet att aktivera elek-

triska anordningar eller apparater 

såsombrytare,hushållsapparateretc,om
dukännerluktavbränsle.
I så fall:

• lufta lokalen genom att öppna dörrar
och fönster;

•stängspärranordningenförbränslet;
• be auktoriserad tekniska kundservice
eller annan professionell kvalificerad 

personalingripasnabbt.

Det är förbjudet att vidröra värmekon-

vektorn med nakna fötter eller våga eller 

fuktiga kroppsdelar.

Det är förbjudet att vidröra gallret där
den varma luften går ut, under appara-

tens funktion.

Detärförbjudetmedallrengöringutan
att först ha kopplat ur värmekonvektorn 

från elnätet.

Detärförbjudetattdra,kopplaur,vrida
elkablarna som kommer ur värmekon-

vektorn även om denna har kopplats från 

elnätet.

Det är förbjudet att på apparaten lägga
föremål som handdukar, trasor, dukar
etc, som kan orsaka felfunktion eller
leda till fara.



6a
n
v
ä
n
d
a
r
e

Dennadokumentationutgörintegre-

rande del av värmekonvektorn och 

därmed måste de förvaras noga och ska 

ALLTIDmedföljaävenvidbortlämnan-

de till annan ägare eller användare eller 

vid överföring till annan installation.

Vid skada eller förlust ska ett nytt exem-

plarbeställashosdittområdesauktorise-

rade tekniska kundservice.

Värmekonvektorn måste användas 

för den av tillverkaren avsedda an-

vändningen som den uttryckligen tillver-

kats för.

Allt ansvar är uteslutet som är avtalsen-

ligt och ej för skador på personer, djur
ellerföremål,pågrundavfelvidinstal-
lation,inställningochunderhållellerfel-
aktig användning av apparaten.

Installationen av värmekonvektorn 

ska utföras av en kunnig firma enligt 

lagnr46avden5mars1990somvidar-
betetssluttillägarenlämnarenförsäkran
om överensstämmelse av installationen 

somgjortsenligtkonstensregler,detvill
säga i enlighet med gällande standarder 

och anvisningar från tillverkaren i denna 

dokumentation för installatören som le-

vereras med produkten.

Om värmekonvektorn inte ska an-

vändas på en längre tid måste föl-

jandeåtgärderutföras:
•placerahuvudbrytarenpåapparatenpå
“av”;

•placerahuvudströmbrytarentillanlägg-

ningen,omsådanfinns,på”av”ellerdra
ut stickkontakten ur eluttaget;

•stängbränslekranen.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
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VÄRMEKONVEKTORER MED GAS, TYP C, GASTÄTT HÖLJE,
FÖR UPPVÄRMNING

ECO SC

ECO SV
ECO SE
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är en autonom apparat som fungerar med 
gas, med atmosfärisk brännare med hög ef-
fektivitet som passar för uppvärmning av lo-
kaler.
Den är försedd med en förbränningskrets 
av typ C med gastät förbränningskammare, 
totalt isolerad från lokalen där den instal-
leras, för användarens maximala säkerhet.
Den använder dessutom (på modeller där 
det förutses) en tangentialfläkt, mycket tyst-
gående, som tillåter att snabbt uppnå den 
begärda rumstemperaturen.
Värmekonvektorerna av modell SV är inte 
försedda med tangentialfläkt, på fläktkon-
vektorer SV kan fläktfunktionen aktiveras 
via en brytare (oberoende av den effekt som 
ställts in), till sist är fläktfunktionen för fläkt-
konventorer SE automatisk beroende på den 
effekt som ställts in (med MIN effekt är fläk-
ten stillastående, med MAX effekt är fläkten 
i funktion). Alla apparater är försedd med 
en lucka mot oavsiktlig inträngning som 
skyddar styrpanelen och ett kar för fuktning 
av den uppvärmda lokalen.

KÄNNA TILL
VÄRMEKONVEKTORN

1
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ECO SC/SV

ECO SE

1)Vredförtändning/kommando.
2)Timer(24timmar).
3)Kalibreringsskruvtryckregulator.
4)FunktionsväljareförTimer:
-- klocka, funktionssätt enligt programme-

ringen av timern.

-- hand, funktionssätt enligt den inställda
temperaturen med rumstermostaten.

--noll,inaktiveringavapparatenmedkvar-
hållning i funktion endast av klockan.

5)vredRumstermostat.
6)On/Offtangentialfläkt.

1)VredRumstermostat.
2)Timer(24timmar).
3)FunktionsväljareförTimer:
-- klocka, funktionssätt enligt programme-

ringen av timern.

-- hand, funktionssätt enligt den inställda
temperaturen med rumstermostaten.

--noll,inaktiveringavapparatenmedkvar-
hållning i funktion endast av klockan.

4)KnappförapparatensMIN/MAXeffekt
5) Knapp On/Off/Återställning av appara-

ten.

6) Kontrollampa för apparatens funktions-

tillstånd.

7)Kontrollampafläktifunktion(fläktenak-

tiveras automatiskt endast med apparaten på 

MAXeffekt).
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IDRIFTSÄTTNING

Värmekonvektorns första idriftsättning ska 

utföras av den auktoriserade tekniska kund-

servicen varefter den kan fungera på det 

funktionssätt som valts av användaren: ma-

nuelltellerautomatiskt, termiskeffektfrån
MIN till MAX med motsvarande funktion
med tangentialfläkten utesluten eller in-

kopplad.

Användarenkanbehöva sätta igångappa-

raten autonomt, utan att vända sig till den
tekniskakundservicen,tillexempelefteren
avbrottsperiodellerlängreinaktiveringstid.
Idessa fallkananvändarenutföra följande
kontroller och åtgärder:

•Kontrolleraattbränslekranenäröppen;

•Förhuvudbrytarentillelsystemet,omdet
finns,på”tänd”ellersättistickkontaktenpå
apparaten i uttaget (på modeller med fläkt
och/ellertimer);

•Kontrolleraattstickkontaktenföreltillför-
sel,(finnsendastiversionermedfläktoch/
ellertimer),kopplatsivägguttagetmedrätt
polarisering(neutralfas);

•ReglerarumstermostatentillvärdetMAX
för att minska uppvärmningstiden till mini-

mum;

OBS! Vidrör inte flänsarna i varmluftsut-
taget för att undvika svåra brännskador.
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• Placera funktionsväljaren för Timer, om
detfinns,på“manuell”;

•Tändvärmekonvektorn:
-Vridvredettillposition7(max)
- Tryck och vrid vredet för tändning/kom-
mando 1/4 varv mot vänster, håll intryckt
och passera från släckt läge till tänt läge 
(gnista)ochpilot(litenlåga);
Kontrollera att gnistan tänds upprepade 
gånger under påslagning.

•Medpilotentänd,hållvredetförtändning/
kommando intryckt i flera sekunder och
kontrollera efter att ha släppt upp den att pi-
loten är permanent tänd.

• Med piloten permanent tänd vrid vredet
för kommando i position för att tända effekt-
brännaren (liten låga+stor låga)ochkon-
trollera att den är korrekt tänd.

•Vriddet termostatiskavredet enligt egna
behov:position1=temperaturMINochpo-
sition7=temperaturMAX

•Brännarenförblirtänd(medmodulerande
funktion)tillsdennårdeninställdatempera-
turen,,såsnartdenuppnåttssläcksbränna-
renmenendastpilotenförblirtändochklar
att åter tända brännaren om temperaturen
sänks.

• Vid fel (tändning funktioner eller släckt
pilotlåga)går apparaten in i “STOPPFÖR
SPÄRR”ochblockerargastillförseln.Vänta
cirka en minut för att låsa upp anordningen 
“Spärr” (kallt termoelement) och upprepa
tändproceduren.

Denna åtgärd kan upprepas högst tre
gånger,omdet inte lyckassläckappa-

ratenfrånhuvudströmbrytarenoch tillkalla
auktoriserad teknisk kundservice.

ECO SC/SV
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•StällfunktionsväljarenförTimer
på “manuell”;

• Tryck på knappen för val av uppvärm-

ningseffekt:

-MIN=minimaleffekt
-MAX=maximaleffekt

•Tryckpåstyrpanelenshuvudströmbrytare
(lysindikatorntänds).
Värmekonvektorn utför startfasen och för-

blirifunktiontillsdeninställdarumstempe-

raturen uppnåtts (funktionssignalen släcks
påstyrpanelen).

• Vid fel går apparaten in i “STOPP FÖR
SPÄRR” och den röda kontrollampan för 

upplåsning tänds. För att återställa tryck på 

knappenÅTERSTÄLLochvänta tillshela
startfasen utförs igen tills funktionsindika-

torn tänds igen.
Denna åtgärd kan upprepas högst tre
gånger,omdet inte lyckassläckappa-

ratenfrånhuvudströmbrytarenoch tillkalla
auktoriserad teknisk kundservice.

ECO SE
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•Dåvärmekonvektornärifunktion,ställin
klockans tavla på exakt tid och timern för 

automatiskfunktion(sesärskiltavsnitt)

•Förattaktiveravärmekonvektornsautoma-

tiska funktion räcker det att ställa funktions-

väljarenpå“klocka”



14a
n
v
ä
n
d
a
r
e

INSTÄLLNING AV KLOCKA OCH 
TIMER(OMDEFINNS)

Första inställningen som ska utföras är den 

för aktuell tid och sedan den för funktions-

perioder eller stopp av värmekonvektorn.

•Förattställainaktuelltid:
Vrid tavlan medurs tills den aktuella tiden 

ställs in efter indikatorn på styrpanelen.

•Förattställainfunktionperioder(ON):
Flyttaförsiktigtuppåt(mod.SV-SE)visarna
i nivå med de tidsperioder då du vill att vär-

mekonvektorn fungerar för att värma loka-

len.

•Förattställainstopperioder(OFF):
Flyttaförsiktigtnedåt(mod.SV-SE)metall-
vikterna som motsvarar de tidsperioder du 

villattvärmekonvektornskaförbliinaktive-

rad.

Värmekonvektorn kan inaktiveras med 
funktionsväljaren (position 0) eller med hu-
vudströmbrytaren på styrpanelen.
I första fallet förblir timern i funktion med-
an klockan i det andra fallet stannar och den 
aktuella tiden måste ställas in på nytt, då el-
tillförseln återställs.

Obs mod. SV: under tidsperioderna för av-
stängning släcks endast brännaren för effekt 
medan piloten förblir tänd!
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INSTÄLLNING AV
RUMSTERMOSTAT

Dådenutvändigatemperaturenvarierarkan
detblinödvändigtattökaellerminskatem-

peraturen för den uppvärmda lokalen.

Deträckerattändrainställningenavrums-

termostaten genom att vrida vredet mot vär-

detMAXförattökatemperaturenochmot
värdetMINförattminskaden.
Dådennya inställningengjorts, vänta tills
värmekonvektorn har slutfört en funktions-

cykel och kontrollera temperaturen som 

uppnåtts känns skön.

Upprepa åtgärden tills du fått önskad tem-

peratur.

För brytaren till tangentialfläkten, om det
finns,på“tänd1”,inkopplingenavfläktens
funktion märks genom att kontrollampan 

tänds på knappen.

Obs!Fläktenbörjargåförstefterattfläktter-
mostaten ingripit vilken går igång först när 

luftenigaskonvektornblirtillräckligtvarm!

START AV TANGENTIALFLÄKT 

(endast mod.SV)
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AVSTÄNGNING FÖR
LÄNGRE PERIODER

Om värmekonvektorn inte används under en 

längreperiod,innebärdetattföljandeåtgär-
der måste utföras:

• SC/SV - Ställ vredet för tändning/kom-

mandopå“0”(omdetfinns);
•SE-Ställfunktionsväljarenpå0(omdet
finns);

•SC/SV-Förbrytarentilltangentialfläkten,
omdenfinns,på“släckt0”;
•SE-Tryckpåhuvudströmbrytarenpåstyr-
panelen(kontrollampansläckt);

• För huvudströmbrytaren till elsystemet,
omdetfinns,på“släckt”ellerkopplastick-

kontakten på apparaten ut uttaget;

•Stänggaskranen.
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RENGÖRING

Denendarengöringsomkrävsavanvän-

daren är den på värmekonvektorns man-

tel.

Före rengöring:

• Ställ huvudströmbrytaren på styrpa-

nelen på “släckt”, ställ huvudströmbry-

tarenpåanläggningen,omdetfinns,på
“släckt” eller koppla ur stickkontakten 

ur elnätet.

• Vänta tills värmekonvektorn svalnat
helt.

Rengör åtkomliga delar, för att få bort
eventuella avlagringar av damm, spin-

delnät och liknande.

Användtryckluftförattblåsabortdam-

met även på ställen som är svårt åtkom-

liga.

För rengöring av delar i plast eller som är 

lackerade, användaldrig lösningareller
repande rengöringsmedel utan neutrala 

produkter.Smörjintedelarnaisyntetiskt
material.

Använd en mjuk trasa fuktad med
neutrala produkter för rengöring 

i hushållet eller annat, för att rengöra
manteln(bilschampoetc.).

Häll inte vätska direkt på manteln 

ellerandraavapparatensdelar,det
kan skada den svårt.

UNDERHÅLL

Vi påminner om att det PERIODISKA
UNDERHÅLLET av värmekonvektorn
är väsentligt för apparatens säkerhet,
prestanda,hållbarhetochtillförlitlighet.
Detrekommenderasattlåtatillverkarens
tekniska kundservice eller företag spe-

cialiserat på underhåll av gasapparater.

LIVSLÄNGDENS SLUT

Enligt lagdekret av den 14 mars elek-

triska och elektroniska utrustningar 

(RAEE)”
Symbolenmeddenkryssadesoptunnan
påapparatenellerdessförpackning,in-

dikerar att produkten vid sin livslängds 

slutskasamlasseparatfrånannatblan-

dat hushållsavfall. Användaren ska där-

för lämna den uttjänta apparaten till
lämpliga uppsamlingscenter för sorterat 

avfall eller lämna direkt till återförsäl-

jarendåennyaapparatavmotsvarande
typ inhandlas.

Uppsamling av avfall som utgörs av 

elektrisk och elektronisk utrustning bi-
drar till deras återanvändning, återvin-

ning och återhämtning och undviker po-

tentiellanegativpåverkanpåmiljönoch
mänsklig hälsa till följd av eventuellt
innehåll av farliga ämnen.
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FEL OCH LÖSNINGAR

Eco SC / SV

•Strömavbrott:
Om lysindikatorn inte tänds när du tryckt 

in värmekonvektorns fläktbrytare, eller
efter en viss period klockvisarna inte går 

framåt,kontrolleraatt apparatens stick-

kontakt sitter väl isatt i eluttaget eller att 

anläggningens huvudströmbrytare, om
detfinns,befinnersigiläget“tänd”.
Tillkalla tillverkarens tekniskakundser-
vice,omdetmisslyckas.

•StoppförSPÄRR:
Kontrolleraattbränslekranenäröppen.

Kontrollera att det finns bränsle (gas)
(tomgastank).

Förattåterställastartförhållandena,vän-

ta en minut cirka för att frigöra enheten 

för “Spärr” (kallt termoelement) och
upprepatändprocedurenfrånbörjan.

Denna åtgärd kan upprepas högst
tregånger,omdetintelyckassläck

apparaten från huvudströmbrytaren och
tillkalla auktoriserad teknisk kundser-
vice.

Eco SE

•Strömavbrott:
Om lysindikatorn inte tänds när du tryckt 
invärmekonvektornshuvudbrytare,kon-
trollera att apparatens stickkontakt sitter 
väl isatt i eluttaget eller att anläggning-
enshuvudströmbrytare,omdetfinns,be-
finner sig i läget “tänd”.
Tillkalla tillverkarens tekniskakundser-
vice,omdetmisslyckas.

•StoppförSPÄRR:
Kontrolleraattbränslekranenäröppen.

Kontrollera att det finns bränsle (gas)
(tomgastank).

Kontrollera att eltillförselns stickkontakt 
är inkopplad i vägguttaget och förutsed-
dapolariteterrespekterats(neutralfas);

För att återställa startförhållandena tryck 
på knappen UPPLÅSNING och vänta
tills hela startfasen utförts igen tills funk-
tionsindikatorn tänds.

Denna åtgärd kan upprepas högst
tregånger,omdetintelyckassläck

apparaten från huvudströmbrytaren och
tillkalla auktoriserad teknisk kundser-
vice.
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ANMÄRKNINGAR
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