
AIRREX INFRAVÄRMARE 

ANVÄNDARHANDBOK 
Modellerna AH-200i/300i/800i

• Tack för ditt köp av en Airrex-infravärmare! 
• Läs användarhandboken noga innan du använder värmaren.
• När du har läst användarhandboken ska du se till att den förvaras på en plats där den är tillgänglig för alla 

som använder värmaren.
• Gå särskilt noga igenom säkerhetsanvisningarna innan du använder värmaren.
• Dessa värmare är injusterade för att fungera i de förhållanden som råder i norra Europa. Kontrollera 

nätspänningen om du tar med värmaren till något annat land.
• Den här användarhandboken innehåller även anvisningar om hur du aktiverar den treåriga garantin.
• På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de tekniska 

specifikationerna och funktionsbeskrivningarna i den här handboken utan särskilt meddelande.
• Kontrollera och använd alltid den senaste användarhandboken på vår webbplats rexnordic.com

AH 800iAH 300iAH 200i
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SHSÄKERHETSANVISNINGAR

Syftet med de här säkerhetsanvisningarna är att säkerställa att Airrex-värmarna används på ett säkert sätt. Genom att 
följa dessa anvisningar kan man förebygga risken för personskador eller dödsfall samt skador på värmarna och andra 
föremål eller fastigheter.
Läs säkerhetsanvisningarna uppmärksamt.
Anvisningarna innehåller två signalord: ”Varning” och ”Obs!”.

Den här symbolen indikerar en risk för personskada och/eller dödsfall.

FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR NÄRA ENHETEN LÄTTILLGÄNGLIGA FÖR ALLA 
ANVÄNDARE.

Den här symbolen indikerar en risk för lindriga personskador eller sakskador.

Används endast en nätspänning på 220/230 V. 
Felaktig spänning kan orsaka brand eller elektrisk 
stöt.

Kontrollera alltid strömkabelns skick och 
undvik att böja den eller placera något på den. 
En skadad strömkabel eller kontakt kan 
orsaka kortslutning, elstöt eller brand.

Hantera inte strömkabeln med blöta händer. 
Det kan orsaka kortslutning, brand eller risk för 
dödsfall.

Använd aldrig behållare med brandfarliga vätskor 
eller aerosoler nära värmaren och placera dem inte  
i dess omedelbara närhet på grund av risken för 
brand och/eller explosion.

Kontrollera att säkringen överensstämmer med 
rekommendationen (250 V/3,15 A). En felaktig 
säkring kan orsaka felfunktioner, överhettning eller 
brand.

Avaktivera inte värmaren genom att strypa 
energiförsörjningen eller dra ut kontakten. 
Felfunktioner eller elstöt kan bli följden om man 
stryper energiförsörjningen under drift. Använd alltid 
strömbrytaren på enheten eller ON/OFF-knappen på 
fjärrkontrollen.

En skadad strömkabel måste omedelbart bytas ut 
hos en reparatör som är auktoriserad av 
tillverkaren eller importören eller någon annan 
reparatör som är auktoriserad för elreparationer.

Rengör en smutsig kontakt noga innan den 
ansluts till uttaget. En smutsig kontakt kan 
orsaka kortslutning, rökutveckling och/eller 
brand.

Förläng inte strömkabeln genom att koppla 
ihop flera kablar. Undermåliga anslutningar 
kan orsaka kortslutning, elstöt eller brand.

Koppla bort stickkontakten från uttaget och låt 
enheten svalna tillräckligt före rengöring och 
underhåll av den. Underlåtenhet att följa dessa 
anvisningar kan leda till brännskador eller elstöt.

Enhetens stickkontakt får endast
anslutas till ett jordat uttag.

Täck inte över värmaren med
kläder, textil, plastpåsar eller andra föremål. 
Det kan orsaka brand.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I HANDBOKEN:
Förbjuden åtgärd Obligatorisk åtgärd

Se till att kontakten sitter ordentligt i uttaget. I 
annat fall kan den orsaka elstöt.

Placera inte värmaren nära gardiner, mattor, papper, 
tändstickor, kläder eller annat brandfarligt material.

Innan du använder den på distans
(WiFi eller Bluetooth), kontrollera om det finns
några problem med produkten.
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Stoppa inte in händerna eller några föremål
innanför säkerhetsnätet. Beröring av 
komponenter inuti värmaren kan orsaka 
brännskador eller elstöt.

Flytta inte en värmare som är i drift. Stäng av 
värmaren och dra ur strömkabeln innan enheten 
flyttas.

Använd endast värmaren för att värma upp 
inomhusutrymmen. Använd den inte för att torka 
kläder.  Om värmaren används för att värma upp 
lokaler avsedda för växter eller djur måste 
avgaserna ledas utomhus genom en rökkanal och 
tillräcklig försörjning av frisk luft måste säkerställas.

Använd inte värmaren i stängda utrymmen eller 
utrymmen som främst används av barn, äldre eller 
personer med funktionsnedsättning. Säkerställ alltid 
att personer som befinner sig i samma utrymme som 
värmaren förstår nödvändigheten av effektiv 
ventilation.

Vi rekommenderar inte att använda den här värmaren 
på hög höjd. Använd inte enheten högre än 1 500 
meter över havet. På höjder mellan 700 och 1 500 
måste ventilationen vara effektiv. Dålig ventilation i det 
utrymme som värms upp kan leda till att kolmonoxid 
bildas vilket kan orsaka personskador eller dödsfall.

Rengör inte värmaren med vatten. Vatten 
kan orsaka kortslutning, elstöt och/eller 
brand.

Använd inte bensin, förtunning eller 
tekniska lösningsmedel för att rengöra 
värmaren. De kan orsaka kortslutning, 
elstöt och/eller brand.

Placera inte några elektriska enheter eller 
tunga 
föremål på värmaren. Föremål på värmaren 
kan orsaka felfunktioner, elstöt eller skada om 
de faller ner.
Använd endast värmaren i välventilerade
öppna utrymmen där luften ersätts
1–2 gånger i timmen. Användning av värmaren 
i utrymmen med dålig ventilation kan generera 
kolmonoxid vilket kan leda till personskador eller 
dödsfall.

Använd inte enheten i utrymmen där människor 
sover utan leda avgaserna utomhus genom en 
rökkanal och säkerställa tillräcklig tillförsel av 
frisk luft.

Värmaren måste placeras på en plats där 
kraven på säkerhetsavstånd är uppfyllda. 
Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 15 
cm på alla sidor runt enheten och minst 1 m 
framför och ovanför den.

Dra ut stickkontakten från uttaget och låt värmaren 
svalna tillräckligt innan du rengör den. I annat fall 
kan elstöt eller brännskador uppstå.

Vidrör inte galler, brännare eller andra 
upphettade delar. När värmaren är i drift 
och precis har stängts av här dessa delar 
mycket heta och ska in vidröras. Se särskilt 
till att hålla barn borta från de heta 
materialen. De kan orsaka brännskador.

Dra ut strömkabeln försiktigt.

Placera inga lättantändliga föremål runt brännaren och 
ha en brandsläckare lättillgänglig.

Se till att avgasröret inte sätts igen.

Metalliska ljud kan uppstå vid plötslig expansion och 
kontraktion av röret vid första tändning.

Luta inte enheten mer än 30 grader när den flyttas.

Använd endast DIESEL i den här värmaren.

Använd aldrig bensin, alkohol eller liknande.

Vidrör inga heta delar under uppvärmning.

Använd inte värmaren i närheten av mattor eller 
gardiner av textil, plast eller vinyl som kan täcka över 
värmaren om de faller ner på grund av vinddrag eller 
genom någon fysisk kraft eftersom detta kan orsaka 
brand.

Personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk 
eller psykisk förmåga eller bristande kunskap 
bör inte använda denna produkt om inte 
personen ha instruerats om det.

Barn bör övervakas så att de inte leker med
produkten.

Apparaten är avsedd att användas av barn 
över 8 år, samt personer med nedsatt fysisk 
och psykisk förmåga förmåga, förutsatt att de 
övervakas eller instruerats i säker användning 
av apparaten och att de förstår riskerna.

Barn ska inte rengöra eller underhålla 
produkten om de inte övervakas.
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SHSÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA PUNKTER ATT BEAKTA FÖRE ANVÄNDNING

Placera inte värmaren på en instabil, lutande 
eller vinglig yta. Om enheten välter och/eller 
faller kan det leda till felfunktioner eller brand.

Vid åska måste enheten vara avstängd och 
stickkontakten urdragen.

Försök inte öppna värmarens fjärrkontroll och 
skydda den alltid mot kraftig yttre påverkan.

ANVÄND ENDAST HÖGGRADIG BIODIESEL  
ELLER LÄTT BRÄNNOLJA I VÄRMAREN.  

• Användning av andra bränslen än lätt brännolja eller 
diesel kan orsaka felfunktioner eller förhöjd 
generering av sot.

• Stäng ALLTID av värmaren vid påfyllning av bränsle i 
tanken.

• Alla bränsleläckor i värmaren måste repareras 
omedelbart hos en reparatör som är auktoriserad av 
tillverkaren/importören.

• Observera alla relevanta säkerhetsanvisningar vid 
hantering av bränsle.

 
 
VÄRMARENS DRIFTSPÄNNING  
ÄR 220/230 V/50 HZ

• Det är användarens ansvar att ansluta enheten till 
ett nät med rätt spänningsmatning.

• Observera: Använd vid behov rätt typ av adapter 
med stickkontakten.

Värmaren får aldrig bli våt. Den får inte 
användas i badrum eller andra våtutrymmen. 
Vatten kan orsaka kortslutning, elstöt och/eller 
brand.

Dra ur stickkontakten om värmaren inte 
ska användas under en längre tid.

Värmaren måste förvaras på torr plats inomhus. 
Förvara den inte i varma eller mycket fuktiga 
utrymmen. Eventuell rost som orsakas av fukt 
kan orsaka felfunktioner.

SÄKERSTÄLL ATT VÄRMAREN  
STÅR PÅ EN SÄKER PLATS

• Området runt värmaren måste vara fritt från 
lättantändligt material.

• Det måste alltid finnas ett fritt utrymme på minst 15 cm 
mellan värmarens sidor och baksida och närmaste 
möbel eller annat hinder.

• Framför och ovanför värmaren måste ett utrymme på 
minst en (1) meter vara fritt från föremål och material. 
Observera att olika typer av material kan regera olika 
på värme.

• Se till att det inte finns några föremål av textil, plast 
eller annat material när värmaren som kan komma att 
täcka den på grund av luftdrag eller annan kraft. Om 
värmaren täcks över med textil eller andra material 
kan brand uppstå.

• Värmaren måste placeras på ett plant underlag.
• Lås hjulen när värmaren står på plats.
• En separat rökbortledningskanal måste användas i 

små utrymmen. Kanalens diameter måste vara 75 mm 
och den maximala längden 5 meter. Säkerställ att 
vatten inte kan rinna in i värmaren genom 
bortledningskanalen.

• Placera brandsläckningsutrustning som är lämplig för 
släckning av olje- och kemikaliebränder i närheten av 
värmaren.

• Placera inte värmaren i direkt solljus eller nära kraftiga 
värmekällor.

• Placera värmaren i omedelbar närhet till ett nätuttag.
• Stickkontakten måste alltid vara lättåtkomlig.

Tillsätt dieseladditiv i tanken för att förhindra 
igensättning av bränslesystemet om värmaren 
inte ska användas under en längre tid.
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VÄRMARENS KONSTRUKTION

KONSTRUKTIONSUPPGIFTER

Avgasrör

Värme-
element

Skyddsgaller

Värme-
reflektor,
baksida

Värme-
reflektor,
sida

Värme-
reflektor,
botten

Strömkabel
(220/230 V
AC)

Kontrollpanel

Överhettningssensor

Bränsle-
pump

Bränsle-
lockBränsle-

tank

Luftintags-
öppning Tändningsenhet

LutningssensorBränsle-
mätare

Brännare

Flamsensor

Bränsle-
filter

Kontrollpanel

Bränsletank

AH 800iAH 300iAH 200i
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SHVÄRMARENS KONSTRUKTION

FJÄRRKONTROLL

BYTA BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

Strömbrytare

Val av termostat- eller 
timerdrift

Avstängningstimer 
till/från

Inställning av 
temperatur eller 
drifttid

1. ÖPPNA BATTERIFACKET
Tryck lätt på område 1 och skjut batterilocket i pilens 
riktning. 

2.  BYTA BATTERIER
Avlägsna de gamla batterierna och sätt i nya. Se till att du 
vänder batterierna rätt. 
Pluspolen (+) hos varje batteri måste motsvara märkningen i 
batterifacket. 

3.  STÄNGA BATTERIFACKET
Skjut tillbaka batterilocket så att det klickar på plats.

• Rikta fjärrkontrollens ände mot värmaren.      
• Starkt solljus, neonlampor eller fluorescerande lampor 

kan störa fjärrkontrollens funktion. Använd att 
ljusförhållandena orsakar problem.

• Fjärrkontrollen ger ifrån sig ett ljud när värmaren tar emot 
ett kommando.

• Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas 
under en längre tid.

• Skydda fjärrkontrollen mot alla typer av vätskor.

1.



8

BRÄNNARENS KONSTRUKTION

VÄRMARENS KONSTRUKTION

64

BRÄNNARENS KONSTRUKTION

BRÄNNARMOTOR

LUFTINTAG

FLAMDETEKTOR

BRÄNSLESLANG
LUFTNINGSSKRUV

BRÄNSLEPUMP

BRÄNSLEFILTER

TÄNDNINGSENHET

MAGNETVENTIL SYNGLAS TILL
FÖRBRÄNNINGS-
KAMMAREN

VÄRMARENS KONSTRUKTION

OVERHETTNING
SSENSOR
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SHVÄRMARENS KONSTRUKTION

  

MANÖVERREGLAGE OCH SKÄRM

1.  LED-skärm 
Skärmen kan användas för att bland annat kontrollera 
temperatur, timer, felkoder. 

2. TERMOSTATDRIFT 
Den här lampan lyser när värmaren använder 
termostatdrift.

3. TIMERDRIFT
Den här lampan lyser när värmaren använder timerdrift.

4. FJÄRRKONTROLLSMOTTAGARE
 
5. POWER-KNAPP (TILL/FRÅN) 
Kopplar till respektive från enheten.

6.  LÄGESVÄLJARE 
Använd den här knappen för att välja driftläge termostat 
eller timer. Du låser kontrollen genom att trycka på 
knappen i 3 sekunder. Du låser upp den genom att 
trycka på knappen igen i 3 sekunder.   

7. PILKNAPPAR FÖR INSTÄLLNINGSFUNKTIONER 
   (ÖKA/MINSKA) 
Använd de här knapparna för att justera önskad 
temperatur respektive ställa in tiden för värmecykeln. 

8. DRIFTLAMPA 
Lampan lyser när brännaren är i drift.

9. AVSTÄNGNINGSTIMER 
Den här knappen aktiverar eller avaktiverar 
avstängningstimerfunktionen.

10. INDIKATORLAMPA FÖR AVSTÄNGNINGSTIMER 
Lampan indikerar om avstängningstimern är aktiv eller inte. 

11. BRÄNSLEMÄTARE 
En rad med tre lampor som visar återstående bränsle.

12. INDIKATORLAMPA CHECK 
Den här indikatorlampan lyser om brännaren inte fungerar 
eller stängs av under drift.
 
13. INDIKATORLAMPA WIFI 
Den här indikatorlampan lyser när wifi är anslutet. Om wifi-
lampan blinkar en gång är wifi anslutet till en router men inte 
till internet. Om wifi-lampan blinkar två gånger söker 
värmaren efter wifi-nätverket.

14. INDIKATORLAMPA BLUETOOTH
Den här indikatorlampan lyser när Bluetooth är anslutet. Om 
Bluetooth-lampan blinkar sker en sökning efter en enhet att 
ansluta.

1

13
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14

8
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9

11
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BRUKSANVISNING

 AKTIVERING OCH AVAKTIVERING

TIPS VID ANVÄNDNING AV VÄRMAREN
• Värmaren aktivers när den inställda temperaturen är 2 °C högre än den omgivande temperaturen.
• Efter aktivering används värmaren med termostatdrift som standard.
• När enheten avaktiveras återställs alla timerfunktioner och måste vid behov ställas in igen.

1. STARTA VÄRMAREN
• Tryck på POWER-knappen. Enheten avger en ljussignal 

när den aktiveras.
• Du stänger av enheten genom att trycka på samma 

knapp.

2.  VÄLJA DRIFTLÄGE 
• Välj önskad driftläge: antingen med termostat eller 

med timer. 
• Tryck på MODE-knappen för att välja.
• Standardinställningen är termostatdrift.

3. STÄLL IN MÅLTEMPERATUREN ELLER UPPVÄRMNINGSTIDEN MED PILKNAPPARNA
• Temperaturen kan ställas in mellan 0 och 40 ºC.
• Den kortaste uppvärmningstiden i timerläge är 10 minuter och den längsta är 55 minuter eller kontinuerlig drift.

 
OBS!  
Efter aktivering är värmarens standardläge termostatdrift, vilket framgår av att motsvarande lampa lyser.

AVSTÄNGNINGSTIMER
Du kan använda avstängningstimern om du vill att värmaren ska stängas av automatiskt.

Tryck på TIMER-knappen för att aktivera avstängningsfunktionen. Välj sedan önskad tid med 
pilknapparna. Den kortaste nedräkningstiden är 30 minuter.
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HOW TO USE

OPERATION & STOP

� In order to operate, set the temperature higher than room temperature. 
� After power On, the default mode is temperature control mode.
� During the operation if you push power button, the heater stops and the off timer function is 
  cancelled.

  The model equipped solenoid valve (by-pass device) makes the remaining oil returned to the oil tank. 
  For 2sec. from the time of burner off, the solenoid valve operates, which makes remaining oil 
  returned to the oil tank, and by this device, the smell caused by unburned gas 
  is remarkably shrunk.

There are a preheater and a preheater temperature sensor to improve the ignition when operating the heater.
As a result, the operation time of the heater may vary depending on the ambient temperature at the power input.
(The display then turns on the flame indicator.)

1. 
    � Heater will turn ON with "beep" sound, and
      automatically operate.
    � If you wish to stop the unit, press "Power" button
      one more time.

2. SELECT THE DESIRED OPERATION TYPE USING
   "MODE" BUTTON.

    � You can set the desired temperature between "0~40 ".
    � Set the desired time limit between 10min ~ Continuous operation
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TERMOSTATDRIFT

TIPS VID ANVÄNDNING AV VÄRMAREN 

• Om den aktuella temperaturen är -9 ºC eller längre 
visas texten ”LO” på displayen med aktuell 
temperatur. Om den aktuella temperaturen är +50 
ºC eller högre visas texten ”HI” på displayen med 
aktuell temperatur.

• Genom att trycka en gång på en pilknapp ändrar 
man temperaturen med en grad. Genom att trycka 
in en pilknapp längre än två (2) ändrar man 
inställningen med en grad per 0,2 sekunder.

• Genom att trycka på båda pilknapparna när 
värmaren är på i fem (5) sekunder ändrar man 
temperaturenheten från Celsius (ºC) till Fahrenheit 
(ºF). Enheten använder  
Celsiusgrader (ºC) som standard.

1. Sätt i strömkabeln. Starta värmaren. När värmaren är i 
drift visas den aktuella temperaturen till vänster och den 
inställda måltemperaturen till höger.

I det här läget kan du ställa in den önskade temperatur efter vilken värmaren arbetar automatiskt och aktiveras 
när det behövs för att bibehålla den inställa temperaturen. Termostatdrift är förvalt som standard när värmaren aktiveras.

5.  Endast den aktuella temperaturen visas på skärmen när 
du stänger av enheten med strömbrytaren. 

3. Du kan justera temperaturen med hjälp av pilknapparna.
• Du kan justera temperaturen med inom intervallet 0–40 

ºC
• Värmarens standardinställning är 25 ºC.
• Om du trycker in en pilknapp under två (2) sekunder 

ändras temperaturinställningen fortare.
• Intervallet för den aktuella temperaturvisningen  

är -9...+50ºC.

2.  När termostatdrift används lyser motsvarande 
indikatorlampa. Tryck på MODE-knappen för att växla från 
termostatdrift till timerdrift.

4.  När värmaren är på aktiveras den automatiskt när den 
aktuella temperaturen sjunker två grader (2 ºC) under 
måltemperaturen. På motsvarande sätt avaktiveras den 
när den aktuella temperaturen stiger med en grad (1ºC) 
över den inställda temperaturen.
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HOW TO USE

This mode enables the user set the desired temperature, and once it is set, this heater works automatically with running and stop repeatedly 
to meet this temperature. (If power ON and Heater starts operation,the temperature control mode will be operated as default.)

TEMPERATURE CONTROL 

 �The room temp is less than -9 (16 ), the display of 
   the temp. is 'LO', and more than 50 (99 ) it displays 
   as 'HI' (50  is not the same value as 99 , actually 37  is 
   the same value as 99 )
 � The setting temperature is increased/decreased 
    1
    button for more than 2sec. 
    the value is increased/decreased by 1  in every 0.2 sec.  

    simultaneously, the unit is converted from  
    to ,  or from  to  (The default unit is )

1. Push power button.

4. During operaton, the room temp. and setting temp.
    both are displayed, and if you push power button 
    and make the operation stop, only room temp. 
    is shown.  

3. By pushing 
    desired temperature.
   � The setting range  : 0~40  � The default value : 25

      temperature is increased/decreased very fast. 
   � The range of current temp display :  -9~50   

2. By pushing mode button, please select
    temperature control mode.
    � At that time, temperature control lamp is lighten.

     than room temp, it starts operation, and 
     the setting temp is less 1  than 
     current temp, the operation stops.
   � Room temp＜ Setting temp.  … Opeartion (+2 )
   � Room temp ＞ Setting temp. … Opearation stop (-1 )
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Du kan aktivera kontinuerlig uppvärmning genom att 
ställa in värmecykeln till 60 minuter. 

1. STARTA VÄRMAREN 2. VÄLJA TIMERDRIFT 
Välj timerdrift genom att trycka på MODE-knappen. Lampan 
för timerdrift tänds efter att knappen har tryckts in. 

3. En ljusindikator syns till vänster när timerdrift är aktiv. 
Den inställda drifttiden (i minuter) visas till höger. Välj 
önskad drifttid med pilknapparna. Den valda tiden blinkar 
på skärmen. Tidsinställningen som visas på skärmen 
aktiveras om pilknapparna inte trycks in under tre (3) 
sekunder.

4. Drifttiden kan ställas in till mellan 10 och 55 minuter eller 
så kan värmaren ställas in till kontinuerlig drift. När 
driftcykeln är slut gör värmaren alltid en paus under fem (5) 
minuter. Två streck (- -) visas på skärmen tillsammans med 
drifttiden för att indikera pausen.

Timerdrift kan användas för att aktivera värmaren i intervall. Drifttiden kan ställas in till mellan 10 och 55 minuter. 
Pausen mellan cyklerna är alltid fem minuter. Värmaren kan även ställas in till kontinuerlig drift. Vid timerdrift tar 
värmaren ingen hänsyn till termostatens temperatur eller den inställda temperaturen.

Uppvärmning 20 min Uppvärmning 20 min Uppvärmning 20 min

Paus 5 minStart Paus 5 min

Display vid kontinuerlig 
uppvärmning.
Värmaren arbetar nu i 
kontinuerlig drift.

Skärmen indikerar en 
värmecykel på 20 minuter. 

BRUKSANVISNING

TIMERDRIFT
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HOW TO USE

TIME CONTROL 

Repetition time cycle can be set from 10min. to 55min.

1. Push power button. 2. By pushing mode button, please select 
    time control mode. At that time, time control
     lamp is lighten.  

    the time is blinking, and if you don't push
    button for 3sec., this displayed blinking time is
    set as 'repetition time'. At that time, the former
    repetition time is automatically erased.

4.  At the operation mode, the operation symbol and
     repetition time both are displayed, and when you
     make off by pushing power button, STOP symbol

     ‘Interval pause time’, STOP symbol (--) and 
     repetition time both displayed.
     

5. The repitition time can be set from 10min. to 55min. The operation is as much as setting time, and

     'Constant opeartion'. This means, without pause, the operation is constantly made.

Operation for 20min. Operation for 20min. Operation for 20min.

Stop for 5min.Start Stop for 5min.

Constant
operation statusIn case of setting the

repetition time as 20min.

Repetition time 20
means, every 20min.
Operation and 5min.
Pause
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5 min paus, skärm
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INSTALLERA APPEN

1. Öppna Google Play eller App Store

2. Leta reda på appen Airrex
(Tillgänglig i följande länder: Finland, Sverige, 
Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, 
Litauen, Storbritannien)

3. Installera appen

REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE AV APPEN

3. Kontrollera inkorgen och 
verifiera din e-postadress 
genom att klicka på 
knappen/länken i mejlet.

2. Ange din e-postadress 
och önskat lösenord två 
gångar och klicka på JOIN.

1. Klicka på knappen JOIN på 
inloggningsskärmen för att 
registrera en ny användare. Logga 
in med e-postadress och lösenord 
om du redan har ett Airrex-konto.
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ANSLUTA VÄRMAREN TILL APPEN

1. Tryck på knappen 
ANSLUT PRODUKT för att 
starta 
anslutningsprocessen.

4. Serienumret finns på 
värmarens högra sida. 
Skanna streckkoden med 
din kamera för att läsa av 
den. Tryck på MANUAL för 
att ange serienumret 
manuellt.

5. Fyll i formuläret för Rex 
Nordics treåriga garanti. Fyll 
i all information.

6. Stänga av värmaren med 
strömbrytaren och tryck på 
uppåtpilen i 5 sekunder. Då 
börjar Bluetooth-symbolen 
att blinka. Tryck på NÄSTA i 
appen.

8. Välj ditt wifi-nätverk 
genom att trycka på Wi-Fi. 
Fyll sedan i korrekt wifi-
lösenord i lösenordsfältet. 
Tryck på NÄSTA för att 
ansluta värmaren till wifi-
nätverket.

7. Välj produkt att ansluta i 
Bluetooth-listan som visas.

ANVÄNDA MOBILAPP

2. Välj produktalternativet 
Diesel Heater.

3. Läs användningsvillkoren 
och godkänn dem genom 
att trycka på NÄSTA.
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9. Tryck på platsmarkören 
för att ge appen 
platsinformation. Avmarkera 
kryssrutan Register 
Location om du inte vill 
registrera värmarens 
position.

Wifi-lampan blinkar två gånger
Sökning efter wifi-nätverk

Wifi-lampan blinkar en gång
Ansluten till wifi, men inte till 
internet

Wifi-lampan lyser
Ansluten till wifi och internet

Bluetooth blinkar
Sökning efter smartphone-
anslutning

Bluetooth lyser
Bluetooth-anslutning till 
smartphone

ANMÄRKNING

10
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     'Constant opeartion'. This means, without pause, the operation is constantly made.

Operation for 20min. Operation for 20min. Operation for 20min.

Stop for 5min.Start Stop for 5min.

Constant
operation statusIn case of setting the

repetition time as 20min.

Repetition time 20
means, every 20min.
Operation and 5min.
Pause

ANSLUTA VÄRMAREN TILL APPEN

ANVÄNDA MOBILAPP

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV MOBILAPPEN
•	Du kan uppdatera skärmen genom att svepa neråt med ett finger.
•	Om värmaren är avstängd kan du återställa wifi- och Bluetooth-inställningarna genom att tryck på knapparna UPPÅTPIL 

och NEDÅTPIL i 5 sekunder.
•	Observera att du inte kan starta värmare från mobilappen om du stänger av den.

TIPS FÖR ANVÄNDNING AV MOBILAPPEN

1. Tryck på strömknappen "ström av"
2. Tryck upp och ner pilarna samtidigt ca. 5 sek (pip och wifi-signal försvinner)
3. Tryck läge och nedåtpil 5 sek (pip och minnesåterställning)

OBS! Ny registrering behövs, följ instruktionerna i denna manual.

OMSTART AV VÄRMARE
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ANVÄNDA MOBILAPPEN

KONTROLLPANEL

Mobilappen fungerar på samma sätt som den vanliga kontrollpanelen. Läs 
bruksanvisningen i den här handboken för information om de olika knapparnas 
funktioner.

1. Push-meddelanden
2. Lägg till ny produkt
3. Appens inställningsmeny
4. Produktnamn
5. Produktens inställningsmeny
6. Produktens driftstatus
7. Stäng av värmare
8. Svep nedåt för att läsa in produktstatus på nytt

APPENS INSTÄLLNINGSMENY

1. Du är alltid inloggad automatiskt när du har registrerat dig. Du kan logga ut 
vid behov.

2. Klicka på den här knappen om du vill byta lösenord. Du får ett mejl med 
anvisningar om hur du ändrar lösenordet.

3. Aktivera/avaktivera push-meddelanden.

4. Här kan du läsa licensinformation, användarvillkor och integritetsvillkor.

5. Adressen till kundens webbplats för support visas.

6. Du måste ta bort alla produkter innan du kan ta bort ditt användar-ID. 
Kontakta sedan importören för att ta bort dina användaruppgifter.

PRODUKTENS INSTÄLLNINGSMENY

1. Ändra namn på produkten

2. Visa information om produktservice

3. Uppdatera IoT-firmware

4. Ändra wifi-nätverk

5. Anslut till Bluetooth (används endast för att ändra wifi-information)

6. Ta bort produkten från appen

ANVÄNDA MOBILAPP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INFORMATION VID ANVÄNDNING AV MOBILAPPEN

- En trådlös router och LAN-kabel köps 
separat. De måste installeras separat.

- Airrex-värmaren använder WPA2-
kryptering vid anslutning till routern.

- Airrex har endast stöd för 2,4 GHz-
frekvensbandet för wifi. Stöd saknas för 5 
GHz.

- Airrex använder Bluetooth v4.2 och BLE. 
BLE-anslutning används endast för 
inledande sökning och anslutning av 
smartphone och produkt. Anslutningen 
upprätthålls via wifi-nätverket. Om du vill 
byta produktens nätverk måste du 
återansluta BLE.

- Airrex-mobilappen har stöd för Android version 5.1 och senare. För iPhone har appen stöd för iOS-version 10 och 
senare respektive iPhone 7 och senare.

- Installera en trådlös router nära produkten. Beroende på plats och avstånd mellan produkten och den trådlösa routern 
kan RSSI (styrkan på den trådlösa nätverkssignalen) variera och hastigheten vid överföring och mottagning kan också 
variera.

- Ställ in SSID (den trådlösa routerns ID eller namn) till en kombination av bokstäver och siffror. Om specialtecken 
används kanske inte informationen överförs korrekt till produktmodemet och anslutningen kanske inte fungerar.

- Du kanske inte kan ansluta beroende på nätverksinställningarna eller anslutningsstatus. Kontakta din nätoperatör om 
du inte kan ansluta eller har problem med nätverkskonfigurationen.

- Andra SSID (namn på trådlösa routrar) i närheten kan upptäckas när du söker efter ett trådlöst nätverk. Det är olagligt 
att använda andra användares nätverk. Det kan få juridiska följder om det upptäcks att du bryter mot lagen. Se till att du 
ansluter till ett nätverk (router) som du har tillåtelse att använda.

- Uppgifter i beskrivningen kan se annorlunda ut beroende på appens version. Saker kan ändras utan särskild 
information till användaren.

INTERN LTE-ROUTER (TILLVAL)

INSTALLERA LTE-ROUTERN I VÄRMAREN
1. Stäng av strömmen till Airrex-värmaren.
2. Öppna Airrex-värmarens sidolucka.
3. Lossa skruvarna f r att ta bort panelen.

73

INFORMATION VID ANVÄNDNING AV MOBILAPPEN

- En trådlös router och LAN-kabel köps 
separat. De måste installeras separat.

- Airrex-värmaren använder WPA2-
kryptering vid anslutning till routern.

- Airrex har endast stöd för 2,4 GHz-
frekvensbandet för wifi. Stöd saknas för 5 
GHz.

- Airrex använder Bluetooth v4.2 och BLE. 
BLE-anslutning används endast för 
inledande sökning och anslutning av 
smartphone och produkt. Anslutningen 
upprätthålls via wifi-nätverket. Om du vill 
byta produktens nätverk måste du 
återansluta BLE.
- Airrex-mobilappen har stöd för Android version 5.1 och senare. För iPhone har appen stöd för iOS-version 10 och 
senare respektive iPhone 7 och senare.
- Installera en trådlös router nära produkten. Beroende på plats och avstånd mellan produkten och den trådlösa routern 
kan RSSI (styrkan på den trådlösa nätverkssignalen) variera och hastigheten vid överföring och mottagning kan också 
variera.
- Ställ in SSID (den trådlösa routerns ID eller namn) till en kombination av bokstäver och siffror. Om specialtecken 
används kanske inte informationen överförs korrekt till produktmodemet och anslutningen kanske inte fungerar.

- Du kanske inte kan ansluta beroende på nätverksinställningarna eller anslutningsstatus. Kontakta din nätoperatör om 
du inte kan ansluta eller har problem med nätverkskonfigurationen.
- Andra SSID (namn på trådlösa routrar) i närheten kan upptäckas när du söker efter ett trådlöst nätverk. Det är olagligt 
att använda andra användares nätverk. Det kan få juridiska följder om det upptäcks att du bryter mot lagen. Se till att du 
ansluter till ett nätverk (router) som du har tillåtelse att använda.

- Uppgifter i beskrivningen kan se annorlunda ut beroende på appens version. Saker kan ändras utan särskild 
information till användaren.

INTERN LTE-ROUTER (TILLVAL)

INSTALLERA LTE-ROUTERN I VÄRMAREN
1. Stäng av strömmen till Airrex-värmaren.
2. Öppna Airrex-värmarens sidolucka.
3. Lossa skruvarna för att ta bort panelen.

4. Lossa bulten på höljet för routermonteringen.
5. Anslut LTE-routern till kontakten och sätt tillbaka höljet.
6. Stäng sidoluckan och sätt på värmaren.
7. Anslut värmaren till LTE-routern enligt anvisningarna som 

medföljde routern.

ANVÄNDA MOBILAPP

Airrex-värmaren kan utrustas med en intern LTE-router om du inte har tillgång till ett wifi-nätverk. Du kan köpa en router från 
din Airrex-återförsäljare.
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- Avståndet mellan enheterna som är kopplade till produkten bör inte överstiga 10 meter.

4. Lossa bulten på höljet för routermonteringen.
5. Anslut LTE-routern till kontakten och sätt tillbaka höljet.
6. Stäng sidoluckan och sätt på värmaren.
7. Anslut värmaren till LTE-routern enligt anvisningarna som 
medföljde routern.

ANVÄNDA MOBILAPP

Airrex-värmaren kan utrustas med en intern LTE-router om du inte har tillgång till ett wifi-nätverk. Du kan köpa en router från 
din Airrex-återförsäljare.
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

BYTA BRÄNSLEFILTER

Bränslefiltret sitter i bränsletanken.

BYTA BRÄNSLEFILTER
1. Koppla bort bränsleslangarna från bränslepumpen.
2. Lyft upp gummipackningen på bränsletanken med en skruvmejsel.
3. Lossa muttern lätt med en skruvnyckel.
4. Se till att två (2) små O-ringar sitter på kopparröret innan du 

installerar det nya bränslefiltret.
5. Skruv fast bränslefiltret lätt på kopparröret.
6. Sätt tillbaka bränslefiltret på tanken och koppla bränsleslangarna till 

bränslepumpen.

OBS!  
Bränslesystemet kan behöva luftas efter att bränslefiltret har bytts ut.

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET

Om värmarens bränslepump låter ovanligt högt och 
värmaren inte går som den ska är den troliga orsaken luft 
i bränslesystemet. 

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET
1. Lossa luftningsvingmuttern längst ned på 

bränslepumpen genom att vrida 2–3 varv.
2. Starta värmaren.
3. Vänta 2–3 sekunder när du hör att bränslepumpen 

startar och stäng luftningsskruven. 

Luftningsproceduren kan behöva upprepas 2–3 gånger.
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

BYTA BRÄNSLEFILTER

Bränslefiltret sitter i bränsletanken.

BYTA BRÄNSLEFILTER
1. Koppla bort bränsleslangarna från bränslepumpen.
2. Lyft upp gummipackningen på bränsletanken med en skruvmejsel.
3. Lossa muttern lätt med en skruvnyckel.
4. Se till att två (2) små O-ringar sitter på kopparröret innan du 

installerar det nya bränslefiltret.
5. Skruv fast bränslefiltret lätt på kopparröret.
6. Sätt tillbaka bränslefiltret på tanken och koppla bränsleslangarna till 

bränslepumpen.

OBS!  
Bränslesystemet kan behöva luftas efter att bränslefiltret har bytts ut.

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET

Om värmarens bränslepump låter ovanligt högt och värmaren inte 
går som den ska är den troliga orsaken luft i bränslesystemet. 

LUFTA BRÄNSLESYSTEMET
1. Lossa luftningsvingmuttern längst ned på bränslepumpen genom
    att vrida 2–3 varv. 
2. Starta värmaren.
3. Vänta 2–3 sekunder när du hör att bränslepumpen startar och
   stäng luftningsskruven. 

Luftningsproceduren kan behöva upprepas 2–3 gånger.

FÖRVARA VÄRMAREN

Det rekommenderas att dra ur strömkabeln under förvaringsperioder. 
Placera strömkabeln i tanken inuti värmaren för att säkerställa att den inte 
fastnar under exempelvis ett hjul när värmaren flyttas.

Låt värmaren svalna helt innan de flyttas till förvaring. Skydda värmaren 
vid förvaring genom att täcka den med den påse som medföljde 
leveransen.

Förvaring av värmaren utomhus eller i en mycket fuktig miljö kan leda till 
korrosion eller allvarliga tekniska skador.

Fyll tanken med ett additiv för att förebygga mikrobiell tillväxt inuti 
tanken om värmaren inte ska användas under en längre period. 

FÖRVARA VÄRMAREN

Det rekommenderas att dra ur strömkabeln under förvaringsperioder. 
Placera strömkabeln i tanken inuti värmaren för att säkerställa att den inte 
fastnar under exempelvis ett hjul när värmaren flyttas.

Låt värmaren svalna helt innan de flyttas till förvaring. Skydda värmaren 
vid förvaring genom att täcka den med den påse som medföljde 
leveransen.

Förvaring av värmaren utomhus eller i en mycket fuktig miljö kan leda till 
korrosion eller allvarliga tekniska skador.

Fyll tanken med ett additiv för att förebygga mikrobiell tillväxt inuti 
tanken om värmaren inte ska användas under en längre period. 
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RENGÖRA YTOR

OBSERVERA FÖLJANDE RENGÖRINGSANVISNINGAR:
• Utvändiga ytor kan vid behov rengöras lätt med ett milt rengöringsmedel.
• Rengör reflektorerna bakom och vid sidan av värmerören med en mjuk och ren trasa (mikrofiber).

OBS! 
Värmerören har en keramisk ytbeläggning. Rengör dem med särskild försiktighet. Använd inte slipande 
rengöringsmedel.

VÄRMERÖREN FÅR INTE LOSSAS ELLER TAS BORT!
• Rengör kontrollpanelen och LED-skärmen med en mjuk och ren trasa (mikrofiber).
• Sätt tillbaka skyddsgallret efter rengöring.

Ta bort skyddsgallret genom att lyfta det en aning och dra 
bort det. Montera gallret genom att utföra stegen i omvänd 
ordning.

ÅRLIGT UNDERHÅLL

Det rekommenderas att utföra årligt underhåll av värmaren. Det omfattar 
byte av oljefilter, munstycke och packningar samt övergripande rengöring 
och kontroll.

De reservdelar som behövs för årligt underhåll finns i den servicesats till 
Airrex-värmaren som säljs separat. Kontrollera att du använder rätt 
servicesats till värmaren.

Det går även att beställa årligt underhåll som betaltjänst.

Årligt underhåll är en obligatorisk åtgärd inom ramen för värmarens 
treåriga garanti. 

ANMÄRKNING
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

UNDERHÅLLSLOGG

Datum: 

Underhåll utfört av: 

Underhåll utfört:

Datum: 

Underhåll utfört av: 

Underhåll utfört:

Datum: 

Underhåll utfört av: 

Underhåll utfört:

Datum: 

Underhåll utfört av: 

Underhåll utfört:

Värmare modell:

Serienummer:
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FELMEDDELANDEN

BRÄNNARFEL
Värmaren försöker starta två gånger och skickar sedan detta 
felmeddelande.
Mest troliga orsak: blockerat munstycke eller oljefilter. Har årligt 
underhåll genomförts?

ÖVERHETTNINGSFEL
Varningslampan tänds när temperaturen i den övre delen av 
värmeelementet överskrider 105 °C. Värmaren avaktiveras av 
sitt säkerhetssystem. Enheten startas om automatiskt när den 
har svalnat.

77

DIAGNOSTISERA OCH ÅTGÄRDA FELFUNKTIONER

FELMEDDELANDEN

BRÄNNARFEL
Värmaren försöker starta två gånger och skickar sedan detta 
felmeddelande.
Mest troliga orsak: blockerat munstycke eller oljefilter. Har årligt 
underhåll genomförts?

ÖVERHETTNINGSFEL
Varningslampan tänds när temperaturen i den övre delen av 
värmeelementet överskrider 105 °C. Värmaren avaktiveras av 
sitt säkerhetssystem. Enheten startas om automatiskt när den 
har svalnat.

HOW TO USE

SELF-DIAGNOSIS FOR THE SAFETY DEVICE 

  · If not burning, it trys to re-start, and if still not burning, 
     post purge is worked,  all other operation stops.

   · During the heater operation, if the inner temp is reached  
      to 105℃, the over-heating sensor works, all other functions stop.
      (If time passes and the inner temp is cooled down below 
      the temp which is detected by the over heating sensor,
      automatically heater starts to operate.) 

   · Er3 is Displayed "Er3" If this heater is inclined more than 30°, 
      or strong external impact is applied to the heater,
      post purge works, and all other operations stop.

  · Post purge : For the safety purpose, ventilate out the remaining gas which is existing in burner. 
  ·
  · Then, error disappears and lamp is off. 
  · Buzzer sound stops when you press the power button.

7. FUEL SHORTAGE LAMP  
   · If continuing operation even after display of the oil shortage
      and amount of oil reached to the below limit level,
      oil shortage lamp is ON and post purge works and all
      other operations stop.

6. PREHEATING TEMPERATURE SENSOR CHECKING
   ·  It is displayed in the case of preheating temperature sensor open
       and abnormal.

2. SAFETY OPERATION  
   · If fire is detected before burner operation, post purge 
      works and all other operation stops. 

   · If the temp sensor which detects room temp has 
      problem, displays error and operation is only made by time
      control operation. In case of Er2, if press power button,
      it goes to time control mode for operation. 

FLAMSENSORFEL
Flamsensorn registrerar ljus innan brännaren har aktiverats. 
Kontrollera att flamsensorn är korrekt placerad. Sensorn kan 
även vara skadad.

FEL PÅ GRUND AV STÖT ELLER LUTNING
Varningslampan tänds om enheten lutas mer än 30 grader eller 
utsätts för en kraftig stöt eller skakning. Värmaren avaktiveras 
av sitt säkerhetssystem. 

TEMPERATURSENSORFEL
Temperatursensorn är troligen skadad. Värmaren kan 
fortfarande användas med timerdrift. Kontakta Airrex-service för 
åtgärd av temperatursensorn.

TOM BRÄNSLETANK
När bränsletanken är helt tom visas meddelandet ”OIL” på 
skärmen. En kontinuerlig ljudsignal hörs. Tanken blir inte så tom 
att bränslepumpen skulle behöva luftas.

OBS!
Om säkerhetssystemen stänger av värmaren måste 
utrymmet som värms upp ventileras noga för att alla 
avgaser och/eller bränsleångor ska vädras ut.

TIPS!
Ljudsignalen kan avbrytas genom att man trycker på strömbrytaren.
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FEL PÅ FÖRVÄRMNINGSSENSORN
Detta fel visas när förvärmningssensorn kan ha skadats. 

FÖRVÄRMNINGSFEL
När förvärmaren skadats eller överhettats är förvärmningstemperaturen
över 80°C.

FLAMSENSORFEL
Flamsensorn registrerar ljus innan brännaren har aktiverats. 
Kontrollera att flamsensorn är korrekt placerad. Sensorn kan 
även vara skadad.

FEL PÅ GRUND AV STÖT ELLER LUTNING
Varningslampan tänds om enheten lutas mer än 30 grader eller 
utsätts för en kraftig stöt eller skakning. Värmaren avaktiveras 
av sitt säkerhetssystem. 

TEMPERATURSENSORFEL
Temperatursensorn är troligen skadad. Värmaren kan 
fortfarande användas med timerdrift. Kontakta Airrex-service för 
åtgärd av temperatursensorn.

TOM BRÄNSLETANK
När bränsletanken är helt tom visas meddelandet ”OIL” på 
skärmen. En kontinuerlig ljudsignal hörs. Tanken blir inte så tom 
att bränslepumpen skulle behöva luftas.

FÖRVÄRMNINGSFEL
Det här felet uppstår när förvärmningssensorn eller förvärmaren 
är skadade.

OBS!
Om säkerhetssystemen stänger av värmaren måste 
utrymmet som värms upp ventileras noga för att alla 
avgaser och/eller bränsleångor ska vädras ut.

TIPS!
Ljudsignalen kan avbrytas genom att man trycker på strömbrytaren.

BRÄNNARENS ÖVERHETTNINGSFEL
Varningslampan tänds när temperaturen i brännarens sensor 
överskrider 105 °C. Värmaren avaktiveras av sitt 
säkerhetssystem. 
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DIAGNOSTISERA OCH ÅTGÄRDA DRIFTSTÖRNINGAR
FELBESKRIVNING MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Värmaren startar 
inte.

Enheten får ingen ström.

Strömkabeln är inte 
ansluten till uttaget. Sätt i strömkabeln.

Ingen strömmatning i 
elnätet.

Kontrollera att elnätets funktion och lokala 
säkringar.

Utlöst säkring. Byt säkring (250 V 3 A).

Strömkabeln sitter inte fast 
på enheten. Kontakta en auktoriserad underhållsverkstad.

Bränslevarningslampan 
lyser. Bränsletanken är tom. Fyll på diesel eller brännolja.

Den aktuella temperaturen 
är högre än den inställda 

temperaturen.
Ställ in måltemperaturen till ett högre värde än 

den aktuella temperaturen.

Bränslepumpen låter högt. Det finns luft i 
bränslesystemet.

Lufta bränslesystemet enligt beskrivningen i 
användarhandboken.

Brännaren får inget bränsle.
Bränslefiltret är smutsigt. Byt bränslefilter.

Bränslepumpens 
luftningsskruv sitter löst. Skruva åt vingmuttern som används för luftning.

Brännaren får inte tillräcklig 
spänning. Nätspänningen är för låg. Anslut enheten till ett nät med 220/230 V.

Felmeddelande ERR

Det finns luft i 
bränslepumpen.

Lufta bränslesystemet enligt beskrivningen i 
användarhandboken.

Bränslefiltret är igensatt. Kontrollera bränslefiltrets skick och byt det om 
färgen inte är helt gul.

Bränslefiltret och 
munstycket är igensatta.

Om bränslefiltret har bytts ut och enheten 
fortfarande inte kan aktiveras är sannolikt även 

munstycket igensatt och måste bytas.

Felmeddelande ER 1 Problem med flamsensorn.
Flamsensorn registrerar ljus innan brännaren har 
aktiverats. Kontrollera att flamsensorn är korrekt 

placerad. Sensorn kan även vara skadad.

Felmeddelande ER 2 Temperatursensorfel.
Temperatursensorn är troligen skadad. Värmaren 

kan fortfarande användas med timerdrift. Kontakta 
Airrex-service för åtgärd av temperatursensorn.

Felmeddelande ER 3 Fel på grund av stöt eller 
lutning.

Varningslampan tänds om enheten lutas mer än 
30 grader eller utsätts för en kraftig stöt eller 

skakning. Värmaren avaktiveras av sitt 
säkerhetssystem. 

Felmeddelande ER 4 Överhettningsfel

Varningslampan tänds när temperaturen i den 
övre delen av värmeelementet överskrider 105 °C. 

Värmaren avaktiveras av sitt säkerhetssystem. 
Enheten startas om automatiskt när den har 

svalnat. Placera enheten på en plan och stabil yta.

Felmeddelande ER 8 Brännarens 
överhettningsfel

Brännarens överhettningssensor har nått 
temperatur över 105 C. Återställ genom att trycka 
på sensorn. Om det inte gör det
hjälp, kontakta den officiella Airrex-servicen

Felmeddelande ER 9 Förvärmningsfel Det här felet uppstår när förvärmningssensorn 
eller förvärmaren är skadade.

Värmaren stängs 
av kort efter 
aktivering.

Bränslevarningslampan 
lyser. Bränslet håller på att ta slut. Fyll på diesel eller brännolja.

Avgasröret släpper ut en 
rökpuff när enheten stängs 

av.

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter.

Bränslefiltret och 
munstycket är igensatta.

Om bränslefiltret har bytts ut och enheten 
fortfarande inte kan aktiveras är sannolikt även 

munstycket igensatt och måste bytas.

Felaktig bränsletyp. Tappa ur bränsletanken och fyll på höggradig 
diesel eller brännolja.

Bränslet innehåller vatten 
eller andra föroreningar.

Tappa ur bränsletanken och fyll på höggradig 
diesel eller brännolja.

Bränslepumpen är skadad. Kontakta en auktoriserad underhållsverkstad.
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FELBESKRIVNING MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Värmaren stängs 
av efter ett 

strömavbrott.
Värmaren stänger av sig 

själv.
Det har varit strömavbrott i 
elnätet och värmaren har 

varit utan strömförsörjning.
Det här är en säkerhetsåtgärd. Återaktivera 

värmaren på vanligt sätt.

Värmaren stängs 
av på natten. Felmeddelande ERR Otillräcklig ventilation. Utrymmet som värms upp saknar frisk luft. 

Ventilationen av utrymmet måste förbättras.
Värmaren stängs 
av efter några få 

timmars drift.
Felmeddelande ERR Otillräcklig ventilation. Utrymmet som värms upp saknar frisk luft. 

Ventilationen av utrymmet måste förbättras.

Värmaren 
producerar rök 

och ackumulerar 
sot.

Det finns en blockering i 
bränslesystemet. Felaktig bränsletyp. Tappa ur bränsletanken och fyll på höggradig 

diesel eller brännolja.

Brännaren får inte tillräckligt 
med frisk luft. Otillräcklig ventilation.

Utrymmet som värms upp saknar frisk luft. 
Ventilationen av utrymmet måste förbättras och 

underhåll av värmaren måste utföras.

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter.

Brännaren låter. Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter.

Bränslepumpen låter högt. Det finns luft i 
bränslesystemet.

Lufta bränslesystemet enligt beskrivningen i 
användarhandboken.

FELBESKRIVNING ÅTGÄRD

Wifi-lampan lyser (blinkar inte) på värmarens 
skärm men mobilappen tappar hela tiden 

kontakten.
Svep nedåt på skärmen i mobilappen för att uppdatera den. 

Avsluta appen om det inte hjälper och försök igen.

Wifi-lampan blinkar en gång på värmarens 
skärm och mobilappen tappar hela tiden 

kontakten.

1. Kontrollera om den trådlösa routern har kontakt med internet. Prova att stänga 
av routern och sätta på den igen.

2. Tryck samtidigt på UP- och DOWN-knapparna i 5 sekunder, kontrollera att 
dingljudet och wifi-lampan är avaktiverade och tryck sedan 5 sekunder igen för 

att kontrollera wifi-lampan.
3. Stäng av värmaren och sätt på den igen genom att trycka på strömbrytaren 

om det inte fungerar.

Wifi-lampan blinkar två gånger på värmarens 
skärm och mobilappen tappar hela tiden 

kontakten.

Om wifi-lampan blinkar två gånger betyder det att enheten inte är ansluten till 
den trådlösa routern. Kontrollera följande.

   1) Installera en trådlös router nära produkten. Beroende på plats och avstånd 
mellan produkten och den trådlösa routern kan RSSI (styrkan på den trådlösa 
nätverkssignalen) variera och hastigheten vid överföring och mottagning kan 

också variera.
   2) Ställ in SSID (den trådlösa routerns ID eller namn) till en kombination av 
bokstäver och siffror. Om specialtecken används kanske inte informationen 
överförs korrekt till produktmodemet och anslutningen kanske inte fungerar.

   3) Du kanske inte kan ansluta beroende på nätverksinställningarna eller 
anslutningsstatus. Kontakta din nätoperatör om du inte kan ansluta eller har 

problem med nätverkskonfigurationen.

   4) Stäng av den trådlösa routern och sätt på den igen.

   5) Öppna menyn för att byta nätverk i menyn med produktinställningar i 
mobilappen för att ändra den trådlösa routern.

   6) Ta bort produkten från mobilappen och registrera produkten igen från 
början. (OBS! På iPhone avaktiverar du Bluetooth i telefoninställningarna, 

aktiverar igen och väljer att glömma enheten ”AIRREX” i listan med enheter.)

WIFI-PROBLEM
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH KOPPLINGSSCHEMA

• Tillverkaren rekommenderar inte att dessa värmare används vid temperaturer under -20 ºC.
• På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de tekniska specifikationerna och 

funktionsbeskrivningarna i den här handboken utan särskilt meddelande. 

80

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH KOPPLINGSSCHEMA

• 
• På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra de tekniska specifikationerna och 

funktionsbeskrivningarna i den här handboken utan särskilt meddelande. 

AH-200i AH-300i AH-800i

Uppvärmningskapacitet    

Bränsle Biodiesel, diesel

Bränsleförbrukning

Brännartyp Elpump (trycksatt sprutpump)

Energiförsörjning

Strömförbrukning

Bränsletankens volym

Vikt 40 kg 46 kg 81 kg

Säkerhetssystem Överhettningsskydd, autodetektering av feltändning, sensor för avkänning av kraftig stöt/
lutning, indikering av bränslebrist

Styrmetod Digital MiCOM wifi-styrenhet

Säkring

Wifi-frekvens

Bluetooth V4.2BLE

4

3

2

1

8

7

6

5

1
5

BIMETAL THERMOSTAT

BIMETAL THERMOSTAT

4

8
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3
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1
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4

9
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24

3

4
2 OIL PUMP

IGNITER3
4

4

1 FAN MOTOR

TEMPERATURE SENSOR

FORVARMARSENSOR

AH 200i AH 300i AH 800i

Uppvärmningskapacitet 13 kW/h 
(11 180 kcal/h)

15 kW/h 
(12 900 kcal/h)

22 kW/h 
(18 920 kcal/h)

Bränsle Biodiesel, diesel

Bränsleförbrukning 0,95–1,14 l/h 1,14–1,33 l/h 1,71–1,9 l/h

Brännartyp Elpump (trycksatt sprutpump)

Energiförsörjning 220/230 V AC, 50 Hz, enfas

Strömförbrukning 80 W

Bränsletankens volym 25 l 45 l 70 l

Produktstorlek (B × D × H) 780 × 305 × 1010 mm 950 × 305 × 1080 mm 1300 × 350 × 1400 mm

Vikt 40 kg 46 kg 81 kg

Säkerhetssystem Överhettningsskydd, autodetektering av feltändning, sensor för avkänning av kraftig stöt/
lutning, indikering av bränslebrist

Styrmetod Digital MiCOM wifi-styrenhet

Säkring Snabb amperesäkring (250 V AC, 3 A)

Wifi-frekvens 2,4 GHz

Bluetooth V4.2BLE
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SÄKERSTÄLL TILLRÄCKLIG VENTILATION!

Mer än 85 procent att alla driftfel beror på otillräcklig ventilation. Värmaren bör placeras på central och öppen plats så att 
den kan stråla ut värme på framsidan utan några hinder framför. Värmaren behöver syre för att fungera och därför måste 
tillräcklig ventilation i utrymmet vara säkerställd. Naturlig ventilation enligt gällande byggnadsföreskrifter är tillräcklig 
förutsatt att inga tillufts- eller frånluftsventiler är blockerade. Undvik även att placera en extra luftventil nära enheten 
eftersom det kan störa termostatstyrningen. 

• Det är viktigt att se till att luften cirkulerar i det utrymme som värms upp. Luften bör komma in genom en lågt sittande 
ventil och den CO2-haltiga luften bör ledas ut genom en högt sittande ventil. 

• Rekommenderad diameter på ventilationsöppningarna är 75–100 mm.
• Om rummet bara har en tillufts- eller en frånluftsventil kan luften inte cirkulera vilket leder till otillräcklig ventilation. Samma 

sak gäller om ventilationen bara sker genom ett öppet fönster.
• Ett luftinflöde från dörrar/fönster på glänt garanterar inte tillräcklig ventilation.
• Värmaren behöver tillräcklig ventilation även om avgasröret leds ut ur rummet som värms upp.

TOP VIEW SIDE VIEWTOP VIEW SIDE VIEW

Tillufts- 
ventil

Frånluftsventil

Frånlufts- 
ventil

Tillufts- 
ventil
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AIRREX-GARANTI

Garantin tillhandahålls av
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND
1. Allmän beskrivning
Rex Nordic lämnar garanti till konsumenter som har köpt en importerad produkt antingen direkt av 
importören eller av en återförsäljare. Konsumentens rättigheter under garantiperioden bestäms av 
gällande bestämmelser i det land där garanti- eller garantiserviceanspråket gjorts gällande. Den här 
garantin är en frivillig garanti från tillverkaren som ger konsumenter ytterligare rättigheter utöver deras 
rättighet under nationell konsumentlagstiftning och ska därför inte inverka på dessa legala rättigheter. 
Garantin gäl ler förutsatt att enheten används och får underhål l enl igt vad som anges i 
användarhandboken.
Tidsbegränsade eller tillfälliga erbjudanden är landspecifika och relaterade garantianspråk kan inte 
göras gällande i något annat land än det land eller de länder där erbjudandet är giltigt.
 
2. Garantins omfattning
Importören ska tillhandahålla de importerade produkterna med en garanti för material- och 
tillverkningsfel enligt dessa garantivillkor. Tillhandahållaren av garantin ansvarar för att enhetens 
användbarhet och kvalitet bibehålls under garantiperioden. I annat fall har enheten en defekt. 
En defekt avser en av en expert fastställd avvikelse från normal kvalitet hos importörens produkter eller 
de relaterade vägledningsvärden som tillverkaren tillhandahåller med hänsyn till enhetens ålder och 
under hur lång tid den har använts. Till exempel ska tillverknings- och konstruktionsdefekter och andra 
defekter och brister som påverkar enhetens användbarhet under garantiperioden betraktas som 
defekter som omfattas av garantin. 
Den som tillhandahåller garantin ansvarar emellertid inte för defekter om ett rimligt argument kan 
framläggas att avvikelsen från enhetens normala kvalitet eller användbarhet beror på en orsak som är 
relaterad till den som har köpt enheten. Orsaken kan exempelvis vara hantering av enheten strid med 
underhål lsanvisningarna, felaktig användning, underlåtenhet att utföra underhål l enl igt 
underhållsschemat från tillverkaren eller ofullständigt underhåll. Garantibegränsningarna beskrivs mer 
ingående i avsnitt 6. 
Garantin gäller endast produkter från Rex Nordic Oy som har importerats av Rex Nordic Oy och som säljs 
av en officiell återförsäljare till dem.
Endast återförsäljare som har auktoriserats av Rex Nordic Oy har rätt att tillämpa och marknadsföra den 
treåriga garantin.
3. Garantins start och varaktighet
 
Garantiperioden börjar det datum då produkten köps. Ett kvitto eller liknande bevis på produktköpet 
måste behållas och kunna uppvisas i garantirelaterade ärenden för att bekräfta garantins giltighet.
 
Importören ger en 12 månaders produktgaranti med start från det datum då produkten köps. I samband 
med särskilt nämnda och marknadsförda produkter kan garantin utökas på rexnordic.com genom 
aktivering av en tvåårig ytterligare garanti inom fyra veckor från inköpsdatumet. 
Efter att denna ytterligare garanti har registrerats ska den maximala garantiperioden för produkten 
uppgå till totalt tre år. Mer information om garantiperioderna för olika produkter finns på rexnordic.com.
4. Arbete som ingår i garantins omfattning
Om enheten skickas in för garantiunderhåll inom den utökade garantiperioden måste kvittot och 
garantiintyget (eller ett tillförlitligt klargörande av inköpsdatumet) för den utökade garantin bifogas. 
Baserat på garantin ska reparation av defekten som omfattas av garantin under garantiperioden utföras 
utan kostnad under normal arbetstid enligt vad som anges av Rex Nordic Oy. 
Kunden betalar eventuella kostnader i samband med frakt av enheten för garantiunderhåll eller 
garantireparation. Behåll originalförpackningen för att underlätta transport. Kostnader i samband med 
retur av produkten till kunden efter garantiunderhåll eller garantiservice betalas av återförsäljaren/
importören om enheten omfat tades av sådan garant i . Kunden måste beta la samt l iga 
underhållskostnader inklusive fraktkostnader om defekten hos eller reparationen av produkten inte 
omfattas av garantin.
Om produkten eller delar av den byts ut som en del av rättigheterna inom ramen för dessa garantivillkor 
blir den nya delen kundens egendom och den gamla utbytta delen blir importörens egendom.
5. Garanti för en reparerad produkt
Garantin för en enhet som har reparerats eller bytts ut under garantin fortsätter att gälla till slutet av den 
ursprungliga garantiperioden.
6. Garantibegränsningar
 

 Garantivillkor
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Garantin omfattar inte följande:
a. Reparation av en defekt som beror på normalt slitage eller olämplig användning, bristande eller 
felaktigt underhåll som utförts av någon annan än importören eller användningsförhållanden som avviker 
från dimensioneringen eller val av en produkt från kundens sida som är olämplig eller felaktigt 
dimensionerad för användning eller för en viss tillämpning. Anvisningar om årligt underhåll finns i 
användarhandboken som medföljer produkten och är även tillgängliga online på rexnordic.com
b. Användning av produkten i utrymmen som är oförenliga med informationen i användarhandboken och/
eller problem som orsakats av omständigheterna. Kontrollera alltid de nödvändiga tekniska 
specifikationerna i produkthandboken
c. Otillräcklig ventilation (produkter kräver tillräcklig ventilation för att fungera)
d. Kompensation för direkt eller indirekt skada som orsakats av en defekt enhet
e. Reparation av en defekt om en tredje part har modifierat eller reparerat enheten
f. Reparation eller byte av delar på grund av slitage utan någon specifikt gällande garanti 
Om det visar sig under en garantireparation att den defekt eller möjliga defekt har orsakats av någon av 
förutnämnda faktorer ska importören ha rätt att fakturera kunden för eventuella arbets- och 
materialkostnader arbetet ger upphov till. Importören ska informera kunden om denna situation uppstår 
varvid kunden har möjlighet att välja att inte reparerar defekter som inte omfattas av garantin. I ovan 
beskrivna situation ansvarar kunden för att betala fraktkostnaderna för återsändning av produkten. 
Produkten kan även utan extra kostnad hämtas från importörens underhållsverkstad dit produkten har 
skickats.
En defekt ska rapporteras inom 60 dagar från den tag den upptäcktes eller den dag då den borde ha 
upptäckts för att det ska betraktas som en rimlig tidsperiod. I händelse av en defekt måste kunden dock 
alltid agera på ett sätt som säkerställer att skadan inte blir värre på grund av kundens åtgärder eller 
underlåtenheter. När ägaren rapporterar en defekt måste ett garantiintyg eller annat tillförlitligt 
klargörande uppvisas som anger var och när enheten köptes.
Vid uppskattning av en rimlig reparationstid ska hänsyn tas till graden av defekt under beaktande av 
enhetens säkerhet och tillförlitlighet, svårigheten att lokalisera defekten, reparationens omfattning och 
tillgången på reservdelar. 
När det gäller programvara ska tillverkarens licens och användarvillkor beaktas.
7. Göra ett garantianspråk
Du kan göra en reklamation via rexnordic.com samt via telefon (under kontorstid) eller e-post till Rex 
Nordics kundtjänst. Aktuell kontaktinformation till kundtjänst finns på rexnordic.com.
Om du köpte produkten från en officiell återförsäljare till Rex Nordic Oy kan du välja att kontakta 
återförsäljaren. 
8. Garantiservice och alternativ
Det mest lämpliga garantiservicealternativet kan fastställas genom kontakt med importören. Utifrån 
nedanstående alternativ fastställer Rex Nordic vilket eller vilka alternativ som ska användas:
a. En auktoriserad servicetekniker skickas ut för att utföra garantiservicearbetet.
 
b. Kunden skickar in produkten per post för garantiservice. Rex Nordic betalar fraktkostnaden i båda 
riktningar om garantivillkoren är uppfyllda.
c. Kunden lämnar in produkten till en auktoriserad återförsäljare och återförsäljaren skickar produkten till 
Rex Nordic. 
d. Kunden lämnar in produkten direkt till ett serviceställe som anges av Rex Nordic. Kunden står för de 
kostnader det gör upphov till. 
 
e. Rex Nordic skickar reservdelar som enkelt kan bytas per post till kunden som själv byter dem.
Vi ansvarar varken direkt eller indirekt för eventuella arbetsrelaterade kostnader.  Kontakta Rex Nordics 
underhållsavdelning om du behöver vägledning eller information. Aktuell kontaktinformation finns på 
rexnordic.com.
9. Friskrivning
Den här garantin ska tolkas enligt lagstiftningen i det land där den av Rex Nordic Oy importerade 
produkten har sålts. 
I den utsträckning lokal lagstiftning tillåter ska Rex Nordic inte bära något ansvar för eventuella 
driftrelaterade defekter, fel, förlust eller annan indirekt skada på produkten som beror på felanvändning 
av produkten, oförmåga att använda den eller överträdelse av den direkta eller indirekta garantin. 



  

TILLVERKARE DISTRIBUTÖR

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro 
71beon-gil, Nam-gu, 
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

REX NORDIC GROUP 
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINLAND

FINLAND     +358 40 180 11 11
SVERIGE     +46 72 200 22 22 
NORGE     +47 4000 66 16
STORBRITANNIEN  +44 13 553 773 70 
INTERNATIONELLT +358 40 180 11 11 

info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

VARFÖR SERVICE FRÅN OSS? 

1. Vi är den officiella serviceleverantören för Airrex-produkter..
2. Vi använder uteslutande originalreservdelar. 
3. Alla reservdelar för produkterna finns tillgängliga i vårt lager. 
4. Vi har kompetent, professionell och vänlig underhållspersonal. 
5. Vi tillhandahåller snabb och tillförlitlig underhållsservice. 
6. Vi utför service hos dig – smidigt och lätt!

TEKNISK SUPPORT

FINLAND     +358 400 470 915
SVERIGE      +46 72 555 29 09 
NORGE     +47 930 00 411
STORBRITANNIEN  +44 13 553 773 70 
INTERNATIONELLT +358 400 470 915 
service@rexnordic.com

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG


