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Manualen för
Heizmeister LuXus All-in-one 2000 IP 65 med Bluetooth

Läs noga före användning.
Heizmeister LuXus All-in-one 2000 IP65 är en högkvalitativ infraröd värmare med den
senaste infraröd kortvåg teknologi (IR A) och kraftfull Helen guldröret. En varmare av den
senaste generationen. Ca 4-5 gånger mer kraftfulla än konventionella strålningsvärmare
(IR B) och 50% energi billigare än gas ejektor (ARD Steuer Art Test 09/2008).
Heizmeister 2000 IP65 har en snygg, elegant design i en stabilt aluminiumhölje.
Enheten är "vattenstrålar" skyddade på alla sidor (IP 65) och därför lämpar sig för inomoch utomhustillämpningar. Den kan användas ute i regn eller snö under hela året.
Inkluderat är en fjärrkontroll med effekt reglering i 6 steg . Dessutom kan du styra
enheten via Bluetooth App.
medföljande kabel: 1,8m, svart
Effekt: 2000 Watt / 230 Volt
Säkerhetsklass. IP 65
Säkring: 16 amp
En monteringskonsol för väggmontage ingår
Hållbarheten hos värmeröret bör vara åtminstone 5000 - 7000 h.

Säkerhetsinstruktioner :
Läs dessa instruktioner noggrant.
- Infra Logic Heizmeister har höga säkerhetsnormer för klass 1 (jordat / jord) och bör därför
endast via en kretsbrytare (16 ampere typ "C") och en F.I. (Fel ström) kretsbrytare för att
drivas.
- Driftspänningen för denna enhet är 230 volt (fas, neutral, jord).
- Du ska aldrig driva en elektrisk värmare obevakad.
- Håll små barn borta från värmeelement.
- Förvara inga brännbara och brandfarliga ämnen eller gaser i närheten (1,5 meters radie)
av infraröda radiatorer.
- Försök inte att öppna den infraröda porten själv eller reparation,
tillbehör:
1 x monteringsfäste
2 x M5-skruvar med vingmutter
3 x expansionspluggar för väggmontering
1 x fjärrkontroll (batterier ingår inte)
Installation och driftsättning:
- Ta bort innan omkoppling allt förpackningsmaterial och de vibrationsdämpande
skumremsor mellan värmeröret och reflektor!
- All Infralogic värmare testas före leverans, särskilt säkerhetsaspekterna.
- Vi rekommenderar att ansluta 2000W värmare till ett uttag med en separat 16 A mpere
säkring
- Du kan inte ansluta två 2000 watt enheter via en kabel. 16 ampere är maximalt 3680 watt
vid 230 volt.
- En infraröd radiator har, i likhet med en markis motor eller vinkelslip, en högre startström
som arbetsströmmen. Detta kan utlösa en säkring när du slår på värmaren.

Observera följande anvisningar före montering.
På grund av sin höga effektivitet, detta moderna infraröd radiator är inte lika het som andra
värmare, men du bör ändå uppfylla vissa minimiavstånd vid montering för säkerheten.
Minimiavstånd uppåt (mot taket eller andra material): 0,25 meter
Minsta avståndet till den sida (till väggen eller andra material): 1,00 m
Minsta avstånd till golvet eller andra värmekänsliga material: 1,50 meter

Specifikationer:
Modell: Heizmeister 2000 IP65
Driftspänning : 230 V
Skyddsklass : IP65 skyddade vattenstrålar
Skyddsklass : 1 / jordat med jordning
Effekt: 2000 Watt
Dimensioner: 55,8 x 13,5 x 11 cm
Vikt: 2,5 kg

Funktion av fjärrkontrollen:
Fjärrkontrollen behöver två batterier (AAA / 1.5V - ingår ej).
Ta ur batterierna om du inte använder produkten under en längre tid. Driftsområdet är cirka
6 meter. Före användning tryck strömbrytaren på värmaren.
ON:
Sätter på värmaren . Värmaren arbetar för en kort tid med 50% av effekten. Efter ca 4 sekunder,
växlar enheten till full effekt.
OFF:
Stänger av värmaren . Strömindikatorn i värmaren blinkar "blå" så länge som enheten är
ansluten till elnätet. Om enheten är frånkopplad , går strömlampan ut.
Upp:
ökar värmeffekten i 6 steg
Ner:
minskar värmeffekten i 6 steg
Max:
Värmaren arbetar vid 100% uteffekt.
Bluetooth-funktionen - Användning av app:
Appen att använda Bluetooth-kontroll, se Google App Store under namnet "Mill Outdoor
Heating" https://play.google.com/store/apps/details?id=co m.mill.heater & hl = sv
liksom Apple iTunes Store under namnet "Mill Outdoor Heating"
https://itunes.apple.com/us/app/mill-outdoorheating/id963093489?mt=8
Appen gör det möjligt att sätta på och stänga av värmaren och styrningen av
trestegsdimmerfunktion.
Du kan spela in flera värmare i appen och kontrolleras med en mobil enhet flera radiatorer.

Ytterligare kontroll:
Knappen bredvid strömbrytaren på sidan av den enhet som du kan också dämpa av och
på samt 3-stegs värmestrålare .

