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SE  –  Carbon IR-värmelampa

Manual för montering  
och användning
Läs igenom hela manualen och spara den
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Läs igenom hela manualen och spara den för framtida bruk.
Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som beror på att instruktionerna i denna manual inte följs.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
Wishco° Carbon Master värmelampan är utformad för säker användning. Dock kan det medföra fara att 
 montera, underhålla och använda värmelampan. Följ nedanstående procedurer för att minska risken för 
brand, elektriska stötar och personskador, och för att monteringen ska gå så snabbt som möjligt. 

Spara denna manual för framtida bruk
1. Läs hela manualen innan du använder värmelampan.
2. Ta upp enheten från förpackningen och kontrollera att den är i gott skick före användning.
3. Låt inte barn leka med delar av förpackningen (som till exempel plastpåsar).
4. Kontrollera att byggnadens elektriska spänning motsvarar värmelampans specifikationer.
5. Kontrollera att sladden och kontakten inte är skadade före användning.
6.  Se till att enheten är avstängd innan du drar ut sladden. Se till att dina händer är torra när  

du startar värmelampan för att förhindra elektriska stötar.
7.  Använd inte brännbara föremål i närheten av värmelampan. Placera värmelampan minst 1 meter  

från möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner. Värmelampan ska alltid placeras  
med en av sidorna eller baksidan vänd mot dessa föremål, aldrig framsidan.

8. Använd inte i närheten av badkar eller simbassänger eller någon annan vätskekälla.
9.  Sänk aldrig ner sladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska för att förhindra  

elektriska stötar.
10.  Se till att det aldrig kommer in främmande föremål i ventilations- och utsläppsöppningar,  

då detta kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada på värmelampan.
11. Dra alltid ur sladden när värmelampan inte används.
12. Se till att sladden inte hänger ner från en arbetsyta där barn kan komma åt att dra i den.
13. Stoppa inte in fingrar eller främmande föremål i gallret medan den är i bruk.
14.  Lämna inte enheten utan tillsyn medan den är i bruk.
15.  Värmelampan är inte avsedd för användning i badrum, tvättstugor och liknande inomhusfaciliteter. 

Placera aldrig värmelampan så att den skulle kunna ramla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare.
16.  Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som beror på att instruktionerna i denna manual inte 

följs, eller annan olämplig användning eller misskötsel.
17.  Enheten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska 

eller mentala färdigheter eller som saknar erfarenhet eller kunskap, så vida de inte har fått vägledning 
eller instruktioner angående användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.  
Barn och sårbara personer bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
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18.  Om sladden är skadad på något sätt måste den ersättas av tillverkaren, dess tjänsteleverantörer  
eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

19.	 	För	att	förhindra	överhettning	av	enheten	ska	luftintag	och	-utsläpp	hållas	rena	och	fria	från	allt	 
som kan orsaka blockering. Kontrollera alla intag och utsläpp med jämna mellanrum för att säkerställa 
att de är fria från smuts och/eller damm. FÅR EJ ÖVERTÄCKAS.

20.  Delar av värmelampan kan överstiga 200 °C. Att vidröra värmeröret, reflektorn eller metalldelarna i 
närheten av värmeröret kan orsaka allvarliga BRÄNNSKADOR. För att undvika brännskador ska varma 
ytor aldrig vidröras av bar hud.

21.  Placera ALDRIG händerna under värmeelementen. Låt ALLTID värmeelementen svalna i minst 10 minuter 
innan du vidrör värmeröret eller närliggande delar.

22.  Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Släng inte produkten i hushållssoporna. Kontakta 
ditt lokala kommunkontor för information om var närmsta återvinningsplats finns. Sorteras som elavfall.

Inledning
Wishco° Carbon Master värmelampan ger omedelbar och bekväm värme, som solen. Dessa  
robusta och  vädertåliga värmare är utformade för privat och kommersiell uppvärmning av inomhus- 
och utomhus områden.

Spänning (V) 220–240 V AC

Wattal (W) 1500/2000/2500 W

Hertz (Hz) 50–60

Mått B x H x D (mm) 900 x 130 x 89,5

Vikt (kg) 2,9
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Montering
Nödvändiga verktyg:
– Blyertspenna
– Hammare
– Vattenpass
– Skruvmejsel
– Elektrisk borrmaskine

Wishco° Carbon Master värmelampan kommer med ett specialutformat monteringsbeslag som gör det möjligt 
att fästa produkten på väggar och tak. Innan du borrar hål för beslaget ska du se till att väggen/taket är solitt 
och att det inte finns några dolda vattenrör eller elektriska kablar. Värmelampan måste monteras med minst  
0,5 m utrymme till sidoväggar och minst 1,8 m från golvet.

OBS 
Säkerställ att sladden är ordentligt fäst och att den inte kommer i kontakt med reflektorn eller värmelampan  
och att den inte hänger inom det uppvärmda området. Sladden kan fästas vid metallmonteringsbeslaget 
bakom värmelampan med buntband i plast.
1. Värmelampan bör installeras av en kunnig person, det vill säga en kvalificerad elektriker.
2. Koppla alltid loss värmelampan från elkällan och låt den svalna före montering.
3. Värmelampan kan monteras horisontellt eller vertikalt.
4.  För montering både på väggar och tak gäller att värmelampans lägsta del måste sitta minst 1,8 m  

från marknivå, så att värmelampan inte kan vidröras när den är igång.
5.  Vid montering horisontellt eller i ett tak får värmelampans vinkel inte vara över 90° och inte  

under 45°, som visas i figur A och B.
6. Sladden måste sitta i värmelampans lägre del om värmelampan monteras i vinkel eller vertikalt.
7. Håll sladden borta från värmelampans centraldel, den blir varm under användning.
8. Montera inte värmelampan på brännbara ytor.
9.  Håll alltid det minsta säkerhetsavståndet mellan värmelampans centraldel och brännbara ytor  

när värmelampan är uppsatt.
10. Värmelampan ska alltid ha ett avstånd på minst 0,5 m till tak och angränsande väggar.
11. Om värmelampan ska användas utomhus rekommenderas ett vädertåligt eluttag.
12.  Innan du borrar ska du se till att det inte sitter några sladdar eller vattenrör i området där  

värmelampan ska monteras.
13. Värmelampan måste monteras på det medföljande monteringsbeslaget.
14.  Fäst beslaget säkert vid monteringsytan och värmelampans baksida med medföljande muttrar  

och skruvar.
15. Fäst värmelampan säkert vid beslaget med medföljande muttrar och bultar.
16.  Beslaget kan användas för att justera värmelampans riktning. Justera värmelampans vinkel genom att 

lossa på de två bultarna på monteringsbeslaget. Skruva åt bultarna igen när rätt vinkel har uppnåtts.
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Min. 0,5 m

Min. 1,8 m

Max. 90°
Min. 45°Min. 0,5 m

Vägg

Golv

Vägg

Figur A

Min. 1,8 m

Max. 90°
Min. 45°

Min. 0,5 m Min. 
0,5 m

Tak

Vägg

Golv Figur B

Montering på vägg/tak

Montering på Wishco Basepod stativ eller Wishco Tripod stativ
Köps / beställs separat.

OBS
Värmelampan har en vältfunktion.  
Om värmelampans vinkel överskrider 45°  
kommer den att sluta fungera automatiskt.
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Fjärrkontrollsinstruktioner

1

32

4 5

Fjärrkontrollsfunktioner och värmalampens LED-skärm

Knapp Värmare tändt Värmare stängt LED-visning

1 Värmare stängs  
AV	(Off)	

Värmare sätts  
PÅ (On)

2 Ökning av temperatur 
och avstängningstid

Sätt på värmaren  
+ Niveau L4 (maks.)

L4:
Går ner till L1

3 Minskning av tempera-
tur och avstängningstid

Sätt på värmaren 
+ Niveau L4 (min.)

L1: 
Går upp till L4

4 Aktiverar  
nivåinställning

L-värde

5 Avstängningstid, 
timmar

T-värde

OBS 
Alla Wishco° Carbon Master värmelampar och fjärrkontroller har samma frekvens, så det går att styra flera 
värmare med en fjärrkontroll.

Trykknappen 
på högra sidan av värmelampan kan användas för manuell styrning utan fjärrkontroll.

Batteri
Sätt i 2 AAA-batterier (alkaliska batterier, 1,5v) i fjärrkontrollen.
1. Vänd på fjärrkontrollen och dra ut batteriluckan. Sätt i batterierna i enlighet med batteriernas poler.
2. Byt batterier på samma sätt.

OBS
1.  Byt ut de gamla batterierna med batterier av samma sort av modell AAA 1,5v.  

Annars kanske din värmelampa inte fungerar som den ska.
2.  Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid ska du ta ut batterierna för att  

förhindra läckage som kan skada fjärrkontrollen.
3. Se till att det inte kommer in vatten eller andra vätskor i fjärrkontrollen.

Varning:
När enheten inte används under en längre tid, vid rengöring eller underhåll eller när värmelampan  
flyttas ska den vara avstängd och bortkopplad från strömkällan.
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Regelbunden inspektion och borttagning av smuts och föroreningar säkerställer att utrustningen  
kan användas säkert.

Felsökning
1. Kontrollera om sladden är ansluten till ett eluttag. Stoppa annars i sladden.
2. Kontrollera om elektriciteten till huvudsäkringen fungerar.
3. Kontrollera om termostaten står på PÅ.
4.  Kontrollera termostatens inställning. Värmelampan kan vara av för att den uppnått  

den inställda temperaturen.

Rengöring och underhåll
Regelbunden och noggrann rengöring hjälper din Wishco° Carbon Master värmelampa att fungera 
	effektivt	och	problemfritt	i	många	år.	Rengör	värmelampan	enligt	nedanstående	steg:
1. Koppla ur sladden innan rengöring av enheten för din säkerhet.
2. Se till att värmelampan har svalnat innan du fortsätter.
3.  Rengör värmelampans utsida med en mjuk, fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel vid behov.  

Efter	rengöring	torkar	du	av	enheten	med	en	mjuk	trasa.	(OBS:	Låt	INTE	vätskor	komma	in	i 
 värmelampan.)

4.  Använd INTE alkohol, bensin, slipmedel, möbelrengöringsmedel eller grova borstar för att rengöra 
värmelampan. Detta kan skada eller nöta på värmarens yta.

5. Sänk INTE ner värmelampan i vatten.
6. Vänta tills värmelampan är helt torr före användning.

Förvaring: 
Förvara värmelampan på en sval, torr plats när den inte används för att förhindra ansamlingar av damm  
och smuts. Förvara värmelampan i förpackningen.

OBS
1.  Koppla alltid loss värmelampan från elkällan och låt den svalna före hantering.
2.  Om det har samlats damm eller smuts inuti enheten eller runt värmeelementen måste enheten rengöras 

av en kvalificerad tjänsteleverantör. Använd inte värmelampan i detta skick.
3. Det enda underhåll som krävs är rengöring av värmelampans utsida.
4.  Vidrör inte värmeelementen med bara fingrar, restämnen från dina händer kan påverka lampans livstid. 

Om elementen vidrörs av misstag tas fingermärken bort med en mjuk trasa fuktad med rödsprit eller 
alkohol.

5.  Försök inte att reparera eller justera någon av värmelampans elektriska eller mekaniska funktioner.
6.  Värmelampan har inga delar som användaren kan underhålla själv. Om produkten blir skadad eller går 

sönder måste den återlämnas till tillverkaren eller dess tjänsteleverantör.
7.  Skadade sladdar ska ersättas av tillverkaren, dess tjänsteleverantörer eller liknande kvalificerade  

personer för att undvika fara.

Återvinning
Vid slutet av produktens livstid ska den inte slängas i hushållsavfallet. Återvinn produkten vid en återvinnings-
station, sorteras som elavfall. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om återvinningsråd i ditt 
land.



Contact:
Information:

info@wishco.eu
wishco.eu
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