
AIRREX INFRARØD 
VARMER 

BRUGERVEJLEDNING 
Model AH-200i / 300i / 800i

• Tak, fordi du købte en Airrex infrarød varmer! 
• Læs brugervejledningen omhyggeligt, før du betjener varmeapparatet.
• Når du har læst brugervejledningen, skal du sørge for at opbevare den på en måde, så den er 

tilgængelig for alle, der bruger varmeapparatet.
• Læs sikkerhedsinstruktionerne særligt omhyggeligt, før du bruger varmeapparatet.
• Disse varmeapparater er justeret til at fungere under Nordeuropæiske forhold. Hvis du tager 

varmeapparatet med til andre områder, skal du kontrollere netspændingen i destinationslandet.
• Denne brugervejledning omfatter også instruktioner for aktivering af 3-årsgarantien.
• Som følge af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig ret til at foretage ændringer i de 

tekniske specifikationer og funktionsbeskrivelser i denne vejledning uden forudgående varsel.
• Kontrollér og brug altid den nyeste brugervejledning fra vores website rexnordic.com

AH-800iAH-300iAH-200i
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Formålet med disse sikkerhedsinstruktioner er at sikre sikker brug af Airrex-varmere. Efterlevelse af disse instruktioner 
forebygger risikoen for kvæstelser eller dødsfald samt skader på varmeapparatet og andre genstande eller anden 
ejendom.
Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt.
Instruktionerne indeholder to koncepter: "Advarsel" og "Bemærk".

Denne markering angiver en risiko for kvæstelser og/eller dødsfald.

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER I NÆRHEDEN AF APPARATET TIL BRUG FOR ALLE 
BRUGERE.

Denne markering angiver en risiko for mindre kvæstelser eller strukturel skade.

Brug kun en netspænding på 220/230 V. 
Forkert spænding kan forårsage brand eller 
elektrisk stød.

Kontrollér altid tilstanden af netledningen, og 
undgå at bøje den eller placere noget på ledningen. 
En beskadiget netledning eller et beskadiget netstik 
kan  forårsage en kortslutning, elektrisk stød eller 
endda brand.
Undlad at håndtere netledningen med våde 
hænder.  Det kan forårsage en kortslutning, 
brand eller risiko for dødsfald.

Anvend aldrig beholdere med brændbare væsker 
eller aerosoler i nærheden af varmeapparatet, og 
undlad at efterlade dem  
i umiddelbar nærhed som følge af den brand- og/
eller eksplosionsrisiko, de udgør.
Kontrollér, at sikringen overholder anbefalingen 
(250 V / 3,15 A). Brug af en forkert sikring kan 
forårsage fejl, overophedning eller brand.
Undlad at deaktivere varmeapparatet ved at afbryde 
strømmen eller frakoble netstikket. Afbrydelse af 
strømmen under opvarmning kan forårsage fejl eller 
elektrisk stød. Brug altid tænd/sluk-knappen på 
apparatet eller ON/OFF-knappen på 
fjernbetjeningen.

Beskadigede netledninger skal udskiftes 
omgående hos en reparatør 
autoriseret af producenten eller importøren 
eller en anden reparatør med autorisation til 
elektriske reparationer.

Hvis stikket tilsmudses, skal det rengøres 
omhyggeligt, før det sættes i stikkontakten. Et 
tilsmudset stik kan forårsage en kortslutning, 
røg og/eller brand.

Undlad at forlænge netledningen ved at 
slutte flere netledninger sammen. Dårlige 
forbindelser kan forårsage en kortslutning, 
elektrisk stød eller brand.

Før rengøring og vedligeholdelse af apparatet 
skal netstikket tages ud af stikkontakten, og 
apparatet skal køle tilstrækkelig af. Undladelse 
af at følge disse instruktioner kan forårsage 
forbrændinger eller elektrisk stød.

Apparatets netledning må kun
tilsluttes en stikkontakt med jord.

Undlad at tildække varmeapparatet med 
genstande
som f.eks. tøj, stof eller plastposer. 
Dette kan forårsage brand.

SYMBOLER ANVENDT I VEJLEDNINGEN:
Forbudt foranstaltning Obligatorisk foranstaltning

Sæt stikket godt fast i stikkontakten, da det i 
modsat fald kan forårsage elektrisk stød.

Undlad at placere brændbare materialer i nærheden 
af varmeapparatet, herunder gardiner, tæpper, papir, 
tændstikker, tøj osv. Derved kan apparatet udsættes 
for en brandrisiko.

Før du bruger den remote (WiFi eller Bluetooth),
må du kontrollere om der er problemer med
produktet efter ibrugtagning.
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Undlad at placere dine hænder eller genstande
bag sikkerhedsgitteret. Berøring af indvendige 
komponenter på apparatet kan forårsage 
forbrændinger eller elektrisk stød.

Undlad at flytte et tændt varmeapparat. Sluk for 
varmeapparatet, og tag stikket ud, før du flytter 
apparatet.

Brug kun varmeapparatet til at opvarme rum 
indendørs. Undlad at bruge det til tørring af tøj.  
Hvis varmeapparatet anvendes til opvarmning af 
rum beregnet til planer eller dyr, skal 
udstødningsgasserne ledes ud gennem en 
røgkanal, og der skal sikres en tilstrækkelig 
forsyning af frisk luft.

Undlad at bruge varmeapparatet i lukkede rum eller i 
rum, der primært anvendes af børn, ældre personer 
eller personer med handicap. Sørg altid for, at 
personer i samme rum som varmeapparatet forstår 
nødvendigheden af god ventilation.

Vi anbefaler, at varmeapparatet ikke anvendes i 
meget stor højde. Undlad at bruge apparatet mere 
end 1500 m over havets overflade. Ved en højde på 
700-1500 m skal ventilationen være effektiv. Dårlig 
ventilation af rummet, der opvarmes, kan medføre 
generering af kulilte, som kan forårsage kvæstelser 
eller dødsfald.

Undlad at bruge vand til rengøring af 
varmeapparatet. Vand kan forårsage en 
kortslutning, elektrisk stød eller brand.

Undlad at bruge benzin, fortynder eller andre 
organiske opløsningsmidler til rengøring af 
varmeapparatet. Det kan forårsage en 
kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.

Undlad at placere elektriske apparater eller 
tunge  genstande på varmeapparatet. 
Genstande på apparatet kan forårsage fejl, 
elektrisk stød eller kvæstelser ved fald fra 
apparatet.
Anvend udelukkende varmeapparatet i godt 
ventilerede
åbne områder, hvor luften udskiftes
1-2 gange i timen. Brug af varmeapparatet 
i dårligt ventilerede rum kan generere 
kulilte, som kan medføre kvæstelser eller 
dødsfald.
Undlad at bruge apparatet i rum, hvor personer 
sover uden en røgkanal til at lede 
udstødningsgasserne uden for bygningen og 
uden at sikre en tilstrækkelig forsyning af frisk 
luft.

Varmeapparatet skal placeres på et sted, hvor 
kravene til sikkerhedsafstanden er opfyldt. 
Der skal være et mellemrum på 15 cm på alle 
apparatets sider og mindst 1 m foran og over 
apparatet.

I tilfælde af rengøring skal du tage stikket ud af 
stikkontakten, og vente, indtil den opvarmede ovn 
er afkølet tilstrækkeligt. I modsat fald kan det 
forårsage elektrisk stød eller forbrænding.

Undlad at berøre de opvarmede materialer, 
som f.eks. gitteret, ovnen osv. Når 
varmeapparatet er i brug eller lige efter 
afbrydelse, er gitteret og ovnen varme, så 
undlad at berøre disse dele. Vær særlig 
opmærksom på at holde børn på afstand af 
de varme materialer. De kan forårsage 
forbrændinger.

Undlad at trække hårdt i netledningen.

Placer ikke brændbare genstande rundt om 
varmeapparatet, og brug kun brandslukkeren i 
nødstilfælde.

Vær omhyggelig med ikke at blokere 
udstødningsrøret.

Metalstøj kan skyldes pludselig udvidelse og 
sammentrækning af røret ved første antændelse.

Undlad at vippe apparatet mere end 30 grader, når 
det flyttes.

Anvend udelukkende DIESEL til dette varmeapparat.

Brug aldrig benzin, alkohol osv.

Undlad at berøre varme dele under opvarmning

Undlad at bruge varmeapparatet i nærheden af 
stofgardiner, tæpper, gardiner af plast eller vinyl, som 
kan tildække varmeapparatet, hvis de falder ned på 
grund af vind eller en anden fysisk påvirkning og 
forårsage brand.

Personer (inkludert börn) med redusert fysisk 
eller psykisk evner eller mangel på kundskab 
eller erfaring, bør ikke bruge dette produktet 
med mindre personen har fået grundig 
opplæring.

Børn skal holdes under opsyn så de ikke leger
med produktet.

Produktet kan bruges af barn over 8 år, samt
personer med nedsat fysisk og psykiske evner
forudsat at de bliver holdt under opsyn samt 
bliver instrueret i sikker brug af produktet og 
forstår risikoen ved brugen af produktet.
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VIGTIGE TING AT NOTERE FØR BETJENING

Undlad at placere varmeapparatet på et 
ustabilt, skrånende eller vippende underlag. 
Hvis apparatet vipper og/eller vælter, kan det 
forårsage fejl og medføre brand.

I tordenvejr skal apparatet slukkes og stikket 
tages ud af stikkontakten.

Undlad at forsøge at adskille fjernbetjeningen 
til varmeapparatet, og beskyt den altid mos 
kraftige stødpåvirkninger.

BRUG UDELUKKENDE BIODIESEL AF HØJ KVALITET 
ELLER LET BRÆNDSELSOLIE I VARMEAPPARATET.  

• Brugen af andre brændstoffer end let brændselsolie 
eller diesel kan forårsage fejl eller for stor 
soddannelse.

• Sluk ALTID for varmeapparatet, når der fyldes 
brændstof på tanken.

• Alle brændstoflækager på varmeapparatet skal 
repareres omgående hos en reparatør autoriseret af 
producenten/importøren.

• Overhold alle sikkerhedsinstruktioner ved 
håndtering af brændstof.

 
 
VARMEAPPARATETS DRIFTSSPÆNDING 
ER 220/230 V / 50 HZ

• Det er brugerens ansvar at slutte apparatet til en 
strømforsyning med korrekt spænding.

• Bemærk: brug den korrekte adaptertype sammen 
med stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

Lad aldrig varmeapparatet blive vådt. Apparatet 
må ikke anvendes på badeværelser eller 
lignende steder. Vand kan forårsage en 
kortslutning og/eller brand.

Hvis varmeapparatet ikke anvendes i en 
længere periode, skal stikket tages ud 
af stikkontakten.

Varmeapparatet skal opbevares på et tørt sted 
indendørs. Undlad at opbevare apparatet på 
varme eller særligt fugtige steder. Mulig 
korrosion forårsaget af fugt kan medføre fejl.

SØRG FOR SIKKERHEDEN 
PÅ VARMEAPPARATETS PLACERING

• Varmeapparates omgivelser skal være fri for 
brændbare materialer.

• Der skal altid være 15 cm mellemrum mellem 
apparatets sider og bagside og det nærmeste møbel 
eller andre genstande.

• Et mellemrum på én (1) meter foran og over 
varmeapparatet skal holdes fri for alle genstande og 
materialer. Bemærk, at forskellige materialer kan 
reagere forskelligt på varme.

• Sørg for, at der ikke er stoffer, plast eller andre 
genstande i nærheden af varmeapparatet, der kan 
tildække det, hvis de bevæges af vinden eller andre 
kræfter. Et varmeapparat tildækket af stof eller andre 
genstande kan forårsage brand.

• Varmeapparatet skal placeres på et jævnt underlag.
• Når varmeapparatet er på plads, skal hjulene låses.
• Der skal anvendes en separat gasudledningsrør i små 

rum. Diameteren på røret skal være 75 mm, og 
maksimumlængden er 5 meter. Sørg for, at der ikke 
kan flyde vand ind i varmeapparatet via 
udledningsrøret.

• Placer brandslukningsudstyr egnet til olie- og 
kemikaliebrande i umiddelbar nærhed af 
varmeapparatet.

• Undlad at placere varmeapparatet i direkte sollys eller 
i nærheden af en kraftig varmekilde.

• Placer varmeapparatet i umiddelbar nærhed af en 
stikkontakt.

• Netledningen skal altid være let tilgængelig.

Når varmeapparatet ikke anvendes i længere 
tid, skal der tilføres dieseladditiv for at undgå 
klumpdannelse i brændstofsystemet.
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VARMEAPPARATETS OPBYGNING

OPBYGNINGSOVERSIGTER

Udstødningsrør

Varme-
element

Sikkerhedsgitter

Varme-
reflektor,
bag

Varme-
reflektor,
side

Varme-
reflektor,
bund

Netledning
(220/230 V
AC)

Kontrolpanel

Overophednings-
sensor

Brændstof-
pumpe

Brændstof-
dækselBrændstof-

tank

Luftindsugnings-
åbning

Tændingsenhed

VippesensorBrændstof-
måler

Brænder

Flammesensor

Brændstof-
filter

Kontrolpanel

Brændstoftank

AH-800iAH-300iAH-200i
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Overophednings-
sensor

VARMEAPPARATETS OPBYGNING

FJERNBETJENING

UDSKIFTNNG AF FJERNBETJENINGENS BATTERIER

Tænd/sluk-knap

Valg af termostat-/
timerfunktion

Afbrydelsestimer til/
fra

Justering af 
temperatur eller 
driftstid

1. ÅBNING AF BATTERIRUMMET
Tryk let på område 1, og skub batterirummets dæksel i 
pilens retning. 

2.  UDSKIFTNING AF BATTERIER
Tag de gamle batterier ud, og sæt de nye ind. Sørg for at 
vende batterierne rigtigt. 
Hvert batteris (+)-pol skal vende mod den tilsvarende 
markering i rummet. 

3.  LUKNING AF BATTERIRUMMET
Skub batteridækslet på plads, indtil du hører et låseklik.

• Ret enden af fjernbetjeningen mod varmeapparatet.      
• Kraftigt sollys eller stærke neonrør kan forstyrre 

fjernbetjeningens funktion. Hvis du har mistanke til, at 
lysforholdene skaber problemer, skal du bruge 
fjernbetjeningen umiddelbart foran varmeapparatet.

• Fjernbetjeningen udsender en lyd, når varmeapparatet 
registrerer en kommando.

• Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i en længere 
periode, skal batterierne tages ud.

• Beskyt fjernbetjeningen mod enhver form for væske.

1.
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BRÆNDEROPBYGNING

VARMEAPPARATETS OPBYGNING

120

BRÆNDEROPBYGNING

BRÆNDERMOTOR

LUFTINDSUGNING

FLAMMEDETEKTOR

BRÆNDSTOFSLANGE
UDLUFTNINGSSKRUE

BRÆNDSTOFPUMPE

BRÆNDSTOFFILTER

TÆNDINGSENHED

SKUEGLAS TIL
VISNING AF
FORBRÆNDINGS-
KAMMERET

VARMEAPPARATETS OPBYGNING

MAGNETVENTIL

OVEROPHEDNING
SSENSOR



9

 D
EU

TS
C

H
  F

RA
N

Ç
AI

S 
 N

ED
ER

LA
N

D
S 

 D
A

N
SK

  N
O

RS
K 

 S
VE

N
SK

A 
SU

O
M

I  
EN

G
LI

SHVARMEAPPARATETS OPBYGNING

  

BETJENINGSKONTAKTER OG DISPLAY

1.  LED-DISPLAY 
Displayet kan bruges til at kontrollere temperaturen, 
timeren, fejlkoder osv. 

2. TERMOSTATDRIFT 
Denne lampe er tændt, når varmeapparatet fungerer 
med en termostat..

3. TIMERDRIFT
Denne lampe er tændt, når varmeapparatet fungerer 
med en timer..

4. MODTAGER TIL FJERNBETJENING
 
5. TÆND/SLUK-KNAP 
Tænder og slukker for apparatet.

6.  FUNKTIONSVÆLGER 
Denne knap anvendes til at vælge den ønskede 
driftsfunktion, dvs. enten termostatdrift eller timerdrift. 
Hvis du trykker på denne knap i 3 sek., låses 
kontrolenheden. Hvis du trykker på den igen i 3 sek., 
låses kontrolenheden op.   

7. PILKNAPPER TIL JUSTERINGSFUNKTIONER 
   (FORØG/FORMINDSK) 
Disse knapper anvendes til at justere den ønskede 
temperatur og indstille længden af 
opvarmningscyklussen. 

8. DRIFTSLAMPE 
Denne lampe er tændt, når brænderen er aktiv.

9. AFBRYDELSESTIMER 
Denne knap aktiverer eller deaktiverer timerfunktionen 
til afbrydelse.

10. INDIKATORLAMPE TIL AFBRYDELSESTIMER 
Lampen angiver, om afbrydelsestimeren er aktiv eller ikke. 

11. BRÆNDSTOFMÅLER 
Kolonnen med tre lys angiver den resterende 
brændstofmængde.

12. KONTROLINDIKATORLAMPE 
Denne indikatorlampe er tændt, hvis brænderen er fejlramt 
eller er afbrudt i driftsperioden.
 
13. INDIKATORLAMPE FOR WI-FI 
Denne indikatorlampe er tændt, når wi-fi er tilsluttet.. Hvis 
wi-fi-lampen blinker én gang, er der forbindelse til en router 
men ikke til internettet. Hvis wi-fi-lampen blinker to gange, 
leder varmeapparatet efter et trådløst netværk.

14. INDIKATORLAMPE FOR BLUETOOTH
Denne indikatorlampe er tændt, når Bluetooth er tilsluttet.. 
Hvis Bluetooth-lampen blinker, søger den efter en enhed at 
oprette forbindelse til.
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BETJENINGSVEJLEDNING

 AKTIVERING OG DEAKTIVERING

TIPS TIL BRUG AF VARMEAPPARATET
• Varmeapparatet aktiveres, når den justerede temperatur er 2 °C højere end omgivelsernes temperatur.
• Efter aktivering fungerer varmeapparatet som standard med termostatfunktionen.
• Når apparatet deaktiveres, nulstilles alle timerfunktioner, og de skal indstilles igen, hvis det ønskes.

1. START AF VARMEAPPARATET
• Tryk på tænd/sluk-knappen. Apparatet udsender en lyd 

ved aktivering.
• Apparatet kan slås fra ved at trykke igen på samme 

knap.

2.  VALG AF DRIFTSFUNKTION 
• Vælg den ønskede driftsfunktion, enten termostat- 

eller timerdrift. 
• Du kan foretage valget med knappen MODE.
• Standard er termostatdrift.

3. INDSTIL DEN ØNSKEDE TEMPERATUR ELLER OPVARMNINGSTID MED PILTASTERNE
• Temperaturen kan justeres mellem 0 og 40 ºC.
• Den mindste opvarmningstid i timerdrift er 10 min., og den længste er 55 min. eller kontinuerlig drift.

 
BEMÆRK!  
Efter aktivering er varmeapparates standarddriftsfunktion termostatdrift, som vises via den tilhørende indikatorlampe.

AFBRYDELSESTIMER
Hvis du ønsker, at varmeapparatet selv slukker, kan du bruge afbrydelsestimeren.

Brug knappen TIMER til at aktivere afbrydelsesfunktionen. Vælg derefter den ønskede 
afbrydelsesforsinkelse med piltasterne. Den mindste forsinkelse er 30 minutter.
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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 TIL BRUG AF VARMEAPPARATET 

• Hvis den aktuelle temperatur er -9 ºC eller lavere, 
vises teksten "LO" i visningen af den aktuelle 
temperatur. Hvis den aktuelle temperatur er +50 ºC 
eller højere, vises teksten "HI" i visningen af den 
aktuelle temperatur.

• Et enkelt tryk på en piltast ændrer 
temperaturindstillingen med én grad. Hvis en piltast 
holdes nede i mere end to (2) sekunder, skifter 
displayindstillingen med ét ciffer for hver 0,2 
sekunder.

• Hvis begge piltaster på varmeapparatet holdes 
nede i fem (5) sekunder, ændres 
temperaturenheden fra celsius (ºC) til fahrenheit (ºF) 
Apparatet bruger  
celsius-grader (ºC) som standard.

1. Sæt stikket i stikkontakten. Start varmeapparatet. Når 
varmeapparatet er i drift, vises den aktuelle temperatur til 
venstre og den indstillede temperatur til højre.

Med denne funktion kan du indstille den ønskede temperatur, hvorefter varmeapparatet fungerer automatisk og selv tændes 
efter behov for at opretholde den indstillede temperatur. Termostatdrift vælges som standard, når varmeapparatet aktiveres.

5.  Når du trykker på varmeapparatets tænd/sluk-knap for at 
slukke for apparatet, viser displayet kun omgivelsernes 
temperatur. 

3. Temperaturen kan justeres med piltasterne.
• Temperaturen kan justeres i intervallet 0-40 ºC.
• Varmeapparatets standardindstilling er 25 ºC.
• Ved at trykke på piltasten i to (2) sekunder, ændres 

temperaturindstillingen hurtigere.
• Intervallet for visning af den aktuelle temperatur  

er -9...+50 ºC.

2.  Den tilhørende signallampe er tændt, når termostatdrift 
er valgt. Tryk på knappen MODE for at skifte fra 
termostatdrift til timerdrift.

4.  Når varmeapparatet tændes, aktiveres det 
automatisk, når den aktuelle temperatur falder med to 
grader (2 ºC) under den ønskede temperatur. 
Tilsvarende deaktiveres varmeapparatet, når den 
aktuelle temperatur stiger med én grad (1 ºC) over den 
ønskede temperatur.
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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 aktivere kontinuerlig opvarmning ved at 
indstille opvarmningscyklussen til 60 minutter. 

1. START VARMEAPPARATET 2. VÆLG TIMERFUNKTION 
Vælg timerfunktion ved at trykke på knappen MODE. 
Lampen for timerdrift lyser efter et tryk på knappen MODE. 

3. Når timerdrift er aktiveret, vises der en lysring til 
venstre. Den indstillede driftstid (i minutter) vises til højre. 
Vælg den ønskede driftstid med piltasterne. Det valgte 
tidsrum blinker på displayet. Hvis piltasterne ikke påvirkes 
nede i tre (3) sekunder, aktiveres timerindstillingen vist på 
displayet.

4. Driftstiden kan indstilles mellem 10 og 55 minutter, eller 
varmeapparatet kan indstilles til at køre kontinuerligt. Når 
driftscyklussen er forbi, suspenderer varmeapparatet altid 
driften i fem (5) minutter. Der vises to linjer (- -) på displayet 
sammen med driftstiden for at angive pausen.

Timerdrift kan anvendes til at lade varmeapparatet fungere i intervaller. Driftstiden kan indstilles mellem 10 og 55 
minutter. Pausen mellem cyklusserne er altid fem minutter. Varmeapparatet kan også indstilles til at være kontinuerligt 
tændt. I timerdrift tager varmeapparatet ikke højde for termostatens temperatur eller den indstillede temperatur.

Opvarmning 20 min. Opvarmning 20 min. Opvarmning 20 min.

Pause 5 min.Start Pause 5 min.

Visning af kontinuerlig
opvarmning. 
Varmeapparatet fungerer 
nu kontinuerligt.

Displayet viser en 20 
minutters 
opvarmningscyklus. 

BETJENINGSVEJLEDNING

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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INSTALLATION AF APPEN

1. Start Google Play eller App Store

2. Find Airrex-appen
(tilgængelig i: Finland, Sverige, Norge, Danmark, 
Island, Estland, Letland, Litauen, Storbritannien)

3. Installer appen

REGISTRERING SOM BRUGER I APPEN

3. Kontrollér din indbakke, og 
verificer din e-mailadresse ved 
at klikke på knappen/linket i 
e-mailen.

2. Indtast din e-mail og den 
ønskede adgangskode to gange, 
og klik på knappen JOIN.

1. På login-siden skal du trykke på 
knappen JOIN for at begynde 
registrering af en ny bruger. Hvis 
du allerede har en Airrex-konto, 
kan du logge ind med din e-mail 
og adgangskode.
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TILSLUTNING AF VARMEAPPARATET TIL APPEN

1. Tryk på knappen 
CONNECT PRODUCT for at 
indlede 
tilknytningsprocessen.

4. Serienummeret finde på 
opvarmningsanlæggets 
højre side. Scan stregkoden 
med dit kamera for at 
aflæse stregkoden. Tryk på 
MANUAL for at indtaste 
serienummeret manuelt.

5. Udfyld Rex Nordic-
formularen med 3 års 
garanti. Husk at udfylde alle 
felter.

6. Slå strømmen til 
varmeapparatet fra, og tryk 
på op-knappen i 5 
sekunder. Derefter blinker 
Bluetooth-ikonet. Tryk på 
knappen NEXT i appen.

8. Vælg dit wi-fi-netværk 
ved at trykke på wi-fi-
udvalget. Når du har valgt 
dit wi-fi, skal du angive den 
korrekte adgangskode i 
adgangskodefeltet. Tryk på 
NEXT for at forbinde 
varmeapparatet med dit 
eget wi-fi.

7. Vælg det produkt, der 
skal forbindes, via den viste 
Bluetoothl-liste.

BRUG AF MOBILAPP

2. Vælg Dieselvarmer fra 
produktmulighederne.

3. Læs alle servicevilkårene, 
og accepter dem ved at 
klikke på knappen ACCEPT.
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9. Tryk på 
placeringsmarkøren for at 
levere oplysninger om 
placering til appen. Hvis du 
ikke vil registrere dit 
varmeapparats placering, 
skal du fjerne markeringen 
af placeringsfeltet.

Wi-fi-lampen blinker to gange
Søger efter et wi-fi-netværk

Wi-fi-lampen blinker én gang
Tilsluttet wi-fi, men ikke 
internettet

Wi-fi-lampen lyser
Tilsluttet wi-fi og internettet

Bluetooth blinker
Søger efter forbindelse til en 
smartphone

Bluetooth-lampen lyser
Bluetooth forbundet til 
smartphone

BEMÆRK

10

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

TILSLUTNING AF VARMEAPPARATET TIL APPEN

BRUG AF MOBILAPP

TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPEN
•	Du kan opdatere skærmen ved at svippe ned med én finger.
•	Når varmeapparatet er slukket, kan du nulstille indstillingerne for wi-fi og Bluetooth ved at trykke på knapperne PIL UP 

og PIL DOWN i 5 sekunder.
•	Bemærk, at du ikke kan starte varmeapparatet fra mobilappen, hvis du slukker for den.

TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPEN

1. Tryk på Power-knappen "sluk"
2. Tryk op og ned pilene samtidigt ca. 5 sek (bip og wifi-signal forsvinder)
3. Tryktilstand og pil ned 5 sek. (bip og nulstilling af hukommelsen)

VARSEL! Ny registrering er nødvendig, følg instruktionerne i denne manual.

GENSTART AF VARMEREN
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BRUG AF MOBILAPP

APPENS DASHBOARD

Mobilappen fungerer på samme måde som det normale kontrolpanel. Se 
betjeningsvejledningen i denne brugervejledning for at forstå, hvad den enkelte 
knap gør.

1. Push-beskeder
2. Tilføj nyt produkt
3. Appens indstillingsmenu
4. Produktnavn
5. Produktets indstillingsmenu
6. Produktets driftsstatus
7. Sluk for varmeapparatet
8. Svip nedad for at genindlæse produktstatus

APPENS INDSTILLINGSMENU

1. Du logges altid automatisk ind, når du har tilmeldt dig. Du kan om nødvendigt 
logge ud.

2. Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du klikke på denne knap. Du vil 
modtage en e-mail med vejledning til at ændre adgangskoden.

3. Vælg for at slå push-beskeder til/fra.

4. Her kan du læse licensoplysninger, servicevilkår og privatlivsoplysninger.

5. Du kan se websitet til kundesupport.

6. Hvis du vil slette et bruger-id, skal du først slette alle produkter. Kontakt 
derefter importøren for at slette dine brugeroplysninger.

PRODUKTETS INDSTILLINGSMENU

1. Rediger produktets navn

2. Vis produktets serviceoplysninger

3. Opdater IoT-firmware

4. Skift wi-fi-netværk

5. Tilknyt Bluetooth (anvendes kun til ændring af wi-fi-oplysninger)

6. Fjern produktet fra appen

BRUG AF MOBILAPP
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BEMÆRK VED BRUG AF MOBILAPPEN

- En trådløs router og et LAN-kabel skal 
købes separat. Begge skal installeres 
separat.

- Airrex-varmeapparatet bruger 
sikkerhedsprotokollen WPA2 til forbindelsen 
til routeren.

- Airrex understøtter kun wi-fi-frekvensen 2,4 
GHz. Den understøtter ikke 5 GHz.

- Airrex bruger Bluetooth v4.2 og BLE. BLE-
forbindelsen bruges kun til den indledende 
søgning og forbindelsesoprettelse mellem 
din smartphone og produktet. Forbindelsen 
opretholdes af wi-fi-netværket. Hvis du vil 
ændre netværket for produktet, skal du 
oprette forbindelse til BLE igen.

- Airrex-mobilappen understøtter Android version 5.1 og senere. For iPhone understøtter appen iOS version 10 og senere samt 
iPhone 7 og senere.

- Installer en trådløs router i nærheden af produktet. Afhængigt af placeringen eller afstanden mellem produktet og den 
trådløse router kan RSSI (styrken af det trådløse netværkssignal) variere, og transmissionstiden og datahastigheden ved 
modtagelse kan også variere.

- Kontrollér, at dit SSID (den trådløse routers id eller navn) er indstillet til en kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du 
ser specialtegn, overføres oplysningerne muligvis ikke korrekt til produktets modem, så det muligvis ikke kan oprette 
forbindelse.

- Du vil muligvis ikke være i stand til at oprette forbindelse afhængigt af dine netværksindstillinger eller forbindelsesstatus. 
Hvis du ikke har forbindelse, eller hvis du har problemer med at konfigurere dit netværk, skal du kontakte din 
netværksudbyder.

- Andre SSID'er (navn på trådløs router) i nærheden kan registreres, når du søger efter et trådløst netværk. Det er ulovligt at 
anvende en anden brugers netværk. Der kan ske juridiske sanktioner ved registrering af lovbrud. Sørg for at oprette 
forbindelse til et netværk (en router), som du har lov til at bruge.
- Detaljer i beskrivelsen kan variere afhængigt af appversionen. Visse ting kan være ændret uden varsel for brugeren.

INTERN LTE-ROUTER (VALGFRI)

SÅDAN INSTALLERES LTE-ROUTEREN I VARMEAPPARATET
1. Slå netstrømmen til Airrex-varmeapparatet fra
2. Åbn sidelågen på Airrex-varmeapparatet 
3. Løsne skruer for at afmontere panel
4. Løsn bolten på dækslet til kontrolenheden for at montere 
routeren.

BEMÆRK VED BRUG AF MOBILAPPEN

- En trådløs router og et LAN-kabel skal 
købes separat. Begge skal installeres 
separat.
- Airrex-varmeapparatet bruger 
sikkerhedsprotokollen WPA2 til forbindelsen 
til routeren.
- Airrex understøtter kun wi-fi-frekvensen 2,4 
GHz. Den understøtter ikke 5 GHz.
- Airrex bruger Bluetooth v4.2 og BLE. BLE-
forbindelsen bruges kun til den indledende 
søgning og forbindelsesoprettelse mellem 
din smartphone og produktet. Forbindelsen 
opretholdes af wi-fi-netværket. Hvis du vil 
ændre netværket for produktet, skal du 
oprette forbindelse til BLE igen.
- Airrex-mobilappen understøtter Android version 5.1 og senere. For iPhone understøtter appen iOS version 10 og senere samt 
iPhone 7 og senere.
- Installer en trådløs router i nærheden af produktet. Afhængigt af placeringen eller afstanden mellem produktet og den 
trådløse router kan RSSI (styrken af det trådløse netværkssignal) variere, og transmissionstiden og datahastigheden ved 
modtagelse kan også variere.

- Kontrollér, at dit SSID (den trådløse routers id eller navn) er indstillet til en kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du 
ser specialtegn, overføres oplysningerne muligvis ikke korrekt til produktets modem, så det muligvis ikke kan oprette 
forbindelse.
- Du vil muligvis ikke være i stand til at oprette forbindelse afhængigt af dine netværksindstillinger eller forbindelsesstatus. 
Hvis du ikke har forbindelse, eller hvis du har problemer med at konfigurere dit netværk, skal du kontakte din 
netværksudbyder.
- Andre SSID'er (navn på trådløs router) i nærheden kan registreres, når du søger efter et trådløst netværk. Det er ulovligt at 
anvende en anden brugers netværk. Der kan ske juridiske sanktioner ved registrering af lovbrud. Sørg for at oprette 
forbindelse til et netværk (en router), som du har lov til at bruge.

- Detaljer i beskrivelsen kan variere afhængigt af appversionen. Visse ting kan være ændret uden varsel for brugeren.

INTERN LTE-ROUTER (VALGFRI)

SÅDAN INSTALLERES LTE-ROUTEREN I VARMEAPPARATET
1. Slå netstrømmen til Airrex-varmeapparatet fra
2. Åbn sidelågen på Airrex-varmeapparatet

4. Løsn bolten på dækslet til kontrolenheden for at 
    montere routeren. 
5. Slut LTE-routeren til stikket, og dæk den til.
6. Luk sidedækslet, og tænd for varmeapparatet.
7.Tilslut varmeovn til LTE Router.
   (følg instruktioner sommedfølger router)

BRUG AF MOBILAPP

Hvis du ikke har adgang til et wi-fi-netværk, kan Airrex-varmeapparatet udstyres med en intern LTE-router. Du kan købe en 
router af din Airrex-forhandler.
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- Afstanden mellem enhederne som er koblet til produktet bør ikke overstige 10 meter
Afstanden kan variere efter omgivelserne.

3. Løsne skruer for at afmontere panel

5. Slut LTE-routeren til stikket, og dæk den til.
6. Luk sidedækslet, og tænd for varmeapparatet.
7. Opret forbindelse mellem varmeapparatet og LTE-routeren 
via den vejledning, der fulgte med routeren.

BRUG AF MOBILAPP

Hvis du ikke har adgang til et wi-fi-netværk, kan Airrex-varmeapparatet udstyres med en intern LTE-router. Du kan købe en 
router af din Airrex-forhandler.
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffiltret er placeret i varmeapparatets tank.

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER
1. Frakobl brændstofslangerne fra brændstofpumpen.
2. Løft gummipakningen på brændstoftanken af med en skruetrækker.
3. Skru møtrikken en smule løs med en nøgle.
4. Kontrollér, at to (2) små O-ringe er forblevet på kobberrøret, før du 

monterer den nye brændstoffilter.
5. Skru brændstoffiltret på kobberrøret.
6. Placer brændstoffiltret tilbage i tanken, og fastgør 

brændstofslangerne til brændstofpumpen.

BEMÆRK!  
Brændstofsystemet kan kræve udluftning efter skift af brændstoffilter.

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

Hvis varmeapparatets brændstofpumpe lyder meget højt, og 
varmeapparatet ikke kører korrekt, er den sandsynlige årsag luft i 
brændstofsystemet. 

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET
1. Løsn vingemøtrikken til udluftningen i bunden af 

brændstofpumpen med 2-3 omgange.
2. Start varmeapparatet.
3. Når du hører, at brændstofpumpen starter, skal du vente 2-3 

sekunder og lukke udluftningsskruen. 

Udluftning af systemet kan kræve, at denne procedure gentages 
2-3 gange.
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffiltret er placeret i varmeapparatets tank.

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER
1. Frakobl brændstofslangerne fra brændstofpumpen.
2. Løft gummipakningen på brændstoftanken af med en skruetrækker.
3. Skru møtrikken en smule løs med en nøgle.
4. Kontrollér, at to (2) små O-ringe er forblevet på kobberrøret, før du 

monterer den nye brændstoffilter.
5. Skru brændstoffiltret på kobberrøret.
6. Placer brændstoffiltret tilbage i tanken, og fastgør 

brændstofslangerne til brændstofpumpen.

BEMÆRK!  
Brændstofsystemet kan kræve udluftning efter skift af brændstoffilter.

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

Hvis varmeapparatets brændstofpumpe lyder meget højt, 
ogvarmeapparatet ikke kører korrekt, er den sandsynlige årsag luft i 
brændstofsystemet. 

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET
1. Løsn vingemøtrikken til udluftningen i bunden af brændstofpumpen 
    med 2-3 omgange.
 2. Start varmeapparatet. 3. Når du hører, at brændstofpumpen starter, skal du vente 2-3 
    sekunder og  lukke udluftningsskruen. 

Udluftning af systemet kan kræve, at denne procedure gentages
2-3 gange.

OPBEVARING AF VARMEAPPARATET

Det er en god idé at tage stikket ud af stikkontakten, hver gang apparatet 
opbevares. Placer netledningen i tanken inde i varmeapparatet for at 
sikre, at den ikke fanges under et dæk ved f.eks. flytning.

Lad varmeapparatet køle helt af, før du placerer den på 
opbevaringsstedet. Beskyt varmeapparatet under opbevaring ved at 
tildække det med den medfølgende pose.

Opbevaring af varmeapparatet udendørs eller i et meget fugtigt miljø kan 
forårsage korrosion og resultere i betydelig teknisk skade.

Hvis varmeapparatet ikke anvendes i en længere periode, skal 
brændstoftanken fyldes op med et additiv for at forhindre mikrobiel 
vækst i tanken. 

OPBEVARING AF VARMEAPPARATET

Det er en god idé at tage stikket ud af stikkontakten, hver gang apparatet 
opbevares. Placer netledningen i tanken inde i varmeapparatet for at 
sikre, at den ikke fanges under et dæk ved f.eks. flytning.

La d v a r m e a p p a r a t e t  kø l e h e l t  a f ,  f ø r  d u p l a c e r e r  d e n p å 
opbevaringsstedet. Beskyt varmeapparatet under opbevaring ved at 
tildække det med den medfølgende pose.

Opbevaring af varmeapparatet udendørs eller i et meget fugtigt miljø kan 
forårsage korrosion og resultere i betydelig teknisk skade.

Hvis varmeapparatet ikke anvendes i en længere periode, skal 
brændstoftanken fyldes op med et additiv for at forhindre mikrobiel 
vækst i tanken. 
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RENGØRING AF OVERFLADER

OVERHOLD FØLGENDE RENGØRINGSINSTRUKTIONER:
• Udvendige overflader kan rengøres let med en mild rengøringsopløsning, hvis det er nødvendigt.
• Rengør reflektorerne bag ved og ved siden af varmerørene med en blød og ren (mikrofiber)klud.

BEMÆRK! 
Varmerørene er belagt med et keramisk lag. Rengør dem forsigtigt. Undlad at bruge slibende rengøringsmidler.

UNDLAD AT LØSNE ELLER AFMONTERE VARMERØRENE!
• Rengør nøglepanelet og LED-displayet med en blød og ren (mikrofiber)klud.
• Monter sikkerhedsgitteret igen efter rengøring.

Afmonter det forreste sikkerhedsgitter ved at løfte det en 
smule op og trække det ud. Monter gitteret ved at følge disse 
trin i modsat rækkefølge.

ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE

Det anbefales at foretage en årlig vedligeholdelse af varmeapparatet. 
Det omfatter skift af oliefilter, dyse og pakninger og en generel rengøring 
og kontrol af varmeapparatet.

De nødvendige reservedele til den årlige vedligeholdelse er alle 
inkluderet i et separat solgt Airrex-servicesæt til varmeapparater. Sørg for 
at bruge det rigtige sæt til dit varmeapparat.

Det er også muligt at købe en årlig vedligeholdelsesservice som en alt-
inklusiv-service.

Den årlige vedligeholdelse er en obligatorisk handling for at 
opretholde varmeapparatets 3-årige garanti. 

BEMÆRK
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

VEDLIGEHOLDELSESLOGBOG

Dato: 

Vedligeholdelse foretaget af: 

Vedligeholdelse foretaget:

Dato: 

Vedligeholdelse foretaget af: 

Vedligeholdelse foretaget:

Dato: 

Vedligeholdelse foretaget af: 

Vedligeholdelse foretaget:

Dato: 

Vedligeholdelse foretaget af: 

Vedligeholdelse foretaget:

Varmeapparatmodel:

Serienummer:
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FEJLMEDDELELSER

BRÆNDERFEJL
Varmeapparatet forsøger at starte to gange, og viser derefter 
en fejlmeddelelse.
Mest sandsynlige årsag:blokeret dyse eller oliefilter. Er den 
årlige vedligeholdelse foretaget?

OVEROPHEDNINGSFEJL
Advarselslampen tændes, når temperaturen i den øverste del 
af varmeelementet overstiger 105 °C. Varmeapparatet er 
deaktiveret af sikkerhedssystemerne. Når apparatet er afkølet, 
genstartes det automatisk.

DIAGNOSTICERING OG REPARATION AF FEJL

FEJLMEDDELELSER

BRÆNDERFEJL
Varmeapparatet forsøger at starte to gange, og viser derefter 
en fejlmeddelelse.
Mest sandsynlige årsag:blokeret dyse eller oliefilter. Er den 
årlige vedligeholdelse foretaget?

OVEROPHEDNINGSFEJL
Advarselslampen tændes, når temperaturen i den øverste del 
af varmeelementet overstiger 105 °C. Varmeapparatet er 
deaktiveret af sikkerhedssystemerne. Når apparatet er afkølet, 
genstartes det automatisk.

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. 

FEJL PÅ FLAMMESENSOR
Flammesensoren detekterer lys, før brænderen er aktiveret. 
Kontrollér, at flammesensoren er placeret korrekt. Sensoren kan 
også være beskadiget.

FEJL SOM FØLGE AF MEKANISK STØD ELLER VÆLTNING
Advarselslampen tændes, hvis apparatet vippes mere end 30° 
eller udsættes for et kraftigt mekanisk stød. Varmeapparatet er 
deaktiveret af sikkerhedssystemerne. 

FEJL PÅ TEMPERATURSENSOR
Temperatursensoren er sandsynligvis beskadiget. 
Varmeapparatet kan fortsat anvendes med timerfunktionen. 
Kontakt et officielt Airrex-serviceværksted for at reparere 
temperatursensoren.

TØM BRÆNDSTOFTANK
Når brændstoftanken er helt tom, vises meddelelsen "OIL" på 
displayet. Apparatet udsender et kontinuerligt lydsignal. Tanken 
kan ikke tømmes tilstrækkeligt til at udlufte brændstofpumpen.

FORVARMNINGSFEJL

FORVARMNINGSSENSOR

Varmeovn er skadet eller overophedet til over 80°C.

Der er fejl på forvarmning sensor

BEMÆRK!
Hvis varmeapparatet afbrydes af 
sikkerhedssystemerne, skal du forsigtigt udlufte 
rummet, der opvarmes, for at fjerne alle 
udstødningsgasser og/eller brændstofdampe.

TIPS!
"Ding"-lyden kan stoppes ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
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FEJL PÅ FLAMMESENSOR
Flammesensoren detekterer lys, før brænderen er aktiveret. 
Kontrollér, at flammesensoren er placeret korrekt. Sensoren kan 
også være beskadiget.

FEJL SOM FØLGE AF MEKANISK STØD ELLER VÆLTNING
Advarselslampen tændes, hvis apparatet vippes mere end 30° 
eller udsættes for et kraftigt mekanisk stød. Varmeapparatet er 
deaktiveret af sikkerhedssystemerne. 

FEJL PÅ TEMPERATURSENSOR
Temperatursensoren er sandsynligvis beskadiget. 
Varmeapparatet kan fortsat anvendes med timerfunktionen. 
Kontakt et officielt Airrex-serviceværksted for at reparere 
temperatursensoren.

TØM BRÆNDSTOFTANK
Når brændstoftanken er helt tom, vises meddelelsen "OIL" på 
displayet. Apparatet udsender et kontinuerligt lydsignal. Tanken 
kan ikke tømmes tilstrækkeligt til at udlufte brændstofpumpen.

FEJL VED FORVARMNING
Denne fejl vises, hvis sensoren for forvarmning eller 
forvarmeren kan være beskadiget.

BEMÆRK!
Hvis varmeapparatet afbrydes af 
sikkerhedssystemerne, skal du forsigtigt udlufte 
rummet, der opvarmes, for at fjerne alle 
udstødningsgasser og/eller brændstofdampe.

TIPS!
"Ding"-lyden kan stoppes ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

BRÆNDER OVEROPHEDNINGSFEJL
Advarselslampen tændes, når temperaturen i brænder  
overophedningssensor overstiger 105 °C. Varmeapparatet er 
deaktiveret af sikkerhedssystemerne. 
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DIAGNOSTICERING OG REPARATION AF DRIFTSFEJL
FEJLBESKRIVELSE MULIG ÅRSAG REPARATION

Varmeapparatet 
vil ikke starte

Apparatet får ikke tilført 
elektricitet.

Netledningen er ikke tilsluttet 
en stikkontakt. Sæt stikket i stikkontakten.

Der er ingen strøm i 
stikkontakten. Kontrollér stikkontakten og sikringer på stedet.

Sprungen sikring Udskift sikringen (250 V / 3 A)

Netledningen er frakoblet 
apparatet. Kontakt en autoriseret reparatør.

Advarselslampen for 
brændstof lyser. Brændstoftanken er tom. Hæld diesel eller brændselsolie på.

Den aktuelle temperatur er 
højere end den indstillede 

temperatur.
Indstil den ønskede temperatur højere end den 

aktuelle temperatur.

Brændstofpumpen larmer 
meget.

Der er luft i 
brændstofsystemet.

Udluft brændstofsystemet som beskrevet i 
brugervejledningen.

Brænderen får ikke tilført 
brændstof.

Brændstoffiltret er 
tilsmudset. Udskift brændstoffiltret.

Brændstofpumpens 
udluftningsskrue sidder løst. Stram vingemøtrikken, der er beregnet til udluftning.

Brænderen får ikke tilført 
tilstrækkelig spænding. Netspændingen er for lav. Slut apparatet til et net med 220/230 V.

ERR-fejlmeddelelse

Der er luft i 
brændstofpumpen.

Udluft brændstofsystemet som beskrevet i 
brugervejledningen.

Brændstoffiltret er tilstoppet. Kontrollér brændstoffiltrets tilstand, og skift det, hvis 
det ikke har en tydelig gul farve.

Brændstoffiltret og dysen er 
tilstoppet.

Hvis brændstoffiltret er skiftet, og apparatet fortsat 
ikke kan aktiveres, er dysen sandsynligvis også 

tilstoppet og skal skiftes.

ER 1-fejlmeddelelse Fejl på flammesensor
Flammesensoren detekterer lys, før brænderen er 
aktiveret. Kontrollér, at flammesensoren er placeret 

korrekt. Sensoren kan også være beskadiget.

ER 2-fejlmeddelelse Fejl på temperatursensor

Temperatursensoren er sandsynligvis beskadiget. 
Varmeapparatet kan fortsat anvendes med 
timerfunktionen. Kontakt et officielt Airrex-

serviceværksted for at reparere 
temperatursensoren.

ER 3-fejlmeddelelse Fejl som følge af mekanisk 
stød eller væltning

Advarselslampen tændes, hvis apparatet vippes 
mere end 30° eller udsættes for et kraftigt mekanisk 

stød. Varmeapparatet er deaktiveret af 
sikkerhedssystemerne. 

ER 4-fejlmeddelelse Overophedningsfejl

Advarselslampen tændes, når temperaturen i den 
øverste del af varmeelementet overstiger 105 °C. 

Varmeapparatet er deaktiveret af 
sikkerhedssystemerne. Når apparatet er afkølet, 

genstartes det automatisk. Placer apparatet på et 
jævnt og solidt fundament.

ER 8-fejlmeddelelse Brænder overophedningsfejl
Brænderens overophedningssensor har nået 
temperaturover 105 °C. Nulstil ved at trykke på 
sensoren. Hvis det ikke gør det hjælp, kontakt 
venligst den officielle Airrex-service

ER 9-fejlmeddelelse Fejl ved forvarmning Denne fejl vises, hvis sensoren for forvarmning eller 
forvarmeren kan være beskadiget.

Varmeapparatet 
afbrydes 

umiddelbart efter 
aktivering.

Advarselslampen for 
brændstof lyser.

Brændstoffet er ved at løbe 
tør. Hæld diesel eller brændselsolie på.

Udstødningsrøret udsender 
en røgsky, når apparatet 

slukkes.

Brændstoffiltret er tilstoppet. Udskift brændstoffiltret.

Brændstoffiltret og dysen er 
tilstoppet.

Hvis brændstoffiltret er skiftet, og apparatet fortsat 
ikke kan aktiveres, er dysen sandsynligvis også 

tilstoppet og skal skiftes.

Forkert brændstoftype Aftap brændstoftanken, og fyld den op med diesel 
eller brændselsolie af høj kvalitet.

Brændstoffet indeholder 
vand eller andre urenheder.

Aftap brændstoftanken, og fyld den op med diesel 
eller brændselsolie af høj kvalitet.

Brændstofpumpen er 
beskadiget. Kontakt en autoriseret reparatør.
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SHDIAGNOSTICERING OG REPARATION AF DRIFTSFEJL

FEJLBESKRIVELSE MULIG ÅRSAG REPARATION

Varmeapparatet 
afbrydes efter en 
strømafbrydelse.

Varmeapparatet har afbrudt 
sig selv.

Der er indtruffet en 
strømafbrydelse, og 

varmeapparatet har været 
uden strøm.

Dette er en sikkerhedsfunktion. Genaktiver 
varmeapparatet som normalt.

Varmeapparatet 
afbrydes i løbet 

af natten.
ERR-fejlmeddelelse Utilstrækkelig ventilation Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. 

Ventilationen på stedet skal øges.

Varmeapparatet 
afbrydes efter få 

timers drift.
ERR-fejlmeddelelse Utilstrækkelig ventilation Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. 

Ventilationen på stedet skal øges.

Varmeapparatet 
producerer røg 
og akkumulerer 

sod.

Der er en blokering i 
brændstofsystemet. Forkert brændstoftype Aftap brændstoftanken, og fyld den op med diesel 

eller brændselsolie af høj kvalitet.

Brænderen får ikke tilført 
tilstrækkelig frisk luft.. Utilstrækkelig ventilation

Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. 
Ventilationen på stedet skal øges, og der skal 

foretages service på varmeapparatet.
Brændstoffiltret er 

tilstoppet. Udskift brændstoffiltret.

Støjende 
brænder

Brændstoffiltret er 
tilstoppet. Udskift brændstoffiltret.

Brændstofpumpen larmer 
meget.

Der er luft i 
brændstofsystemet.

Udluft brændstofsystemet som beskrevet i 
brugervejledningen.

FEJLBESKRIVELSE REPARATION

Wi-fi-lampen er tændt (blinker) på 
varmeapparatets display, men mobilappen går 

hele tiden offline.
Svip nedad på skærmen til mobilappen for at opdatere den. 

Virker det ikke, skal du lukke appen og prøve igen.

Wi-fi-lampen blinker én gang på 
varmeapparatets display, og mobilappen går 

hele tiden offline.

1. Kontrollér din trådløse router for internetforbindelse. Du kan også prøve at 
slukke og tænde for strømmen til routeren.

2. Tryk på knapperne UP og DOWN samtidigt i 5 sekunder, kontrollér, at wi-fi-
lampen er slukket, og du ikke kan høre et "ding", og tryk igen i 5 sekunder for at 

kontrollere wi-fi-lampen.
3. Hvis det ikke virker, skal du slukke for strømmen til varmeapparatet og tænde 

den igen.

Wi-fi-lampen blinker to gange på 
varmeapparatets display, og mobilappen går 

hele tiden offline.

At wi-fi-lampen blinker to gange, betyder, at den ikke har forbindelse til en 
trådløs router. Kontrollér følgende:

   1) Installer en trådløs router i nærheden af produktet. Afhængigt af placeringen 
eller afstanden mellem produktet og den trådløse router kan RSSI (styrken af 

det trådløse netværkssignal) variere, og transmissionstiden og datahastigheden 
ved modtagelse kan også variere.

   2) Kontrollér, at dit SSID (den trådløse routers id eller navn) er indstillet til en 
kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du bruger specialtegn, overføres 

oplysningerne muligvis ikke korrekt til produktets modem, som muligvis ikke 
kan oprette forbindelse.

   3) Du vil muligvis ikke være i stand til at oprette forbindelse afhængigt af dine 
netværksindstillinger eller forbindelsesstatus. Hvis du ikke har forbindelse, eller 

hvis du har problemer med at konfigurere dit netværk, skal du kontakte din 
netværksudbyder.

   4) Sluk og tænd for den trådløse router.

   5) I mobilappen skal du vælge menuen til skift af netværk i produktmenuen for 
at ændre den trådløse router.

   6) Slet produktet fra mobilappen, og registrer produktet igen fra begyndelsen. 
(Bemærk: På en iPhone skal du slå Bluetooth fra i telefonindstillingerne og 

lemme/fjerne enheden ved navn "AIRREX" på enhedslisten.)

WI-FI-PROBLEMER
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG FORBINDELSESDIAGRAM

• Producenten anbefaler ikke, at disse varmeapparater anvendes ved en temperatur under -20 ºC.
• Som følge af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig ret til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer 

og funktionsbeskrivelser i denne vejledning uden forudgående varsel. 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG FORBINDELSESDIAGRAM

• Producenten anbefaler ikke, at disse varmeapparater anvendes ved en temperatur under -20 ºC.
• Som følge af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig ret til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer 

og funktionsbeskrivelser i denne vejledning uden forudgående varsel. 

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

Opvarmningskapacitet 13 kW/h 
(11.180 kcal/h)

15 kW/h 
(12.900 kcal/h)

22 kW/h 
(18.920 kcal/h)

Brændstof Biodiesel, diesel

Brændselsforbrug 0,95 - 1,14 l/h 1,14 - 1,33 l/h 1,71 - 1,9 l/h

Brændertype Elektrisk pumpe (spraytype under tryk)

Strømforsyning 220/230 V~, 50 Hz, enkeltfaset

Strømforbrug 80W

Kapacitet af brændstoftank 25 l 45 l 70 l

Produktstørrelse (BxDxH) 780 x 305 x 1010 mm 950 x 305 x 1080 mm 1300 x 350 x 1400 mm

Vægt 40 kg 46 kg 81 kg

Sikkerhedsanordninger Beskyttelse mod overophedning, autoregistrering af fejltænding, sensor til mekanisk stød/
væltning, angivelse af brændstofmangel.

Kontrolmetode Digital MiCOM wi-fi-kontrolenhed

Sikring Flink-type amperesikring (250 V~, 3 A)

Wi-fi-frekvens 2,4 GHz

Bluetooth V4.2BLE
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AH-200i AH-300i AH-800i

Opvarmningskapacitet 13 kW/h 
(11.180 kcal/h)

15 kW/h 
(12.900 kcal/h)

22 kW/h 
(18.920 kcal/h)

Brændstof Biodiesel, diesel

Brændselsforbrug 0,95-1,14 l/h 1,14-1,33 l/h 1,71-1,9 l/h

Brændertype Elektrisk pumpe (spraytype under tryk)

Strømforsyning 220/230 VAC, 50 Hz, enkeltfaset

Strømforbrug 80W

Kapacitet af brændstoftank 25 l 45 l 70 l

Produktstørrelse (BxDxH) 780 x 305 x 1010mm 950 x 305 x 1080mm 1300 x 350 x 1400mm

Vægt 40 kg 46 kg 81 kg

Sikkerhedsanordninger Beskyttelse mod overophedning, autoregistrering af fejltænding, sensor til mekanisk stød/
væltning, angivelse af brændstofmangel.

Kontrolmetode Digital MiCOM wi-fi-kontrolenhed

Sikring Flink-type amperesikring (250 VAC, 3 A)

Wi-fi-frekvens 2,4 GHz

Bluetooth V4.2BLE
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SØRG FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION!

Mere end 85 % af alle driftsproblemer skyldes utilstrækkelig ventilation. Det anbefales at placere varmeapparatet på et 
centralt og åbent sted, så det uhindret kan udsende varme fra forsiden. Varmeapparatet skal bruge ilt til forbrænding, og 
derfor skal der sikres tilstrækkelig ventilation i rummet. Naturlig ventilation i henhold til det gældende bygningsreglement 
er tilstrækkeligt, forudsat at ingen ind- eller udsugningskanaler blokeres. Det anbefales heller ikke at placere en kanal til 
frisk luft i nærheden af apparatet, så termostatstyringen forstyrres. 

• Det er vigtigt at sikre, at luften cirkulerer i det rum, der opvarmes. Ideelt set bør luften føres ind via en indsugningskanal 
nederst, og den CO2-holdige luft udledes gennem en udsugningskanal øverst. 

• Den anbefalede diameter på ventilationsåbningen er 75-100 mm.
• Hvis rummet kun har en indsugnings- eller en udsugningskanal, kan luften ikke cirkulere, og ventilationen er 

utilstrækkelig. Situationen er den samme, hvis ventilationen kun leveres via et åbent vindue.
• Luft, der strømmer ind fra delvist åbne døre/vinduer, garanterer ikke for tilstrækkelig ventilation.
• Varmeapparatet kræver tilstrækkelig ventilation, selv når udstødningsrøret føres ud af det rum, der opvarmes.

TOP VIEW SIDE VIEWTOP VIEW SIDE VIEW

Kanal til  
indsugningsluft

Kanal til 
udsugningsluft

Kanal til  
udsugningsluft

Kanal til  
indsugningsluft
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AIRREX-GARANTI

Garanti leveret af
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND
1. Generel beskrivelse
Rex Nordic yder en garanti til forbrugere, der har købt et produkt importeret af enten en importør direkte 
eller via en forhandler. Forbrugernes rettigheder i garantiperioden bestemmes af den gældende 
lovgivning i det land, hvor garanti- eller garantiservicekravet er fremsat. Denne garanti er en frivillig 
producentgaranti, der giver forbrugerne ekstra rettigheder i forhold til deres rettigheder i henhold til den 
nationale forbrugerlovgivning, og skal derfor ikke påvirke disse lovmæssige rettigheder. Garantien skal 
forblive gyldig, forudsat at apparatet betjenes og serviceres i henhold til betjeningsvejledningen.
Tidsbegrænsede eller midlertidige tilbud er landespecifikke, og de relaterede garantikrav kan ikke 
fremsættes i et andet lande end det land eller de lande, hvor tilbuddet er gyldigt.
 
2. Garantidækning
Importøren skal udstyre det importerede produkt med en garanti for materiale- og fabrikationsfejl i 
henhold til disse garantivilkår. Garantigiveren er ansvarlig for at sikre, at brugbarheden og kvaliteten af 
apparatet forbliver normal i hele garantiperioden. I modsat fald har apparatet en mangel. 
En mangel refererer til en ekspertvurderet afvigelse fra den normale kvalitet af importørens produkter 
eller de relaterede vejledende værdier leveret af producenten under hensyntagen til apparatets alder og 
driftstid. F.eks. vil fabrikationsfejl, strukturelle mangler og andre mangler, der forringer brugbarheden af 
apparatet i garantiperioden, blive betragtet som mangler dækket af garantien. 
Garantigiveren vil dog ikke være ansvarlig for manglen, såfremt denne med rette kan anføre, at 
afvigelsen i den normale kvalitet eller brugbarhed af apparatet skyldes en årsag relateret til køberen. 
Årsagen kan f.eks. være håndtering af apparatet i strid med vedligeholdelsesinstruktionerne eller anden 
forkert brug af apparatet eller undladelse af at foretage vedligeholdelse i henhold ti l et 
vedligeholdelsesprogram forberedt af producenten eller mangelfuld implementering af samme. 
Garantibegrænsningerne er beskrevet i detaljer i afsnit 6. 
Garantien dækker udelukkende Rex Nordic Oy's produkter importeret af Rex Nordic Oy og solgt af en 
officiel forhandler af samme.
Kun forhandlere autoriseret af Rex Nordic Oy må markedsføre og annoncere 3-årsgarantien.
3. Start og varighed af garantien
 
Garantiperioden begynder på datoen for købet af produktet. En kvittering eller tilsvarende købsbevis for 
produktet skal opbevares og fremvises i garantirelaterede sager for at bekræfte garantien.
 
Importøren yder en 12-måneders garanti for produkter med start på datoen for købet af apparatet. I 
tilfælde af specifikt nævnte og markedsførte produkter kan garantien udvides på rexnordic.com ved at 
aktivere en 2-årig ekstra garanti inden for 4 uger efter købsdatoen. 
Efter registreringen af den ekstra garanti vil den maksimale garantiperiode for produktet være 3 år i alt. 
Der er flere oplysninger om garantiperioder for forskellige produkter på rexnordic.com.
4. Arbejde inkluderet i garantiomfanget
Hvis apparatet sendes til reparation under garantien i den forlængede garantiperiode, skal kvitteringen 
og garantibeviset (eller et pålideligt bevis på købsdatoen) for den udvidede garanti vedlægges. På basis 
af garantien udføres reparation af manglen, dækket af garantien, uden omkostninger i løbet af 
garantiperioden inden for normal arbejdstid som angivet af Rex Nordic Oy. 
Eventuelle omkostninger forbundet med transport af apparatet til service eller reparation dækket af 
garantien påhviler kunden. Gem den originale emballage til brug ved transport. Omkostningerne i 
forbindelse med returnering af produktet til kunden efter service eller reparation dækket af garantien, 
såfremt apparatet blev godkendt til service/reparation under garantien, påhviler forhandleren/
importøren. Hvis en mangel ved, eller en reparation af, produktet ikke er dækket af garantien, skal 
kunden betale for alle serviceomkostninger, herunder eventuelle forsendelsesomkostninger.
Hvis produktet eller dele af det udskiftes som følge af retten under disse garantivilkår,bliver den 
udskiftede nye del kundens ejendom, og den  udskiftede gamle del bliver importørens ejendom.
5. Garanti på repareret produkt
Garantien på et apparat repareret under garantien vil fortsætte, indtil slutningen på den oprindelige 
garantiperiode.
6. Begrænsninger af garantien
 
Garantien dækker ikke:
a. reparation af en mangel forårsaget af naturlig slitage eller forkert brug; mangelfuld eller forkert service 
udfør t a f en anden par t end impor tøren e l le r b rugsmæss ig t i l s tand , der a fv iger f ra 

 Garantivilkår og -betingelser
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dimensioneringsgrundlaget; eller køberens valg af et apparat, der er uegnet eller forkert dimensioneret 
til brug til et bestemt formål. Instruktion i årlig vedligeholdelse er angivet i betjeningsvejledningen, der 
leveres sammen med produktet, og er tilgængelig online på rexnordic.com.
b. brug af produktet i faciliteter, der ikke er kompatible med betjeningsvejledningen og/eller problemer 
forårsaget af disse forhold. Kontrollér altid de krævede tekniske specifikationer i produktvejledningen
c. utilstrækkelig ventilation (produkter, der kræver tilstrækkelig ventilation for at fungere)
d. kompensation for direkte eller indirekte skader forårsaget af det mangelfulde apparat
e. reparation eller udskiftning af dele, hvis en tredjepart har udført ændringer eller reparation af 
apparatet
f. reparation eller udskiftning af dele som følge af slitage uden specifik omfattede garantier 
Såfremt det i løbet af en reparation under garantien konstateres, at manglen eller den mulige mangel er 
forårsaget af en af førnævnte faktorer, forbeholder importøren sig ret til at fakturere kunden for 
omkostninger til arbejdstid og materialer. Importøren skal rapportere en sådan situation, så snart sagen 
er konstateret, og kunden får mulighed for at undlade reparation af manglen, der ikke er dækket af 
garantivilkårene. I en situation som beskrevet ovenfor påhviler ansvaret omkostninger til returnering af 
produktet kunden. Produktet kan også tilbageleveres fra importørens vedligeholdelsesservice, hvortil 
produktet er sendt, uden ekstra omkostninger.
Rimelig tid for rapportering af en mangel er inden for 60 dage efter registrering af manglen, eller den 
dag, hvor en sådan burde være registreret. I tilfælde af en mangel skal kunden dog altid agere på en 
måde, der sikrer, at en skade ikke forværres som følge af kundens handlinger eller uagtsomhed. Ved 
rapportering af en mangel skal køberen fremvise et garantibevis eller et andet pålideligt bevis på hvor og 
hvornår, apparatet blev købt.
Ved estimering af en rimelig reparationstid skal der tages hensyn til manglens størrelse under 
overvejelse af apparatets sikkerhed og pålidelighed, vanskeligheden ved at lokalisere manglen, 
omfanget af reparationen og tilgængeligheden af reservedele. 
Med hensyn til software skal producentens licens- og brugsvilkår overholdes.
7. Krav på reparation under garantien
Du kan sende garantikravet via rexnordic.com, via telefon eller via e-mail til Rex Nordics kundeservice i 
åbningstiden. Ajourførte kontaktoplysninger til kundeservice findes på rexnordic.com.
Alternativt kan du kontakte forhandleren, hvis du købte produktet fra en officiel Rex Nordic Oy-forhandler. 
8. Garantiservice og muligheder
Den bedste egnede garantiservicemulighed kan fastlægges via kontakt til importøren. Via nedenstående 
muligheder vil Rex Nordic fastlægge en eller flere muligheder, der skal anvendes:
a. en autoriseret medarbejder fra serviceafdelingen sendes til kunden for at udføre servicearbejdet
 
b. kunden sender produktet til garantiservice med posten. Rex Nordic betaler porto begge veje, hvis 
garantivilkårene er opfyldt
c. kunden indleverer produktet til en autoriseret forhandler, og forhandleren indleverer produktet til Rex 
Nordic 
d. kunden indleverer produktet direkte til et serviceværksted udpeget af Rex Nordic. Kunden bærer 
ansvaret for egne omkostninger 
 
e. Rex Nordic fremsender en nemt udskiftelig del med posten, så kunden selv kan skifte delen.
Vi påtager os intet ansvar for direkte eller indirekte omkostninger til arbejdsløn.  Hvis du ønsker 
vejledning eller flere oplysninger, bedes du kontakte Rex Nordics vedligeholdelsesafdeling. Ajourførte 
kontaktoplysninger findes på rexnordic.com.
9. Ansvarsfraskrivelse
Denne garanti skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor produktet importeret af Rex Nordic 
blev solgt. 
I det omfang lokal lovgivning tillader det, påtager Rex Nordic sig intet ansvar for driftsmangler, skader, tab 
eller indirekte skader på produktet forårsaget af forkert brug af produktet, manglende evne til at bruge 
det eller brud på den direkte eller indirekte garanti. 



  

PRODUCENT DISTRIBUTØR

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 
INTERNATIONAL +358 40 180 11 11 

info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

HVORFOR VORES SERVICE? 

1. Vi er det officielle serviceværksted for Airrex-produkter.
2. Vi anvender udelukkende originale reservedele. 
3. Alle reservedele er tilgængelige på vores lager. 
4. Et veluddannet, professionelt og venligt vedligeholdelsespersonale. 
5. Vi leverer en hurtig og pålidelig vedligeholdelsesservice. 
6. Vores service kommer til maskinen – så nemt er det!

TEKNISK SUPPORT

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

VI ER HER FOR AT HJÆLPE DIG


