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Kort introduktion
Enheten är konstruerad för IR-värmare 
som inte har någon fjärrkontrollfunktion 
för att möjliggöra styrning av värmaren via 
fjärrkontroll och Bluetooth.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
Vid användning av IHBD3 bör grundläggande 
säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska 
risk för brand, elektriska stötar eller 
personskador m.m. Läs alla instruktioner 
innan du använder IHBD3. Se till att 
instruktionerna sparas på en säker plats för 
framtida bruk. Se till att IHBD3 åtföljs av 
manualen.
• Kontrollera att spänningen som anges på 

märkskylten på IHBD3 motsvarar den 
lokala nätspänningen innan du använder 
IHBD3.

• Ett multiuttag kan användas med IHBD3. 
Den elbelastning som anges på uttaget 
måste ha tillräcklig strömförmåga och 
motsvara kraven hos elnätsleverantörerna 
och för regionala anläggningar. Före 
användning kontrollera att spänningen 
som anges på märkskylten på IHBD3 
motsvarar belastningsvärdet för el 
markerat på uttaget.

• Täck inte över IHBD3 med något, 
inklusive men inte begränsat till kläder, 
filtar, kuddar, papper m.m. för att undvika 
överhettning.

• Observera att under användning får 
enheten inte får täckas med något löst 
material, inklusive men inte begränsat 
till kläder, gardiner, tält, flaggor m.m. på 
grund av vind eller annan miljöpåverkan 
under drift.

• Se till att nätkabeln inte hänger ned på 
sidan av plattan eller kommer i kontakt 
med den relativt heta ytan.

• Kontakta tillverkaren, servicerepresentant 
eller annan lämplig kvalificerad person 
för underhåll för att undvika fara om 
nätkabeln är skadad.

• Vid felaktig användning finns det risk 
för elektrisk stöt och/eller brandfara. 
Apparatens drift måste avbrytas och 

strömmen stängas av omedelbart. Försök
• Stäng av elektriciteten före underhåll.
• Fysiskt och psykiskt omogna eller mentalt 

handikappade (inklusive barn) personer 
eller någon som saknar erfarenhet eller 
relevant kunskap ska inte använda IHBD3 
utan överinseende av kapabel person.

• För att se till att barn inte skadas ska 
IHBD3 placeras där barn inte har tillgång 
till den. Lämna aldrig barn utan uppsikt 
med IHBD3. Följaktligen, när du väljer 
plats för IHBD3, ska apparaten placeras på 
ett sådant sätt att barn inte har tillgång till 
den.

• IHBD3 får endast monteras av 
auktoriserad specialist som iakttar 
elnätsleverantörernas gällande föreskrifter 
samt föreskrifterna för regionala 
anläggningar.

• Installera inte program, timer, separata 
styrsystem eller andra hjälpmedel för att 
möjliggöra automatisk driftsättning. Det 
finns en potentiell brandrisk om IHBD3 
placeras på fel plats.

• Ta bort kontakten från uttaget när IHBD3 
inte används.

• IHBD3 får inte användas på 
byggarbetsplatser.

Bruksanvisning
• Avlägsna allt förpackningsmaterial 

(inklusive lampans vibrationsdämpande 
förpackning) och kontrollera att IHBD3, 
nätkabel och kontakt inte är skadade.

• Var uppmärksam på monteringsplats 
och allt monteringsmaterial (dymlingar, 
skruvar). Se till att de är lämpliga och 
tillräckligt stabila för hållbar montering av 
IHBD3.

• Se till att apparaten installeras på ett 
sådant sätt att den inte utsätts för alltför 
stor vindbelastning.

• Justera till önskad vinkel på utflödet 
och fixera alla skruvar. Kontrollera 
skruvanslutningen regelbundet.

•  Mekaniskt bärtryck och vibrationer på 
grund av vind eller regn kan leda till att 
skruvar lossas.

Säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning
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• Anslut strömkällan och kontrollera sedan 
under de första 10–15 minuterna att 
IHBD3 fungerar som den ska.

Figur 1: Fixera först IHBD3-regulatorn på väggen.

Specifikationer

Spänning  (V)   220-240,50/60Hz
Strömförbrukning (W) 3000W Max
IP    IP65

Rengöring och underhåll
• IHBD3 är tillverkad av robust och underhålls-

fri aluminium med skyddskåpa och kylfläns. 
Det finns inga delar inuti som kan repareras av 
användaren.

• Före rengöring kopplar du ur kontakten från 
vägguttaget och väntar tills IHBD3 är tillräck-
ligt avkyld.

• Torka IHBD3 enbart med en ren och luddfri 
trasa eller en mjuk borste.

• Använd aldrig slipande rengöringsmedel, 
skurborstar och kemiska rengöringsmedel vid 
rengöring!

• Alkohol kan användas för att rengöra IHBD3.
• För att skydda mot elektrisk stöt och undvika 

livsfara ska kabel, kontakt eller någon annan 
del av IHBD3 inte sänkas ned i vatten eller an-
nan vätska.

• För utbyte eller installation av IHBD3:s dim-
mer till en annan plats, kontakta en kvalificerad 
specialist.

Avfallshantering
I enlighet med EU-direktiv 2001/96/EG om av-

fallshantering av elektriska och elektroniska ap-
parater (WEEE - waste electrical and electronic 
equipment), ska all elektronisk utrustning som inte 
längre används lämnas till de återvinningsstationer 
som finns till förfogande. Denna symbol 
betyder att apparaten inte kan kasseras 
som vanligt hushållsavfall utan måste 
lämnas till en återvinningsstation/upp-
samlingsplats för elektriska och elektro-
niska apparater.
Information om var utrustningen
ska kasseras kan erhållas av din
lokala myndighet.

Kundservice
• Reparationer måste utföras av auktoriserad 

specialist för att säkerställa elsäkerhet.
• Kontakta servicerepresentant eller lämplig
• behörig elektriker.
• Felaktiga reparationer kan leda till fara
• för användaren.
• Denna garanti täcker inte skador eller fel 

som uppstått p.g.a. ändringar, olycka, felak-
tig användning eller hantering, försummelse, 
kommersiell användning eller felaktigt under-
håll. I linje med våra riktlinjer för kontinuerlig 
produktutveckling förbehåller vi oss rätten att 
ändra produktspecifikationer utan föregående 
meddelande.
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INSTRUKTION FJÄRRKONTROLL

Observera
• Använd 2 st. 1,5V AAA-batterier i 

fjärrkontrollen. Tag ur batterierna om den 
inte ska användas under längre tid för att 
öka fjärrkontrollens livslängd.

• När batterierna ska bytas ut ska de 
ersättas med samma specificerade 
batterier för att undvika att fjärrkontrollen 
skadas/inte fungerar, vilket påverkar 
värmarens normala användning.

• Värmaren kan fortfarande användas som 

Knapp Utseende  Funktion

Uppåtpil Upp en värmenivå.

Max Värmaren går direkt till den högsta 
uppvärmningsnivån.

Nedåtpil Ned en värmenivå.

PÅ För att slå på värmaren:
tryck på ON. Terrassvärmaren har en 
mjukstartsfunktion på 33 % effekt. Efter 
att värmaren har varit påslagen under 4 
sekunder växlar den automatiskt till den 
senast använda uppvärmningsnivån. Vid 
den första användningen
växlar värmaren automatiskt till 100 % 
effekt efter 4 sekunder.

AV För att stänga av värmaren:
tryck på OFF. Värmaren växlar till standby-
läge (mottagarindikatorn lyser).

normalt, förutom fjärrkontrollsfunktion, 
om fjärrkontrollen saknas eller tappas 
bort.

• Fjärrkontrollsfunktionen kan sluta fungera 
om signalen blockeras mellan fjärrkontroll 
och värmare.

• Batterierna ska bytas ut 
regelbundet för att inte 
påverka den normala 
användningen av värmare och 
fjärrkontroll.

Instruktioner för reglering
• Vattentät brytare: kontrollerar 

strömförsörjningen till IHBD3.
• Reset-knappen: återställer kontrolldelen 

på IHBD3.
• Ladda ned ”Frico Infra” från App Store för 

iOS-system eller GooglePlay för Android-
system för att kunna styra produkten via 
smarttelefonen.
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  Main offi ce
  Frico AB  Tel: +46 31 336 86 00
  Box 102   
  SE-433 22 Partille mailbox@frico.se
  Sweden  www.frico.se

  For latest updated information and information 
   about your local contact: www.frico.se


