
HeatLight Technology

VLSN 15
Vägg- eller takmonterad infraröd värmare

Säkerhet
Heatlight VLSN15 är konstruerad för säker drift. Felaktig installation, underhåll och drift 
av värmaren kan vara farligt. För din egen och andras säkerhet, läs instruktionsmanualen 
och följ gällande regelverk för elektriska installationer för att förhindra olyckor och skador. 
Är du osäker, tillkalla behörig elektriker. Värmaren ska bara användas av vuxna. Montera 
enbart värmaren horisontellt samt minst 1,8 m över golvet. 

Försiktighetsåtgärder
1. Infraröd strålning
Kontinuerlig exponering av högintensiv infraröd strålning nära kroppen kan vara skadligt 
för ögon och hud. Även om en infraröd lampa inte avger ultraviolett elektromagnetisk 
strålning, kan skadliga brännskador fortfarande uppstå om man står för nära en värmeen-
het som drivs med hög intensitet.

2. Höga temperaturer
Delar av värmaren kan överskrida 200°. Kontakt med den infraröda lampan, hållaren eller 
andra metalldelar nära lampan kan orsaka brännskador.

• Placera ALDRIG händer under värmeelementen.

• Låt ALLTID värmaren kylas ner i minst 10 minuter före vidröring av värmeröret eller 
angränsande delar.

Elsäkerhet
Se till att alla lokala och nationella tillämpade elektriska bestämmelser och lagar är 
uppfyllda och att ett säkert elektriskt jordsystem är installerat innan du börjar använda 
värmaren. 

• Koppla ALLTID bort strömmen innan service utförs på värmaren.

• Koppla ALLTID ur värmaren från strömkällan innan du installerar eller byter lampa.

• Starta ALDRIG värmaren utan sidostyckena. 

• Täck ALDRIG värmaren, det kan orsaka allvarliga brännskador eller brand

• Om sladden är skadad, se till att byta ut den mot en ny.

Produkten överenstämmer med EU direktivet 2002/96/EC.
Den är försedd med en symbol i form av en överkorsad soptunna. Detta innebär att 
den inte får kastas i hushållssoporna den dag den har tjänat ut utan den måste istället 
lämnas till ett uppsamlingsställe för kasserad, elektrisk och elektronisk utrustning. Ägaren 
ansvarar för att värmaren kasseras på ett korrrekt sätt när den inte ska användas mer. En 
annan hantering kan resultera i böter enligt gällande lagstiftning för sophantering.

Vårt företag är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentan-
svar för återvinning av förpackningar.
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INSTRUKTIONERNA SKA LÄSAS NOGA INNAN INSTALLATIONEN UTFÖRS  
OCH SPARAS AV ANVÄNDAREN.



Introduktion
Heatlight VLSN15 innehåller en NDA kortvågsinfraröd lampa. Denna tillsammans med 
en reflektor ger en jämn och behaglig värmefördelning. IP24 klassificeringen medför att 
värmaren kan användas båda inomhus såväl som utomhus under tak.

Funktioner och fördelar
- 1500W NDA lampa för behaglig värme och ett naturligt sken.
- Direktverkande. Värmen kommer direkt när du startar värmaren.
- Inbyggd dimmerfunktion.
- Kan monteras på vägg eller i tak.
- IP24 klassificerad. Kan användas både inomhus såväl som utomhus under tak.

Specifikation:	 Spänning	 Effekt	 Storlek	 Skydd	 Vikt
VLSN15: 220-240 V  1500 W  71*19*10 cm IP24 2,6 kg

Montering
Verktyg: Skruvdragare, borrmaskin, skruvmejsel
Montera endast värmaren horisontellt. Värmaren måste monteras minst 1,8 meter över 
golvet. Minsta avståndet från värmarens överkant till taket bör vara 50 cm.

Fästet går att vinkla 30°

1. Montera ihop väggfästet som 
på bilden, och vinkla det i 30 
grader. 

2. Fäst väggfästena. För god 
stabilitet, montera fästerna 
med så stort avstånd som 
möjligt.
Använd borrmaskinen för att 
göra ett hål. Hålets storlek 
bör matcha väggfästets hål. 
Använd plugg utifrån vägg-
underlaget.

3. Montera fast värmaren i fäs-
tena med den stora skruven.

Underhåll
Återkommande kontroller och borttagning av smuts och föroreningar kommer att säker-
ställa en längre drifttid samt en säkrare drift.  
I smutsiga miljöer kan lampan bli förorenad med rök, damm, fingeravtryck etc. När detta 
inträffar rekommenderas att lampan rengörs. Om du gör det kommer det att förlänga livs-
längden på lampan och förbättra värmarens prestanda. Följ denna procedur: 

1. Koppla bort strömkabeln från strömkällan och låt värmaren svalna.

2. Ta bort båda gavlarna från infravärmaren genom att ta bort de två skruvarna från 
varje sida av värmaren med en skruvdragare.

3. Lossa lampröret från sina kopplingsplintar. (se till att detta görs försiktigt eftersom för 
mycket kraft kan bryta glödtråden i lampan eller lampan i sig).

4. Ta ut lampan ur ”huset”.
5. Rengör lampan med omsorg. Med en mjuk, torr trasa eller vävnad, torka av lampan.
6. Anslut värmeröret tillbaka till plintarna och skruva fast båda gavlarna igen med de 

fyra gavelskruvarna.

Rengöringsinstruktion
Regelbunden och noggrann rengöring hjälper din värmare att fungera effektivt och pro-
blemfritt i många år. För att rengöra din värmare, följ stegen nedan:
1. Dra ur nätsladden för din säkerhet innan du rengör apparaten och se till att värmaren 

svalnat innan du fortsätter.
2. För att hålla värmaren ren, rengör det yttre skalet med en mjuk fuktig trasa.  Du kan 

använda ett milt rengöringsmedel vid behov. Torka enheten med en mjuk trasa. 
(OBS: Låt inte vätskor rinna ner i värmaren).

3. Använd inte alkohol, bensin, slippulver, möbelpolish eller grova borstar för att rengöra 
värmaren. Detta kan orsaka skada eller försämring på ytan av värmaren.

4. Doppa INTE värmaren i vatten.
5. Vänta tills värmaren är helt torr innan användning.


