
AIRREX INFRARØD 
VARMER 

BRUKERHÅNDBOK 
Modellene AH-200i / 300i / 800i

• Takk for at du kjøpte en Airrex infrarød varmer! 
• Les bruksanvisningen grundig før du bruker varmeren.
• Når du har lest bruksanvisningen, må du påse at den oppbevares på en slik måte at den er tilgjengelig for 

alle som bruker varmeren.
• Studer sikkerhetsinstruksjonene spesielt nøye før du bruker varmeren.
• Disse varmerne er justert slik at de fungerer under nordeuropeiske forhold. Hvis du tar med varmeren til 

andre områder, må du kontrollere nettspenningen i landet du skal til.
• Denne bruksanvisningen inkluderer også instruksjoner om hvordan du aktiverer garantien på tre år.
• På grunn av aktiv produktutvikling, forbeholder produsenten seg retten til å foreta endringer i tekniske 

spesifikasjoner og funksjonelle beskrivelser i denne bruksanvisningen uten separat varsel.
• Hent og bruk alltid de siste brukerhåndbøkene fra vårt nettsted rexnordic.com.

AH-800iAH-300iAH-200i
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Formålet med disse sikkerhetsinstruksjonene er å sikre trygg bruk av Airrex varmere. Overholdelse av disse 
instruksjonene hindrer risiko for skader, dødsfall og skader på varmeenheten, samt skader på andre gjenstander og 
eiendom.
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye.
Instruksjonene inkluderer to konsepter: “Advarsel” og “Merknad”.

Dette merket indikerer en fare for skade og/eller dødsfall.

HA DISSE INSTRUKSJONENE TILGJENGELIG FOR ALLE BRUKERE I NÆRHETEN AV 
APPARATET.

Dette merket indikerer fare for mindre skade eller strukturelle skader.

Bruk kun 220/230 V nettstrøm. 
Feil spenning kan føre til brann eller elektrisk 
støt.

Ivareta alltid tilstanden til strømledningen og 
unngå å bøye den eller plassere noe på den. 
En skadet strømledning eller støpsel kan 
forårsake kortslutning, elektrisk støt eller til og med 
brann.
Håndter ikke strømledningen med våte hender. 
Dette kan føre til kortslutning, brann eller fare for 
dødsfall.

Aldri bruk beholdere med brannfarlig væske eller 
aerosoler i nærheten av varmeren eller etterlat  
slike i umiddelbar nærhet, ettersom de utgjør 
brann- og/eller eksplosjonsfare.

Påse at sikringen er i henhold til anbefalingen (250 
V / 3,15 A). Feil sikring kan forårsake feil, 
overoppheting eller brann.

Deaktiver ikke varmeren ved å kutte 
strømtilførselen eller koble fra støpselet. Kutting av 
strømmen under oppvarming kan føre til feil eller 
elektrisk støt. Bruk alltid strømbryteren på apparatet 
eller PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen.

Skadde strømledninger må skiftes ut 
umiddelbart i et vedlikeholdsverksted 
som er autorisert av produsenten eller 
importøren eller annet vedlikeholdsverksted som 
er autorisert for elektriske reparasjoner.

Hvis støpselet blir skittent, må du rengjøre det 
grundig før du setter det i stikkontakten. Et 
skittent støpsel kan forårsake kortslutning, røyk 
og/eller brann.

Ikke forleng strømledningen ved å koble 
ytterligere lengder til den eller til støpselet. 
Dårlig utførte tilkoblinger kan forårsake 
kortslutning, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring og vedlikehold av apparatet må 
du trekke ut strømledningen fra stikkontakten og 
la apparatet kjøle seg tilstrekkelig ned. Dersom 
disse instruksjonene ikke overholdes, kan det 
føre til brannsår eller elektrisk støt.

Strømledningen på apparatet kan kun
settes i en jordet stikkontakt.

Dekk ikke varmeren med hindringer
som klær, stoff eller plastposer. 
Det kan føre til brann.

SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Forbudte tiltak Obligatoriske tiltak

Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten, 
ellers kan det føre til elektrisk støt.

Ikke plasser lettantennelige materialer i nærheten av 
varmeren, slik som gardiner, tepper, papir, fyrstikker, 
klær osv. ettersom det vil medføre fare for brann

För du bruker den eksternt (WiFi eller Bluetooth),
må du kontrollere om det er noen problemer med 
produktet.
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Plasser ikke hender eller andre gjenstander
inne i sikkerhetsnettet. Berøring av interne 
komponenter på varmeren kan forårsake 
brannsår eller elektrisk støt.

Ikke flytt en varmer som er i bruk. Slå av varmeren 
og trekk ut strømledningen før du flytter apparatet.

Bruk kun varmeren til å varme opp innendørs rom. 
Bruk den ikke til å tørke klær.  Hvis varmeren 
brukes til oppvarming av lokaler som er beregnet 
på planter eller dyr, må avløpsgassene mates 
utendørs gjennom et avtrekk, og tilstrekkelig 
forsyning av frisk luft må sikres.

Bruk ikke varmeren i lukkede rom eller på steder 
som primært brukes av barn, eldre eller 
funksjonshemmede. Sørg alltid for at personer som 
oppholder seg på samme sted som varmeren, 
forstår behovet for effektiv ventilasjon.

Vi anbefaler at denne varmeren ikke brukes på 
ekstremt høytliggende steder. Bruk ikke apparatet mer 
enn 1500 meter over havet. Ved en høyde på 700-
1500 meter må ventilasjonen være effektiv. Dårlig 
ventilasjon av rommet som varmes opp, kan føre til 
dannelse av karbonmonoksid, som kan medføre 
skade eller dødsfall.

Bruk ikke vann til å rengjøre varmeren. 
Vann kan forårsake kortslutning, elektrisk 
støt og/eller brann.

Bruk ikke bensin, tynnere eller andre 
tekniske løsemidler til å rengjøre varmeren. 
Det kan føre til kortslutning, elektrisk støt 
og/eller brann.

Plasser ikke elektriske apparater eller tunge 
gjenstander på varmeren. Gjenstander på 
apparatet 
kan forårsake feil, elektriske støt eller skader 
hvis de faller av varmeren.
Bruk bare varmeren på godt ventilerte,
åpne steder hvor luften skiftes ut
1–2 ganger i timen. Bruk av varmeren 
på dårlig ventilerte steder kan generere 
karbonmonoksid, som kan føre til skader eller 
dødsfall.

Bruk ikke apparatet i rom hvor mennesker sover 
uten et avtrekk som fører avgassene ut av 
bygningen, og uten å sikre tilstrekkelig forsyning 
av frisk luft.

Varmeren må plasseres på et sted hvor 
kravene til sikkerhetsavstand oppfylles. Det 
må være en klaring på 15 cm på alle sider 
av apparatet og minst 1 m foran og over 
apparatet.

Ved rengjøring må du først ta ut støpselet fra 
uttaket og vente til ovnen har kjølt seg ned. Ellers 
kan det føre til elektrisk støt eller brannskader.

Ikke berør noen av de varme delene, slik 
som gitteret, ovnen osv. Når varmeren er i 
gang eller nettopp har blitt slukket, er 
gitteret og ovnen varme, så ikke berør noen 
av disse delene. Vær særlig oppmerksom 
på å holde barn unna de varme delene. De 
kan gi brannskader.

Ikke dra hardt i ledningen.

Ikke plasser brennbare ting rundt varmeren, og sørg 
for å ha brannslukkingsapparat klart.

Sørg for at ikke eksosrøret blir tilstoppet.

Det kan komme metallisk støy av plutselig utvidelse 
og sammentrekning av røret ved førstegangs tenning.

Varmeren må ikke tippes mer enn 30 grader under 
frakt.

Det skal bare brukes DIESEL i denne varmeren.

Bruk aldri bensin, alkohol osv.

Ikke berør de varme delene under varming.

Ikke bruk denne varmeren i nærheten av gulvtepper 
eller gardiner av stoff, plast eller vinyl som kan 
tildekke varmeren dersom de faller eller blåser ned. 
Det kan føre til brann.

Personer (inkludert barn) med reduserte fysiske
eller psykiske evner eller mangel på kunnskap eller
erfaring bør ikke bruke dette produktet med mindre
personen har fått grundig opplæring.

Barn må holdes under oppsyn så de ikke leker
med produktet.

Produktet kan brukes av barn over 8 år, samt
personer med nedsatt fysisk og psykiske evner
forutsatt at de blir holdt under oppsyn samt blitt
instruert i sikker bruk av produktet og forstår
risikoen som er involvert ved bruk.

Rengjøring og vedlikehold av produktet skal
ikke utføres av barn.
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VIKTIGE MERKNADER FØR BRUK

Ikke plasser varmeren på et ustabilt, hellende 
eller vaklende underlag. Dersom apparatet 
bikker og/eller velter, kan det føre til 
feilfunksjon og brann.

Ved tordenvær må apparatet s lås av og 
støpselet trekkes ut.

Ikke prøv å demontere fjernkontrollen til 
varmeren, og beskytt den alltid mot harde 
støt.

BRUK KUN HØYVERDIG BIODIESEL 
ELLER LETT BRENSELOLJE I VARMEREN.  

• Bruk av annen brensel enn lett brenselolje eller 
diesel kan forårsake feil eller omfattende dannelse 
av sot.

• Slå ALLTID av varmeren når du fyller brensel på 
tanken.

• Alle brensellekkasjer må repareres umiddelbart på 
et vedlikeholdsverksted som er autorisert av 
produsenten/importøren.

• Følg alle relevante sikkerhetsanvisninger for 
håndtering av brensel.

 
 
VARMERENS DRIFTSSPENNING 
ER 220 / 230 V / 50 HZ

• Det er brukerens ansvar å sørge for at den er koblet 
til et strømnett med riktig spenning.

• Merk: Bruk riktig type adapter på støpselet om 
nødvendig.

La aldri varmeren bli våt. Apparatet må ikke 
brukes i baderom eller lignende rom. Vann kan 
forårsake kortslutning og/eller brann.

Trekk ut støpselet hvis varmeren ikke 
skal brukes over en lengre tidsperiode.

Varmeren må oppbevares tørt innendørs. Må 
ikke oppbevares på varme eller spesielt fuktige 
steder. Mulig korrosjon forårsaket av fuktighet 
kan forårsake feil.

FORSIKRE DEG OM AT STEDET 
DER VARMEREN SKAL BRUKES, ER SIKKERT.

• Området rundt varmeren må være fritt for brennbare 
materialer.

• Det må alltid være 15 cm klaring mellom sidene og 
baksiden av varmeren og nærmeste møbel eller 
annen hindring.

• En avstand på en (1) meter foran og over varmeren må 
holdes fritt for alle gjenstander og materialer. Vær 
oppmerksom på at forskjellige materialer kan reagere 
forskjellig på varme.

• Påse at det ikke er noen stoffer, plast eller andre 
gjenstander i nærheten av varmeren som kan dekke 
den hvis de flyttes av luftstrømmen eller annen 
påvirkning. Hvis varmeren dekkes av stoff eller annen 
hindring, kan det forårsake brann.

• Varmeren må plasseres på et jevnt underlag.
• Når varmeren er på plass, låses hjulene.
• Separat gassavtrekksrør må brukes i små rom. 

Diameteren på røret må være 75 mm og maksimal 
lengde er 5 meter. Kontroller at vann ikke kan 
strømme inn i varmeren gjennom avløpsrøret.

• Plasser slokkeutstyr beregnet på olje- og 
kjemikaliebranner i nærheten av varmeren.

• Ikke plasser varmeren i direkte sollys eller i nærheten 
av en sterk varmekilde.

• Plasser varmeren i nærheten av en stikkontakt.
• Støpselet må alltid være lett tilgjengelig.

Når varmeren ikke skal brukes på en lang 
stund, skal du fylle dieseltilsetningsstoff på 
tanken for å unngå tilstopping i 
brenselsystemet.
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VARMERENS KONSTRUKSJON

STRUKTURELLE TALL

Avløpsrør

Varme-
element

Sikkerhetsgitter

Varme-
reflektor,
bak

Varme-
reflektor,
side

Varme-
reflektor,
bunn

Strømledning
(220/230 V
AC)

Kontrollpanel

Overoppvarmings-
sensor

Brensel
pumpe

Brensel
lokkBrensel

tank

Luftinntaks-
åpning

Tenningsenhet

TiltsensorBrensel
måler

Brenner

Flammesensor

Brensel
filter

Kontrollpanel

Brenseltank

AH-800iAH-300iAH-200i
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FJERNKONTROLL

SKIFTE BATTERIENE I FJERNKONTROLLEN

Strømbryter

Velge termostat-/
timerdrift

Nedstengingstimer 
på/av

Justering av 
temperatur eller 
driftstid

1. ÅPNE BATTERIROMMET
Trykk lett på område 1 og skyv dekselet på batterirommet i 
pilens retning. 

2.  SKIFTE BATTERIENE
Ta ut de gamle batteriene og sett i nye. Påse at du setter 
batteriene inn riktig vei. 
Hver +-terminal på batteriet må tilkobles korresponderende 
merke i rommet. 

3.  LUKKE BATTERIROMMET
Skyv batterirommet på plass til du hører at det låses med et 
klikk.

• Pek enden av fjernkontrollen mot varmeren.      
• Sterkt sollys eller sterke neon- eller lysrør kan forstyrre 

bruken av fjernkontrollen. Hvis du mistenker at 
belysningsforhold kan forårsake problemer, bruker du 
fjernkontrollen rett foran varmeren.

• Fjernkontrollen utløser en lyd når varmeren oppdager 
en kommando.

• Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes 
over en lengre tidsperiode.

• Beskytt fjernkontrollen mot alle væsker.

1.
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BRENNERENS KONSTRUKSJON

VARMERENS KONSTRUKSJON

92

BRENNERENS KONSTRUKSJON

BRENNERMOTOR

LUFTINNTAK

MAGNETVENTIL

FLAMMESENSOR

BRENSELSLANGE
LUFTESKRUE

BRENSELPUMPE

BRENSELFILTER

TENNINGSENHET

OVEROPPHETING
SSENSOR

VINDU TIL
VISNING AV
FORBRENNINGS-
KAMMER

VARMERENS KONSTRUKSJON
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DRIFTSBRYTERE OG DISPLAY

1.  LED-DISPLAY 
Displayet kan brukes til å sjekke temperatur, timer, 
feilkoder osv. 

2. TERMOSTATDRIFT 
Dette lyset er tent når varmeren er i 
termostatdriftsmodus.

3. TIMERDRIFT
Dette lyset er tent når varmeren er i modus for timerdrift.

4. FJERNKONTROLLMOTTAKER
 
5. STRØMBRYTER (PÅ/AV) 
Slår strømmen til apparatet på og av.

6.  MODUSVALG 
Denne knappen brukes til å velge ønsket driftsmodus 
mellom termostatdrift og timerdrift. Hvis du holder inne 
denne knappen i 3 sek, låses styringspanelet. Hold den 
inne i 3 nye sek for å låse det opp igjen.   

7. PILTASTER FOR JUSTERING AV FUNKSJONER 
   (ØKE/REDUSERE) 
Disse tastene brukes til å justere ønsket temperatur og 
stille inn lengden på varmesyklusen. 

8. DRIFTSLAMPE 
Denne lampen lyser når oljebrenneren er i gang.

9. NEDSTENGINGSTIMER 
Denne knappen aktiverer eller deaktiverer 
nedstengingstimerfunksjonen.

10, INDIKATORLYS FOR NEDSTENGINGSTIMER 
Dette lyset angir om nedstengingstimeren er aktiv eller ikke. 

11. BRENSELMÅLER 
Søylen på tre lys angir gjenværende brensel.

12. KONTROLL-INDIKATORLAMPE 
Denne indikatorlampen tennes hvis det oppstår feil på 
brenneren eller den kobler ut under drift.
 
13. WIFI-INDIKATORLAMPE 
Denne indikatorlampen er tent når Wi-Fi er koblet til. Dersom 
Wi-Fi-lampen blinker én gang, har apparatet forbindelse til en 
ruter, men ikke til internett. Dersom Wi-Fi-lampen blinker to 
ganger, søker varmeren etter et Wi-Fi-nettverk.

14. BLUETOOTH-INDIKATORLAMPE
Denne indikatorlampen er tent når Bluetooth er koblet til. 
Dersom Bluetooth-lampen blinker, søker varmeren etter en 
enhet å koble til.

1

13

12

14

8

576

9

11

10

3

2

4



10

DRIFTSINSTRUKSJONER

 AKTIVERING OG DEAKTIVERING

TIPS FOR BRUK AV VARMEREN
• Varmeren blir aktivert når den justerte temperaturen er 2 °C høyere enn omgivelsestemperaturen.
• Etter aktivering starter varmeren som standard termostatdrift.
• Når apparatet blir deaktivert, blir alle timerfunksjoner nullstilt og må angis igjen ved behov.

1. STARTE VARMEREN
• Trykk på strømbryteren Apparatet avgir et lydsignal 

ved aktivering.
• Apparatet kan slås av med den samme bryteren.

2.  VELGE DRIFTSMODUS 
• Velg ønsket driftsmodus, enten termostat- eller 

timerdrift. 
• Du kan foreta valget med MODE-knappen.
• Termostatdrift er standard.

3. STILLE INN MÅLTEMPERATUR ELLER VARMETID MED PILTASTENE
• Temperaturen kan justeres mellom 0–40 ºC.
• Minimum varmetid i timerdrift er 10 min, og maks er 55 min eller kontinuerlig bruk.

 
OBS!  
Etter aktivering er termostatalternativet varmerens standard driftsmodus, som vises av korresponderende indikatorlampe.

NEDSTENGINGSTIMER
Hvis du vil at varmeren skal slå seg av selv, kan du bruke nedstengingstimeren.

Bruk TIMER-knappen til å aktivere nedstengingstimeren. Velg deretter ønsket 
nedstengingsforsinkelse med piltastene. Minimum 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

8

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

8

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

TIMERDRIFTTERMOSTATDRIFT

8

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



11

 D
EU

TS
C

H
  F

RA
N

Ç
AI

S 
 N

ED
ER

LA
N

D
S 

 D
AN

SK
  N

O
RS

K 
 S

VE
N

SK
A 

SU
O

M
I  

EN
G

LI
SHDRIFTSINSTRUKSJONER

   

TERMOSTATDRIFT

TIPS FOR BRUK AV VARMEREN 

• Hvis den nåværende temperaturen er -9 ºC eller 
lavere, vises teksten “LO” i visningen av den 
nåværende temperaturen. Hvis den nåværende 
temperaturen er +50 ºC eller høyere, vises teksten 
“HI” i visningen av den nåværende temperaturen.

• Ett enkelt trykk på en piltast endrer 
temperaturinnstillingen med en grad. Hvis du 
trykker på en piltast i mer enn to (2) sekunder, 
endrer det displayinnstillingen med ett siffer per 0,2 
sekunder.

• Hvis du trykker på begge piltastene i fem (5) 
sekunder mens varmeren er på, endres 
temperaturenheten fra Celsius (ºC) til Fahrenheit 
(ºF). Apparatet bruker  
Celsius (ºC) som standard.

1. Sett i strømledningen. Start varmeren. Når varmeren er 
i drift, vises nåværende temperatur på venstre side og 
angitt måltemperatur vises på høyre side.

I denne modusen kan du angi ønsket temperatur. Etter dette fungerer varmeren automatisk og slår seg selv på 
ved behov for å opprettholde temperaturen. Termostatdrift velges som standard når varmeren blir aktivert.

5.  Når du trykker på strømbryteren for å slå av apparatet, 
viser displayet bare nåværende temperatur. 

3. Temperaturen kan justeres med piltastene.
• Temperaturen kan justeres i området 0–40 ºC
• Varmerens standardinnstilling er 25 ºC.
• Hvis du trykker på piltasten kontinuerlig i to (2) 

sekunder, vil det endre temperaturinnstillingen raskere.
• Området på displayet for nåværende temperatur 

er -9...+50 ºC.

2.  Korresponderende signallampe er på når termostatdrift 
er valgt. Trykk på MODE-knappen for å veksle mellom 
termostatdrift og timerdrift.

4.  Når varmeren er slått på, aktiveres den automatisk 
når den nåværende temperaturen faller med to (2 ºC) 
grader under måltemperaturen. Tilsvarende blir 
varmeren deaktivert når den nåværende temperaturen 
stiger en grad (1 ºC) over den angitte måltemperaturen.
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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 oppvarming ved å stille 
inn varmesyklusen til 60 minutter. 

1. STARTE VARMEREN 2. VELGE TIMERDRIFT 
Velg t imerdr i f t ved å t rykke på MODE-knappen. 
Signallampen for timerdrift tennes etter at du har trykket på 
MODE-knappen. 

3. Når timerdrift er på, vises en lysring på venstre side. 
Angitt driftstid (i minutter) vises på høyre side. Velg ønsket 
driftstid med piltastene. Den valgte tiden blinker på 
displayet. Hvis piltastene ikke trykkes på tre (3) sekunder, 
blir tidsinnstillingen som vises på skjermen valgt.

4. Driftstiden kan angis mellom 10 og 55 minutter, eller 
varmeren kan angis til kontinuerlig drift. Når driftssyklusen 
ender, opphever varmeren drift i fem (5) minutter. To linjer (- -) 
vises på displayet sammen med driftstiden for å angi 
pausen.

Timerdrift kan brukes til å betjene varmeren i intervaller. Driftstiden kan angis mellom 10 og 55 minutter. Pausen 
mellom sykluser er alltid fem minutter. Varmeren kan også angis til kontinuerlig på. Ved timerdrift tar ikke varmeren 
hensyn til termostattemperaturen eller den angitte temperaturen.

Oppvarming 20 min Oppvarming 20 min Oppvarming 20 min

Pause 5 minStart Pause 5 min

Kontinuerlig 
oppvarming
display. Varmeren er 
nå i kontinuerlig drift.

Displayet angir 20 minutters 
varmesyklus. 

DRIFTSINSTRUKSJONER

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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INSTALLERE APPEN

1. Åpne Google Play eller App Store

2. Finn Airrex-appen
(tilgjengelig i følgende land: Finland, Sverige, 
Norge, Danmark, Island, Estland, Latvia, Litauen, 
Storbritannia)

3. Installer appen.

REGISTRERE DEG SOM BRUKER I APPEN

3. Sjekk innboksen din, og 
bekreft e-postadressen ved 
å klikke på knappen/lenken 
i e-posten.

2. Skriv inn e-postadressen 
og passordet ditt to ganger, 
og klikk på LOGG INN-
knappen.

1. På innloggingsskjermen trykker 
du på LOGG INN-knappen for å 
starte registrering av ny bruker. 
Hvis du allerede har en Airrex-
konto, logger du inn med 
e-posten og passordet ditt.
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KOBLE VARMEREN TIL APPEN

1. Trykk på KOBLE TIL 
PRODUKT -knappen for å 
starte tilkoblingsprosessen.

4. Finn serienummeret på 
høyre side av varmeren. 
Skann og les strekkoden 
med kameraet ditt. Trykk på 
MANUAL for å taste inn 
serienummeret manuelt.

5. Fyll ut Rex Nordics 
skjema for 3-årig garanti. 
Husk å fylle ut alle feltene.

6. Slå av strømmen på 
varmeren, og trykk inn opp-
knappen i fem sekunder. 
Bluetooth-ikonet begynner 
å blinke. Trykk på NESTE-
knappen i appen.

8. Velg Wi-Fi-nettverk ved å 
trykke på «Wi-Fi». Når du 
har valgt Wi-Fi-nettverk, 
fyller du inn riktig Wi-Fi-
passord i passordsfeltet. 
Trykk på NESTE for å koble 
varmeren til Wi-Fi-
nettverket.

7. I Bluetooth-listen velger 
du så produktet som skal 
kobles til.

BRUKE MOBILAPPEN

2. Velg dieselvarmer blant 
produktalternativene.

3. Les brukervilkårene og 
godta dem ved å trykke på 
NESTE-knappen.
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9. Trykk på stedsmarkøren 
for å gi stedsinformasjon til 
appen. Hvis du ikke ønsker 
å registrere varmerens 
plassering, fjerner du 
merket i «Register 
Location»-boksen.

Wi-Fi-lampen blinker to ganger
Søker etter Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi-lampen blinker én gang
Koblet til Wi-Fi, men ikke til 
internett.

Wi-Fi-lampen lyser
Koblet til Wi-Fi og internett.

Bluetooth blinker
Søker etter smarttelefon å koble til.

Bluetooth lyser
Bluetooth koblet til smarttelefon.

MERKNAD

10
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     '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

KOBLE VARMEREN TIL APPEN

BRUKE MOBILAPPEN

TIPS TIL BRUK AV MOBILAPPEN
•	Du kan oppdatere skjermbildet ved å sveipe ned med én finger.
•	Når varmeren er slått av, kan du nullstille innstillingene for Wi-Fi og Bluetooth ved å trykke inn knappene PIL UP og PIL 

DOWN i 5 sekunder.
•	Merk at du ikke kan starte varmeren via mobilappen hvis du har slått den av.

TIPS TIL BRUK AV MOBILAPPEN

1. Trykk på strømknappen "slå av"
2. Trykk opp og ned pilene samtidig ca. 5 sek (pip og wifi-signal forsvinner)
3. Trykk modus og pil ned 5 sek (piper og tilbakestilling av minne)

OBS! Ny registrering er nødvendig, følg instruksjonene i denne håndboken

OMSTART AV VARMEREN
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BRUKE MOBILAPPEN

APPENS INSTRUMENTBORD

Mobilappen fungerer på samme måte som det vanlige styringspanelet. Se 
driftsinstruksjonene i denne brukerhåndboken for info om hva hver knapp gjør.

1. Push-varsler
2. Legg til nytt produkt
3. Appens innstillingsmeny
4. Produktnavn
5. Produktinnstillingsmeny
6. Produktdriftsstatus
7. Slå av varmeren
8. Sveip ned for å laste inn produktstatusen på nytt.

APPENS INNSTILLINGSMENY

1. Du er alltid automatisk logget inn etter å ha registrert deg. Du kan logge ut 
ved behov.

2. Hvis du vil endre passord, klikker du på denne knappen. Da får du en e-post 
med instruksjoner om hvordan du gjør det.

3. Her kan du slå push-varsler av eller på.

4. Her kan du lese lisensinformasjon, betingelser for bruk og 
personverninformasjon.

5. Sender deg til kundestøttesiden.

6. For å kunne slette bruker-ID-en din må du først slette alle produktene. Så 
kontakter du importøren angående sletting av bruksinformasjonen.

PRODUKTINNSTILLINGSMENY

1. Endre navnet på produktet

2. Vis produktserviceopplysninger

3. Oppdatere IoT-fastvare

4. Skifte Wi-Fi-nettverk

5. Koble til Bluetooth (brukes bare til endring av Wi-Fi-informasjon)

6. Fjerne produktet fra appen

BRUKE MOBILAPPEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INFO VEDRØRENDE BRUK AV MOBILAPPEN

– Trådløs ruter og LAN-kabel kjøpes 
separat. Hver av dem må installeres 
separat.

– Airrex-varmeren bruker 
sikkerhetsmetoden WPA2 ved tilkobling til 
ruteren.

– Airrex støtter bare Wi-Fi-frekvens på 2,4 
GHz. Den støtter ikke 5 GHz.

– Airrex bruker Bluetooth v4.2 og BLE. 
BLE-tilkobling brukes bare til det første 
søket og tilkoblingen mellom 
smarttelefonen og produktet. Etter det 
opprettholdes forbindelsen gjennom Wi-Fi-
nettverket. Hvis du vil bytte produktet over 
til et annet nettverk, må du koble til BLE igjen.

– Airrex-mobilappen støtter Android-versjon 5.1 og senere. For iPhone støttes iOS-versjon 10 og senere, samt iPhone 7 
og nyere.

– Installer en trådløs ruter i nærheten av produktet. Avhengig av plasseringen eller avstanden mellom produktet og den 
trådløse ruteren, kan RSSI (styrken på det trådløse signalet) variere, og overføringstiden og datahastigheten ved mottak 
kan også være ulik.

– Kontroller at din SSID (ID-en eller navnet på den trådløse ruteren) bare inneholder engelske og numeriske tegn. Hvis 
du ser spesialtegn, kan det være at informasjonen ikke blir riktig overført til produktets modem, og at forbindelsen ikke 
er som den skal.

– Hvis du ikke får koblet til, kan det være på grunn av nettverksinnstillingene eller tilkoblingsstatusen. Hvis du ikke får 
koblet til eller har problemer med å konfigurere nettverket, må du kontakte nettverksleverandøren.

– Hvis du søker etter det trådløse nettverket, kan det hende du også finner andre SSID-er (trådløse rutere) i nærheten. 
Det er ulovlig å bruke andres nettverk. Det kan få juridiske følger dersom du bryter denne loven. Sørg for å koble til et 
nettverk (en ruter) som du har tillatelse til å bruke.
– Disse beskrivelsene kan være noe ulike avhengig av hvilken versjon av appen du bruker. Det kan gjøres endringer 
uten forvarsel.

INTERN LTE-RUTER (VALGFRITT EKSTRAUTSTYR)

SLIK INSTALLERER DU EN LTE-RUTER I VARMEREN
1. Slå av strømmen til Airrex-varmeren.
2. Åpne Airrex-varmerens sidedør.
3. Løsne skruene for å ta av panelet.

1 0 1

INFO VEDRØRENDE BRUK AV MOBILAPPEN

– Trådløs ruter og LAN-kabel kjøpes 
separat. Hver av dem må installeres 
separat.

– Airrex-varmeren bruker 
sikkerhetsmetoden WPA2 ved tilkobling til 
ruteren.
– Airrex støtter bare Wi-Fi-frekvens på 2,4 
GHz. Den støtter ikke 5 GHz.
– Airrex bruker Bluetooth v4.2 og BLE. 
BLE-tilkobling brukes bare til det første 
søket og tilkoblingen mellom 
smarttelefonen og produktet. Etter det 
opprettholdes forbindelsen gjennom Wi-Fi-
nettverket. Hvis du vil bytte produktet over 
til et annet nettverk, må du koble til BLE igjen.
– Airrex-mobilappen støtter Android-versjon 5.1 og senere. For iPhone støttes iOS-versjon 10 og senere, samt iPhone 7 
og nyere.
– Installer en trådløs ruter i nærheten av produktet. Avhengig av plasseringen eller avstanden mellom produktet og den 
trådløse ruteren, kan RSSI (styrken på det trådløse signalet) variere, og overføringstiden og datahastigheten ved mottak 
kan også være ulik.
– Kontroller at din SSID (ID-en eller navnet på den trådløse ruteren) bare inneholder engelske og numeriske tegn. Hvis 
du ser spesialtegn, kan det være at informasjonen ikke blir riktig overført til produktets modem, og at forbindelsen ikke 
er som den skal.
– Hvis du ikke får koblet til, kan det være på grunn av nettverksinnstillingene eller tilkoblingsstatusen. Hvis du ikke får 
koblet til eller har problemer med å konfigurere nettverket, må du kontakte nettverksleverandøren.
– Hvis du søker etter det trådløse nettverket, kan det hende du også finner andre SSID-er (trådløse rutere) i nærheten. 
Det er ulovlig å bruke andres nettverk. Det kan få juridiske følger dersom du bryter denne loven. Sørg for å koble til et 
nettverk (en ruter) som du har tillatelse til å bruke.

– Disse beskrivelsene kan være noe ulike avhengig av hvilken versjon av appen du bruker. Det kan gjøres endringer 
uten forvarsel.

INTERN LTE-RUTER (VALGFRITT EKSTRAUTSTYR)

SLIK INSTALLERER DU EN LTE-RUTER I VARMEREN
1. Slå av strømmen til Airrex-varmeren.
2. Åpne Airrex-varmerens sidedør.

4. Løsne skruen på dekselet til styringspanelet for å montere 
ruteren.

5. Koble LTE-ruteren til kontakten, og sett på dekselet.
6. Lukk sidedøren og slå på varmeren.
7. Koble varmeren til LTE-ruteren ved å følge instruksjonene 

som fulgte med ruteren.

BRUKE MOBILAPPEN

Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk, kan Airrex-varmeren utstyres med en intern LTE-ruter. Du kan kjøpe en ruter fra 
Airrex-forhandleren.
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3. Løsne skruene for å ta av panelet.

– Avstanden mellom enheter som er koblet til produktet bør ikke overstige 10 meter.
Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene.

4. Løsne skruen på dekselet til styringspanelet for å montere 
ruteren.
5. Koble LTE-ruteren til kontakten, og sett på dekselet.
6. Lukk sidedøren og slå på varmeren.
7. Koble varmeren til LTE-ruteren ved å følge instruksjonene 
som fulgte med ruteren.

BRUKE MOBILAPPEN

Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk, kan Airrex-varmeren utstyres med en intern LTE-ruter. Du kan kjøpe en ruter fra 
Airrex-forhandleren.
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VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

BYTTE BRENSELFILTER

Brenselfilteret er plassert i varmertanken.

BYTTE BRENSELFILTER
1. Koble brenselslangene fra brenselpumpen.
2. Løft av gummipakningen på brenseltanken med en skrutrekker.
3. Skru ut mutteren lett med en skiftenøkkel.
4. Sørg for at to (2) små O-ringer forblir på kobberrøret før du 

monterer det nye brenselfilteret.
5. Skru brenselfilteret lett på kobberrøret.
6. Plasser brenselfilteret tilbake i tanken og fest brenselslangene til 

brenselpumpen.

OBS!  
Det kan hende at brenselsystemet krever utlufting etter utskiftning av 
brenselfilter.

UTLUFTING AV BRENSELSYSTEMET

Hvis varmerens brenselpumpe lager veldig høye lyder og 
varmeren ikke fungerer ordentlig, er luft i brenselsystemet den 
sannsynlige årsaken. 

UTLUFTING AV BRENSELSYSTEMET
1. Løsne luftemutteren på bunnen av brenselpumpen med 2–3 

rotasjoner.
2. Start varmeren.
3. Når du hører at brenselpumpen starter, venter du i 2–3 

sekunder og skrur igjen lufteskruen. 

Utlufting av systemet kan kreve at denne prosedyren gjentas 2–3 
ganger.
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VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

BYTTE BRENSELFILTER

Brenselfilteret er plassert i varmertanken.

BYTTE BRENSELFILTER
1. Koble brenselslangene fra brenselpumpen.
2. Løft av gummipakningen på brenseltanken med en skrutrekker.
3. Skru ut mutteren lett med en skiftenøkkel.
4. Sørg for at to (2) små O-ringer forblir på kobberrøret før du 

monterer det nye brenselfilteret.
5. Skru brenselfilteret lett på kobberrøret.
6. Plasser brenselfilteret tilbake i tanken og fest brenselslangene til 

brenselpumpen.

OBS!  
Det kan hende at brenselsystemet krever utlufting etter utskiftning av 
brenselfilter.

UTLUFTING AV BRENSELSYSTEMET

Hvis varmerens brenselpumpe lager veldig høye lyder og varmeren 
ikke fungerer ordentlig, er luft i brenselsystemet den sannsynlige årsaken. 

UTLUFTING AV BRENSELSYSTEMET
1. Løsne luftemutteren på bunnen av brenselpumpen med 2–3
    rotasjoner.
2. Start varmeren.
3. Når du hører at brenselpumpen starter, venter du i 2–3 sekunder
    og skrur igjen lufteskruen.

Utlufting av systemet kan kreve at denne prosedyren gjentas
2–3 ganger.

OPPBEVARING AV VARMEREN

Det er lurt å trekke ut strømledningen under oppbevaring. Plasser 
strømledningen i tanken inne i varmeren for å sikre at den ikke kommer i 
klem under for eksempel et dekk ved flytting.

La varmeren kjøle seg helt ned før du oppbevarer den. Beskytt varmeren 
under oppbevaring ved å dekke den til med posen som følger med ved 
levering.

Oppbevaring av varmeren utendørs eller i et ekstremt fuktig miljø kan 
forårsake korrosjon som fører til betydelige tekniske skader.

Hvis varmeren ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode, fyller du 
tanken med et tilsetningsstoff for å forhindre bakterievekst i tanken. 

OPPBEVARING AV VARMEREN

Det er lurt å trekke ut strømledningen under oppbevaring. Plasser 
strømledningen i tanken inne i varmeren for å sikre at den ikke kommer i 
klem under for eksempel et dekk ved flytting.

La varmeren kjøle seg helt ned før du oppbevarer den. Beskytt varmeren 
under oppbevaring ved å dekke den til med posen som følger med ved 
levering.

Oppbevaring av varmeren utendørs eller i et ekstremt fuktig miljø kan 
forårsake korrosjon som fører til betydelige tekniske skader.

Hvis varmeren ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode, fyller du 
tanken med et tilsetningsstoff for å forhindre bakterievekst i tanken. 
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RENGJØRING AV OVERFLATER

OVERHOLD FØLGENDE RENGJØRINGSINSTRUKSJONER:
• Eksterne overflater kan ved behov rengjøres lett med milde vaskemidler.
• Rengjør reflektorene bak og til sidene for varmerørene med en myk og ren klut (mikrofiber).

OBS! 
Varmerørene er kledd med et keramisk lag. Vær spesielt forsiktig når du rengjør dem. Bruk ikke slipende 
rengjøringsmidler.

IKKE LØSNE ELLER FJERN NOEN VARMERØR!
• Rengjør tastepanelet og LED-displayet med en myk og ren klut (mikrofiber).
• Sett på sikkerhetsnettet etter rengjøring.

Du kobler fra sikkerhetsgitter foran ved å løfte det litt og 
trekke det av. Monter gitteret ved å utføre disse trinnene i 
motsatt rekkefølge.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD

Det anbefales å utføre årlig vedlikeholdsservice på varmeren. Dette 
innbefatter skifte av oljefilter, dyse og pakninger, samt generelt renhold 
og kontroll av varmeren.

Alle nødvendige reservedeler til den årlige vedlikeholdsservicen følger 
med i servicesettet til Airrex-varmeren, som selges separat. Sørg for at du 
bruker riktig servicesett til din varmer.

Årlig vedlikeholdsservice kan også kjøpes som en servicetjeneste.

Årlig vedlikeholdsservice er obligatorisk for å beholde den 3-årige 
garantien på varmeren. 

MERKNAD
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VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

VEDLIKEHOLDSLOGGBOK

Dato: 

Vedlikehold utført av: 

Vedlikehold utført:

Dato: 

Vedlikehold utført av: 

Vedlikehold utført:

Dato: 

Vedlikehold utført av: 

Vedlikehold utført:

Dato: 

Vedlikehold utført av: 

Vedlikehold utført:

Varmermodell:

Serienummer:
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SHDIAGNOSTISERE OG REPARERE FEIL

FEILMELDINGER

FEIL MED BRENNER
Varmeren prøver å starte to ganger før denne feilmeldingen 
vises.
Mest sannsynlige årsak: tilstoppet dyse eller oljefilter. Er den 
årlige vedlikeholdsservicen utført?

OVEROPPHETINGSFEIL
Varsellampen tennes når temperaturen i den øvre delen av 
varmeelementet overstiger 105 °C. Varmeren deaktiveres av 
sikkerhetssystemene. Når apparatet har kjølt seg ned, starter 
den automatisk på nytt.

DIAGNOSTISERE OG REPARERE FEIL

FEILMELDINGER

FEIL MED BRENNER
Varmeren prøver å starte to ganger før denne feilmeldingen 
vises.
Mest sannsynlige årsak: tilstoppet dyse eller oljefilter. Er den 
årlige vedlikeholdsservicen utført?

OVEROPPHETINGSFEIL
Varsellampen tennes når temperaturen i den øvre delen av 
varmeelementet overstiger 105 °C. Varmeren deaktiveres av 
sikkerhetssystemene. Når apparatet har kjølt seg ned, starter 
den automatisk på nytt.

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. 

FEIL MED FLAMMESENSOR
Flammesensoren registrerer lys før brenneren er aktivert. 
Kontroller at flammesensoren er riktig posisjonert. Det kan også 
hende sensoren er skadet.

Varsellampen tennes hvis apparatet bikkes med mer enn 30 °C 
eller utsettes for et sterk støt. Varmeren blir deaktivert av 
sikkerhetssystemene. 

FEIL MED TEMPERATURSENSOR
Temperatursensoren er antakelig skadet. Varmeren kan likefullt 
brukes i timerdriftsmodus. Kontakt Airrex’ offisielle 
servicetjeneste for å få reparert temperatursensoren.

TOM BRENSELTANK
Når brenseltanken er helt tom, vises meldingen “OIL” (olje) på 
displayet. Apparatet avgir et kontinuerlig lydsignal. Tanken kan 
ikke tømmes nok til å kreve at brenselpumpen tappes.

FORVARMINGSSENSOR FEIL
Denne feilen oppstår når forvarmingssensoren kan bli ødelagt.

OBS!
Hvis varmeren slås av av sikkerhetssystemene, må du 
forsiktig ventilere rommet som blir varmet opp for å 
fjerne alle avløpsgasser og/eller all brenselgass.

TIPS!
Plinglyden kan stoppes ved å trykke på strømbryteren.
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FORVARMINGSFEIL
Når varmeren er skadet eller overopphetet til over 80°C.

FEIL MED FLAMMESENSOR
Flammesensoren registrerer lys før brenneren er aktivert. 
Kontroller at flammesensoren er riktig posisjonert. Det kan også 
hende sensoren er skadet.

STØT- ELLER TILTFEIL
Varsellampen tennes hvis apparatet bikkes med mer enn 30 °C 
eller utsettes for et sterk støt. Varmeren blir deaktivert av 
sikkerhetssystemene. 

FEIL MED TEMPERATURSENSOR
Temperatursensoren er antakelig skadet. Varmeren kan likefullt 
brukes i timerdriftsmodus. Kontakt Airrex’ offisielle 
servicetjeneste for å få reparert temperatursensoren.

TOM BRENSELTANK
Når brenseltanken er helt tom, vises meldingen “OIL” (olje) på 
displayet. Apparatet avgir et kontinuerlig lydsignal. Tanken kan 
ikke tømmes nok til å kreve at brenselpumpen tappes.

FORVARMINGSFEIL
Denne feilen vises når forvarmingssensoren eller forvarmeren 
er skadet.

OBS!
Hvis varmeren slås av av sikkerhetssystemene, må du 
forsiktig ventilere rommet som blir varmet opp for å 
fjerne alle avløpsgasser og/eller all brenselgass.

TIPS!
Plinglyden kan stoppes ved å trykke på strømbryteren.

OVEROPPHETINGSFEIL BRENNER
Hvis brennerens overopphetingssensor er skadet, eller 
brenneren overopphetes. Sensortemperaturen er over 105 C.
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FEILSØKING OG REPARASJON VED DRIFTSFEIL
FEILBESKRIVELSE MULIG ÅRSAK REPARASJONSTILTAK

Varmeren starter 
ikke.

Apparatet får ikke strøm.

Strømledningen er ikke satt 
i stikkontakten. Sett i strømledningen.

Det er ikke strøm i 
strømnettet. Kontroller strømnett og sikringer.

Sikringen har gått. Skift sikringen (250 V 3 A).

Strømledningen er frakoblet 
apparatet. Kontakt en autorisert servicetjeneste.

Brenselvarsellyset er på. Brenseltanken er tom. Fyll på diesel eller brenselolje.

Den nåværende 
temperaturen er høyere 

enn den angitte 
måltemperaturen.

Angi måltemperaturen høyere enn den 
nåværende temperaturen.

Brenselpumpen lager en 
høy lyd.

Det er luft i 
brenselsystemet.

Luft ut brenselsystemet som beskrevet i 
bruksanvisningen.

Brenneren får ikke brensel.
Brenselfilteret er skittent. Bytt brenselfilteret.

Brenselpumpens lufteskrue 
er løs. Stram vingemutteren tiltenkt utlufting.

Brenneren får ikke 
tilstrekkelig spenning. Nettspenningen er for lav. Koble apparatet til et 220/230 V strømnett.

ERR-feilmelding

Det er luft i brenselpumpen. Luft ut brenselsystemet som beskrevet i 
håndboken.

Brenselfilteret er tilstoppet. Kontroller tilstanden til brenselfilteret og skift det 
hvis det ikke er helt gult i fargen.

Brenselfilteret og dysen er 
tilstoppet.

Hvis brenselfilteret er skiftet og apparatet fortsatt 
ikke kan aktiveres, er dysen også sannsynligvis 

tilstoppet og må skiftes ut.

ER 1 feilmelding Feil med flammesensor
Flammesensoren registrerer lys før brenneren er 

aktivert. Kontroller at flammesensoren er riktig 
posisjonert. Det kan også hende sensoren er 

skadet.

ER 2 feilmelding Feil med temperatursensor
Temperatursensoren er antakelig skadet. 

Varmeren kan likefullt brukes i timerdriftsmodus. 
Kontakt Airrex’ offisielle servicetjeneste for å få 

reparert temperatursensoren.

ER 3 feilmelding Støt- eller tiltfeil
Varsellampen tennes hvis apparatet bikkes med 

mer enn 30 °C eller utsettes for et sterk støt. 
Varmeren blir deaktivert av sikkerhetssystemene. 

ER 4 feilmelding Overopphetingsfeil

Varsellampen tennes når temperaturen i den øvre 
delen av varmeelementet overstiger 105 °C. 

Varmeren deaktiveres av sikkerhetssystemene. 
Når apparatet har kjølt seg ned, starter det 

automatisk på nytt. Plasser apparatet på et jevnt 
og solid underlag.

ER 8 feilmelding Brenner overopphetingsfeil

Brennerens overopphetingssensor har nådd en 
temperatur på over 105 C. Tilbakestill ved å 
trykke på sensoren. Hvis det ikke hjelper, 
vennligst kontakt Rex Nordic AS.  Den offisielle 
Airrex leverandøren av service og teknisk støtte. 

ER 9 feilmelding Forvarmingsfeil Denne feilen vises når forvarmingssensoren eller 
forvarmeren er skadet.

Varmeren slås av 
kort tid etter 
aktivering.

Brenselvarsellyset er på. Brenselet er i ferd med å ta 
slutt. Fyll på diesel eller brenselolje.

Avløpsrøret avgir en røyksky 
når apparatet slås av.

Brenselfilteret er tilstoppet. Bytt brenselfilteret.

Brenselfilteret og dysen er 
tilstoppet.

Hvis brenselfilteret er skiftet og apparatet fortsatt 
ikke kan aktiveres, er dysen også sannsynligvis 

tilstoppet og må skiftes ut.

Feil type brensel Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig 
diesel eller brenselolje

Det er vann eller andre 
urenheter i brenselet.

Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig 
diesel eller brenselolje

Brenselpumpen er skadet. Kontakt en autorisert servicetjeneste.
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FEILBESKRIVELSE MULIG ÅRSAK REPARASJONSTILTAK

Varmeren slår 
seg av etter 
strømbrudd.

Varmen har slått seg av 
selv.

Strømnettet har opplevd et 
brudd og varmeren er uten 

strøm.
Dette er en sikkerhetsfunksjon. Reaktiver 

varmeren som normalt.

Varmeren slår 
seg av om 

natten.
ERR-feilmelding Utilstrekkelig ventilasjon Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. 

Ventilasjonen i rommet må økes.

Varmeren slår 
seg av etter noen 

få timers drift.
ERR-feilmelding Utilstrekkelig ventilasjon Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. 

Ventilasjonen i rommet må økes.

Varmeren 
produserer røyk 
og danner sot.

Det er en blokkering i 
brenselsystemet. Feil type brensel Tøm brenseltanken og fyll den med høyverdig 

diesel eller brenselolje

Brenneren får ikke 
tilstrekkelig frisk luft. Utilstrekkelig ventilasjon

Rommet som blir varmet opp, er tomt for frisk luft. 
Ventilasjon i rommet må økes og det må utføres 

service på varmeren.

Brenselfilteret er tilstoppet. Bytt brenselfilteret.

Støyende 
brenner Brenselfilteret er tilstoppet. Bytt brenselfilteret.

Brenselpumpen lager en 
høy lyd.

Det er luft i 
brenselsystemet.

Luft ut systemet som beskrevet i 
bruksanvisningen.

FEILBESKRIVELSE REPARASJONSTILTAK

Wi-Fi-lampen på displayet lyser (blinker ikke), 
men mobilappen går stadig offline.

Sveip ned på skjermen på mobilappen for å oppdatere den. 
Hvis det ikke fungerer, lukker du appen og åpner den på nytt.

Wi-Fi-lampen på displayet blinker én gang, og 
mobilappen går stadig offline.

1. Kontroller om den trådløse ruteren er koblet til internett. Det kan også være 
en idé å slå den av og på igjen.

2. Trykk inn OPP- og NED-knappen samtidig i 5 sekunder. Kontroller at 
plinglyden og Wi-Fi-lampen er av, og trykk inn knappene i nye 5 sekunder før du 

kontrollerer Wi-Fi-lampen.
3. Hvis det ikke fungerer, slår du varmerens hovedbryter av og på igjen.

Wi-Fi-lampen på displayet blinker to ganger, og 
mobilappen går stadig offline.

Når Wi-Fi-lampen blinker, betyr det at den ikke er koblet til den trådløse ruteren. 
Kontroller følgende:

   1) Installer en trådløs ruter i nærheten av produktet. Avhengig av plasseringen 
eller avstanden mellom produktet og den trådløse ruteren, kan RSSI (styrken på 

det trådløse signalet) variere, og overføringstiden og datahastigheten ved 
mottak kan også være ulik.

   2) Kontroller at din SSID (ID-en eller navnet på den trådløse ruteren) bare 
inneholder engelske og numeriske tegn. Hvis du ser spesialtegn, kan det være 

at informasjonen ikke blir riktig overført til produktets modem, og at 
forbindelsen ikke er som den skal.

   3) Hvis du ikke får koblet til, kan det være på grunn av nettverksinnstillingene 
eller tilkoblingsstatusen. Hvis du ikke får koblet til eller har problemer med å 

konfigurere nettverket, må du kontakte nettverksleverandøren.

   4) Slå den trådløse ruteren av og på igjen.

   5) I mobilappen velger du menyen for bytte av nettverk i menyen for 
produktdetaljer for å gjøre endringer på den trådløse ruteren.

   6) Slett produktet fra mobilappen og registrer deretter produktet på nytt fra 
begynnelsen av. (Merk: Hvis du bruker iPhone, slår du først av Bluetooth, og så 
går du til telefoninnstillingene og fjerner enheten kalt «AIRREX» fra listen over 

enheter.)

WI-FI-PROBLEMER
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG TILKOBLINGSDIAGRAM

• Produsenten anbefaler ikke at disse varmerne brukes ved temperaturer under -20 ºC.
• På grunn av aktiv produktutvikling, forbeholder produsenten seg retten til å foreta endringer i tekniske spesifikasjoner og 

funksjonelle beskrivelser i denne bruksanvisningen uten separat varsel. 
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG TILKOBLINGSDIAGRAM

• Produsenten anbefaler ikke at disse varmerne brukes ved temperaturer under -20 ºC.
• På grunn av aktiv produktutvikling, forbeholder produsenten seg retten til å foreta endringer i tekniske spesifikasjoner og 

funksjonelle beskrivelser i denne bruksanvisningen uten separat varsel. 

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

Oppvarmingskapasitet 13 kW/h
(11180 kcal/t)

 15 kW/h 
(12900 kcal/t)

22 kW/h 
(18920 kcal/t)

Brensel Biodiesel, diesel

Brenselforbruk 0,95 – 1,14 l/t 1,14 – 1,33 l/t 1,71 – 1,9 l/t

Brennertype Elektrisk pumpe (trykksatt sprøytepumpe)

Strømforsyning 220/230 V~, 50 Hz, enfaset

Strømforbruk 80 W

Brenseltankens størrelse 25 L 45 L 70 L

Dimensjoner (B x D x H) 780 x 305 x 1010 mm 950 x 305 x 1080 mm 1300 x 350 x 1400 mm

Vekt 40 kg 46 kg 81 kg

Sikkerhetsmekanismer Overopphetingsvern, automatisk registrering av feiltenning, støt-/tiltsensor, brenselmåler

Styringsmetode Digital MiCOM Wi-Fi-styring

Sikring Rask, kort amperesikring (250 V~, 3 A)

Wi-Fi-frekvens 2,4 Ghz

Bluetooth V4.2BLE
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TEMPERATURE SENSOR

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

Oppvarmingskapasitet 13 kW/h 
(11 180 kcal/t)

15 kW/h 
(12 900 kcal/t)

22 kW/h 
(18 920 kcal/t)

Brensel Biodiesel, diesel

Brenselforbruk 0,95 – 1,14 l/t 1,14 – 1,33 l/t 1,71 – 1,9 l/t

Brennertype Elektrisk pumpe (trykksatt sprøytepumpe)

Strømforsyning 220/230 Vac, 50 Hz, enfaset

Strømforbruk 80W

Brenseltankens størrelse 25 L 45 L 70 L

Dimensjoner (B x D x H) 780 x 305 x 1010mm 950 x 305 x 1080mm 1300 x 350 x 1400mm

Vekt 40 kg 46 kg 81 kg

Sikkerhetsmekanismer Overopphetingsvern, automatisk registrering av feiltenning, støt-/tiltsensor, brenselmåler

Styringsmetode Digital MiCOM Wi-Fi-styring

Sikring Rask, kort amperesikring (250 Vac, 3 A)

Wi-Fi-frekvens 2,4 Ghz

Bluetooth V4.2BLE
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SØRG FOR TILSTREKKELIG VENTILASJON!

Mer enn 85 % av alle driftsfeil skyldes utilstrekkelig ventilasjon. Det anbefales å plassere varmeren på et sentralt og åpent 
sted slik at den kan utstråle varme foran seg uten hindring. Varmeren trenger oksygen, som er årsaken til at tilstrekkelig 
ventilasjon i et rom må sikres. Naturlig ventilasjon i henhold til gjeldende byggeforskrifter er tilstrekkelig, gitt at ingen 
innløps- eller utløpshull har blitt blokkert. Vi fraråder også plassering av et ekstra luftehull i nærheten av apparatet, for å 
unngå at termostatkontrollen blir forstyrret. 

• Det er viktig å sikre at luften sirkulerer i rommet som blir varmet opp. Ideelt skal ny luft tilføres gjennom et inntakshull i 
bunnen, og luft som inneholder CO2, ledes ut gjennom et uttakshull på toppen. 

• Anbefalt diameter på ventilasjonsåpningene er 75–100 mm.
• Hvis rommet kun har inntaks- eller uttakshull, kan ikke luft sirkulere i det og ventilasjonen er utilstrekkelig. Situasjonen er 

den samme hvis det kun er ventilasjon gjennom et åpent vindu.
• Luft som strømmer gjennom delvis åpne dører/vinduer garanterer ikke tilstrekkelig ventilasjon.
• Varmeren krever tilstrekkelig ventilasjon, selv når avløpsrøret føres ut av rommet som blir varmet opp.

TOP VIEW SIDE VIEWTOP VIEW SIDE VIEW

Luftinntaks- 
hull

Luftuttakshull

Luftuttaks- 
hull

Luftinntaks- 
hull
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AIRREX GARANTI

Garantien leveres av
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A
07230 Askola, FINLAND
1. Generell beskrivelse
Rex Nordic gir en garanti til forbrukere som har kjøpt et produkt som en importør har importert enten 
direkte eller via en forhandler. Forbrukerens rettigheter under garantiperioden fastsettes ut fra lovene og 
forskriftene som gjelder i landet hvor garanti- eller garantiservicekravet er fremsatt. Denne garantien er 
en frivillig produsentgaranti som gir forbrukerne ytterligere rettigheter i tillegg til rettighetene de har 
under nasjonale forbrukerlover, og de skal derfor ikke påvirke disse lovfestede rettighetene. Garantien 
er gyldig så fremt apparatet betjenes og vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen.
Tidsbegrensede eller midlertidige tilbud er landsspesifikke, og relaterte garantikrav skal ikke fremsettes i 
noe annet land enn det landet eller de landene hvor tilbudet gjelder.
 
2. Garantidekning
Importøren skal levere de importerte produktene med en garanti på material- og produksjonsfeil i 
henhold til disse garantivilkårene. Leverandøren av garantien er ansvarlig for å sørge for at apparatet har 
normal funksjon og kvalitet gjennom hele garantiperioden. Hvis ikke har apparatet en defekt. 
En defekt innebærer noe en ekspert har vurdert til å være et avvik fra den normale kvaliteten på 
importørens produkter eller de relaterte retningsgivende verdiene levert av produsenten, tatt i 
betraktning av apparatets a lder og hvor lenge det har vært i bruk. For eksempel skal 
produksjonsmessige og konstruksjonsmessige defekter og andre defekter og mangler som går ut over 
apparatets funksjon under garantiperioden, anses som defekter som dekkes av garantien. 
Leverandøren er imidlertid ikke ansvarlig for defekten dersom leverandøren legger frem en rimelig sak 
om at avviket fra den normale funksjonen eller kvaliteten har en årsak som kan knyttes til kjøperen. En 
slik årsak kan for eksempel være håndtering av apparatet i strid med vedlikeholdsinstruksene eller 
annen feilaktig bruk av apparatet, eller mislighold av vedlikehold som skal utføres i henhold til 
vedlikeholdsprogrammet og klargjort av produsenten, eller en mangelfull implementering av det. 
Garantiens begrensninger er beskrevet nærmere i avsnitt 6. 
Garantien dekker bare Rex Nordic Oy-produkter importert av Rex Nordic Oy og solgt av deres offisielle 
forhandlere.
Bare forhandlere godkjent av Rex Nordic Oy har tillatelse til å markedsføre og reklamere for denne 
3-årige garantien.
3. Garantiens start og varighet
 
Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen for produktet. En kvittering eller lignende dokumentasjon på 
kjøpet må fremlegges som bekreftelse på garantien i garantirelaterte saker.
 
Importøren gir en 12-måneders garanti på produkter fra og med kjøpsdatoen. For visse spesifikt omtalte 
og markedsførte produkter kan garantien utvides på rexnordic.com ved å aktivere en 2-årig 
tilleggsgaranti innen 4 uker fra kjøpsdatoen. 
Etter registrering for denne tilleggsgarantien skal den maksimale garantiperioden for produktet være på 
totalt 3 år. Mer informasjon om garantiperiodene for ulike produkter finner du på rexnordic.com.
4. Arbeid som er inkludert i garantibetingelsene
Dersom apparatet sendes til garantiservice innenfor den utvidede garantiperioden, må kvittering og 
garantibevis (eller en pålitelige redegjørelse for kjøpsdatoen) for den utvidede garantien legges ved. 
Basert på garantien skal reparasjon av defekter som dekkes av garantien, utføres kostnadsfritt under 
garantiperioden i løpet av vanlig arbeidstid som angitt av Rex Nordic Oy. 
Eventuelle kostnader knyttet til frakt av apparatet til garantiservice eller garantireparasjon, skal dekkes 
av kunden. Behold originalemballasjen for å lette eventuell transport. Kostnadene knyttet til retur av 
apparatet til kunden etter garantiservice eller garantireparasjon (dersom apparatet ble godkjent for 
garantiservice eller -reparasjon) skal dekkes av forhandleren/importøren. Dersom en defekt på eller 
reparasjon av produktet ikke dekkes av garantien, må kunden betale for alle servicekostnader, inklusiv 
eventuelle fraktkostnader.
Dersom produktet eller en del av produktet erstattes som en del av rettighetene i disse garantivilkårene, 
blir erstatningsdelen kundens eiendom, mens den erstattede gamle delen blir importørens eiendom.
5. Garanti på reparert produkt
Garantien på et apparat som er reparert eller erstattet under garantien, løper videre til utgangen av den 
opprinnelige garantiperioden.
6. Garantiens begrensninger
 
Garantien dekker ikke:

 Garantivilkår og betingelser
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a. reparasjon av defekter forårsaket av naturlig slitasje eller feilaktig bruk; mangelfull eller feilaktig 
service utført av andre parter enn importøren, eller bruksforhold som avviker fra apparatets 
dimensjonering; eller dersom kjøperen har valgt et apparat som er uegnet eller feil dimensjonert for sitt 
bruksområde. Instrukser om årlig vedlikehold er gitt i bruksanvisningen som leveres med produktet, og 
er også tilgjengelig på rexnordic.com.
b. bruk av produktet på steder som er inkompatible med bruksanvisningen, og/eller problemer forårsaket 
av forholdene. Kontroller alltid de påkrevde tekniske spesifikasjonene i produkthåndboken.
c. utilstrekkelig ventilasjon (produkter som krever tilstrekkelig ventilasjon for å fungere)
d. kompensasjon for direkte eller indirekte skade forårsaket av et defekt apparat
e. reparasjon av en defekt dersom en tredjepart har utført modifikasjoner eller reparasjoner på 
apparatet
f. reparasjon eller erstatning av slitasjeutsatte deler som ikke er underlagt spesifikke garantier 
Dersom det viser seg under en garantireparasjon at defekten eller den mulige defekten er forårsaket av 
en av de ovennevnte faktorene, har importøren rett til å fakturere kunden for eventuelt arbeid og 
delekostnader som har påløpt underveis i arbeidet. Importøren skal melde fra om slike situasjoner etter 
at de har kommet for en dag, hvorpå kunden skal få valg om hvorvidt defekten som ikke dekkes av 
garantivilkårene, skal repareres. I slike situasjoner dekkes kostnader for retur av produktet av kunden. 
Produktet kan også kostnadsfritt hentes på importørens vedlikeholdsserviceverksted, dit produktet har 
blitt sendt.
En rimelig tidsperiode for å melde fra om en defekt er maksimalt 60 dager etter at defekten oppdages 
eller den burde ha vært oppdaget. Ved en defekt må kunden imidlertid alltid opptre på en slik måte at 
ikke skaden forverres som følge av kundens handlinger eller uaktsomhet. Ved innmelding av en defekt 
må kjøperen fremlegge garantibevis eller annen pålitelig dokumentasjon på hvor og når apparatet ble 
kjøpt.
Under beregningen av antatt rimelig reparasjonstid skal defektens alvorlighetsgrad vurderes opp mot 
apparatets sikkerhet og pålitelighet, hvor vanskelig det er å lokalisere defekten, reparasjonens omfang 
og tilgjengeligheten av reservedeler. 
Når det gjelder programvare, skal produsentens lisens og bruksvilkår følges.
7. Fremme et garantikrav
Du kan fremme et garantikrav på rexnordic.com, på telefon eller på e-post til Rex Nordics kundeservice i 
åpningstiden. Du finner oppdatert kontaktinformasjon til kundeservice på rexnordic.com.
Eventuelt kan du kontakte forhandleren, dersom du har kjøpt produktet av en offisiell Rex Nordic 
Oy-forhandler. 
8. Garantiservice og alternativer
Det mest egnede garantiservicealternativet kan fastsettes etter kontakt med importøren. Ut fra 
alternativene under velger Rex Nordic ett eller flere alternativer:
a. et autorisert medlem av servicestaben kommer til stedet for å utføre nødvendig garantiservice.
 
b. kunden sender produktet til garantiservice via posten. Rex Nordic betaler for frakten begge veier 
dersom garantivilkårene er innfridd.
c. kunden leverer produktet til en autorisert forhandler, som deretter leverer produktet til Rex Nordic. 
d. kunden leverer produktet direkte til et servicepunkt som er utpekt av Rex Nordic. Kunden er da 
ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med dette. 
 
e. Rex Nordic sender en lett utskiftbar del i posten, slik at kunden kan bytte den selv.
Vi tar ikke noe direkte eller indirekte ansvar for eventuelle arbeidsmessige kostnader.  Hvis du trenger 
veiledning eller mer informasjon, kan du kontakte Rex Nordics vedlikeholdsavdeling. Du finner oppdatert 
kontaktinformasjon på rexnordic.com.
9. Fraskrivelse
Denne garantien skal tolkes i henhold til lovene i landet hvor produktet som er importert av Rex Nordic 
Oy, har blitt solgt. 
I den grad lokal lovgivning tillatter det, skal Rex Nordic aldri være ansvarlige for driftsmessige defekter, 
skader, tap eller indirekte skader på produktet som følge av feil bruk av produktet, manglende evne til å 
bruke det, eller brudd på den direkte eller indirekte garantien. 



  

PRODUSENT 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
STORBRITANNIA +44 13 553 773 70 
INTERNASJONALT +358 40 180 11 11 

info@rexnordic.com
www.rexnordic.com

HVORFOR BØR DU VELGE VÅRE TJENESTER? 

1. Vi er offisielt serviceverksted for Airrex-produkter.
2. Vi bruker bare originale reservedeler. 
3. Alle reservedeler for apparatene er tilgjengelig på lageret vårt. 
4. Vi har godt opplærte, profesjonelle og vennlige 
vedlikeholdsmedarbeidere. 
5. Vi tilbyr rask og pålitelig vedlikeholdsservice. 
6. Servicen vår kommer til apparatet ditt – så enkelt er det!

TEKNISK STØTTE

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

VI ER HER FOR Å HJELPE DEG


