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Förord 
 
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten och spara den för 
framtida bruk. 
Efter uppackning, kontrollera om apparaten är skadad. Vid tveksamheter, använd inte 
apparaten, utan tag kontakt med kundtjänst hos din lokala återförsäljare.  
Håll förpackningsmaterialen(plastpåsar, etc.) utom räckhåll för barn, då de kan orsaka 
farliga situationer för dem. 
 

Egenskaper 
 

• Funktionsindikation med LED 
• Överhettningsskydd 
• Skyddsklass IPX4 
• För fast väggmontering 
• Led‐indikator för rumstemperatur 
• Temperaturinställning 
• Sensor för rumstemperatur 
• 24 timmars timer 
• Frostvaktsfunktion 

 
Specifikation 
Modell  Spänning  Ström  Vikt  Mått  Rum   Skyddsklass  Termostat 
EPH‐650‐LCD  650W  230/50/1  3,0 kg  450x70x400  24 m3  IPX4  √
EPH‐750‐LCD  750W  230/50/1  3,5 kg  750x70x200  28 m3  IPX4  √
EPH‐1200‐LCD  1200W  230/50/1  4,1 kg  660x70x400  45 m3  IPX4  √
EPH‐1800‐LCD  1800W  230/50/1  5,2 kg  870x70x400  67 m3  IPX4  √
(Rumstorlek är endast en indikation) 

EGförsäkran om överensstämmelse 
Apparaten har utformats, konstruerats och distribuerats enligt de säkerhetsföreskrifter i 
följande EG-direktiv: 
2006/95/EC Lågspänningsdirektivet 
2004/108/EC EMC-direktivet 
93/68/EEC CE-märkningsdirektivet. 
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och för beskrivna ändamål. 
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Installation 
 
Montera elementet enligt nedanstående: 
 
 

Tillse att tillräckligt säkerhetsutrymme 
kommer att finnas kring elementet. 
 
 
 
 
 

2.  Märk ut och fäst upphängningsbeslagen med hjälp av bifogad mall.  (Väggen kan 
kräva andra skruvar än de medlevererade.) 
1. Haka i elementet och snäpp fast det 
2. Skruva i låsskruvarna som skall förhindra oavsiktlig losstagning 

 

Hålbild 
 
 

Typ  M  L 
EPH‐650‐LCD  200  207 
EPH‐750‐LCD  520  57 
EPH‐1200‐LCD  410  207 
EPH‐1800‐LCD  620  207 
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Säkerhetsvarning 

Fara 
• Sänk inte ned apparaten i vatten och låt inte vatten rinna in i den. 
• Öppna aldrig apparaten för att förhindra elchock. 
 

Varning 
• Denna installation måste vara helt i enlighet med lokala föreskrifter, förordningar och 
normer. 
• Kontrollera om spänningen som anges på märkplattan motsvarar den lokala 
nätspänningen innan du ansluter apparaten. 
• Apparaten är lämplig för nätspänning från ~230 V. 
• Om nätsladden är skadad, måste denna bytas av ett servicecenter auktoriserat av Zibro 
eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker. 
• Returnera alltid apparaten till ett servicecenter auktoriserat av Zibro för undersökning 
eller 
reparation. 
• Reparation av okvalificerade personer kan leda till en extremt farlig situation för 
användaren. 
• Försök inte att reparera apparaten själv, då förfaller din garanti. 
• Håll nätsladden borta från heta ytor. 
• Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med minskade 
fysiska, sensoriska eller mentala möjligheter, eller som saknar erfarenhet och kunskap, 
såvida de inte fått vägledning eller instruktioner vad gäller användning av apparaten av en 
person som ansvarar för deras säkerhet. 
• Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten. 
• Kontakten måste alltid kunna nås. 
• Stick inte in föremål i apparatens öppningar. 
• Värmeelementet får inte placeras direkt under ett eluttag. 
• Täck aldrig över värmeelementet eftersom det kan bli överhettat. 
• Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används. 
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Handhavande 

Kontrollpanel 
Knappar 

On / Off 
Upp 
Ner 
Heater 
Timer 

Huvudströmbrytare 
Huvudbrytare för elementet. Sitter på sidan av elementet 

ON /OFF 
Denna brytare kopplar till och från displayen och dess inställningsmöjligheter. Vid ON‐läge 
lyser Power‐lampan. 

Display 
Displayen visar i normalläge rumstemperaturen. 

Inställning av temperatur 
Tryck på ”Heater”. Kontrollampan lyser och visar att elementet är påslaget och att det 
försöker hålla inställd temperatur. Ett tryck på ”Pil upp” eller ”Pil ner” visar inställd 
temperatur (blinkande) i ca 5 sek. sedan återgår displayen att visa rumstemperatur. 
 
 För att ändra inställd temperatur fortsätt att trycka på ”Pil upp eller ner tills önskad 
temperatur blinkar i displayen.  Inställd temperatur fortsätter att blinka ca 5 sek varefter 
displayen återgår till att visa rumstemperaturen.  
Elementer är nu inställt och försöker nu att nå och hålla den inställda temperaturen. 
Observera att displayen alltid visar aktuell rumstemperatur.  
För att kontrollera vilken temperatur som är inställd kan en av piltangenterna tryckas in 1 
gång. Inställd temperatur visas då blinkande i ca 5 sek. 

Timer 
Ställa in fördröjt frånslag av elementet: 
• Tryck på ”Timer”, dioden tänds och displayen visar ‐ ‐ 
• Tryck på ”Pil upp” eller ”Pil ner” för att ställa in fördröjningstiden i timmar (1‐23 

timmar) Inställd tid blinkar i ca 5 sek sedan visas rumstemperaturen i displayen. 
• Efter att inställd tid förflutit stängs elementet av. 

Frostvakt 
Med huvudbrytaren i ON‐läge (displayen/kontrollenhet avstängd) fungerar elementet som 
frostvakt. Tillslag sker automatiskt när temperaturen går under ca +5 grader och displayen 

visar   . Elementet slås från när temperaturen kommer över denna temperatur. 
För att stänga av frostvakten måste även huvudbrytaren på sidan av elementet vara i Off‐
läge.  
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Säkerhetsföreskrifter 
• Stäng omedelbart av apparaten och drag ur kontakten ur vägguttaget om den producerar 
en konstig lukt eller ett onormalt ljud. Tag apparaten till ett auktoriserat Zibro 
servicecenter. 
• Stäng av apparaten och drag ur kontakten enligt bruksanvisningen innan du flyttar eller 
rengör den. 
• Kontrollera att apparaten och nätsladden alltid är utom räckhåll för barn (minst en meter 
bort). 
• Använd inte apparaten på fuktiga platser eller i närheten av vatten om den saknar IPX4- 
skyddsklass (se märkplattan). Endast IPX4- klassade apparater är lämpliga för dessa 
omständigheter. 
• Använd inte apparaten på platser där fuktighetsnivån överstiger 95 %. 
• Exponera inte apparaten för extrem värme eller kyla eller direkt solljus. 
• Använd inte apparaten utomhus. 
• Luta eller flytta aldrig apparaten när den är igång. 
• Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar med flera uttag. 
 

Garanti 
Denna apparat levereras med en 24 månaders garanti, som börjar på inköpsdatumet. Alla 
material- och tillverkningsfel repareras eller ersätts utan kostnad inom denna period. 
Följande regler gäller: 
1. Vi tillbakavisar uttryckligen alla ytterligare skadeanspråk, inklusive anspråk för 
oavsiktliga 
skador. 
2. Reparationer eller byte av komponenter inom garantiperioden resulterar inte till en 
förlängning av garantin. 
3. Garantin upphävs om ändringar har gjorts, delar som inte är äkta monteras eller 
reparationer utförs av tredje part. 
4. Komponenter som är föremål för normalt slitage, t.ex. filter, batterier, lampor eller 
värmeelement omfattas inte av garantin. 
5. Garantin gäller endast när du uppvisar originalkvitto med inköpsdatum och om inga 
ändringar har gjorts. 
6. Garantin upphävs vid skada orsakad på grund av försummelse eller handlingar som 
avviker från dem i denna bruksanvisning. 
7. Transportkostnader och riskerna som ingår vid transport av apparaten eller dess 
komponenter står alltid köparen för. 
8. Skada orsakad av att inte använda lämpliga reservdelar omfattas inte av garantin. 
För att förhindra onödiga utgifter, rekommenderar vi att du alltid först rådgör med 
bruksanvisningen. Tag med apparaten till din återförsäljare för reparationer om dessa 
anvisningar inte tillhandahåller en lösning. Avfall av elektriska produkter får inte kasseras 
bland hushållssoporna. Återvinn på befintliga miljöstationer. Fråga din kommun eller 
återförsäljaren för råd om återvinning. 
 



 

Bruksanvisning 
Element 
EPH‐XXX‐LCD 

 

 

     

Feiyue Group Europé Aps 
Troensevej 7 

DK 9220 Aalborg, Denmark 



2 

 
 
 
 
Innholdsfortegnelse 
 
Innledning ............................................................................................................................... 3 
Egenskaper .............................................................................................................................. 3 
Spesifikasjoner ........................................................................................................................ 3 
EF‐samsvarserklæring ............................................................................................................. 3 
Installation .............................................................................................................................. 4 
Hullbilde .............................................................................................................................. 4 
Sikkerhetsadvarsler ............................................................................................................. 5 

Bruk ......................................................................................................................................... 6 
Kontrollpanel ....................................................................................................................... 6 
Hovedstrømbryter .............................................................................................................. 6 
ON/OFF ............................................................................................................................... 6 
Display ................................................................................................................................. 6 
Innstilling av temperatur .................................................................................................... 6 
Timer ................................................................................................................................... 6 
Frostvakt ............................................................................................................................. 6 

Sikkerhetsforskrifter ............................................................................................................... 7 
Garanti .................................................................................................................................... 7 

 
   



3 

Innledning 
Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den for 
fremtidig referanse. 
Pakk ut apparatet og kontroller om det er skadet. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke 
apparatet, men ta kontakt med kundeservice hos din lokale forhandler. 
Hold emballasjen (plastposer o.l.) utenfor barns rekkevidde, da den kan forårsake farlige 
situasjoner for dem. 
 

Egenskaper 
•  Funksjonsindikasjon med LED 
•  Overopphetingsvern 
•  Beskyttelsesklasse IPX4 
•  For fast veggmontering 
•  LED‐indikator for romtemperatur 
•  Temperaturinnstilling 
•  Sensor for romtemperatur 
•  24 timers tidsur 
•  Frostvaktfunksjon 
 

 

Spesifikasjoner 
Modell  Spenning  Strøm  Vekt  Mål  Rom   Beskyttelsesklasse  Termostat 
EPH‐650‐LCD  650W  230/50/1  3,0 kg  450x70x400  24 m3  IPX4  √ 
EPH‐750‐LCD  750W  230/50/1  3,5 kg  750x70x200  28 m3  IPX4  √ 
EPH‐1200‐LCD  1200W  230/50/1  4,1 kg  660x70x400  45 m3  IPX4  √ 
EPH‐1800‐LCD  1800W  230/50/1  5,2 kg  870x70x400  67 m3  IPX4  √ 
(Romstørrelsen er kun ment som en indikasjon) 

EFsamsvarserklæring 
Apparatet er designet, konstruert og distribuert i henhold til sikkerhetsforskriftene i 
følgende EF‐direktiv: 
2006/95/EF Lavspenningsdirektivet 
2004/108/EF EMC‐direktivet 
93/68/EØF CE‐merkingsdirektivet 
Apparatet er kun beregnet på privat bruk og kun til det formål som er beskrevet her. 
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Installation 
 
Monter elementet i henhåll til følgende: 
 
 
1. Av sikkerhetsmessige grunner skal det 
vare tilstrekkelig med plass rundt 
elementet. 
 
 
 
 

 
2. Merk av og fest opphengsbeslagene ved hjelp av vedlagte mal.  
  (Veggens konstruksjon kan kreve andre skruer enn de som er med i pakken.) 
3. Hekt elementet på opphenget og klikk det fast. 
4. Skru fast låseskruene som skal forhindre at elementet faller ned. 

 

Hullbilde 
 
 

Type  M  L 
EPH‐650‐LCD  200  207 
EPH‐750‐LCD  520  57 
EPH‐1200‐LCD  410  207 
EPH‐1800‐LCD  620  207 
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Sikkerhetsadvarsler  
Fare 

• Ikke senk apparatet ned i vann, og ikke la vann trenge inn i det. 
• For å unngå elektriske støt skal apparatet aldri åpnes. 
• Advarsel 
• Installeringen må utføres i henhold til lokale forskrifter, forordninger og regler. 
• Kontroller om spenningen som angis på typeskiltet, tilsvarer den lokale 

nettspenningen før du kobler til apparatet. 
• Apparatet er egnet for nettspenning fra ~230 V. 
• Hvis nettledningen er skadet, må den byttes av et servicesenter som er 

autorisert av Zibro, eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farer. 
• Apparatet skal alltid returneres til et servicesenter som er autorisert av Zibro, 

for undersøkelse eller reparasjon. 
• Hvis en ukvalifisert person reparerer apparatet, kan dette føre til en svært 

farlig situasjon for brukeren. 
• Ikke forsøk å reparere apparatet selv, da bortfaller garantien. 
• Hold strømledningen unna varme overflater. 
• Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert 

fysisk, følelsesmessig eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring med og 
kunnskap om produktet, så sant de ikke har fått veiledning og instruksjon i 
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 

• Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 
• Kontakten må alltid være tilgjengelig. 
• Ikke stikk gjenstander inn i apparatets åpninger. 
• Varmeelementet må ikke plasseres rett under et strømuttak. 
• Varmelementet må aldri tildekkes, da det kan føre til at det blir overopphetet. 
• Trekk alltid ut støpselet fra vegguttaket når apparatet ikke er i bruk. 
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Bruk 

Kontrollpanel 
Knapper 

On / Off 
Opp 
Ned 
Heater 
Timer 

Hovedstrømbryter 
Hovedbryter for elementet. Er plassert på siden av elementet  

ON/OFF 
Denne bryteren kobler displayet og innstillingsmulighetene på og av. Ved ON‐modus lyser 
Power‐lyset. 

Display 
Displayet viser romtemperaturen i normalmodus.  

Innstilling av temperatur 
Trykk på "Heater". Kontrollyset lyser og viser at elementet er slått på, og at det jobber for 
å opprettholde innstilt temperatur. Ett trykk på "Pil opp" eller "Pil ned" viser innstilt 
temperatur (blinkende) i ca. fem sekunder, deretter fortsetter displayet å vise 
romtemperaturen. 
For å endre innstilt temperatur fortsetter du å trykke på "Pil opp" eller "Pil ned" til ønsket 
temperatur blinker på displayet. Innstilt temperatur fortsetter å blinke i ca. fem sekunder, 
deretter fortsetter displayet å vise romtemperaturen. 
Elementet er nå stilt inn og jobber for å nå og opprettholde innstilt temperatur. Vær 
oppmerksom på at displayet alltid viser aktuell romtemperatur. 
For å kontrollere hvilken temperatur som er stilt inn, kan en av piltastene trykkes inn én 
gang. Innstilt temperatur blinker da på displayet i ca. fem sekunder. 

Timer 
Still inn forsinket utkobling av elementet: 

• Trykk på "Timer", dioden tennes og displayet viser ‐ ‐ 
• Trykk på "Pil opp" eller "Pil ned" for å stille inn forsinkelsestiden i timer (1‐23 

timer). Innstilt tid blinker i ca. fem sekunder, deretter vises romtemperaturen 
på displayet. 

• Etter at innstilt tid er nådd, kobles elementet ut. 

Frostvakt 
Med hovedbryteren i ON‐modus (displayet/kontrollenheten slått av) fungerer elementet 
som frostvakt. Aktivering skjer automatisk når temperaturen går under ca. +5° og 
displayet viser . 
 Elementet slås av når temperaturen kommer over denne temperaturen. 
For å slå av frostvakten må også hovedbryteren på siden av elementet stå i Off‐posisjon. 
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Sikkerhetsforskrifter 
• Slå umiddelbart av apparatet og trekk ut støpselet fra vegguttaket hvis 

elementet lager en unormal lyd eller du kjenner en rar lukt. Lever apparatet til 
et servicesenter som er autorisert av Zibro. 

• Slå av apparatet og trekk ut støpselet i henhold til bruksanvisningen før du 
flytter eller rengjør det. 

• Kontroller at apparatet og nettledningen alltid er utenfor barns rekkevidde 
(minst én meter unna). 

• Ikke bruk apparatet på fuktige steder eller i nærheten av vann hvis det ikke har 
IPX4‐beskyttelsesklasse (se typeskiltet). Kun IPX4‐klassifiserte apparater egner 
seg i slike omgivelser. 

• Ikke bruk apparatet på steder hvor fuktighetsnivået overstiger 95 %. 
• Ikke eksponer apparatet for ekstrem varme eller kulde eller direkte sollys. 
• Apparatet må ikke brukes utendørs. 
• Ikke bikk eller flytt apparatet når det er slått på. 
• Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere med flere uttak. 

 

Garanti 
Dette apparatet leveres med en 24 måneders garanti, som løper fra kjøpsdato. Alle 
material‐ og produksjonsfeil repareres eller erstattes uten kostnader innenfor denne 
perioden. Følgende regler gjelder: 
 

1. Vi tilbakeviser uttrykkelig alle andre garantikrav, inkludert krav etter utilsiktede 
skader. 

2. Reparasjon eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke 
medføre forlengelse av garantien. 

3. Garantien opphører hvis det er gjort endringer, hvis det finnes deler som ikke 
er montert, eller hvis reparasjoner er utført av en tredje part. 

4. Komponenter som er gjenstand for normal slitasje, som filter, batterier, 
lyspærer eller varmeelementer, omfattes ikke av garantien. 

5. Garantien gjelder kun når du fremviser originalkvittering med kjøpsdato, og 
dersom det ikke er gjort noen endringer. 

6. Garantien opphører ved skader som skyldes forsømmelse, eller handlinger som 
avviker fra dem som er beskrevet i bruksanvisningen. 

7. Kjøperen er alltid ansvarlig for transportkostnadene og risikoene som en 
transport av apparatet og dets deler, medfører. 

8. Skade som skyldes at det er brukt uoriginale reservedeler, omfattes ikke av 
garantien. For å unngå unødvendige utgifter anbefaler vi at du alltid først 
konfererer bruksanvisningen. Lever apparatet til din forhandler for reparasjon 
hvis du ikke finner en mulig løsning i bruksanvisningen. Avfall fra elektriske 
produkter må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Skal gjenvinnes ved 
lokale miljøstasjoner. Be lokale myndigheter eller forhandleren om råd om 
gjenvinning. 
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