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STAR - serie
Portable infrared heater
Portabel infravärme
Portabel infravarmer

STAR15DTS / STAR20DTS / STAR23DTS

Användarmanual (SV) - Sidan 2
Brukerhåndbok (NO) - Side 8
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Läs den här bruksanvisningen innan användning.

Kära kund, tack för ditt val av Norveco!

Vi hoppas att din produkt, som har tillverkats i moderna anläggningar och har genomgått 
strikt kvalitetskontroll, kommer att ge dig bästa resultat.
Därför rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du 
använder din produkt och behåller den för framtida bruk.

Den här bruksanvisningen hjälper dig att använda din maskin på ett snabbt och säkert sätt.

• Läs bruksanvisningen innan du installerar och startar enheten.
• Följ i synnerhet säkerhetsanvisningarna.
• Förvara bruksanvisningen inom räckhåll. Du kan behöva den i framtiden.
• Läs alla ytterligare medföljande dokument.
Observera att denna bruksanvisning kan gälla för flera andra modeller. Skillnader mellan 
modeller kommer att identifieras i manualen.

För mer information kontakta din återförsäljare eller Norveco AB.

Kontakt:
Webb: www.norveco.se
E - post: info@norveco.se
Tillverkad i Turkiet
Manual Version; 1.2
© Norveco 2020

SÄKERHETSINSTRUKTION
• Läs den här bruksanvisningen innan du använder infravärmaren och behåll den 

för framtida bruk. Om du ger din produkt till en vän för användning, ge den med 
bruksanvisningen.

• Kasta inte förpackningen innan du har använt produkten och säkerställt att den 
fungerar som den ska.

• Om produkten eller tillbehören saknas, använd inte utan kontakta istället en 
auktoriserad serviceverkstad.

• Använd inte din infravärmare för något ändamål som inte nämns i denna manual.
• När produkten inte används, se till att strömbrytaren är i “off”-läge och att produkten är 

urkopplad.
• Värmarens främre skydd är gjort för att förhindra åtkomst åt värmeelementet och det 

måste vara på plats när produkten är igång.
• Detta främre skydd ger inte fullständigt skydd för barn och personer med 

funktionsnedsättning.
• Använd inte apparaten för att torka något.
• Montera inte apparaten i närheten av gardiner eller andra brandfarliga möbler.
• Om du ska montera produkten på väggen måste värmaren installeras minst 1,8 m 

ovan marken.
• Lämna inte produkten obevakad när den är på.
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• Enheten får endast användas av personer äldre än 8år.
• Barn från 8 år eller över och personer, som har begränsade fysiska, sensoriska och 

mentala egenskaper eller som inte har tillräckliga erfarenheter eller fackkunskaper får 
endast använda apparaten om de övervakas och de har skolats att använda apparaten 
säkert och de förstår de faror som kan uppstå. Barn får ej leka med apparaten. Barn 
får inte utföra rengöring eller serviceåtgärder utan övervakning. Om nätsladden är 
skadad bör den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

• Väggkontakten måste vara av jordad för att passa produktens nätsladd.
• Använd inte värmaren om glaset är skadat.
• Denna apparat är inte avsedd för användning av personer med nedsatt fysisk, 

sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap (inklusive 
barn), såvida de inte har fått vägledning eller instruktioner angående användning av 
apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Värmaren får inte placeras precis under ett vägguttag.
• Värmaren ska installeras på platser som är utom räckhåll för personer som duschar 

och personen ska inte kunna nå styrenheten eller termostaten medan de är i duschen.
• Rör inte det främre skyddet när du använder värmaren, den höga temperaturen kan 

skada dig.
• Vid strömavbrott ska värmaren stängas av. Låt inte värmaren slås på automatiskt när 

strömmen är på.
• Vid väggmontering av värmaren bör det vara minst 40 centimeter avstånd mellan 

värmaren och skarven mellan väggen och taket. Det bör också vara minst en meter 
mellan värmaren och möblerna.

• Värmaren ska monteras på det bärbara stativet eller horisontellt på väggen. Vinkelrät 
montering av produkten kommer att orsaka deformation på värmeledningarna och 
glasröret och produktens livslängd kommer att minska drastiskt.

• VARNING: Täck inte värmaren för att förhindra överhettning
• För jordbrytaren använd en 10A säkring för 1500W, 2000W och 2300W infravärmare 

och en 16A säkring för 2500W infravärmare.
• Värmaren får användas på maximalt 2000 m.ö.h då förändringar i lufttryck kan orsaka 

skada på värmarens isolering.
• Om din apparat är märkt med IP24 eller IPX4 eller högre kan den användas i 

utomhusmiljöer. IPX4 ger skydd för strilande regn. Se etiketten på baksidan av 
produkten för “IP” -markeringen. 

• Det rekommenderas att förvara produkten under tak vid förvaring. 
• Om produkten inte har en IP markering på IP24 eller IPX4 eller högre. Håll då 

infravärmaren borta från vatten. Håll produkten borta från badrum, duschar, badkar 
och bassänger.

• Brytarens olika positioner är markerade med figurer, text och andra synliga symboler.
• Använd inte värmaren om den har tappats.
• Använd inte om värmaren har synliga tecken på skador.
• Använd denna värmare på en horisontell och stabil yta eller montera på väggen.
• FÖRSIKTIGT: Vissa delar av produkten kan bli mycket varma. Barn och personer med 

funktionsnedsättning bör hållas under uppsikt.
• VARNING: Använd inte värmaren i små rum där folk som inte kan lämna rummet på 

egen hand befinner sig, om inte ständig övervakning upprätthålls.
• VARNING: För att minska brandrisken, håll textilier, gardiner eller annat brandfarligt 

material minst 1 m från utloppet.
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TEKNISK RITNING
1. Kropp
2. Reflektor
3. Sidoreflektor
4. Bricka
5. Värmeelement
6. Främre skydd
7. Sidopanel
8. Plastlock
9. Skruv till lock
10. L-konsol
11. Vingskruv
12. Vingmutter
13. Termostat
14. Koppling

15. Termostatknapp
16. Nätsladd
17. U-konsol
18. U-konsol plast
19. Vingmutter-skruv
20. Ring för höjdjustering
21. Rör för höjdjustering
22. Diagonalt basrör
23. Täcklock av plast
24. Fötter
25. Strömbrytare
26. Tippskydd
27. Kopplingskonsol
28. M5x15 skruv

FIGUR 1
OBS: De värden som anges på produktens indikatorer, eller på andra medföljande tryckta 
dokument, har erhållits i laboratoriemiljö enligt relaterade standarder. Dessa värden kan 
förändras beroende på maskinens användning och förhållandena i den miljö där produkten 
används.
STAR15DTS STAR20DTS STAR23DTS

Effekt: 1300-1500W Effekt: 1700-2000W Effekt: 2000-2300W

Spänning: 220-240V ~ Spänning: 220-240V ~ Spänning: 220-240V ~

Frekvens: 50 Hz Frekvens: 50 Hz Frekvens: 50 Hz

Isoleringsklass: I Isoleringsklass: I Isoleringsklass: I

Skyddsklass: IPX4 Skyddsklass: IPX4 Skyddsklass: IPX4

1. FÄSTKONSOL
2. M5 SKRUV
3. L-KONSOL
4. M8 BULT
5. M8 MUTTER
6. VÄGGPLUGG
7. VÄGGPLUGGSKRUV

• Borra fyra hål på väggen på den plats där enheten ska installeras som passar hålen på 
de L formade monteringsblecken.

• Sätt i pluggar (om det behövs), i hålen.
• Montera två av dem L formade benen på väggen med hjälp av medföljande skruvar.
• Montera de andra L benen på enheten med hjälp av de fyra medföljande skruvarna.
• Montera och fixera L form benen på väggen och på enheten och använd bultar och 

muttrar och brickor och dra åt.
• Beroende på området som ska värmas kan enheten justeras mellan 0-45 grader.
• Värmaren kan inte monteras i taket.

MONTERING PÅ VÄGG
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 FEL  FEL  RÄTT

RÄTT

MONTERING PÅ STATIV
Produktens montering och förberedelse:
• Öppna lådan och ta ut produkten ur lådan.
• Lägg de två L-konsolerna mot fästkonsolerna på baksidan av produkten. Fäst dem 

med en skruvmejsel.
• Ta ut stativet från förpackningen.
• Ta av skruven och kopplingskonsolen längst ner på stativet med hjälp av en 

skruvmejsel.
• Montera de fem fötterna längst ner på röret.
• Placera kopplingskonsolen i mitten av tvärbenen. Fäst ordentligt med en skruvmejsel.
• Vänd på stativet och lägg det på marken. Tryck ner täcklocket av plast för att täcka 

kopplingen mellan fötterna och röret.
• Ta bort skruven och muttern som sitter längst upp på stativet.
• Matcha hålet på L-konsolerna och stativet (U-konsol).
• Sätt i skruven som du tog bort tidigare genom hålet på L-konsolerna och U-konsolen. 

När skruven kommer ut på andra sidan, placera muttern och dra åt.
• För att justera höjden på stativet, vrid ringen för höjdjustering moturs.
• Efter justering av önskad höjd vrids ringen för höjdjustering medurs för att fixera den.
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Apparaten har en tippbrytare, så den fungerar inte om man inte har monterat den i rätt läge 
på stativet eller på väggen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten är avsedd för att ge extra tillskottvärme i form av infraröd mellanvågsstålning 
för platser såsom, garage, källare och utomhus områden såsom, terrasser, balkonger med 
mera. Produkten är ej avsedd för att vara den primära värmekällan och är därför ej avsedd 
som rumsvärmare.

ANVÄNDNING
Termostatbrytare:
Det finns två positioner.
Min: Produktens inre värmetråd värms upp.
Max: Produktens yttre värmetråd värms upp.

Termostatbrytaren används för att produkten ska bibehålla en konstant rumstemperatur. 
När önskad rumstemperatur är uppnådd, stängs temperaturtermostaten automatiskt av 
och slås automatiskt på igen när rumstemperaturen sjunker.
För maximal värme, vrid termostatbrytaren medurs.
För minsta möjliga värme vrid termostatbrytaren moturs
När önskad rumstemperatur är uppnådd vrider du termostatbrytaren moturs tills 
termostaten stänger av det yttre motståndet.
När du ansluter produkten trycker du på PÅ-AV-knappen och slår på den.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING:
Om du vill rengöra produkten stänger du av och kopplar ur den och väntar tills den har kylts 
ned.
Om din produkt demonteras av en auktoriserad person kan man rengöra värmeelementet 
och reflektorn med ett rent fuktigt tyg.
Sänk inte ned produkten i någon typ av vätska för rengöring. Håll produkten borta från 
direkt kontakt med vatten.
Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller liknande material som kan skada produkten.

TRANSPORT OCH ÅTERVINNING
Produkten ska bäras i originalförpackning.
Förpackningsmaterial ska återvinnas enligt instruktioner från lokala återvinningscentraler.
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GARANTI
Garantin för Norveco Star serie 2 år. Läs garantisektionen för villkor för garantin.

GARANTIVILLKOR
Garanti från Norveco täcker inte fel som uppstår vid felaktig användning av apparaten.
Garantin täcker inte de situationerna nedan:
De skador och defekter till följd av felaktig användning.
De skador och defekter som inträffat under transporten efter leverans av produkten till
kunden av företaget.
De skador och defekter som följer av låg eller hög spänning, ojordat eluttag felaktiga
system el, drift av apparaten i olika spänning än värden som anges i instruktionerna.
De skador och defekter som följer av brand och blixtnedslag.
De skador och defekter som följer av reparationer och underhåll av andra än auktoriserade 
service personal.
De defekter som följer av brott mot instruktionerna i manualen.
De skador och defekter som uppstår vid transport av produkten i stället för reparation.
Observera! Bristfälligt underhåll och rengöring omfattas inte av garantin.
Damm och föroreningar i miljön.
Skador på reflektorn eller filament på grund av felaktig rengöring.
En felaktig installation eller rivning.
Drift med skadad filament, ram eller nätsladd.
Ovan nämnda defekter och tjänster omfattas inte av garantin.

Om denna produkt bevisat vara defekt i utförande eller material, skall den repareras eller
utbytas enligt villkoren i denna garanti. Under inga omständigheter ska Norveco vara
ansvariga för någon förlust eller skada, direkt, följdskador, eller tillfällig, som härrör från
användning av eller oförmåga att använda denna produkt.
Garantin gäller ej om giltigt inköpskvitto saknas.
Denna garanti blir ogiltig om serienumret (i förekommande fall), modellnummer
identifiering, eller varumärke har helt eller delvis avlägsnas eller raderas.
Alla Norveco märkesvaror har CE-certifikat
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Les dette før bruk.

Takk for at du har valgt Norveco!

Vi håper at dette produktet svarer til forventningene, det er produsert i moderne fasiliteter 
og underlagt strenge prosedyrer for kvalitetskontroll.
Derfor anbefaler vi at du leser grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar 
produktet i bruk og tar vare på bruksanvisningen til fremtidige referanser.

Denne bruksanvisningen bidrar til at du bruker apparatet på en rask og sikker måte.

• Les bruksanvisningen før installasjon og oppstart av apparatet.
• Følg spesielt nøye de sikkerhetsrelaterte instruksjonene.
• Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig. Du kan få behov for den i 

fremtiden.

Les alle tilleggsdokumentene som fulgte apparatet. Vær oppmerksom på at denne 
bruksanvisningen kan gjelde flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene 
identifiseres i bruksanvisningen. For informasjon kan du kontakte forhandleren eller 
importøren i det landet der du bor på.

Kontakt: 
Webb: www.norveco.se
E - post: info@norveco.se
Tillverkad i Turkiet
Manual Version; 1.2
© Norveco 2020

SÄKERHETSINSTRUKTION
• Les denne bruksanvisningen før du bruker den infrarøde varmeovnen og ta vare på dokumentet 

til fremtidige referanser. Husk at bruksanvisningen må medfølge hvis produktet overføres til 
tredjeperson. 

• Ikke kast emballasjen før produktet er tatt i bruk og kontrollert at det virker tilfredsstillende.
• Kontakt autorisert forhandler og ikke bruk produktet, hvis innholdet i forpakningen ikke er 

komplett eller ødelagt.
• Ikke bruk den infrarøde varmeovnen til andre formål enn det som nevnt i denne bruksanvisningen.
• Når produktet ikke er i bruk, sørg for at det er avslått og at strømkabelen er trukket ut.
• Frontdekselet på varmeovnene er laget for å forhindre adkomst til varmeelementet, det må alltid 

være på når produktet er i bruk.
• Frontdekselet sørger ikke for tilstrekkelig beskyttelse for barn og personer med nedsatt 

funksjonsevne.
• Apparatet må ikke benyttes til å tørke ulike gjenstander.
• Apparatet må ikke installeres i nærheten av gardiner eller annet brennbart inventar.
• Skal produktet veggmonteres, må varmeovnen installeres minst 1,8 m over gulvet.
• Produktet skal ikke etterlates uten tilsyn når det er i bruk.
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• Enheten må bare brukes av personer som er eldre enn 8 år.
• Barn i alderen 8 eller over og folk som har begrenset fysiske, sensoriske og mentale egenskaper 

eller ikke har tilstrekkelig erfaring eller kompetanse kan bare bruke apparatet hvis de har tilsyn 
under bruken, og de har blitt opplært til å bruke utstyret trygt og de forstår farene som kan 
oppstå. Barn må ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten 
tilsyn.

• Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av autorisert teknisk servicepersonell.
• Det bør ikke benyttes skjøteledninger til varmeovnen.
• Varmeovnen må ikke benyttes hvis glasset er skadet.
• Dersom de ikke er gitt veiledning eller instruksjon vedrørende bruken av apparatet av en person 

som er ansvarlig for sikkerheten, er dette apparatet  ikke tiltenkt brukt av personer med reduserte 
fysiske eller mentale evner (inkludert barn) som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap om 
bruken. 

• Varmeovnen må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
• Varmeovnen bør installeres på steder som er utilgjengelige for personer i dusjen, vedkommende 

bør ikke rekke kontrollenheten eller termostaten når man dusjer.
• Ikke berør frontdekselet når varmeovnen er i bruk, du kan få skader på grunn av den høye 

temperaturen.
• Varmeovnen bør slås av i tilfelle strømbrudd. Ikke la varmeovnen slå seg på automatisk når 

strømmen kommer tilbake.
• Under veggmontering, bør det være minst 40 cm fra varmeovnen til tilstøtende vegg (hjørne) og 

taket. Det bør også være minst 1 meter mellom varmeovnen og annet inventar.
• Varmeovnen bør monteres på det flyttbare stativet eller veggen horisontalt. Montering av 

produktet i loddrett posisjon vil forårsake deformering av varmekablene og glassrørene, og 
levetiden til produktet vil reduseres betraktelig.

• Infrarøde varmeovner på 1500W, 2000W og 2300W bør tilkobles en kurs med 10A sikring. 16A 
kurs til varmeovner på 2500W.

• For at ikke isolasjonen av apparatet skal være sikker, bør varmeovnen ikke brukes over 2000 
m.o.h.

• Hvis enheten din er merket med IP24 eller IPX4 eller høyere, kan den brukes i utemiljø. IPX4 gir 
beskyttelse for det skinnende regnet. Se etiketten på baksiden av produktet for “IP” -koden.

• Det anbefales å oppbevare produktet under tak under lagring.
• Hvis produktet ikke har en IP-merking på IP24 eller IPX4 eller høyere. Hold på infrarød varmeovn 

borte fra vann. Hold produktet borte fra baderom, dusj, badekar og bassenger.
• Den separate bryterplasseringen på varmeovnen er markert med figurer, tekst og andre synlige 

symboler.
• Ikke bruk denne varmeovnen hvis den har vært utsatt for slag.
• Ikke bruk varmeovnen hvis den har synlige tegn på skade.
• Bruk denne varmeovnen på et horisontalt og stabilt underlag eller som veggmontert.
• ADVARSEL: Visse deler på dette produktet kan bli veldig varme. Det må gis spesiell 

oppmerksomhet til barn og andre sårbare personer.
• ADVARSEL: İkke bruk varmeovnen i små rom der det befinner seg personer som ikke kan forlate 

rommet på egenhånd, dersom disse ikke er under kontinuerlig tilsyn.
• ADVARSEL: For å redusere brannfaren, hold tekstiler, gardiner eller andre brennbare materialer 

minst 1 meter unna varmekilden.
• ADVARSEL: For å forhindre overoppheting må ikke varmeovnen tildekkes.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
1. Innkapsling
2. Reflektor
3. Sidereflektor
4. Skive
5. Varmeelement
6. Frontdeksel
7. Sidepanel
8. Plastdeksel
9. Skrue
10. L-brakett
11. Vingmutter
12. Vingmutter
13. Termostat
14. Tilkobling

15. Termostatbryter
16. Strømkabel
17. U-beslag
18. U-plastbeslag
19. Vingmutter
20. Høydejusteringsring
21. Høydejusteringsrør
22. Teleskoprør
23. Plastdeksel
24. Fot
25. Av/på-bryter
26. Veltebryter
27. Koblingsbrakett
28. M5x15 skrue

FIGUR 1
NB: Angitte indikatorverdier på produktet eller på vedlagte dokumenter tilhørende 
produktet er innhentet i laboratorium etter relaterte standarder. Disse verdiene kan endres i 
forhold til bruken av apparatet og under de miljømessige forholdene apparatet benyttes.

STAR15DTS STAR20DTS STAR23DTS

Effekt: 1300-1500W Effekt: 1700-2000W Effekt: 2000-2300W

Spenning: 220-240V ~ Spenning: 220-240V ~ Spenning: 220-240V ~

Frekvens: 50 Hz Frekvens: 50 Hz Frekvens: 50 Hz

Isolasjonsklasse: I Isolasjonsklasse: I Isolasjonsklasse: I

Beskyttelse: IPX4 Beskyttelse: IPX4 Beskyttelse: IPX4

1. FESTEBRAKETT
2. M5 SKRUE
3. L-BRAKETT
4. M8 BOLT
5. M8 MUTTER
6. VEGGPLUGG
7. SKRUE VEGGPLUGG

• Borr fire hull på veggen på det stedet der enheten vil bli installert som passer hullene i L-formet 
monteringsbrakettene.

• Sett veggplugger (om nødvendig), som leveres med apparatet, i hullene.
• Monter to av L-formede brakettene på veggen, med skruene som følger med enheten.
• Monter de andre L-brakettene med de seks skruene og den lille skiftenøkkelen, som vist i (de 

tilsvarende mutterne er allerede bygget inn i enheten)
• Monter og fest de L-formede brakettene på veggen og på apparatet, ved hjelp av skruer, skiver og 

muttere, og stram så til.
• Avhengig av området som skal varmes opp, kan vinkelen på enheten justeres fra 0-45 grader ved 

hjelp av bolt med bakelitthode og mutterfeste.
• Varmeren kan ikke monteres i taket.

VEGGMONTERING
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 FEIL  FEIL  RIKTIG

RIKTIG

BRUK AV STATIV
Produktmontering og forberedelser:
• Åpne esken og ta produktet ut av emballasjen.
• Fest de to L-brakettene til festebrakettene på baksiden av produktet. De festes med en 

skrutrekker.
• Ta stativet ut av emballasjen.
• Bruk en skrutrekker for å løsne skruen og festebraketten under stativfoten.
• Monter de 5 kryssføttene nederst på stativet.
• Sett festebraketten i senter av kryssføttene. Skru godt til med skrutrekkeren.
• Sett stativet rett vei. Skyv plastdekselet for å dekke over føttene og stangen.
• Løsne skrue og mutter som sitter øverst på stativet.
• Matche hullet på L-brakettene og hullet på stativet (U-brakett).
• Sett skruen tilbake på plass gjennom hullet på L-brakettene og U-braketten. Når skruen 

er igjennom, sett på mutteren og trekk til.
• For å justere høyden på stativet, skru justeringsringen mot klokken.
• Etter å justert til ønsket høyde, skru justeringsringen med klokken for å feste stativet.
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Apparatet har en veltebryter, så det vil ikke virke hvis du ikke monterer det på stativet eller 
en vegg i korrekt posisjon.

BRUK
Produktet er designet for å gi ekstra tilleggsvarme i form av infrarød mellomstrålestråling 
for steder som garasje, kjeller og utearealer som, terrasser, balkonger og mer. Produktet er 
ikke ment å være den primære varmekilden og er derfor ikke ment som romvarmer.

TERMOSTATBRYTER
Det er to posisjoner.
Min: Den indre motstandstråden i produktet varmes opp.
Max: Den ytre motstandstråden i produktet varmes opp.

Termostatbryteren brukes for å holde en jevn romtemperatur.
Når ønsket romtemperatur er oppnådd, slås termostaten automatisk av og starter opp 
igjen automatisk når romtemperaturen reduseres.
For maksimal varme, må termostatbryteren vris med klokken.
For minimum varme, må termostatbryteren vris mot klokken.
Når romtemperaturen kommer til ønsket nivå, vri termostatbryteren mot klokken inntil 
termostaten slår av den ytre motstandstråden.
Når støpselet er satt i, slå på ved bruk av PÅ/AV -knappen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING:
Slå av varmeovnen, trekk ut støpslet og la det kjøle seg helt ned hvis du ønsker å rengjøre 
produktet. Hvis produktet er demontert av en autorisert person, så kan du rengjøre 
varmeelementet og reflektoren med en ren, fuktig klut. Produktet må ikke nedsenkes i 
væske for å rengjøres. Produktet må ikke utsettes for direkte kontakt med vann. Bruk aldri 
petroleumsprodukter, løsemidler eller tilsvarende midler, det kan skade produktet.

TRANSPORT OG GJENVINNING
Produktet bør transporteres i originalemballasjen.
Emballasjen bør avhendes i henhold til lokale gjenvinningsregler.
 

GARANTI
Varigheten til garanti for Norveco Star seriene er 2 år. Les garanti-avsnittet for å
se vilkårene for garantien
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GARANTIBETINGELSER
Norveco garanti vil ikke dekke defekter som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet.
Garantien dekker ikke situasjonene beskrevet under:
Skader og defekter som oppstår som følge av feil bruk.
Skadene og mangler som har oppstått under transporten etter levering av produktet til 
kunden fra selskapet.
De skader og defekter som oppstår som følge av for lav eller høy spenning, bruk av ujordet 
kontakt, defekter i strømforsyningen, bruk av apparatet i ved andre spenningsverdier enn 
de som er beskrevet i bruksanvisningen.
Skader og defekter som oppstår som følge av brann eller lynnedslag.
Skader og defekter som oppstår som følge av reparasjoner og vedlikehold utført av 
personer som ikke er autoriserte.
Defekter som oppstår som følge av brudd på anvisningene i håndboken.
Skader og defekter som oppstår som følge av transport av produktet, istedenfor 
reparasjon.
Advarsel! Mangelfullt vedlikehold og renhold er ikke dekket av garantien.
Støvet og forurensende stoffer i miljøet.
Skader på reflektoren eller filamentet på grunn av feil rengjøring.
Feilaktig installasjon eller demontering.
Bruk når varmerøret, rammen eller strømledningen er ødelagt.
De overnevnte defektene og servicen er ikke dekket av garantien.
Skulle dette produktet påvises å være defekte i utførelse eller materiale, skal forbrukerens 
eneste erstatning komme i form av reparasjon eller erstatning, som fastsatt av vilkårene i 
denne garantien. Opranic skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle 
tap eller skader, direkte, påfølgende eller tilfeldige, som oppstår som følge av bruk av eller 
manglende evne til å bruke dette produktet.
Denne garantien blir ugyldig dersom garantisertifikatet mangler stempel og underskrift av 
leverandør, samt kjøpsdato.
Denne garantien vil bli ugyldig dersom serienummeret (hvis aktuelt), modellidentifikasjon, 
eller merket er blitt helt eller delvis fjernet eller slettet.
Alle Norveco merker er CE-merket
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STAR - serie
Portable infrared heater

STAR15DTS / STAR20DTS / STAR23DTS
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