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PRODUKTBESKRIVELSE
XL 9 er en stråleovn. Stråleteknologien ønsker å følge det 
samme fysiske prinsippet som ligger til grunn for oppvarming fra 
sollys. Solen varmer uten en varm luftstrøm, men med stråle-
bølger. Strålesystemet har fått god mottakelse av profesjonelle 
kunder, da denne teknologien gir mange fordeler. XL 9 er ut-
formet på grunnlag av det fysiske prinsippet nevnt over og er 
derfor et spesielt varmeapparat som er uunnværlig hvis man 
ønsker en homogen og ensartet varmekilde som er egnet for 
oppvarming, tørking og tining. I tillegg, tillater den stillegående 
driften å arbeide uten bakgrunnstøy som vanligvis forårsakes 
av andre varmeapparater. Ovnen er utstyrt med gummihjul, og 

store autonomi, sammen med mulighet for automatisk drift med 
termostat, gir operatøren maksimal frihet for bruk. En ekstern 
indikator for kontroll av drivstoff i tanken tillater rask sjekk om 
det eventuelt er nødvendig med påfylling. Muligheten for to ef-
fekttrinn i versjon SR, gir en bedre utnyttelse av maskinen i ulike 
bruksforhold og årstider.

UTPAKKING OG EMBALLASJE 
UTPAKKING
• Fjern stroppene brukt til innpakking av apparatet (Fig. 1).
• Åpne emballasjen fra oversiden.
• Fjern pappen fra oversiden.
• Fjern stroppene som fester ovnen til pallen (Fig. 2).
• Ta ovnen forsiktig ned fra pallen.
• Kast stråleovnens emballasje iht. landets gjeldene regelverk.
• Kontroller ovnen for eventuelle skader oppstått under trans-

port. Hvis ovnen er skadet, gi umiddelbart beskjed til forhan-
dleren hvor ovnen er kjøpt.

Dersom varmeovnen skal lagres, har skader som har oppstått 
under transport eller dersom den skal repareres, gjør følgende: 
• Kontroller at maskinen ikke er skadet, spesielt at den ikke lekker 

brennstoff. Hvis den har lekkasje, tøm tanken for brennstoff.
• Sett ovnen på den samme pallen den kom på (ved lagring) 

eller på en egnet pall for retur (europall merket EPA).
• Fest stråleovnen godt til pallen (Fig. 2).
• Plasser, når det er mulig, pappemballasjen over pallen og fest 

med egnet materiale (Fig. 1).
• Oppbevar stråleovnen på et egnet og tørt sted, og sett ikke 

på Fig. 1 eller i minste fall som på Fig. 2.
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SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG: les denne bruksanvisningen grundig før mon-
tering, igangsetting eller vedlikehold av stråleovnen ut-
føres.  Feil bruk av stråleovnen kan føre til alvorlige eller 
dødelige skader på grunn av forbrenning, brann, eksplos-
jon, elektrisk støt eller karbonmonoksidforgiftning.

FARE: Karbonmonoksidforgiftning kan være dødelig.
Karbonmonoksidforgiftning - På et tidlig stadium ligner symp-

-
pine, svimmelhet og/eller kvalme. Symptomene kan skyldes 
en feilaktig funksjon av ovnen. Gå ut i frisk luft så raskt som 
mulig. Få varmeovnen reparert. Sørg for at alle advarsler leses 
og forstås. Ta vare på denne manualen for fremtidig bruk: den er 
en veiledning for sikker og riktig bruk av varmeovnen.

-
jonsfare. Bruk aldri bensin, nafta, malingsfortynner, alkohol eller 
andre brannfarlige brennstoff. 
• Påfylling:

grundig kjennskap til instruksjonene fra produsenten, samt ak-
tuelle retningslinjer for påfylling av brennstoff i varmeovnene.

b) Bruk kun brennstoff av den type som angitt på varmeovnens 
merkeskilt.

avkjøles.
d) Under påfylling skal alle brennstoffslanger og koblinger kon-

trolleres for lekkasjer. Eventuelle lekkasjer skal repareres før 
varmeovnen settes i drift.

e) Det må aldri oppbevares mer enn en dagsforsyning brennst-
off i nærheten av varmeovnen inne i en bygning.   Brennstoff-
tankene må oppbevares på et annet sted.

f) Alle brennstofftanker skal plasseres i en minimums sikker-
hetsavstand (iht. gjeldende normer) fra varmeapparater, svei-
seutstyr og andre lett antennelige kilder (med unntak av drivs-
tofftanken som er innebygd i varmeovnen).

g) Brennstoffet skal oppbevares på steder der væsken ikke kan 
trenge gjennom gulvet eller bli antent av en brann i underetas-
jen.   

h) Brennstoff skal oppbevares iht. gjeldende regelverk.
-

tynner eller andre svært brannfarlige gasser eller høy støvkon-
sentrasjon.

• Følg alle lokale vedtekter og gjeldende regelverk ved bruk av 
varmeovnen.

• Ovner som brukes i nærheten av presenninger, gardiner eller 
andre lignende dekkematerialer, må plasseres i sikker avstand 
fra disse. Minimum sikkerhetsavstand er den som anbefales 
av regelverket i landet hvor apparatet brukes.

   Det anbefales også at disse er laget av brannsikkert materiale. 
Disse materialene må festes godt, slik at man unngår at de 
tar fyr eller kommer i kontakt med varmeovnen på grunn av 
vinden.

• Ovnen må kun brukes på godt ventilerte steder. Før bruk må 

av luften iht. regelverket i landet hvor ovnen brukes og med 
formål å føre inn frisk luft fra utsiden.

• Forsyn stråleovnen kun med den spenning og frekvens som er 
angitt på merkeskiltet.

• Bruk kun skjøteledning med tre ledninger og som er jordet.
• Hold en sikkerhetsavstand mellom stråleovnen og brennstoffet 

iht. landets gjeldene regelverk. 

eller i bruk.

• Barn og dyr må holdes borte fra varmeapparatet.
• Ta ut stikkontakten når ovnen ikke er i bruk.
• Når ovnen kontrolleres av en termostat kan den starte når som 

helst.
• Bruk aldri ovnen i rom hvor personer oppholder seg til daglig. 
• Man må aldri tilstoppe  inn- eller uttaket for luft.

eller utføres vedlikehold på dersom den er varm, i bruk eller 
kontakten står i.

• Røyken som kommer ut ved første forbrenning skyldes for-
-

brennerens deler. Denne røyken vil forsvinne etter noen minut-
ter.

• Ovnen kan brukes i rom med en temperatur mellom -30°C og 
+40°C.
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PRODUKTIDENTIFIKASJON

 Brennkammer,  Hull for løfting av ovnen, -
 Brennstofftilførsel, 

 Retur brennstoff,  Fyllplugg brennstoff,  For eller hjul 
(tilleggsutstyr),  Nivåindikator brennstoff,  Blokkeringsskrue 
brennstoffenhet,  Tappeplugg tank,  Brenn-
stofftank,  Håndtak for transport av ovn,  Stift for å låse 
håndtak,  Brenner,  Stort håndtak for rotasjon avforbren-
ningskammeret
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 Luftinnstilling,  ON/OFF-bryter,  ON/OFF-bryter andre 
styrke (XL 9SR),  RESET-knapp,  Spenningslampe,  Dek-
sel på brenner,  Kontakt for romtemostat,  Skrue for feste 
av brenner,  Utstyr for etterventilasjon, -
kontroll,  Transformator,  Justering pumpetrykk (XL 9ER), 

 Justering pumpetrykk (XL 9SR),  Pumpe brennstoff (XL 
9ER),  Pumpe brennstoff (XL 9SR),  Kondensator,  Mo-
tor,  Rør brenner,  Justering av forbrenningshodet,  Foto-
motstand, 
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BRENNSTOFF
VÆR OPPMERKSOM: Varmeovnen fungerer UTELUK-

Bruk av urent brennstoff kan medføre:

• Kullavleiringer på elektrodene.
Ved lave temperaturer, bruk frostvæske som ikke er giftig.

FUNKSJONSPRINSIPP
Luften, som er nødvendig for å sikre en korrekt forbrenning, pro-
duseres ved at en vifte inni brenneren roterer. Luftstrømningen 
kommer ut av brennerens rør og blandes med brennstoffet som 
forstøves av en dyse ved høyt trykk. Brennstoff som forstøves 
av dysen leveres av en roterende pumpe som suger inn brenn-
stoffet fra tanken og sender det med høyt trykk til dysen for for-
støvning.

IGANGSETTING
ADVARSLER: Før varmeovnen settes i drift, og før den 
kobles til strømnettet, kontroller at strømnettets egenska-
per tilsvarer det som er angitt på varmeovnens merkeskilt.

1. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene.
2. Fyll tanken med brennstoff.
3. Lukk tankens plugg.
4. Sett støpselet i stikkontakten som må være jordet og ha en 

spenning lik den som er angitt på apparatets merkeskilt.

Sett bryteren (B Fig. 5) på ON (I). Forhåndsventilasjonen starter 
og etter cirka 10 sekunder starter forbrenningen.

ADVARSEL: Før varmeovnen startes må man forsikre seg 
om at bryteren (C Fig. 5) er i posisjon .

Sett bryteren (B Fig. 5) på ON Forhåndsventilasjonen starter og 
etter cirka 10 sekunder starter forbrenningen.
Hvis man ønsker maks styrke, sett bryteren (C Fig. 5) i posisjon 

.

Still romtermostaten eller kontrollenheten (for eksempel en tim-
er), hvis tilkoblet, slik at den kan fungere.
VÆR OPPMERKSOM: Varmeovnen kan UTELUKKENDE 
fungere i automatisk modus når en kontrollenhet, som 
for eksempel en romtermostat eller en timer er tilkoblet 
varmeovnen. For tilkobling av kontrollenheten til 
apparatet, se paragraf “ELEKTRISK SKJEMA”.

Ved første igangsetting eller etter en komplett tømming 
av dieseloljekretsen, kan dieseloljestrømningen til dysen 
være utilstrekkelig og forårsake at sikkerhetsanordningen 

tilfelle, etter å ha ventet i cirka 1 minutt, trykk på Resetknappen 
(D Fig. 5 og 6) start apparatet på nytt.

I tilfelle funksjonssvikt, må man først gjøre følgende:
1. Kontroller at tanken (N Fig. 4) fremdeles inneholder dieselolje;
2. Trykk på reser-knappen (D Fig. 5 eller 6).
Hvis ovnen ikke virker etter at dette er utført, henviser vi til 

VÆR OPPMERKSOM: Før den andre igangsetting (med 
stråleovnen av og avkjølt), kontroller at skruene som lås-

ADVARSEL: Stråleovnens elektriske forsyningslinje 
skalvære utstyrt med jordforbindelse og med en 
magnetotermisk differensialbryter. Stråleovnens støpsel 
må være koblet til en kontakt med effektbryter. 

Sett bryteren (B Fig. 5) på 0FF (O) eller bruk romtermostaten 
eller kontrollanordningen (timer) hvis tilkoblet, ved å innstille på 
egnet vis. Flammen slukkes og ventilasjonen fortsetter inntil et-
terventilasjonen er utført (avkjøling).
ADVARSEL: Før støpselet trekkes ut av kontakten, vent 
til syklus for etteravkjøling avsluttes (avkjøling på cirka 
3 min).

SIKKERHETSANORDNINGER
Varmeovnen er utstyrt med et sikkerhetsanordning (L Fig. 6) 

-
essigheter under drift, vil anordningen blokkere brenneren og 
RESET-knappen begynner å lyse (D Fig. 5 eller 6).
Varmeovnen er utstyrt med et apparat for etterventilasjon. 
Dette apparatet tillater en optimal og automatiskavkjøling av 
brennkammeret i cirka 3 minutter. 
Før varmeovnenstartes på nytt, må årsaken som har medført 

TRANSPORT OG HÅNDTERING

seg om at tankens plugger (F og H Fig. 3) er skikkelig 
lukket.

eller 7). Det er derfor mulig å spenne fast ovnen og løfte den for 
å plassere den der man ønsker å oppvarme, tine og tørke.
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Varmeovnen kan leveres med svinghjul (G Fig. 3). I dette tilfel-
let, hvis underlaget tillater det, skyv ovnen som en vogn. Hvis 
apparatet ikke er utstyrt med svinghjul, skal stiften (P Fig.  4)  

-
-

den gli på hjulene foran.

iht.instruksjonene i paragraf “SLÅ AV VARMEOVN”; kob-
le fra strømtilførselen ved å trekke støpselet ut av stik-
kontakten og vente til ovnen avkjøles.

PROGRAM FOR FOREBYGGENDE 
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Før man tar til med en hver form for ved-
likehold må man: stoppe maskinen iht. indikasjonene i 
paragraf “STANS”; koble fra strømtilførselen ved å trekke 
støpselet ut av kontakten og vente til ovnen avkjøles.

Instruksjonene i denne paragrafen, som gjelder vedlikehold-
sintervall, avhenger også i stor grad av brennstoffets renhet og 
omgivelsene hvor varmeovnen anvendes. Intervallene under 
henviser til ventilerte arbeidsomgivelser med lite støv og bruk 
av rent brennstoff.

Hver 50 driftstimer må man:

Hver 200 driftstimer må man:

Hver 300 driftstimer må man:

brennerens rør og elektrodene, ved å justere avstanden om 

pumpe (O Fig. 6).
• Skru løs mutteren med nøkkelen (A Fig. 11) som fester fast 

pumpedelen.

A.

B.

C.

D.
 Pakninger,

 Beger,
 Filterele-

ment,
 Del for inn-/

utførsel brenn-
stoff.

A.

 B.
C.

D.

A.

B.
C.

D.

 Mutter til 

 Enkel 
magnetventil 
for XL 9ER, 

dobbel for XL9 
SR,

 Filter,        
Pumpedel. 
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C.

H.

D.

4 mm

4 mm

6-
7 

m
mE.

F.

G.

22 mm

 Rør,  Skrue rør,  Flamme-
plate,  Elektroder,  Dyseholder,  dyse,  Skrue.

ADVARSLER: Før man starter tilkobling av kontrollanor-
dningen må man: stoppe maskinen iht. indikasjonene i 
paragraf ‘’SLÅ AV VARMEOVN’’; koble fra strømtilførse-
len ved å trekke støpselet ut av kontakten og vente til 
ovnen avkjøles.

A. C.B.

TILLEGGSUTSTYR
• Skru løs skruen (H Fig. 5) som fester brenneren til brennkam-

meret (A Fig. 3).
• Trekk brenneren ut av brennkammeret (se Fig. 3).
• Skru løs de tre skruene (B Fig. 12) som fester brennerens rør 

(A Fig. 12).
• Vri røret i klokkeretning ved å se på brenneren og trekk det ut 

av posisjon.

elektroder og trekk dem ut av dyseholderen (se Fig. 13).

• Skru dysen (G Fig. 14) av dyseholderen (F Fig. 14). Rengjør 
den og om nødvendig skift en ut.

• Sett dysen (G Fig. 14) tilbake i posisjon.

overholde avstandene som angitt i illustrasjonen (Fig. 14).
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FEILSØK
ADVARSEL: Før man tar til med en hver form for vedlikehold må man: stoppe maskinen iht. indikasjonene i paragraf ‘’SLÅ 
AV VARMEOVN’’; koble fra strømtilførselen ved å trekke støpselet ut av kontakten og vente til ovnen avkjøles.

FEIL MULIG ÅRSAK LØSNING
Ovnen blokkeres med 

RESET-knapp (D Fig. 5 
eller D Fig. 6) på

1. Kretsen til fotomotstand er skadet eller fotomot-
stand er skitten av røyk

1. Rengjør eller bytt ut fotmotstanden

4. Rengjør
Apparatet blokkeres og 
spruter brennstoff uten at 

RESET-knapp (D Fig. 5 
eller D Fig. 6) lyser

1. Det elektriske anlegget er ikke egnet
2. Trasformator (M Fig. 6) skadet
3. Transformatorens ledninger forårsaker jordings-

feil
4. Tuppene på elektrodene er ikke i riktig avstand

5. Elektrodene forårsaker jordingsfeil fordi de er 
skitne eller isolasjonsmaterialet er skadet

1. Kontroller hele det elektriske anlegget
2. Bytte
3. Bytte

4. Still dem tilbake til anbefalt posisjon (se Fig. 
14)

5. Rengjør og bytt ut om nødvendig

Ovnen blokkeres uten å 
sprøyte brennstoff.
RESET-knapp (D Fig. 5 
og 6)

1. Fotomotstanden ser en sterk lyskilde

2. Motoren mangler en fase
3. Brennstoffet kommer ikke til pumpen
4. Brennstoff mangler i tanken
5. Dyse tilstoppet

1. Plasser ovnen ved å unngå lyskilde på de-

2. Kontroller strømforsyningslinjen
3. Kontroller tilførselsrør (D Fig. 3)
4. Utfør påfylling
5. Demonter og rengjør og bytt ut om nødvendig

Brenneren starter ikke 1. Kontrollanordning (romtermostat eller timer)  
2. Fotomotstand (T Fig. 6) kortslutning
3. Strømmangel p.g.a. bryter frakoblet eller ho-

vedbryter frakoblet p.g.a. spenningsmangel på 
linjen 

4. Installasjon av kontrollanordning (romtermostat 
eller timer) er ikke korrekt

6. Røket sikring 

1. Juster kontrollanordningen
2. Bytt ut fotomotstanden
3. Slå av bryterne eller vent til strømmen kom-

mer tilbake

4. Kontroller installasjonen i følge beskrivelsen 

5. Bytt ut
6. Åpne dekselet (F Fig. 5) og bytt ut

Flammen blafrer med dårlig 

foran

1. Forstøvningstrykket er lavt
2. Utilstrekkelig forbrenningsluft
3. Tilstoppet dyse p.g.a. skitten eller utslitt
4. Vann i brennstoffet. Brennstoff av dårlig kvalitet

5. Tanken er nesten tom for brennstoff 

1. Fyll opp til angitt verdi
2. Øke forbrenningsluften
3. Rengjør eller bytt ut dysen
4. Tøm brennstoffet gjennom dreneringspluggen 

(M Fig. 4)
5. Fyll på brennstoff
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