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 BRUKS OG MONTERINGSANVISNING NO 
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Figur 1. Monteringsavstander 

 
Figur 2. To hoveddeler; brenner og reflektor 

 
Figur 3. Montering ute/inne 
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Figur 4. Takmontering 

 
Figur 5. Veggmontering 
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Figur 6. Sprengskisse 



5 
 

 
Figur 7. Montering av propandyse. 

 
Tabell 1. Gasskategori propan 
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Tabell 2. Gasskategori naturgass 
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Pass godt på denne manualen. Be om en ny dersom den blir borte eller ødelagt. 

Viktig! 

- Ikke fullfør installasjonen dersom deler blir ødelagt. 

- Bruk kun originale reservedeler. 

- Spider må ikke monteres uten nødvendig beskyttelse mot vær og vind. 

- Installasjon må skje i henhold til gjeldende regler for gassanlegg og denne manualen. 

- All bruk må følge denne veilederen. 

- Les veilederen nøye før montering og bruk. 

- Alt vedlikehold, reparasjoner og ombygginger skal utelukkende utføres av sertifisert 

gassmontør. 

- Spider er et gassfyrt varmeapparat kun ment for det bruk den er konstruert og sertifisert for 

(romtemperatur over 0oC for fjernstyrte modeller); oppvarming av åpne, godt ventilerte eller 

åpne arealer. All annen bruk er ansett som uegnet og farlig. Produsent og importør frasier 

seg alt ansvar dersom apparatet er utsatt for feil bruk og/eller feil montering. 

- All bruk i lukkede rom som kontorer, bolig, fjøs, staller, nær gassdamp, brannfarlig støv 

og/eller eksplosiver er forbudt. 

- Følg alle instruksjoner og forholdsregler nøye. Å overse eller ignorere disse kan medføre fare 

for personell, dyr og eiendom. 

- Deler av apparatet blir varmt under drift. Pass på at det er utenfor barns rekkevidde. 

- Overhold alltid sikkerhetsavstandene til objekter og brennbart materiale (fig. 1). 

- Følg lokale brannvern- og ulykkesforebyggende regler. 

- Bruk ikke propanversjonen i kjellere. 

- Apparat levert for propan kan ikke bygges om for naturgass og vice versa. 

- Endringer på apparatet skal kun utføres av sertifisert personell og etter produsentens 

samtykke. 

- Kontroller koblinger for lekkasjer jevnlig.  

- Gasstilførselen må være av fast monterte rør som er godt klamret. 

- Kontroller at apparatets merking samsvarer med gasstypen og gjeldende regelverk. 
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Generell beskrivelse 
Ettersom Spider gir både direkte og reflektert varme, gir den et oppvarmet areal på 20-25m2 (ref 

figur 1) i områder som terrasser, svalganger, uteserveringer, hager, fortau osv.  

Viktig: Sørg for nødvendig værbeskyttelse.  

Spider er enkel i brukog produseres i henhold til CE sikkerhetsstandarder. Spider er testet, godkjent 

og kontrollert av samme tekniske kontrollorgan som har sertifisert de fleste andre gassapparater fra 

samme produsent. 

Typer installasjon  
Apparatet kan monteres på to måter (ref figur 1): 

- Veggmontert med en veggbrakett 

- Takmontert 

Viktig: All installasjon må utføres av sertifisert gassmontør og apparatet må beskyttes med fast 

eller mobilt tak. Røft vær kan skade apparatet og medføre fare. Produsent og importør fraskriver 

seg alt ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av feil montering og/eller feil 

bruk. 

Montering 
Ta alle delene ut av esken. Vær forsiktig når du pakker ut brenneren. Sjekk merkeskiltet mot 

gjeldende lokale regler og gasskategori. Kontroller også eskens innhold (ref figur 2): 

- A: Brenner, dyse for propan, umbrakonøkkel og instruksjonshefte. 

- B: Reflektor og festeskruer. 

Viktig: 

- Avbryt monteringen dersom det er skade på en eller flere av delene. 

- Kontroller at det ikke er vannrør, strømledninger eller gassrør på innsiden av taket/veggen 

der du planlegger å montere festebraketten. 

- Kontroller at alle delene er på plass, at de samsvarer med gasstypen du skal bruke på 

apparatet og at de samsvarer med gjeldende regler. 

Hvis apparatet skal brukes med propan (LPG), må delene vist i figur 7 monteres. 

1. Legg festebraketten mot veggen eller taket der den skal monteres og merk av skruehullene. 

Drill hull og sett i ankere. 

2. Fest braketten. Kontroller at den, og veggen/taket den er montert på tåler apparatets vekt. 

3. Hvis det er planlagt/nødvendig, festes forlengere til braketten. 

4. Monter reflektoren og fest den godt med de medfølgende skruene. 

5. Dersom apparatet skal brukes for propan med et tilførselstrykk på 50mbar, må ventilen 

justeres i henhold til dette (ref figur 7). For Norge er standard tilførselstrykk 30mbar. 

6. Koble til gasstilførselen. Den gjengede ¼" tilkoblingen på toppen gir mulighet for direkte 

tilkobling til fast røropplegg. 

7. Kontroller at gasstrykk og –type samsvarer med det som er angitt på apparatets ID-skilt. 

8. Gassrør og tilkoblingsdeler kjøpes separat. 

9. Sikre apparatet med kabler om nødvendig (ref figur 5).  
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Viktig! 

- Apparatet krever et romvolum på minst 20m3 per kW. For Spiuder anbefales et minimum 

på 150m3. 

- Åpne eller demonter aldri brenneren, gasstilkoblingen eller gassventilen. 

- Legg aldri apparatet på brenneren, gasstilkoblingen eller gassførende deler. 

- Kontroller at gasstilførselen er beskyttet av en plasthette. Denne skal hindre forurensning i 

å komme inn i gassventilen og brenneren før montering.  

- All ombygging eller modifisering er forbudt med mindre det er avtalt med produsenten på 

forhånd. 

Montere batterier: 

1. Ta av dekselet for enklere tilgang til batteriene. 

2. Finn stedet hvor batteriene skal være og sett dem inn. Pass på polariteten. 

3. Monter dekselet igjen. 

Igangkjøring 
- Fjern all plastfilm før igengkjøring. 

- Vent 1-2 minutter mellom oppstartsforsøk for å unngå antennelse av en større gassky. 

- Apparatet må ikke startes uten reflektor. 

- Apparatet må ikke startes før hele monteringen er fullført. 

- Apparatet må helt eller delvis tildekkes før eller under drift. 

- Dersom apparatet skal dekkes til må det være helt nedkjølt . 

- Beskytt apparatet mot støt, høy fuktighet og regn. 

- Overhold alltid sikkerhetsavstander og pass på at brennbart materiale aldri kommer i kontakt 

med apparatet. 

- Ved førstegangs oppstart kan apparatet avgi damp og lukt de første miuttene. 

Tenning 

Reguler ved å trykke på knappen på fjernkontrollen, eller direkte på apparatet: OM, OFF, MEDIUM, 

MIN og OFF. 

1. Kontrolleenhet på apparatet: Hold ON/OFF-knappen inne i ca 4 sekunder, til tenningen 

starter. Når apparatet er på vil den veksle fra MAX via MEDIUM og MIN til OFF hver gang 

ON/OFF-knappen trykkes. 

2. Pass på at du ikke kommer i kontakt med brenneren eller andre varme deler dersom du 

bruker kontrollen på apparatet. 

3. Fjernkontroll: Trykk ON/OFF-knappen i 2 sekunder for å deaktivere sikkerhetslåsen. Slipp 

knappen og trykk igjen for å starte. Når apparatet er i drift kan ønsket effekt stilles inn med ? 

og - -knappene på fjernkontrollen. 

Forsinket tenning er ikke en defekt. Apparatet er designet slik med tanke på sikkerhet og for å unngå 

utilsiktet tenning. 

Dersom flammen slukker, enten ved uheller eller på grunn av gassmangel, vil apparatets 

sikkerhetssystem stenge gasstilførselen til brenneren. 
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Unngå gjentatte oppstartsforsøk. Kontroller at installasjone er korrekt utført dersom apparatet ikke 

virker umiddelbart. 

Berør ikke brenner eller reflektor under og etter drift. De blir svært varme! 

Effektjustering kan gjøres under drift, enten med fjernkontrollen eller med knappen på apparatet. 

Fjernkontrollen 

1. ON/OFF 

2. Ikke i bruk 

3. Avbryt 

4. Avbryt 

5. Still inn minutter 

6. Still inn program 1 

7. Still inn program 2 

8. Still in timer 

9. Still inn og endre tid 

10. Still inn ukedag 

11. Still inn flammetype 

12. Øk flamme 

13. Demp flamme 

14. Display 

15. Sender 

 

Figur 8. Fjernkontrollens knapper 

ON/OFF-knappen (POWER) (1) 

Trykk ON/OFF-knappen i 2 sekunder for å oppheve sikkerhetslåsen. Trykk igjen for å slå apparatet 

av/på. 

TEMP + (12) 

Øker flammen fra lav til medium og fra medium til høy 

TEMP - (13) 

Demper flammen fra høy til medium og fra medium til lav. 

FLAMMETYPE 

Trykk MODE (11) for å få velge mellom 6 flammetyper. Bruk TEMP + og TEMP – for å velge. 

KLOKKE (9) 

Trykk for å justere tid og bekrefte ny innstilling. 

Dersom knappen trykkes i løpet av 10 sekunder, går enheten tilbake til opprinnelig innstilling. 

Trykk CLOCK for å justere tiden. Når funksjone er valgt, avsluttes «AUTOMATIC»-innstillingen. 

Tiden må justeres hver gang batteriene byttes. 

UKE-innstilling 
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Trykk WEEK (10) for å stille inn riktig ukedag. Enheten går fram en dag hver gang knappen trykkes. 

TIME-innstilling 

Trykk HOUR (8) for å stille inn timer. Tiden går fram en time hver gang knappen trykkes. 

MINUTT-innstilling 

Trykk MIN-knappen (%) for å stille inn minutter. Tiden går fram ett minutt hver gang knappen 

trykkes. Hold knappen inne for å gå fortere framover. 

AUTOMATISK INNSTILLING 

Trykk AUTO SET-knappen (4). Summeren lager en lang summelyd (ca 2 sekunder) og den grønne 

indikatorlampen på apparatet blinker (på 2 sekunder, av 0,5 sekunder). Trykk AUTO SET igjen for å 

avbryte. Summeren lager en kort lyd og indikatoren slutter å blinke. 

PROG 1 (7) 

For å stille inn systemet til automatisk start og stopp. 

Trykk denne knappen for å avslutte tidligere automat-program. 

Trykk PROG1 og displayet begynner å blinke.  

Bruk knappene WEEK, Hour, MIN, TEMP + og TEMP - for å stille inn ønsket tidspunkt for oppstart. 

WEEK: To modus: Mandag-fredag og lørdag-søndag 

HOUR: Justere en og en time framover hver gang knappen trykkes. 

MIN: Juster tiden framover i trinn á ti minutter hver gang knappen trykkes. 

TEMP +: Velg effekt (høy, medium, lav). 

TEMP -: Velg effekt (høy, medium, lav). 

CANCEL (3) 

Trykk denne knappen for å avbryte program. Trykk en gang til for å gå ut av programmet uten å lagre 

innstillingene. 

Bruk knappene WEEK, Hour, MIN, TEMP + og TEMP - for å stille inn ønsket tidspunkt for å stanse. 

Innstillingene følger samme prosedyre som for PROG1. 

PROG 2 (6) 

For å stille inn systemet til automatisk start og stopp. 

Innstillingene følger samme prosedyre som for PROG1. 

Når AUTO SET er startet, vil den ikke stoppe før brukeren aktivt stopper. 
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Figur 9. Fjernkontrollens display 

 

1. Flamme-indikerer høy, medium og lav. 

2. Fuzzy–indikerer flammemodus 

3. Høy flamme 

4. Medium flamme 

5. Lav flamme 

6. Indikerer formiddag 

7. Klokke 

8. Indikerer ettermiddag 

9. Program 1 aktivert 

10. Program 2 aktivert 

11. Start-indikator for automatisk drift 

12. Ugyldig innstilling av program 

13. Stopp-indikator for automatisk drift 

14. Klokke-visning 

15. Ukedag (MO=mandag, TU=tirsdag, 

WE=onsdag, TH=torsdag, SA=lørdag, 

SU=søndag) 

16. Automatikk på 

17. Apparatet er av 

18. Apparatet er på 

19. Apparatet er på 

20. Dataoverføring aktiv 

 

Slå apparatet av 
1. Trykk ON/OFF-knappen på fjernkontrollen, eller trykk knappen på apparatet. 

2. Steng gasstilførselen. 

Viktig! Dersom apparatet ikke brukes over en lengere periode må batteriene tas ut av både selve 

apparatet og fjernkontrollen. Lekkasje fra batteriene kan forårsake skade på utstyret. 

Vedlikehold 
Kontroller at gasstilførselen er stengt før arbeidet starter. 

- Rengjør apparatet utvendig med en myk og fuktig klut. Bruk nøytrale vaskemidler. Unngå å 

øse eller sprøyte vann og/eller vaskemidler direkte på apparatet. 

- Kontroller at alle deler er hele. Bruk kun originale reservedeler. 

- Bytt batterier. 

Apparatet må ikke forsøkes ombygd fra propan til naturgass (eller omvendt). Produsent og importør 

fraskriver seg alt ansvar for eventuelle uhell og skader som måtte oppstå som følge av forsøk på slik 

ombygging. 

Lagring og oppbevaring 
Dersom apparatet ikke skal brukes over en lengere periode, må det dekkes til for å beskytte mot 

værpåvirkning, støv, spindelvev, slag/støt, osv.  

Ikke oppbevar gassflasker i nærheten av brenneren. Se gjeldende regelverk for oppbevaring av 

flasker. 

Garanti 
Apparatet har to års garanti gjeldende fra kjøpsdato og dekker alle fabrikasjonsfeil. 

Garantien frafaller dersom apparatet er utsatt for montasje og/eller bruk som avviker fra manualen. 

Apparatet er ikke ment for proff-bruk. 
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Bruk, korrosjon, deformasjon, lakkering, brennmerker (spesielt på aluminium, satin-finnish og 

glassrør) på grunn av kontakt med flammen og kontinuerlig varmestråling er å anse som normalt og 

dekkes ikke av garantien mot produksjonsfeil.  

Det er også normalt at deler må byttes etter lengre tids bruk. Bruk kun originale deler, alt vedlikehold 

og reparasjonsarbeider skal utføres av sertifisert gassmontør. 
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Feilsøking 
  Feil Årsak Tiltak   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen flamme 1. For liten kapasitet i rør. 

2. For liten avdamping i 

gasstank/flaske. 

3. Tomt for gass. 

4. Vindkule (over 3m/s) med 

dekslene demontert. 

5. Forurenset gasstilførsel. 

6. Skadd gasstilførsel. 

1. Legg større rør 

2. Bytt til tank/flaske med større 

kapasitet. 

3. Fyll tank/bytt flaske. 

4. Monter deksler og tenn på nytt. 

5. Rengjør. 

6. Kontroller/reparer. 

Spider virker ikke 

ved 

tenning/oppstart. 

POWER-

indikatoren tennes 

ikke. 

1. Strømkabler er løse eller defekt 

sikring. 

2. Batteriet er utladet, feil på 

batteriholderen eller løse 

kontaktpunkter. 

3. Signalmottakeren for 

fjernkontrollen (D) er tildekket. 

4. POWER-knappen på 

fjernkontrollen er ikke trykket i 

2 sekunder. 

5. Batteriene i fjernkontrollen er 

utladet. 

6. Feil på kabler mellom 

kontrollpanelene. 

7. Feil på kontrollpanelet. 

1. Reparer eller erstatt. 

2. Bytt batterier, stram til 

kontaktpunktene. 

3. Åpne for signalmottakeren. 

4. Trykk POWER-knappen i 2 

sekunder, slipp og trykk igjen. 

5. Bytt batterier. Bytt fjernkontroll 

6. Reparer eller monter ny. 

7. Monter ny. 

Ingen gnist 1. Avstanden mellom tenner 

(HV1) og jord, eller avstanden 

mellom elektrodene (HD) er 

for stor. 

2. Tennerens keramiske isolasjon 

er sprukket eller defekt. 

3. Høy-spenningskabel er løs, 

defekt eller kortsluttet. 

4. Piloten er ikke jordet. 

5. Bakre kontrollpanel er defekt. 

1. Juster avstanden til å være 

0,5mm. 

2. Bytt ut den keramiske delen. 

3. Raparer eller monter ny. 

4. Sørg for jording. 

5. Monter ny. 

Det er gnist men 

pilotbrenneren 

tenner ikke. 

1. Det er ikke gass fram. 

2. Feil på forbindelsen mellom 

fremre og bakre koblingspanel, 

eller løse strømkabler. 

3. Pilotens gassdyse er tett. 

4. Bakre kontrollpanel er defekt. 

5. Ventilene G1 og G2 er defekt. 

1. Kontroller gasstilførselen. 

2. Kontroller, bytt kabler. 

3. Kontroller, monter ny: 

LPG: 0,35mm 

NG: 0,55mm 

4. Monter ny 

5. Monter ny. 
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Piloten er på men 

gnisten fortsetter. 

1. Kablene til flammevakt og 

tenner er byttet om eller løse. 

2. Flammevakt og jord er 

kortsluttet. 

3. Flammevakt kan ikke registrere 

flammen. 

4. Pilotflammen brenner inne i 

pilotrøret. 

5. Bakre kontrollpanel er defekt. 

1. Koble til riktig. 

2. Juster til riktig posisjon. 

3. Juster til riktig posisjon. 

4. Monter ny 

5. Monter ny. 

Piloten er på men 

hovedbrenneren 

tenner ikke.. 

1. Feil på kabler eller løse 

koblinger. 

2. Hovedbrenneres dyse er tett. 

3. M- og L-ventilene er defekt. 

4. Fremre og bakre kontrollpanel 

er defekt. 

5. Feil på fjernkontrollen. 

1. Reparer eller monter ny. 

2. Kontroller gasstrykk, bytt pilot, 

kontroller dyseåpningen. 

3. Kontroller gasstrykk, bytt 

ventilene M og L. 

4. Monter ny. 

5. Monter ny. 

Lav flamme OK, 

men brenneren vil 

ikke gå til medium 

flamme. 

1. Feil på kabler eller løse 

koblinger. 

2. Feil på M-ventilen eller tett dyse 

i M-ventilen. 

3. Fremre kontrollpanel er defekt. 

4. Fjernkontrollen er defekt. 

1. Reparer eller monter ny. 

2. Monter ny. 

3. Monter ny. 

4. Bytt til en ny. 

Medium flamme 

OK men 

brenneren vil 

ikke gå til lav 

flamme. 

1. Feil på kabler eller løse 

koblinger. 

2. Feil på L-ventilen eller tett dyse i 

L-ventilen. 

3. Fremre kontrollpanel defekt. 

4. Fjernkontrollen er defekt. 

1. Reparer eller monter ny. 

2. Monter ny. 

3. Monter ny. 

4. Bytt til en ny. 

Tennesekvensen 

stopper ikke 

etter 25 

sekunder. 

1. Fremre kontrollpanel er defekt. 1. Monter ny. 

AUTO-funksjonen 

er defekt. 

1. Fremre kontrollpanel er defekt. 

2. Fjernkontrollen er defekt. 

1. Monter ny. 

2. Bytt til en ny. 

FUZZY-funksjonen 

er ikke tilgjengelig 

1. Fremre kontrollpanel er defekt. 

2. Fjernkontrollen er defekt. 
1. Monter ny. 

2. Bytt til en ny. 
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POWER-

indikatoren på 

frontpanelet 

blinker. 

1. Defekt batteri 1. Monter ny. 

Batteriet i 

fjernkontrollen er 

utladet. 

2. Defekt batteri 1. Monter nytt. 


